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bezbednost i zdravlje iz EU direktiva. U 
slučaju izmena na mašini bez naše 
saglasnosti ova izjava prestaje da važi.
Proizvod: Čistač poda
Tip: 1.291-xxx
Važeće direktive EU
2006/42/EZ (+2009/127/EZ)
2014/30/EU
2011/65/EU
Primenjeni harmonizovani standardi
EN 60335-1
EN 60335-2-67
EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000–3-3: 2013
EN 62233: 2008
Primenjene nacionalne norme
-
Potpisnici deluju u ime i uz punomoć 
poslovodstva.

Lice ovlašćeno za dokumentaciju:
S. Reiser
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Faks: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2020/03/01

Съдържание

Общи указания
Преди първото използване 
на уреда прочетете това 

оригинално ръководство за 
експлоатация и приложените указания 
за безопасност. Процедирайте 
съответно.
Запазете двете книжки за последващо 
използване или за следващия 
собственик.

Употреба по 
предназначение

Използвайте този уред само в 
съответствие с указанията, дадени в 
настоящото ръководство за 
експлоатация.
 Този уред е предназначен за 

промишлена употреба, напр. в 
хотели, училища, болници, фабрики, 
магазини, офиси и отдавани под наем 
обекти.

 Използвайте уреда само за 
почистване на твърди повърхности, 
които не са чувствителни към влага и 
към полиране.

 Използвайте уреда само при 
температура на околната среда 
между + 5 °C и + 40 °C.

 Не използвайте уреда за почистване 
на замръзнали подове (напр. в 
хладилни складове).

 Оборудвайте уреда само с 
оригинални принадлежности и 
резервни части.

 Използвайте уреда само за 
почистване на подове на закрито или 
покрити площи.

 Не използвайте уреда за почистване 
на обществени пътища.

 Уредът не трябва да се използва на 
открито.

 Не използвайте уреда в корозивна 
среда.
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 Никога не използвайте уреда в 
потенциално застрашена от 
експлозии среда.

 Използвайте уреда само на 
повърхности с максимален наклон, 
посочен в раздел „Технически данни“.

 Към контакта в уреда включвайте 
само принадлежности, които са 
посочени в глава “Принадлежности”.

Указания за безопасност
Преди първото пускане на уреда в 
експлоатация прочетете и 
съблюдавайте настоящото ръководство 
за експлоатация и приложената 
брошура „Указания за безопасност на 
еднодискови машини за почистване“ № 
5.956-659.0, и действайте съобразно 
тях.

Символи върху уреда
Опасност от изгаряне
Определени части на уреда 
стават горещи по време на 
работа.

Не докосвайте маркираните по този 
начин части, преди да се охладят.

Предпазни устройства
� ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Липсващи или променени предпазни 
устройства
Предпазните устройства служат за 
Вашата защита.
Никога не променяйте или 
пренебрегвайте предпазни 
устройства.

Бутон за деблокиране
Уредът не може да се стартира, ако не се 
натисне деблокиращият бутон.

Защита на околната среда
Опаковъчните материали подлежат 
на рециклиране. Моля, изхвърляйте 

опаковките по съобразен с околната 
среда начин.

Електрическите и електронните 
уреди съдържат ценни материали, 
подлежащи на рециклиране, а често 

и съставни части, напр. батерии, 
акумулаторни батерии или масло, които 

при неправилно боравене или 
изхвърляне могат да представляват 
потенциална опасност за човешкото 
здраве и за околната среда. За 
правилното функциониране на уреда 
все пак тези съставни части са 
необходими. Обозначените с този 
символ уреди не трябва да бъдат 
изхвърляни заедно с битовите отпадъци.
Указания за съставни вещества 
(REACH)
Актуална информация относно съставни 
вещества можете да намерите тук: 
www.kaercher.com/REACH

Аксесоари и резервни части
Използвайте само оригинални 
аксесоари и оригинални резервни части, 
по този начин осигурявате безопасната и 
безпроблемна експлоатация на уреда.
Информация относно аксесоари и 
резервни части ще намерите тук: 
www.kaercher.com.

Принадлежности
Обозначение Каталожен 

№
Подложка, червена 6.369-470.0
Подложка, зелена 6.369-472.0
Подложка, черна 6.369-473.0
Подложка, синя 6.369-471.0
Подложка, боне, 5 броя 6.905-098.0
Подложка SPP 6.371-344.0
Подложка за полиране, 
бяла

6.369-469.0

Подложка за полиране, с 
естествен косъм

6.371-149.0

Подложка за полиране, с 
лека зърнеста структура

6.371-081.0

Диамантена подложка, 
зелена, 5 броя

6.371-238.0

Диамантена подложка, 
бяла, 5 броя

6.371-256.0

Диамантена подложка, 
жълта, 5 броя

6.371-257.0

Подложка, микрофибър 6.371-346.0
Подложка, меламин, 2 броя 6.371-345.0
Резервоар BDS 43/Orbital C 5.051-992.0



Български 143

Комплект на доставката
При разопаковане проверете 
съдържанието за цялост. При липсващи 
аксесоари или при транспортни щети, 
моля, обърнете се към Вашия 
дистрибутор.

Обслужващи елементи
Фигура A
1 Лост за регулиране на наклона
2 Лост за дозиране на почистващия 
препарат

3 Прекъсвач ВКЛ./ИЗКЛ.
4 Бутон за деблокиране
5 Мрежов захранващ кабел с мрежов 
щепсел

6 Типова табелка
7 Кука за кабела, въртяща се
8 Ръкохватка
9 Резервоар за почистващ препарат

10 Ръкохватка
11 Почистваща глава
12 Превключвател за спрей *
13 Свързващ болт *
14 Дюза *
* само при BDS 43/Orbital C Spray

Монтаж
Монтиране на лоста

1. Напаснете дупките на лоста с дупките 
на уреда.
Фигура B

1 Уред
2 Винт
3 Лост
4 Кабели

2. Завийте и затегнете 4-та винта.
3. Включете щепсела в съединителя.

Фигура C
1 Половина на корпуса
2 Щепсели
3 Гнездо

4. Поставете двете половини на корпуса 
една в друга, така че връзката да е 
защитена срещу водни пръски.

Прикрепяне на куката на кабела
В горната и долната част на лоста се 
закрепя по една кука за кабел.
1. Дръжте двете половини на куката на 

кабела към лоста.
Фигура D

1 Кука на кабела
2 Лост

2. Натиснете двете половини една в 
друга по посока на стрелката.

3. Вкарайте винт през куката на кабела.
Фигура E

1 Звездообразна ръкохватка с винт
2 Винт

4. Завинтете звездообразната 
ръкохватка.

5. Натиснете докрай куката на кабела и 
я напаснете върху лоста

6. Затегнете звездообразната 
ръкохватка.

7. По същия начин прикрепете втората 
кука за кабел към горната част на лоста.
Прикрепяне на резервоара за 

почистващ препарат
1. Освободете звездообразната 

ръкохватка на горната кука на кабела.
2. Завинтете веригата към резервоара 

за почистващ препарат.
Фигура F

1 Верига
2 Резервоар за почистващ препарат

3. Прикрепете маркуча към нипела за 
маркуча на долната страна на 
резервоара за почистващ препарат.
Фигура G

1 Маркуч
2 Нипел за маркуч
Указание
Долната кука на кабела трябва да бъде 
монтирана възможно най-ниско, в противен 
случай дозирането на почистващия 
разтвор не функционира правилно.
4. Поставете резервоара за почистващ 

препарат върху долната кука на 
кабела.
Фигура H

1 Резервоар за почистващ препарат
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2 Кука на кабел, долна
5. Натиснете горната кука на кабела надолу 

към резервоара за почистващ препарат. 
Уверете се, че щифтът на резервоара 
седи в жлеба на куката на кабела.
Фигура I

1 Резервоар за почистващ препарат
2 Щифт
3 Звездообразна ръкохватка с винт
4 Жлеб

6. Затегнете звездообразната 
ръкохватка за горната кука на кабела.

7. Поставете маркуча върху нипела за 
маркуча на уреда.
Фигура J

1 Нипел за маркуч
2 Маркуч

8. Прокарайте веригата през отвора на 
ръкохватката и я окачете на лоста за 
дозиране на почистващия препарат.
Фигура K

1 Лост за дозиране на почистващия 
препарат

2 Верига
Свързване на системата за 

пръскане
Само BDS 43/Orbital C Spray е оборудван 
със система за пръскане.
1. Поставете маркуча от резервоара за 

почистващ препарат във входа на 
помпата.
Фигура L

1 Маркуч
2 Вход на помпа
3 Помпа

2. Поставете края на маркуча в изхода 
на помпата.
Фигура M

1 Изход на помпа
2 Край на маркуч

3. Поставете другия край на маркуча в 
разпределителя на дюзите за 
пръскане.
Фигура N

1 Край на маркуч
2 Разпределител на дюзите за 
пръскане

Пускане в експлоатация
Поставяне на подложка

1. Изберете подложка, подходяща за 
предстоящото почистване.

2. Уверете се, че щепселът е изключен 
от контакта.

3. Завъртете почистващата глава 
нагоре, като повдигнете 
ръкохватката.
Фигура O

1 Ръкохватка
2 Почистваща глава

4. Центрирайте и натиснете подложката 
върху възбуждащия диск.

5. Завъртете почистващата глава надолу.
Напълване с почистващ препарат
� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неподходящи почистващи препарати
Опасност за здравето, повреда на уреда
Използвайте само препоръчаните 
почистващи препарати. При употреба на 
други почистващи препарати 
потребителят поема повишения риск по 
отношение на експлоатационната 
безопасност и опасността от злополуки.
Използвайте само почистващи 
препарати, които не съдържат 
разтворители, солна и флуороводородна 
киселина.
Съблюдавайте указанията за 
безопасност, посочени върху 
почистващите препарати.
ВНИМАНИЕ
Опасност от повреда
Почистващ разтвор с температура 
над 50 °C може да повреди уреда.
Напълнете резервоара за почистващ 
препарат само с почистващ разтвор с 
максимална температура 50 °C.
1. Напълнете резервоара за почистващ 

препарат с почистващия разтвор.

Експлоатация
Регулиране на дръжката

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от злополука
Ако дръжката се измести, докато 
моторът работи, уреда може да 
извърши неконтролирани движения.
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Нагласяйте дръжката само при 
изключен уред.
1. Издърпайте лоста за регулиране на 

наклона нагоре и го задръжте.
2. Нагласете дръжката в удобно 

положение (прибл. на нивото на 
талията).

3. Освободете лоста за регулиране на 
наклона.

4. Преместете леко дръжката нагоре и 
надолу, докато щракне.

Включване на уреда
� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване
Ако не се трие в земята, подложката 
може да достигне много висока скорост. 
Може да бъде изхвърлена и да причини 
наранявания.
Не включвайте уреда, когато 
почистващата глава е завъртяна 
нагоре.
Не трябва да се превишава максимално 
допустимия мрежов импенданс в 
електрическата точка за 
присъединяване (вж. Технически данни). 
При неясноти по отношение на 
наличния на Вашата точка за 
свързване мрежов импенданс, моля, 
свържете се с Вашия доставчик на 
електрическа енергия.
ВНИМАНИЕ
Опасност от повреда
Ако уреда се задържи на едно място 
дълго време, подовата настилка може 
да се повреди.
Винаги движете уреда, докато е 
включен.
1. Развийте напълно мрежовия захранващ 

кабел от държачите на кабела.
2. Включете щепсела в контакт.
3. Хванете здраво дръжката с двете ръце.
4. Натиснете и задръжте деблокиращия 

бутон.
5. Натиснете прекъсвача ВКЛ./ИЗКЛ.
6. Пуснете деблокиращия бутон.
7. Пуснете прекъсвача ВКЛ./ИЗКЛ., за 

да прекратите работа.

Почистване
1. Включете уреда.
2. Издърпайте лоста за почистващия 

разтвор, когато подложката трябва да 
бъде напоена с него.

3. Придвижвайте уреда по 
повърхността, която ще почистите.

4. Ако мястото е много замърсено, 
преминете по него няколко пъти.

5. След това отстранете мръсната вода 
с уред за мокро почистване или я 
избършете с кърпа.

Система за пръскане
Само BDS 43/Orbital C Spray е оборудван 
със система за пръскане. При тази 
система почистващият разтвор се 
нанася пред уреда от 2 дюзи.
1. Поставете превключвателя за спрея 

на позиция „ON“.
Регулиране на дюзите

1. Развийте свързващия болт.
2. Регулирайте дюзата.
3. Затегнете свързващия болт.

Спиране от експлоатация
1. Извадете мрежовия щепсел от 

контакта.
2. Издърпайте лоста за регулиране на 

наклона нагоре и го задръжте.
3. Поставете дръжката във вертикална 

позиция.
4. Освободете лоста за регулиране на 

наклона.
5. Отстранете останалия почистващ 

разтвор от резервоара за почистващ 
препарат.

6. Изплакнете резервоара за почистващ 
препарат с чиста вода.

7. BDS 43/Orbital C Spray: Изплакнете 
системата за пръскане с чиста вода.

8. Навийте мрежовия захранващ кабел 
около държачите на кабела.

9. Завъртете почистващата глава 
нагоре, като повдигнете 
ръкохватката.
Фигура O

1 Ръкохватка
2 Почистваща глава
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10.Махнете подложката от възбуждащия 
диск.

11.Почистете уреда с влажен парцал.

Транспортиране
� ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Несъблюдаване на теглото
Опасност от наранявания и повреди
При транспортиране съблюдавайте 
теглото на уреда.
1. Издърпайте лоста за регулиране на 

наклона и поставете дръжката 
вертикално.

2. Освободете лоста за регулиране на 
наклона.

3. Наклонете устройството назад и го 
докарайте до желаното място.

4. При транспортиране в превозни 
средства осигурявайте уреда срещу 
плъзгане и преобръщане съгласно 
валидните директиви.

Съхранение
� ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Несъблюдаване на теглото
Опасност от наранявания и повреди
При транспортирането и 
съхранението съблюдавайте теглото 
на уреда.
1. Съхранявайте уреда само във 

вътрешни помещения. 
2. За да защитите възбуждащия диск на 

подложката, завъртете почистващата 
глава нагоре, като повдигнете 
ръкохватката.
Фигура O

1 Ръкохватка
2 Почистваща глава

Грижа и поддръжка
� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване
Уреда може да се стартира 
неочаквано.
Непременно извадете щепсела от 
контакта, преди да започнете работа 
по устройството.
1. Измийте замърсените подложки при 

температура не повече от 60 °C.

2. Почистете корпуса на уреда с влажен 
парцал и след това го подсушете с 
избърсване.

3. Проверете мрежовия захранващ 
кабел за повреди.

Помощ при повреди
� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване
Уреда може да се стартира неочаквано.
Непременно извадете щепсела от 
контакта, преди да започнете работа 
по устройството.
В случай на повреди, които не могат да 
бъдат отстранени с помощта на 
следните указания, моля да се свържете 
с „Обслужване на клиенти“.
Недостатъчен резултат от 
почистването
 Сменете замърсената подложка.
 Сменете износената подложка.
 Проверете, дали използвания 

почистващ препарат е подходящ за 
конкретното приложение.

 Проверете, дали подложката е 
подходяща за конкретното 
приложение.

Уредът вибрира силно
 Проверете, дали подложката е 

поставена правилно на възбуждащия 
диск.

 Проверете закрепването на 
подложката.

Подложката не се върти
 Проверете, дали чужди тела блокират 

възбуждащия диск на подложката. 
При необходимост отстранете 
чуждите тела.

 Включете мрежовия щепсел в 
контакта.

Само при BDS 43/Orbital C Spray
Системата за пръскане не пръска или 
не пръска достатъчно
 Напълнете резервоара за почистващ 

препарат отново.
 Почистете филтъра в резервоара за 

почистващ препарат.
 Почистете дюзите.
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Гаранция
Във всяка държава са валидни 
издадените от нашия оторизиран 
дистрибутор гаранционни условия. 
Евентуални повреди на Вашия уред ще 
отстраним в рамките на гаранционния 
срок безплатно, ако се касае за дефект в 
материалите или производствен дефект. 
В случай на предявяване на право на 
гаранция, се обърнете към Вашия 
дистрибутор или към най-близкия 
оторизиран сервиз, като представите 
касовата бележка.
(Адрес, вж. задната страна)

Технически данни

Запазваме си правото на технически 
промени.

Декларация за 
съответствие на ЕС

С настоящото декларираме, че 
посочената по-долу машина по своята 
концепция и конструкция, както и в 
пуснатото от нас на пазара изпълнение, 
съответства на приложимите основни 
изисквания за безопасност и опазване 
на здравето, определени в директивите 
на ЕС. При несъгласувана с нас промяна 
на машината тази декларация губи 
своята валидност.
Продукт: Уред за почистване на подове
Тип: 1.291-xxx
Приложими директиви на ЕС
2006/42/ЕО (+2009/127/ЕО)
2014/30/ЕС

BDS 
43/
Orbital 
C

BDS 
43/
Orbital 
C 
Spray

Данни за мощността на уреда
Напрежение V 220-

240
220-
240

Фаза ~ 1 1
Честота Hz 50 50
Максимално 
допустим мрежов 
импенданс

Ω 0.401 0.401

Присъединителна 
мощност

W 1100 1100

Тип защита IPX4 IPX4
Обем на 
резервоара за 
чиста вода

l 12 12

Наклон на 
работната зона, 
макс.

% 2 2

Подложка
Работна ширина mm 430 430
Диаметър на 
подложката

mm 430 430

Скорост на 
въртене на 
подложката, 
прибл.

1/min 60 60

Условия на заобикалящата среда
Допустим 
температурен 
диапазон

°C +5... 
+40

+5... 
+40

Размери и тегла
Дължина mm 690 690
Широчина mm 460 460
Височина mm 1280 1280
Тегло kg 53 54
Установени стойности съгласно EN 
60335-2-67
Обща стойност на 
вибрацията

m/s2 <2,5 <2,5

Неустойчивост K dB(A) 0,2 0,2
Ниво на звуково 
налягане LpA

dB(A) 53,6 59

Неустойчивост KpA dB(A) 2 2
Ниво на звукова 
мощност LWA + 
Неустойчивост KW
A 

dB(A) 67,1 71,5

BDS 
43/
Orbital 
C

BDS 
43/
Orbital 
C 
Spray
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2011/65/ЕС
Приложими хармонизирани 
стандарти
EN 60335-1
EN 60335-2-67
EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000–3-3: 2013
EN 62233: 2008
Приложими национални стандарти
-
Подписващите лица действат от името и 
като пълномощници на управителния 
орган.

Пълномощник по документацията: 
S. Reiser
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Тел.: +49 7195 14-0
Факс: +49 7195 14-2212
Виненден, 2020/03/01

Sisukord

Üldised juhised
Enne seadme esmast kasuta-
mist lugege see originaalkasu-

tusjuhend ja kaasasolevad ohutusjuhised 
läbi. Toimige neile vastavalt.
Hoidke mõlemad brošüürid hilisemaks ka-
sutamiseks või järgmise omaniku tarbeks 
alles.

Nõuetekohane kasutamine
Kasutage antud seadet eranditult käesole-
va kasutusjuhendi andmete kohaselt.
 Antud seade sobib tööstuslikuks kasuta-

miseks nt hotellides, koolides, haiglates, 
tehastes, kauplustes, büroodes ja üüriä-
rides.

 Kasutage seadet ainult niiskuskindlate 
ja poleerimise suhtes mittetundlike kõ-
vade pindade puhastamiseks.

 Kasutage seadet ainult ümbritseva õhu 
temperatuurivahemikus + 5 °C kuni + 40 
°C.

 Ärge kasutage seadet külmunud põran-
date puhastamiseks (nt külmhoonetes).

 Varustage seade ainult originaaltarviku-
te ja varuosadega.

 Kasutage seadet ainult siseruumide või 
katusega pindade põrandate puhasta-
miseks.

 Ärge kasutage seadet avalike liiklustee-
de puhastamiseks.

 Seadet ei tohi kasutada välitingimustes.
 Ärge käitage seadet korrosiooniohtlikes 

oludes.
 Ärge kunagi kasutage seadet plahvatus-

ohtlikus keskkonnas.
 Kasutage seadet ainult maksimaalse 

tõusuga pindadel, mis on antud jaotises 
„Tehnilised andmed”.

 Ühendage seadme pistikupessa ainult 
neid tarvikuid, mis on loetletud peatükis 
„Tarvikud”.

Ohutusjuhised
Lugege ja järgige enne seadme esmast ka-
sutust käesolevat kasutusjuhendit ja kaa-
sasolevat brošüüri Ühe ketasharjaga 
seadmete ohutusjuhised, nr 5.956-659.0 
ning toimige nende järgi.
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