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Az első üzembevétel elött Üzemeltetési utasítást és a számu
biztonsági utalást. 5.956-249 feltétlenül elolvasni!
E készülék ipari célra készült, például szállodákban, iskolákban, kórházakban,
gyárakban, raktárakban, irodákban és üzletekben használható.

Przed pierwszym uruchomieniem należy koniecznie przeczytać.
Instrukcję obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa nr 5.956-249!
do zasysania substancji płynnych.
Urządzenie to przeznaczone jest do użytku przemysłowego, np. w hotelach,
szkołach, szpitalach, fabrykach, sklepach, biurach i wypożyczalniach.
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Před prvním uvedením do provozu si bezpodmínečně přečtěte
návod k obsluze. a bezpečnostní upozornění č. 5.956-249!
Tento přístroj je vhodný pro komerční použití, např. v hotelech, školách,
nemocnicích, továrnách, obchodech, kancelářích a půjčovnách.
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Înainte de prima luare în exploatare, instrucţiunile de folosire şi indicaţiile de
siguranţă nr. 5.956-249 trebuiesc citite neapărat!
Acest aparat este adecvat folosirii profesionale, de ex. în hoteluri, şcoli,
spitale, fabrici, magazine, birouri şi spaţii comerciale închiriate.
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Pred prvim zagonom je potrebno prebrati navodila za obratovanje in
varnostne napotke št. 5.956-249!
Ta naprava je primerna za gospodarsko rabo, npr. v hotelih, šolah, bolnišnicah,
tovarnah, trgovinah, pisarnah in najemnih prostorih.
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Cihazı ilk kez çalıştırmadan önce kullanım kılavuzu güvenlik bilgilerini
No. 5.956-249 mutlaka okuyun!
Bu cihaz ticari kullanım için uygundur; örn. otellerde, okullarda, hastanelerde,
fabrikalarda, dükkanlarda, satış merkezlerinde, bürolarda ve kiralama işletmelerinde
kullanılabilir.

Cihazın kullanım ömrü 10 yıldır.
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Ważne wskazówki
Przed uruchomieniem urządzenia
proszę uważnie przeczytać
instrukcję obsługi.
W przypadku odkrycia
uszkodzeń urządzenia
zaistniałych podczas transportu
proszę niezwłocznie
poinformować o tym punkt
sprzedaży.

Ochrona środowiska
Materiały pomocnicze, takie jak
paliwo, olej, środek czyszczący i
zabrudzone materiały
konserwacyjne oddać do
odpowiednich punktów zbiorczych.

Materiał opakowania, pojemniki
metalowe i z tworzywa sztucznego
należy oddać do punktu zbiórki
surowców wtórnych.

NT 72/2 Eco Tc / NT 65/2 Eco Tc
Pozbywanie się zużytych
urządzeń
Informacje dotyczące przyjaznego
dla środowiska pozbycia się
zużytych urządzeń otrzymacie
Państwo w slepie
specjalistycznym firmy Kärcher.

Wyposażenie
antyelektrostatyczne
NT 72/2 Eco Tc
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Instrukcja obslugi

Polska
Zasysanie na sucho

Uwaga!
Podczas odkurzania nie wolno
wyjmować płaskiego filtra
falistego.

Użytkowanie zgodne z
przeznaczeniem

— Odkurzacz ten jest
urządzeniem czyszczącym
przeznaczonym do
profesjonalnej eksploatacji.
— Urządzenie to jest
przeznaczone do czyszczenia
na sucho i na mokro ścian i
podłoży w pomieszczeniach
mieszkalnych, firmowych i
rzemiośle z uwzględnieniem
wskazówek zawartych w tej
instrukcji obsługi.
— Podczas pracy z urządzeniem
temperatura otoczenia nie
może przekroczyć 40 °C.
— Urządzenie może osiągnąć
maksymalny ciężar 100 kg
wraz z załadunkiem.

— NT 72/2 Eco Tc jest po stronie
urządzeń uziemiony aż do
króćca węża ssącego
— Ładunki elektrostatyczne
powstałe podczas czyszczenia
na sucho (z możliwością użycia
przewodzącego prąd węża
ssącego)są odprowadzane

Podczas odkurzania drobnego
kurzu można dodatkowo używać
worka papierowego lub filtra
membranowego (dodatkowe
wyposażenie).
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Instrukcja obslugi

NT 72/2 Eco Tc / NT 65/2 Eco Tc
Czyszczenie filtra

! Założyć głowicę zasysającą i
zablokować

Jeżeli przyciśniecie Państwo
przełącznik wciskowy na uchwycie
i będziecie przyciskać go przez
około 5 do 10 sekund, płaski filtr
falisty zostanie automatycznie
oczyszczony poprzez poryw
powietrza (tętniący odgłos)
W tym celu należy wcześniej
włączyć Power Filter Clean.

Power Filter Clean
Włączyć Power Filter Clean
Pozycja suwaka (1) - dół
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! Odblokować i zdjąć głowicę
zasysającą
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Zakładanie papierowej
torebki filtrującej

Polska

! Podłączyć wtyczkę do gniazda
sieciowego
! włączyć i uruchomić
urządzenie

Odkurzacz ten dysponuje nową
metodą oczyszczania filtra, która
jest szczególnie skuteczna przy
usuwaniu drobnego kurzu.

Wskazówka:
Przyciśnięcie przełącznika
wciskowego na uchwycie co 5 do
10 minut przedłuża okres
eksploatacji filtra.

! Nałożyć worek papierowy
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Wyłączyć Power Filter Clean
Pozycja suwaka (1) – góra.

Wskazówka:
Podczas odkurzania dyszą do
tapicerki lub szczelinową lub
podczas, gdy w przeważającej
większości jest zasysana woda.

NT 72/2 Eco Tc / NT 65/2 Eco Tc
Odkurzanie na mokro

Wskazówka:
— Podczas odkurzania
zanieczyszczeń dyszą
szczelinową lub do tapicerki lub
gdy woda zasysana jest
przeważnie z jednego
pojemnika, wskazane jest
wyłączenie funkcji Power Filter
Clean.
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Instrukcja obslugi

! Wyjmowanie papierowej
torebki filtrującej
! Podłączyć wtyczkę do gniazda
sieciowego
! Wyłączyć Power Filter Clean
! włączyć i uruchomić
urządzenie

Wyłączyć Power Filter Clean
Pozycja suwaka (1) – góra.

Urządzenie wyłącza się
samoczynnie po napełnieniu
pojemnika z cieczą.

! Urządzenie wyłączyć i opróżnić
pojemnik.
Wyłączenie powoduje powrót do
pierwotnego ustawienia funkcji
automatycznego odłączenia.
! Płaski filtr falisty, elektrody i
pojemnik nalęzy po
zakończeniu odkurzania na
mokro wyczyscić i wysuszyć.

Polska
Spuścić brudną wodę
NT 72/2 Eco Tc

! Wypuścić brudną wodę przez
wąż spustowy

NT 65/2 Eco Tc

! Wypuścić brudną wodę przez
wąż spustowy
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Instrukcja obslugi
Całkowicie opróżnić
zbiornik

NT 72/2 Eco Tc / NT 65/2 Eco Tc

—

—

! Zablokować hamulec
postojowy
! Przytrzymać zbiornik za rączkę
i unosząc przechylić
! Całkowicie opróżnić zbiornik

Dolna dysza z dodatkową
funkcją (jedynie w
NT 72/2 Eco Tc)
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—

Uwaga!
Podczas odkurzania nie wolno
wyjmować płaskiego filtra
falistego.
Przy zasysaniu zanieczyszczeń
mokrych należy zawsze
usunąć papierową torebkę
filtrującą lub filtr membranowy
(wyposażenie specjalne).
Wskazane jest używanie
specjalnego worka
filtracyjnego(na mokro)(zobacz
systemy filtracyjne.
Przy cieczach
nieprzewodzących (na przykład
emulsja wiertarska, oleje i
tłuszcze) urządzenie nie
wyłącza się przy pełnym
pojemniku. Należy ciągle
sprawdzać poziom płynu w
pojemniku i pojemnik w porę
opróżnić.
Punkt obsługi klienta i napraw
na życzenie klienta dodatkowo
wyposaży urządzenie
wyłącznikiem dla
nieprzewodzących prąd
płynów.

—

! Przekręcić śrubę nastawczą w
kierunku obrotu wskazówek
zegara
— Dolna dysza znajduje się
wysoko
! Śrubę nastawczą przekręcić w
kierunku przeciwnym do obrotu
wskazówek zegara
— Dolna dysza znajduje się nisko

Polska
Czyszczenie i
konserwacja

Niebezpieczeństwo!
Przy tego typu pracach z
urządzeniem zasysającym należy
zawsze najpierw wyciągnąć
wtyczkę z gniazdka.

Wymienić płaski filtr fałdowany
lub filtr powietrza
wychodzącego

! Otworzyć pokrywę filtra (1)
! Wymienić płaski filtr fałdowany
(2) lub filtr powietrza
wychodzącego (3)
! Zamknąć pokrywę filtra,
powinna słyszalnie zaskoczyć
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Instrukcja obslugi
Wyczyścić elektrody

NT 72/2 Eco Tc / NT 65/2 Eco Tc
Postępowanie w
przypadku usterek
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Turbina zasysająca nie pracuje
! Należy skontrolować przewód,
wtyczkę, bezpieczniki i
gniazdko.
! Włączyć urządzenie.
Turbina zasysająca wyłącza się
! Opróżnić pojemnik.

Pe

Turbina ssąca po opróżnieniu
pojemnika nie ulega
ponownemu rozruszeniu
! Urządzenie wyłączyć i
odczekac 5 s, po 5 s ponownie
włączyć.
! Wyczyścić elektrody i
przestrzeń między nimi.

eX

! Odblokować i zdjąć głowicę
zasysającą
! Wyczyścić elektrody
! Założyć głowicę zasysającą i
zablokować

Moc ssania słabnie
! Usunąć elementy zapychające
z ssawki, rury ssącej, uchwytu
Power Filter Clean, węża
ssącego lub płaskiego filtra
falistego.
! Wymienić papierową torebkę
filtrującą.
! Oczyszczanie filtra: kilkakrotnie
uruchomić Power Filter Clean
przy uchwycie.
! Pokrywę filtra prawidłowo
zamknąć aż zaskoczy.
! Wymienić płaski filtr falisty.
! Sprawdzić szczelność węża
upustowego (jeżeli wchodzi w
skład wyposażenia).
Wydostawanie się pyłu podczas
ssania
! Sprawdzić prawidłowy montaż
płaskiego filtra falistego.
! Wymienić płaski filtr falisty.

Polska
Automatyczne
wyłączanie(odkurzanie na
mokro)nie funkcjonuje
! Wyczyścić elektrody i
przestrzeń między nimi.
! Należy nieustannie sprawdzać
stan zapełnienia pojemnika,
jeżeli znajduje się w nim płyn
nieprzewodzący prąd.
Układ oczyszczania filtra (Power
Filter Clean) ciągle się włącza.
! Uwolnić zassaną ssawkę lub
końcówkę węża.
! Zakończyć ciągłe ssanie z
pojemnika z cieczą lub
wyłączyć funkcję Power Filter
Clean (zobacz: rozdział
odkurzanie na mokro).
! Usunąć elementy zapychające
z ssawki, rury ssącej, uchwytu
Power Filter Clean, węża
ssącego lub płaskiego filtra
falistego.
! Wymienić płaski filtr falisty.

102

NT 72/2 Eco Tc / NT 65/2 Eco Tc

230 V/1~50/60 Hz
230-240 V/1~50/60 Hz

10,0 m
NT 72/2 Eco Tc
H07RN - F3 x 1,5 mm²
EUR:
6.648 - 778
CH:
6.648 - 916
NT 65/2 Eco Tc
H07RN - F2 x 1,5 mm²
EUR:
6.648 - 777

74 dB (A)

EUR:
P max:
P nom:

2760 W
2400 W

CH:
P max:
P nom:

2500 W
2200 W

EUR:
CH:
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EUR, CH:
GB:

NT 72/2 Eco Tc
NT 65/2 Eco Tc

72 l
65 l

NT 72/2 Eco Tc
NT 65/2 Eco Tc

56 l
50 l

2 x 56 l/s

max. 235 mbar
max. 208 mbar

NT 72/2 Eco Tc
ohne Zubehör
without accessories
sans accessoires
NT 65/2 Eco Tc
ohne Zubehör
without accessories
sans accessoires

31 kg

26 kg

Umgebungsmax. 40 °C
temperatur
Ambient temperature
Température ambiante

680 mm x 520 mm x 1000 mm

40 mm

NT 72/2 Eco Tc
NT 65/2 Eco Tc

I
II
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NT 72/2 Eco Tc / NT 65/2 Eco Tc
Elektroden
Electrodes
Interrupteur
avancement

C1

Entstörkondensator
Interference capacitor
Condensateur
antiparasites
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B1

L1

X2

Steckdose
(Nur TE Version)
Socket
(Only TE Version)
Prise de courant
(Seulement
Version TE)

S2

Umschalter-Betriebsart
Druckluft
(Nur TE Version)
Change over switch
operating
mode compressed air
(Only TE Version)
Mode d’exploitation de
commutateur d’air
comprimé
(Seulement
Version TE)

S3

Umschalter-Betriebsart
Elektrowerkzeug
(Nur TE Version)
Change over switch
operating
mode electric power
tool (Only TE Version)
Mode d’exploitation de
commutateur outil
électrique
(Seulement
Version TE)

T1

Transformator
Transformer
Transformateur

Wandler
(Nur TE-Version)
Converter
(Only TE Version)
Convertisseur
(Seulement
Version TE)

M1,M2 Saugturbine
Suction turbine
Turbine d’aspiration
N1

Schaltelektronik
Switch-Electronic
Interrupteur de
électronique

S1

Haupschalter
Mainswitch
Interrupteur général

X1

Netzstecker
Power Supply
Alimentation
électronique
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NT 72/2 Eco Tc / NT 65/2 Eco Tc
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[m]

C 40
C 40

4,0
4,0
10,0

Ø

[mm]

4.060-474 K
4.060-533 K / EL

C 40
C 40
C 40

2,5

4,0
4,0

6.906-321 K
6.906-546 K /EL
6.906-279 K

C 40

4.440-679 K
CDN 40
4.440-728 K / EL CDN 40

6.906-344 K

6.902-081

M

M

DN 40

DN 40

1,0

0,5

[mm]

C = Clip-Verbindung OL = ölbeständig
Clip connection
oil resistant
Connexion de clip
résistant à l'huile

360
370
450

K = Kunststoff
Plastic
Plastique

DN = Konus-Verbindung
Cone connection
Connexion de cône

DN 40
DN 40
DN 40

EL = elektrisch leitend
ellectrical conductive
conducteur électrique

G = Gummi
Rubber
Caoutchouc

K
M
M

M = Metall
Metal
Métal

6.906-554
6.903-018
6.903-051

6.906-531

5.031-904 K
DN 40
5.032-427 K / EL DN 40

5.407-113 K / EL C 40-->C 35

5.407-109 K / EL C 40-->DN 35
5.407-111 K / EL C 40-->DN 40
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NT 72/2 Eco Tc / NT 65/2 Eco Tc
Zubehör /Accessories/Accessoires
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NT 72/2 Eco Tc / NT 65/2 Eco Tc

eX

Pe

Zubehör /Accessories/Accessoires

154

