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Lesen Sie vor der Inbetriebnahme diese Betriebsanleitung und
beachten Sie besonders die „Sicherheitshinweise“.

Please read these operating instructions before starting and strictly
observe the “Safety Instructions”.

Veuillez lire attentivement la présente notice d'instructions avant
la mise en service et respectez en particulier les «Consignes de
sécurité».

Leggere queste istruzioni per l’uso prima della messa in servizio
ed osservare in particolare le «Istruzioni di sicurezza».

Lees voor de ingebruikneming deze gebruikshandleiding en neem
in het bijzonder de „Veiligheidsvoorschriften” in acht.

Antes de poner en marcha el aparato deberá estudiar atentamente
las «Advertencias y observaciones relativas a la seguridad».

Leia estas instruções de serviço antes da colocação em funcionamento
e respeite especialmente as «Indicações de segurança».

De bedes læse denne driftsvejledning igennem før idrifttagningen
i denne forbindelse skal især „Sikkerhedsforskrifter“ overholdes.

Før igangsetting må bruksanvisningen leses nøye og det må taes
hensyn til “Sikkerhetsregler”.

Läs igenom bruksanvisningen före driftstart och uppmärksamma
”Säkerhetsanvisningar” extra noga.

Lue ennen käyttöönottoa tämä käyttöohje huolellisesti läpi ja kiinnitä
erikoista huomiota ”Turvallisuusohjeisiin”.

Ðñéí èÝóåôå ôç óõóêåõÞ ãéá ðñþôç öïñÜ óå ëåéôïõñãßá, äéáâÜóôå ôéò
ðáñïýóåò ïäçãßåò ÷åéñéóìïý êáé ôçñåßôå éäéáßôåñá ôéò “Õðïäåßîåéò
áóöáëåßáò”.

Cihazý kullanmaya baþlamadan önce, bu kullanma kýlavuzunu
kesinlikle okuyunuz ve özellikle ”Güvenlik bilgileri” bölümünde verilen
bilgilere dikkat ediniz. Cihazýn kullaným ömrü 10 yýldýr.

¥epeª --oªo¯ oñåc¹å¹eæø - õ®cÿæºa¹aýå÷ -¸å¯a¹eæ¿¸o
ÿpoñå¹a¼¹e ªa¸¸º÷ å¸c¹pº®ýå÷ å c¹po¨o co¢æ÷ªa¼¹e pe®o¯e¸ªaýåå,
ÿpå-eªe¸¸¾e - paµªeæe «š®aµa¸åø ÿo ¹ex¸å®e ¢eµoÿac¸oc¹å».

Üzembe helyezés elõtt olvassa el ezt a kezelési útmutatót, különös tekintettel
a „Biztonsági útmutatóra“.
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P¾ed uvedením do provozu si p¾e˜tšte tento provozní návod a zvláãÿ
dodrþujte “Bezpe˜nostní ustanovení”.

Pred prvo pripravo za uporabo preberite ta navodila za uporabo in
posvetite posebno pozornost poglavju «Varnostni napotki».

Przed uruchomieniem urz…dzenia proszœ przeczyta‡ tœ instrukcjœ
obs³ugi i przestrzega‡ szczególnie „Warunków bezpieczeµstwa“.

Înainte de punerea în funcþiune citiþi aceste instrucþiuni de utilizare ºi în mod
special respectaþi „Indicaþiile de siguranþã“.

Pred uvedením do prevádzky si preèítajte tento prevádzkový návod a najmä
dodr˜iavajte «Bezpeènostné ustanovenia».

Prije puštanja u rad proèitajte ovo uputstvo i pridr˜avajte se naroèito
“Sigurnosnih uputa za rad sa aparatima za èišæenje pod visokim
tlakom”.

Pre puštanja u rad proèitajte ovo uputstvo i pridr˜avajte se naroèito
“Sigurnosnih uputstava za rad sa aparatima za èišæenje pod
visokim pritiskom”.

¥peªå ªa e®cÿæoa¹åpa¹e ºpeªa ÿpoñe¹e¹e ¸ac¹oøóo¹o
ºÿ½¹-a¸e µa ºÿo¹pe¢a, ®a¹o o¢½p¸e¹e oco¢e¸o -¸å¯a¸åe ¸a
«š®aµa¸åø¹a µa ¢eµoÿac¸oc¹».

Enne kasutuselevõttu lugege käesolevat kasutusjuhendit ja järgige
hoolikalt „Ohutusjuhiseid“.

Pirms nodoøanas ekspluatâcijâ, izlasiet øo lietoøanas instrukciju un
obligâti ievèrojiet "Droøìbas norâdìjumus".

Prieø pradédami naudoti írenginí perskaitykite øiã naudojimo instrukcijã
ir ypatingai ísidémékite "Saugos nurodymû" skyriû .

epe op c a p a y po a e e oci
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1 Kryt
2 Rukojeˆ
3 Nádoba na èistou vodu s nasávacím sítem
4 Vyjímatelná nádoba na zneèistìnou vodu
5 Víko
6 Rozprašování: Vypnutí a zapnutí
7 Sání: vypnutí a zapnutí
8 Rozrašovací-nasávací hadice, kompletní
9 Síˆová zástrèka s kabelem
10 Sací trubka
11 Ruèní nástavec pro èistìní èalounìní –

Pracovní šíøka 11 mm (zvláštní
pøíslušenství)

12 Nádoba na pøípravek pro odpìòování
(pouze puzzi 200)

13 Pøihrádka pro ulo˜ení RM 760, Tablety
(pouze puzzi 200)

14 Pøídavná zástrèka pro profesionální mycí
hlavu
PW 10 (pouze puzzi 200)

15 Podlahový nastavec pro èistìní kobercù –
Pracovní šíøka 230 mm

16 Rukojeˆ (posuvná, není namontovaná)
17 Koleno

Zvláštní pøíslušenství
Pro rozšíøené pou˜ívání nabízíme ještì
rozmanité pøíslušenství.

K tomu si prohlédnìte náš katalog nebo se
obraˆte na prodejnu fy. Kärcher ve Vaší
blízkosti.

!  Dùle˜itá upozornìní

K Vaší bezpeènosti

Dodr˜ujte souèasnì veškeré pokyny, které jsou
pøilo˜eny k pou˜ívaným èisticím prostøedkùm.

Doporuèené èisticí prostøedky se nesmìjí
pou˜ívat nezøedìné. Tyto výrobky jsou z
hlediska provozu bezpeèné, neboˆ neobsahují
kyseliny, louhy, ani látky ohro˜ující ̃ ivotní
prostøedí. Doporuèujeme uchovávat èisticí
prostøedky mimo dosah dìtí. Pøi kontaktu s
oèima okam˜itì dùkladnì vypláchnìte oèi

Nejprve prosím odklopte levou
pøelo˜enou stranu s
vyobrazeními.

vodou a v pøípadì spolknutí ihned vyhledejte
lékaøe.

Pøi likvidaci zneèistìné vody, stejnì jako
pracího roztoku je nutno dodr˜ovat zákonné
pøedpisy.

Pøi pou˜ití mycí hlavy pro profesionály PW 10 je
nutno dodr˜ovat zde pøilo˜ená bezpeènostní
ustanovení a provozní návod.

Pro ochranu ˜ivotního prostøedí
Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obal

nezahazujte do domácího odpadu,
nýbr˜jej odevzdejte k opìtovnému
zu˜itkování.

Pøístroj je vyroben z hodnotných
recyklovatelných materiálù, které se dají dobøe

znovu vyu˜ít. Baterie, olej a podobné
látky se nesmìjí dostat do volného
˜ivotního prostøedí. Likvidujte proto
staré pøístroje ve sbìrnách k tomuto

úèelu urèených.

Záruka
V ka˜dé zemi platí záruèní podmínky vydané
naší pøíslušnou prodejní spoleèností. Event.
poruchy vzniklé na pøístroji odstraníme bìhem
záruèní doby bezplatnì v pøípadì, je-li pøíèinou
poruchy chyba materiálu nebo výrobce.

V pøípadì záruky se prosím obraˆte i s
pøíslušenstvím a prodejním úètem na Vašeho
obchodníka nebo na nejbli˜ší autorizovanou
servisní slu˜bu.

Obsluha

Správné pou˜ívání pøístroje
Tento pøístroj je urèen k prùmyslovému
pou˜ívání.

– jako èisticí pøístroj pro kobercové krytiny za
mokra,

– podle popisu a bezpeènostních ustanovení
uvedených v tomto návodu pro obsluhu.

Ka˜dé pou˜ívání vymykající se tomuto urèení,
platí jako nesprávné pou˜ívání. Za takto vzniklé
škody výrobce neruèí; riziko nese sám u˜ivatel.
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Uvedení do provozu
Sací trubku nasaïte na podlahovou hubici a
spojení zajistìte uta˜ením pøesuvné matice
rukou proti smìru hodinových ruèièek.
Dùle˜ité upozornìní: Dbejte na to, aby
rozprašovací vedení ulo˜ené uvnitø trubky
bylo správnì do sebe zastrèeno, neboˆ
jinak dojde k chybné funkci.

V pøípadì potøeby nasuòte rukojeˆ na sací
trubku a pøišroubujte ji v po˜adované pozici
pøilo˜eným šestihranným klíèem.
Koleno nasaïte na sací trubku a spojení
zajistìte uta˜ením pøesuvné matice rukou
proti smìru hodinových ruèièek.
Nasávací hadici zastrète do pøístrojové
pøípojky (obr. 1a). Zatlaète spojku nasávací
hadice do pøípojky. Dbejte pøitom na správné
zaskoèení (obr. 1b).
Nasávací hadici zastrète pevnì na rukojeˆ
(obr. 2a) a její spojku zastrète do pøípojky
rukojeti. Dbejte pøitom na správné zaskoèení
(obr. 2b).
Nasaïte sací trubku a podlahový nástavec
a spojení zajistìte tím, ̃ e rukou pevnì
utáhnete pøevleènou matici proti smìru
pohybu hodinových ruèièek.
Ruèní nástavec pro èistìní èalounìní
(zvláštní pøíslušenství) je nastrèena pøímo
na nasávací hadici.
V pøípadì potøeby je mo˜no pou˜ít stupòovou
hubici (zvláštní pøíslušenství) nebo
podlahovou hubici z kovu.

Pou˜ití
Podle pokynù dobøe promíchejte v èisté
nádobì èisticí prostøedek (RM) a èistou vodu
(obr. 3).
Nádobu na èistou vodu naplòte nanejvýše po
znaèku „Max.“ (obr. 4).
Upozornìní: Teplá voda zvyšuje èisticí
úèinek (max. 50 °C).

Nádobu na zneèistìnou vodu nasaïte do
krytu a zavøete víko.
Zastrète síˆovou zástrèku do zásuvky.
Zapnìte pøístroj tlaèítky „Sání“ a
„Rozprašování“ (obr. 5).

Pro rozprašování stisknìte páku na rukojeti
a dr˜te ji stisknutou. Tím se roztok èisticího
prostøedku rozprašuje a ve stejném
pracovním kroku se odsává (obr. 6).
Nasaïte nástavec a pracujte smìrem
pozpátku, pøièem˜ èistìnou plochu
pøejí˜dìjte nástavcem
v pøekrývajících se drahách (obr. 6).
Jakmile je nádoba na zneèistìnou vodu plná
nebo nádoba na èistou vodu prázdná,
bezpodmíneènì pøístroj vypnìte tlaèítky
„Sání“ a „Rozprašování“.
Sejmìte víko, vyjmìte nádobu na zneèistìnou
vodu a vyprázdnìte ji (obr. 7, 8).
Tento pracovní postup v pøípadì potøeby
opakujte.

Èistìní kobercù a èalounìní

K èistìní kobercových krytin nasaïte
podlahový nástavec o šíøce 230 mm.
K èistìní èalounìní, schodišˆ, nástìnných
kobercù nebo vnitøních prostorù motorových
vozidel nasaïte ruèní nástavec o šíøce 110
mm (zvláštní pøíslušenství).
U èalounìní zhotovených z choulostivých
materiálù musí být mno˜ství èisticího
prostøedku sní˜eno a plocha musí být
zkropena ze vzdálenosti ca. 200 mm.

Èisticí metody

Normálnì zneèistìné koberce:

Pøi normální rozprašovací extrakci je roztok
èisticího prostøedku rozprašován a ihned
vysáván.
Opìtovným vysáním bez rozprašování se
zkrátí doba sušení.

Pøi silnì zneèistìných plochách nebo
flecích:

Rozprašte èisticí prostøedek nejprve na tato
místa a nechejte jej ca. 10–15 minut
pùsobit. Potom plochu opracujte stejným
zpùsobem.
Výhodou pro èisticí výsledek je, je-li plocha ještì
jednou opracována pouze èistou teplou vodou.
Tím se mno˜ství èisticího prostøedku ještì dále
sní̃ í a uvolnìné neèistoty se zcela vysají.
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Tipy k práci

Kobercové krytiny, koberce a pøedevším
pravé orientální koberce je nutno pøed
pou˜itím pøístroje pøezkoušet na
nenápadném místì na barevnou stálost a
odolnost proti vodì.

– Èím je povrch choulostivìjší (orientální
pøedlo˜ky, berbery, èalounické látky), tím
ménì èisticího prostøedku pou˜ijte.

– Kobercová krytina s jutovým podkladem se
mù˜e pøi pøíliš silném promoèení srazit a
barevnì zmìnit.

– Koberce s vysokým vlasem vykartáèujte
v mokrém stavu ve smìru vlasu (napø.
odpovídajícím kartáèem nebo mopem).

– Pøi pou˜ití teplé vody (do max. 50 °C)
dosáhnete lepšího výsledku èistìní.

– Silnì zneèistìná místa samostatnì poprašte
a nechejte èisticí prostøedek 5–10 minut
pùsobit.

– Pracujte v˜dy smìrem od svìtla ke stínu,
tzn. od okna ke dveøím.

– Pracujte v˜dy smìrem od èistìné, k dosud
neèistìné ploše.

– Aby se zabránilo rychlému opìtovnému
zneèistìní, mìla by být textilní krytina po
èistìní za mokra naipregnována. K tomu
doporuèujeme náš prostøedek Care Tex RM
762 s antistatickou impregnací, zabraòující
zneèistìní.

– Po vyèistìné ploše pøecházejte, popø. na ni
postavte nábytek teprve po oschnutí (fleky
od rzi, otlaèená místa).

– U kobercových krytin, které byly
šamponovány, musí být pìna v nádobì na
zneèistìnou vodu rozrušena.
K tomu naplòte u puzzi 200 do nádoby na
pøípravek pro odpìòování prostøedek pro
odpìòování (RM 761). Dávkování se urèí
otevøením, popø. uzavøením uzavíracího
víèka.
U puzzi 100 se prostøedek pro odpìòování
pøidá pøímo do nádoby na zneèistìnou vodu.

Èisticí prostøedky

Informace k ˜ivotnímu prostøedí: K ochranì
˜ivotního prostøedí doporuèujeme úsporné
zacházení s èisticími prostøedky. Dodr˜ujte
prosím pøesnì dávkovací návody.

Pozor: K zabránìní poškození zdraví a vìcným
škodám, dodr˜ujte prosím všechny pokyny,
které jsou pøilo˜eny u pou˜ívaných èisticích
prostøedkù.
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Pro další informaci si prosím vy˜ádejte leták o
našich výrobcích a list s bezpeènostními daty
podle DIN.

Odstavení z provozu

Vyprázdnìní nádoby na èistou vodu

Upozornìní: Nádobu na èistou vodu je
mo˜no jednoduchým zpùsobem vyprázdnit
odsáváním.

Vypnìte postøikování (vodní èerpadlo).
Uveïte v èinnost ventilovou rukojeˆ
podlahové hubice, tlak v systému se
zredukuje.
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Odpojte podlahový nástavec z nasávací
hadice.
Nasávací hadici podr�te v nespotøebovaném
roztoku èisticího prostøedku v nádobì s èistou
vodou a zapnìte pøístroj tlaèítkem „Sání“
(obr. 9).
Odsátý roztok èisticího prostøedku se
shroma�ïuje v nádobì na zneèistìnou vodu.
Nádobu na zneèistìnou vodu vyjmìte
a vyprázdnìte.

Èistìní pøístroje a pøíslušenství

Zastrète podlahový nástavec na nasávací
hadici.
Nádobu na èistou vodu naplòte ca. 2 l
potrubní vody (nepou�ijte �ádný RM) a
postavte podlahový nástavec do nádoby s
èistou vodou.
Zapnìte tlaèítko „Rozprašování“ a nechejte
pøístroj s pøíslušenstvím proplachovat ca.
1–2 minuty (obr. 10).
Pøístroj vypnìte a vytáhnìte sí�ovou zástrèku
ze zásuvky.
Ke sní�ení tlaku nacházejícího se v systému
stisknìte rukoje� ventilu na podlahovém
nástavci.
Vytáhnìte nasávací hadici z pøístroje a sací
trubky.
Vyprázdnìte nádoby na èistou a zneèistìnou
vodu.
Pøístroj vyèistìte.
Ke skladování pøíslušenství nebo pro
transport pøístroje je mo�né podlahový
nástavec zaaretovat v rukojeti (obr. 12).

Èistìní a údr�ba

Pozor:
Pøed veškerými údr�báøskými pracemi
vytáhnìte sí�ovou zástrèku ze zásuvky.

Pøed ka�dým uvedením do provozu
pøekontrolujte sí�ový kabel, spojovací kabel
a hadice, zda nejsou poškozeny.
Pøed delšími prostoji musí být z pøístroje

vypuštìna veškerá voda, jinak mù�e dojít
k nepøíjemným zápachùm.
Èas od èasu vyèistìte nasávací sítko v
nádobì na èistou vodu a sítko na chlupy
(obr. 11).

Pomoc pøi poruchách

Pozor:

Nebezpeèí úrazu elektrickým proudem.
Pøed veškerými pracemi na elektrických
èástech vytáhnìte sí�ovou zástrèku.

Z nástavce nevystupuje voda

1. Nádoba na èistou vodu je prázdná, doplnit.
2. Zkontrolujte, zda spojení postøikovací/sací

hadice správnì sedí.
3. Nástavec je ucpaný, vyèistit.
4. Nasávací filtr v nádobì na èistou vodu je

ucpaný, vyèistit.
5. Rozprašovací èerpadlo je vadné, nechat

vymìnit odborníkem.

Rozprašovací paprsek je jednostranný

1. Nástavec je èásteènì ucpaný, vyèistit.

Nedostateèný sací výkon

1. Víko nesedí správnì, správnì usadit.
2. Tìsnìní na víku je zneèistìné, vyèistit.
3. Sítko na chlupy je zneèistìné, vyèistit.
4. Nasávací hadice je ucpaná, pøezkoušet a

vyèistit.

Rozprašovací èerpadlo je pøíliš hlasité

1. Nádoba na èistou vodu je prázdná, naplnit.

Všechny práce a zkoušky na elektrických
èástech smí provádìt pouze odborník.
Pøi dalších pracích je nutno uvìdomit
servisní slu�bu.
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Technické údaje

puzzi 200 / puzzi 100

Mo˜nosti napìtí

220/230/240 V (1~50/60 Hz)

Výkon motoru dmychadla

Sací turbína P
MAX.

1250 W
Sací turbína P

JMEN
1100 W

Mno˜ství vzduchu max. 54 l/sec
Vakuum 22 kPa

Výkon rozprašovacího èerpadla, puzzi 200

Rozprašovací èerpadlo 2 x 40 W
Rozprašovací tlak 0,2 MPa
Rozprašované mno˜ství 2 l/min

Pøístrojová zásuvka, puzzi 200
Výkon, max. 250 W

Výkon rozprašovacího èerpadla, puzzi 100

Rozprašovací èerpadlo 40 W
Rozprašovací tlak 0,1 MPa
Rozprašované mno˜ství 1 l/min

Rozmìry

Plnicí mno˜ství, èistá voda 10 l
Kapacita, zneèistìná voda 9 l
Délka 665 mm
Šíøka 320 mm
Výška 435 mm
Hmotnost, puzzi 200 12,1 kg
Hmotnost, puzzi 100 10,3 kg

Hladina akustického tlaku

podle DIN EN 60704-2-1 68 dB(A)

Ochranná tøída II

Síˆový kabel

Délka 7,5 m
Typ H 05 VV - F 2x1

Technické zmìny vyhrazeny.








