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HOME LINE
Finn ut hvordan Kärcher «utgjør 
forskjellen» i ditt hjem.
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INNHOLD

  4 Batteridrevet vindusvasker
 Den batteridrevene vindusvaskeren fra 

Kärcher garanterer et raskt og 
krystallklart resultat. Stripefritt og uten 
skittent vann som renner ned på  
vinduskarmen.

16 Bruksområder
 En dampavasker har flere muligheter enn 

å rengjøre fliser på badet. Få en oversikt 
over hvilke oppgaver din dampvasker 
kan gjennomføre.

  8 Dampvaskere
 En dampvasker er en pålitelig  

rengjøringsmaskin som gir et grundig 
rengjøringsresultat. Våre dampvaskere 
løser de fleste rengjøringsoppgaver i 
hjemmet i en håndvending uten bruk 
av kjemikalier.
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VINDUSVASKER WV 2 PLUS 

VINDUSVASKER
WV 2 Plus vindusvasker er en innovativ løsning for  

rask og enkel rengjøring av vinduer, speil, fliser og alle  

jevne overflater. Den batteridrevne vannsugeren er enkel 

og praktisk i bruk, og gjør vindusrengjøringen til en morsom 

oppgave! 

Vindusvaskersettet består av selve vindusvaskeren med en 

utskiftbar sugenal på 280 mm, en sprayflaske med  

mikrofiberklut og rengjøringsmiddelkonsentrat. Spray på  

utblandet konsentrat fra sprayflasken, vask vinduet med 

mikrofiberkluten som sitter på flasken, og sug opp væsken 

med den batteridrevne vannsugeren til slutt.  

 

Oppsugingsfunksjonen sørger at skittent vann suges opp før 

det drypper. Batteridrift gjør at den kan brukes overalt, og 

litiumbatteri sørger for at maskinen tåler å lades i korte 

omganger. 

Som ekstra tilbehør fås blant annet smal sugenal, ekstra 

gummilister og forlengelsesskaft til høye vinduer m.m. 

WV 2 Plus Vindusvasker er en oppgradert versjon av 

originalversjonen WV 70 Plus med bl.a. redusert støynivå, 

25 % lenger batterikapasitet og mer praktisk plassering av 

av-/påbryter. For en enda lettere og mer praktisk maskin, er 

størrelsen redusert med 10 %.

    Med den batteridrevne vindusvaskeren  
får man raskt et stripefritt resultat.   
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Spray
Først fukter du vinduet 
med såpeblandingen i 
sprayflasken.

Sug opp
Deretter suger du enkelt 
opp det skitne vannet fra 
vinduene.

Rengjør 
Så rengjør du vinduet  
enkelt med mikrofiber- 
kluten på sprayflasken.

 ■ Elektrisk vannoppsuger
 ■ Ikke noe vannsøl
 ■ Brukervennlig pga. batteridrift

Rent-/skittenvannstank ml 100

Batteritid min 25

Ladetid t 3

Område rengjort per lading ca. 75 m² = 25 vinduer

Arbeidsbredde på sugenal mm 280/170

Vekt inkludert batteri kg 0,6

Størrelse uten sugenal (L × B × H) mm 120 × 280 × 320

Bred sugenal (280 mm)  ■  

Smal sugenal (170 mm)  ■  

Litiumbatteri  ■  

Batterilader  ■  

Sprayflaske med mikrofiberklut (1 × 20 l )  ■  

Konsentrert rengjøringsmiddel  ■  

Artikkelnummer 1.633-330.0

■ Inkludert i esken.

Teknisk info                                       WV 2 Plus

Utstyr
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Standardtilbehør

Ekstra tilbehør

Mikrofiberklut
Sett med 2 stk mikrofiberkluter. Takket 
være de slitesterke fibrene løses selv 
de mest gjenstridige flekkene opp.

Artikkelnr. 2.633-100.0

Sprayflaske med vaskenal
Sprayflaske med klut som gjør at du får 
sprayet og vasket i én omgang.

Smal sugenal (170 mm)
Det optimale sugemunnstykket for et 
stripefritt resultat uten drypp og søl. 
For rengjøring av smale vinduer etc.

Artikkelnr. 2.633-002.0

Mikrofiberklut
Takket være de slitesterke fibrene 
løses selv de mest gjenstridige 
flekkene opp.

Rengjøringsmiddelkonsentrat
Med det kraftige rengjøringsmiddel-
konsentratet får du stripefrie vinduer.

Rengjøringsmiddelkonsentrat 
4 x 20 ml. 20 ml holder til 250 ml 
ferdig utblandet rengjøringsmiddel.

Artikkenr. 6.295-302.0

Sugenaler, bred (2 stk) og smal (2 stk)
Erstatninger for brede/smale (280 og 
170 mm) sugenaler. Leveres med 2 stk 
i pakken.

Artikkelnr. 2.633-005.0/104.0

Bred sugenal (280 mm)
Det optimale sugemunnstykket for et 
glassklart resultat uten drypp og søl.



DAMPVASKER

DAMPVASKERE
Damprengjøring er en naturlig, ren og miljøvennlig måte å  
rengjøre på uten bruk av kjemikalier. Damp er derfor det ideelle 
alternativet til ordinære rengjøringsmetoder. Kärchers  
dampvaskere har også bruksområder utover rengjøring. Ved å 
koble til strykejern får man en meget effektiv strykestasjon. Med 
tapetfjerneren løsner man tapet fra veggen, og med tekstil- 
munnstykket frisker man opp klær som ikke tåler vaske- 
maskinen. Man kan klare seg helt uten kjemikalier i rengjøringen. 
Dette er miljøvennlig, og gir deg samtidig tid til de viktige  
tingene.

Elkjøp fører tre av Kärchers dampvaskere. SC 1 Premium er den 
minste dampvaskeren, som er håndholdt og rommer 250 ml 
vann. På premium-versjonen følger det med slange, som gjør at 
du kan sette fra deg maskinen i stedet for å måtte holde den for 
å komme til der du måtte ønske.

SC 3 rommer helt opp til 1 liter vann, og har en arealdekning på 
75 m2. Denne maskinen har kun 30 sekunders oppvarmingstid, 
noe som vil si at du kan bruke maskinen nesten umiddelbart  
etter at du har fylt opp vann og skrudd den på. SC 3 er en rask 
og effektiv dampvasker!

SC 4 er enkel og praktisk, med 2-tanksystem og avtakbar  
vanntank som tillater kontinuerlig fylling under bruk. Du kan 
dermed rengjøre uten stans av maskinen. Maskinen  har integrert 
ledningsoppbevaring, oppbevaringsrom for tilbehør og feste for 
gulvmunnstykket.

Kärchers dampvaskere rengjør helt uten kjemikalier, og er derfor 
svært godt egnet for bruk i hjemmet. Kan brukes til rengjøring 
av alle typer harde overflater, og dreper 99,99 % av alle  
husholdningsbakterier.
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DAMPVASKERE

Teknisk info                                                         SC 1 Premium  SC 3 Premium        SC 4 Premium

Utstyr

Arealdekning m2 20 75 100

Oppvarmingstid min 3 0,5 4

Beholderkapasitet l 0,25 1 0,5 + 0,8 (avtagbar tank)

Maks. damptrykk bar 3,0 3,5 3,5

Varmeeffekt W 1200 1900 2000

Vekt uten tilbehør kg 1,5 3 4,1

Mål (L x B x H) mm 321  x 127  x  186 360 x 236 x 253 350  x 280  x  270

Barnesikring n n n
Sikkerhetsventil n n n

Gulvmunnstykke - n n

Rundbørste n n n

Dampmengdekontroll - på håndtaket på håndtaket

Hånd-/detaljdyse n/ n/ n n/ n n/ n

Avkalkingsbriketter (3 stk) - n n

Artikkelnummer 1.516-240.0 1.513-050.0 1.512-440.0

n Inkludert i esken.
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1   Integrert traktfunksjon forenkler 
påfylling av vann. 

2   Smart design for oppbevaring av 
tilbehøret på maskinen.

3   Ved hjelp av knappen på håndtaket 
kan dampmengden kontrolleres.

3
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DAMPVASKERE TILBHEØR

Standardtilbehør*

Håndmunnstykke
Med ekstra børster for rengjøring av 
små områder.

Klut for håndmunnstykke
Høykvalitetsbomull som enkelt fjerner 
skitt.
 
SC 1, SC 3 og SC 4

Kraftdyse
Øker effekten av punktdysen 
ytterligere.

SC 1, SC 3 og SC 4

Avkalkningsmiddel
For fjerning av kalk som samler seg i 
maskinen.

SC 3 og SC 4

Gulvmunnstykke
Optimalt utformet og gir mer damp 
mot overflaten. 

Klut for gulvmunnstykke
Slitesterk høykvalitetsbomull med 
meget god absorberingsevne.

SC 3 og SC 4

Punktdyse
Gjør det enklere å rengjøre områder 
som er vanskelige å nå.

SC 1, SC 3 og SC 4

Rundbørste
Kobles rett på håndpistolen. De 
fleksible bustene løsner enkelt skitt.

SC 1, SC 3 og SC 4

*Tilbehøret følger med i pakken avhengig av hvilken maskin du kjøper
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Ekstra tilbehør

Mikrofiberklut, gulv (2 stk)
Mikrofiberkluter for rengjøring av 
harde gulvoverflater som fliser, stein, 
linoleum og PVC.

Artikkelnr. 2.863-173.0

Microfiberklut, bad
Settet inkluderer to gulvkluter i  
mikrofiber, et mikrofibertrekk for tøff 
skitt, og en mikrofiberklut for polering.

Artikkelnr. 2.863-171.0

Mikrofiberkluter,  bad + kjøkken
Mikrofibertrekk gir bedre absorbering 
og oppløsning av skitt og fett.  
2 overtrekk for håndmunnstykke.

Artikkelnr. 2.863-174.0

Microfiberklut, kjøkken
Settet inkluderer to gulvkluter i  
mikrofiber, et mikrofibertrekk for 
håndmunnstykket og en mikrofiberklut 
for overflater i rustfritt stål.

Artikkelnr. 2.863-172.0

Frottétrekk for håndmunnstykke (5 stk)
Kluter i høykvalitetsbomull gir lofri 
rengjøring. Trekket festes rundt  
håndmunnstykket med svært god  
absorberingsevne.

Artikkelnr. 6.370-990.0

Frottékluter, gulv (5 stk)
Enkelt å feste til gulvmunnstykket.  
Forenkler rengjøring av naturstein,  
fliser, PVC og lineoleumsgulv.

Artikkelnr. 6.369-357.0
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DAMPVASKERE TILBEHØR

Ekstra tilbehør

Rundbørstesett
Det praktiske rundbørstesettet er delt 
inn i to farger slik at det er enkelt å 
benytte de til hver sine områder. For 
eksempel røde børster til kjøkkenet, 
og sorte til badet.

Artikkelnr. 2.863-058.0

Turbobørste
Gir skånsom rengjøring, og du sparer 
opp til 50 % rengjøringstid.  
Vibreringen i børsten øker  
effektiviteten ytterligere.

Artikkelnr. 2.863-159.0

Tekstilmunnstykke
Det ideelle munnstykket for utglatting 
og oppfriskning av klær og tekstiler, 
samt effektiv fjerning av lukt.

Artikkelnr. 4.130-390.0
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DAMPVASKERE BRUKSOMRÅDER

Hva vil du rengjøre? Med hva? Tips

A

Armatur Detaljmunnstykke med rundbørste
Påfør noen dråper med eddik og la det virke i 

ca. fem minutter for best mulig effekt.

Avløp
Turbobørste og klut, eller  

rundbørste

Dekk over med klut for å forhindre sprut og 

rengjør med full dampstyrke.

B Bord av tre Klut
Påfør damp på kluten og bruk den til å tørke 

av overflaten. 

D Dusjkabinett Håndmunnstykke med trekk
Sjekk hvor høy temperatur materialet tåler 

på forhånd.

F

Fryser Munnstykke
Hold munnstykket i fryseren og la isen  

smelte sakte.

Fuger
Detaljmunnstykke med kraftdyse 

eller rundbørste
Gå sakte frem, tørk med klut.

G Gardiner
Stryking eller tekstilmunn- 

stykke
Damp gardinen ovenfra og ned.

I
(Musikk)  

instrumenter
Klut

Påfør damp på kluten og bruk den til å tørke 

av overflaten.

K

Klokkereim i 

metall
Detaljmunnstykke og klut

Legg klokkereimen på et håndkle og damp 

den ovenfra.

Komfyr
Håndmunnstykke med klut, 

rundbørste

Koble fra stikkontakten til  

komfyren.

Krom
Detaljmunnstykke med  

børster
Poler med en mikrofiberklut.

L

Lakkerte overflater Håndmunnstykke, klut Ikke hold dampen på samme sted for lenge.

Linoleum Gulvmunnstykke, klut
Gulvet burde bones regelmessig slik at det 

holder seg best mulig.

P

Planter Damppistol
Benytt damppistolen på plantene med en  

avstand på ca. 20 – 30 cm.

Plastoverflater Benytt alt av tilbehør

Tilpass dampmengden avhengig av hvor

skittent det er. Ikke pek direkte på limte 

områder.

Persienne Håndmunstykke, klut
Sjekk hvor høy temperatur materialet tåler 

på forhånd. Tørk av med klut.

PVC-gulv Gulvmunnstykke, klut
Fjern alle rester av rengjøringsmidler ved 

hjelp av dyprengjøring.

R

Radiator
Damppistol, detaljmunnstykke, 

håndmunnstykke
Fang opp støvet i en klut.

Radio Klut
Påfør damp på kluten og bruk den til å tørke 

av overflaten.

Rustfritt stål
Håndmunnstykke, mikrofiberkluter 

for kjøkken
Rengjør med trekk og tørk tørt etterpå.

S

Speil
Vindusmunnstykke, klut, 

håndmunnstykke hvis egnet

Damp litt på forhånd for å forsikre at speilet 

tåler varmen.

Stengulv / fliser Gulvmunnstykke, klut
Fjern alle rester av rengjøringsmidler ved 

hjelp av dyprengjøring.

Stryking Dampstrykejern / strykebrett
Bruk strykejern med teflonsåle for t-skjorter 

med print.

Søppelkasse Håndmunnstykke med rundbørste
La den ekstra fastsittende skitten ligge i bløt 

en stund, slik at den enklere løser seg opp.

T

Tak Gulvmunnstykke med gulvklut
Bruk gulvmunnstykket i taket. NB! kun for 

tak som ikke er sensitive mot vann.

Toalett
Håndmunnstykke med klut, 

detaljmunnstykke med rundbørste

Bruk rundbørster med egen farger av  

hygieniske årsaker.

V

Vask Håndmunnstykke med klut
Rengjør vasken med et trekk og tørk tørt 

etterpå.

Vinduer
Vindusmunnstykke, klut, 

håndmunnstykke hvis egnet

Damp litt på forhånd for å forsikre at glasset 

tåler varmen.

Bruksområder
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Rengjøring av komfyr

Rengjøring av armatur

Rengjøring av fuger

1. Keramikktopper byr ofte på  
problemer når det kommer til å holde 
det rent, men ikke hvis du har en 
dampvasker. Sett en stålullspiral (som 
du kan kjøpe i de fleste dagligvarebu-
tikker) over rundbørsten, og fastbrente 
matrester og annet fastsittende skitt 
fjernes enkelt.

1. Bruk kun detaljmunnstykket for å 
unngå å ripe opp krom og rustfritt stål. 
Hold munnstykket helt inntil det som 
skal rengjøres og vent til belegget har 
løsnet. 

1. For rengjøring av fuger anbefaler vi 
et detaljmunnstykke kombinert med en 
rundbørste. NB! Silikonfuger må kun 
sprayes lett med damp slik at  
materialet ikke blir ødelagt.

2. Selv det mest fastsittende belegg, 
skorper og kalkavleiringer kan fjernes 
med direkte damp og rask skrubbing.

3. Tørk av med klut til slutt. 

2. I kombinasjon med damp vil ikke 
stålullen lage riper på komfyren.  
Dampen lager en «luftpute» som stål- 
ullen glir på under rengjøring. For  
rengjøring av fuger og kanter brukes 
detaljbørsten uten noe tilbehør.

2. For å fjerne tykke lag med  
avleiringer kan det være lurt å ha på 
noen dråper med eddik. La det virke i 
ca. fem minutter for best mulig effekt. 

3. NB! Regelmessig bruk av damp  
forhindrer at avleiringer dannes.
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DAMPVASKERE BRUKSOMRÅDER

Fjerning av fett

1. Rustfritt stål er lekkert, men det ser 
ikke flott ut hvis det er fullt av fett-
flekker. På rustfritt stål anbefaler vi å 
bruke et håndmunnstykke med frotté-
trekk rundt, samt en mikrofiberklut.

3. Fettet samler seg i kluten. For et best 
mulig resultat er det derfor viktig å 
bytte til ny klut etter en stund.

2. Hvis fettet har sittet over lengre tid, 
skrubbes det ytterligere med hånd-
munnstykket og klut samtidig som man 
trykker gjentatte ganger på 
damppistolen.

4. Polér til slutt med mikrofiberkluten, 
slik at det ikke etterlates striper.

Ekstra tips!

Rengjøring av klutene

Vask klutene på 60 °C etter bruk, men ikke bruk 
tøymykner fordi dette påvirker 
rengjøringsevnen.

Ekstra tips!

Rengjøring av ekstra fastsittende skitt

Påfør dampen ekstra grundig, og la den virke en 
stund. Deretter kan skitten fjernes enklere.
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Rengjøring av vinduer med vindusmunnstykke

1. Vi anbefaler å først foreta en «basis-
rengjøring» hvis det er første gang du 
rengjør med en dampvasker. Bruk 
håndmunnstykket med klut rundt, og 
damp hvert vindu. Tørk med en tørr 
klut. 

3. Når du har rengjort vinduene med 
damp én gang, går det mye enklere 
neste gang. Damp hele vinduet stripe 
for stripe ovenfra og ned med vindus-
munnstykket. Hold en avstand til  
vinduet på ca. 10 cm.

5. Tørk enkelt opp gjenværende dråper 
med en klut for perfekt finish.

2. Fukt vinduet med damp ved hjelp av 
vindusmunnstykket. 
Arbeid deretter ovenfra og ned med 
gumminalen på munnstykket.
NB! På vinteren forvarmes kalde  
vinduer med en avstand på ca. 5 cm. 
Dette for å unngå spenninger i ruten.

4. Bruk gumminalen på vinduet, 
arbeid ovenfra og ned. Unngå striper på 
vinduet ved å tørke av nalen med en 
tørr klut etter hver stripe.
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DAMPVASKERE BRUKSOMRÅDER

1. Det første steget er det samme som 
ved rengjøring med vindusmunnstykke: 
Foreta først en «basisrengjøring».

1. Ved fastsittende skitt rengjøres flisene først kun med gulvmunnstykket uten 
klut. Børstene på munnstykket fjerner effektivt skitt og flekker. For vedlikeholds-
rengjøring eller etterrengjøring, festes en klut til gulvmunnstykket. Bruk en  
frottéklut som brettes og festes ved hjelp av klemmene på gulvmunnstykket. I 
dette tilfellet brukes en mikrofiberklut (tilgjengelig som ekstratilbehør).

2. Før gulvmunnstykket raskt frem og tilbake, mens damp tilføres med jevne  
mellomrom. For å rengjøre fugene grundig, bør munnstykket også føres diagonalt 
over fugene.

3. Fjern så dampvannet med gummi- 
nalen, ovenfra og ned.

2. Deretter dampes overflaten med  
detaljmunnstykket, ovenfra og ned.

4. Til slutt brukes en klut til å tørke opp 
den gjenværende fuktigheten. Ferdig!

Rengjøring av vinduer med detaljmunnstykke og nal

Rengjøring av flisgulv
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1. Et spesielt tekstilmunnstykke frisker opp klær, duker, gardiner o.l. på en enkel 
måte. Gardinene dine blir glatte og fine uten at du må dra frem strykejern og 
strykebrett. Til og med lukt fjernes fra tekstilene.

2. En integrert lofjerner tar vekk hår og lo fra klærne dine.

Rengjøring av laminerte tregulv

Oppfriskning av klær

1. Det er ikke noe problem å rengjøre 
laminat- eller parkettgulv (verken oljet 
eller vokset) med en dampvasker.  
Rengjør med 2 doble kluter (fire lag) 
slik at en begrenset mengde damp når 
overflaten. Reduser dampmengden til et  
minimum (hvis din modell har mulighet 
for justering av dampmengden).

2. Arbeid raskt over gulvet og unngå 
lengre dampbruk på ett og samme sted. 
Forsikre deg om at det ikke kommer for 
mye vann på gulvet. Restfuktigheten vil 
da tørke raskt uten å etterlate striper.

Ekstra tips!

Test før rengjøringen
Test hvordan materialet reagerer på et lite sted som ikke synes så godt før 
du begynner på selve rengjøringen. Dette tipset gjelder spesielt tekstiler 
(fløyel, tepper, etc.) og skinn. Ikke bruk damp på ulltepper! Vent til det  
testede området er tørt igjen for å se om det har endret form eller farge.
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DAMPVASKER BRUKSOMRÅDER

1. Rengjøring av møbler o.l. 
La munnstykket peke sidelengs (ikke 
vertikalt). Munnstykket vil «blåse» skit-
ten inn i kluten du holder ved siden av, 
slik det vises på bildet. 

4. Fjerning av fastsittende skitt
Den vibrerende turbobørsten fjerner 
selv svært fastsittende skitt og smuss 
på kort tid.

5. Rengjøring av radiatorer
Du kan også bruke dampvaskeren på 
radiatoren din, for å fjerne skitt som 
samles opp med tiden.

2. Rengjøring av planter 
Fukte plantene med en avstand på 
20-30 cm. Tørk deretter av med en klut.

4. Fjerning av såperester
Selv de mest fastsittende såperester 
fjernes enkelt med en mikrofiberklut.

6. Tapetfjerning
Vanndampen fra maskinen hjelper deg 
å løsne tapeten fra veggen, så du enkelt 
kan rive den av.

Ytterligere bruksområder

Ekstra tips!

Små barn
Det er ikke til å legge skjul på at små barn ofte liker å putte ting i munnen. 
Dette kan føre til at barnet får i seg rester av mulige allergifremkallende 
og giftige rengjøringsmidler. Når du rengjør med damp forsvinner dette 
problemet fordi damp rengjør helt naturlig, og helt uten kjemikalier.
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