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obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa nr 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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PRO NAŠE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Likvidace obalu

Obalové materiály nedávejte do
běžného domovního odpadu, ale
uložte je na určené místo nebo do
sběrného střediska.

Použití v souladu s určením
• Zařízení pro mokré čištění

kobercových podlah a bytových
textilií

• Způsob odpovídající popisu a
bezpečnostním pokynům
uvedeným v tomto návodu k
obsluze.

♦ Jakékoli jiné použití než je
uvedeno je v rozporu s určeným
použitím. Za škody vzniklé tímto
způsobem výrobce neodpovídá;
risiko nese uživatel.

Použití čisticího prostředku
• V žádném případě neplňte přístroj

rozpouštědly (benzín, aceton,
ředidla apod.)!

• Zabraňte kontaktu přípravku
s očima a pokožkou

• Dodržujte předpisy výrobce
čisticího prostředku týkající se
bezpečnosti a způsobu použití

Firma Kärcher nabízí
vyzkoušenou, individuálně
zaměřenou řadu čisticích
prostředků.
Váš prodejce vám při výběru
ochotně poradí.

NÁVOD K OBSLUZE

! Čistou vodu a čisticí prostředek
dobře promíchejte v čisté nádobě

! Čisticí prostředek v práškové
formě nasypte do vody a
rozmíchejte

♦ Dodržujte předpisy výrobce
čisticího prostředku týkající se
bezpečnosti a způsobu použití

Přístroj naplňte nejvýše 40 l roztoku
čisticího prostředku

Připojte přívod proudu
♦ Pracujte výhradně suchýma

rukama
♦ Napětí sítě musí souhlasit

s napětím uvedeným na typovém
štítku

♦ Prodlužovací kabel vždy zcela
odviňte

♦ Připojujte pouze prodlužovací
kabely se zaručenou ochranou
proti stříkající vodě

♦ Prodlužovací kabel nesmí ležet ve
vodě

Připojovací hodnoty viz
"Technické údaje"

! Spínač 1 a 2 přepněte do
polohy "0"

! Zastrčte síťovou zástrčku

Zapněte spínač 1 (sání)
Zapněte spínač 2 (nastříkávání)

K připojení přídavných elektrických
přístrojů je určena přídavná zásuvka
(jen u Puzzi 300 S / 400)
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Čistění

Stiskněte ventil na držadle
(Puzzi 300 / 300 S)

Stiskněte ventil na držadle
(Puzzi 400)
Roztok čisticího prostředku je
nastříkáván a ihned znovu nasáván.

Při čistění ploch s překrývajícími se
pásy je přejíždějte tažením směrem
k sobě. V případě nutnosti opakujte.

Poznámka:
Pokud se nádoba s odpadní vodou
naplní, bude sání vzduchu
přerušeno pomocí mechanicky
ovládaného plováku.

! Zapněte nastřikování a vypněte
sání

! Odstraňte víko

! Nádobu s odpadní vodou (1)
vyjměte a vyprázdněte, nebo ji
vyprázdněte pomocí vypouštěcí
hadice (2)

POSTUP PŘI ČISTĚNÍ

Běžně znečistěné koberce
• Nastříkejte roztok čisticího

prostředku a ihned jej vysajte
• Odsáváním se zkrátí doba

potřebná k vyschnutí

Silně znečistěné koberce
• Čisticí prostředek pouze

nastříkejte
• Vyčkejte 10-15 min
• Odsajte

Čistění čalounění
• Při čistění čalounění nahraďte

běžnou podlahovou hubici ruční
hubicí (zvlášní příslušenství)

• Rovněž u schodů, u koberců na
stěně nebo při čistění vnitřního
prostoru automobilů používejte
příslušnou hubici ze zvláštního
příslušenství

• U choulostivých materiálů
dávkujte
menší množství čisticího
prostředku a plochu nastřikujte ze
vzdálenosti asi 200 mm. Potom
pouze vysajte

Vymývání
• Nejlepších výsledků se dosáhne,

jestliže jsou čistěné plochy ještě
omyty čistou vodou

• Odstraní se tak zbytky čisticího
prostředku a rozpuštěných
nečistot
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Rady pro čistění
• Čím je koberec choulostivější, tím

menší množství čisticího
prostředku je třeba použít

• U koberců s jutovou nosnou
vrstvou může při mokrém čistění
dojít ke smrštění a vyblednutí
barev

• Koberce s vysokým vlasem
nedříve vykartáčujte

• Čistění s použitím teplé vody
(max. do 50 °C) je účinnější

• Silně znečistěná místa předběžně
nastříkejte

• Postupujte směrem od světla ke
stínu (od okna ke dveřím)

• Postupujte od více znečistěných
ploch k méně znečistěným

• Po vyčistění ošetřete koberec
přípravkem Care Tex RM 762
(v příslušenství).

• Po vyčistěných plochách se
pohybujte teprve po jejich řádném
vyschnutí

• U šampónovaných podlah
pokrytých koberci použijte
odpěňovací přípravek RM 761
(v příslušenství).

PO POUŽITÍ

Vypnutí

! Nepoužitý roztok čisticího
prostředku odsajte z nádoby
pomocí odsávací hadice

! Za tím účelem odstraňte
podlahovou hubici a přidržte sací
hadici v nádobě na čistou vodu.
Zapněte spínač "Vysávání".
Nasátý roztok čisticího prostředku
se shromáždí v nádobě na
odpadní vodu

! Vyprázdněte nádobu na odpadní
vodu

! Nádobu na čistou vodu naplňte 5 l
čisté vody

! Zapněte spínač nastřikování
! Stiskněte tlačítko na držadle a

přístroj nechejte cca 2 min
proplachovat.

! Vypněte přístroj a vytáhněte ze
síťové zásuvky.

OŠETROVÁNÍ A ÚDRZBA

Smlouva o servisu:
S příslušným smluvním prodejcem
firmy Kärcher lze uzavřít smlouvu o
servisní údržbě přístroje.

! Odstraňte víko

Odšroubujte plovák (1)

Vyčistěte průtokové sítko (2)

Vyčistěte sítko na přívodu čisté
vody (1)
Vyčistěte spínač plováku (2)
(jen u Puzzi 400)



Česky Puzzi 300 / 300 S / 400 63

Vyčistěte hubici trysky
(Puzzi 300 / 300 S)

Odšroubujte přesuvnou matici
Vyčistěte hubici trysky (1)
(Puzzi 400)

POKYNY PRO PRÍPAD PORUCHY

Přístroj nenasává čisticí
prostředek
• Vyčistěte sítko v nádržce na vodu
• Zkontrolujte stříkací hadici

Nedostatečný pracovní tlak
• Našroubujte a upravte nové

hubice trysek

Stříkací čerpadlo neběží
(jen u Puzzi 400)
• Naplňte nádržku

! Odstraňte krycí víčko.
! Otočte čerpadlem o několik

otáček pomocí šroubováku.

Pozor:
Vypněte přístroj a vytáhněte síťovou
zásuvku.

Paprsek je jednostranný
• Čistění

Nedostatečný podtlak
• Řádně nasaďte víko.
• Odstraňte víko, zkontrolujte plovák
• Vyměňte oběžné kolo sací turbiny

Plovák uzavírá sací nátrubek
• Vyprázdněte nádobu na odpadní

vodu
• Použijte odpěňovací přípravek

RM 761 (příslušenství) a tak
zabráníte vytváření pěny

ČISTICÍ PROSTŘEDEK

Čistění koberců a čalounění

RM 760, 10 kg
D,A,GB,I,E,FIN,S,N,DK,
F,NL/B 6.291-388
P 6.290-104

RM 760, 16 tablety
D,A,CH,GB,F,I,NL,B, 6.290-828
E,P,GR,DK,N,S,FIN,
H,CZ,PL,SL,TR,RS,
SK,SR,HR,BG

RM 760, 200 tablety
D,GB,A,H,CZ,I,P,E,GR 6.290-500
F,NL/B,FIN,S,N,DK 6.290-529

RM 764, 10 l
D,GB,A,I,E,GR 6.291-386
FIN,S,N,DK,F,NL/B 6.291-387

Odpěňovací přípravek

RM 761,10 x 200 ml
D,A,GB,I,E,GR 6.291-397
FIN,S,DK,F,NL/B 6.291-398

Přípravek pro impregnaci
koberců

RM 762, 6 x 1 l
D,A,CH,I,F,NL/B 6.290-001
GB,E,P,GR 6.290-496
FIN,S,N,DK 6.290-497

RM 762, 5 l
D,A,CH,I,F,NL/B 6.290-002
GB,E,P,GR 6.290-494
FIN,S,N,DK 6.290-495

Odstraňovač roztočů

RM 765, 10 l
D,A,GB,I,F,NL/B 6.290-442
FIN,S,DK,N,GR,P,E 6.290-451
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Puzzi 300 / 300 S
P max : 2 x 40 W
Puzzi 400
P max : 230 W

15 m
H05W-F3x1,0
EUR: 6.648-588
CH: 6.648-589
AUS: 6.648-590
GB: 6.648-591
RA: 6.648-600

Puzzi 300 / 300 S
P : 1100 W
Puzzi 400
P : 1200 W

Puzzi 300 / 300 S :
max. 0,3 MPa (3,0 bar)

Puzzi 400 : max. 0,4 MPa (4,0 bar)

Puzzi 300 / 300 S: 2,0 l/min
Puzzi 400 : 3,0 l/min

Puzzi 300 / 300 S : 53 l/s
Puzzi 400 : 43 l/s

Puzzi 300 / 300 S:
22 kPa (220 mbar)

Puzzi 400 : 27,5 kPa (275 mbar)

Puzzi 300 / 300 S : 31 kg
Puzzi 400 : 35 kg

Puzzi 300 / 300 S : 230 mm
Puzzi 400 : 350 mm

Puzzi 300 / 300 S : 69 dB(A)
Puzzi 400 : 71 dB(A)

50 °C

45 l

820 mm x 530 mm x 690 mm
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Puzzi 300 / 300 S
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Puzzi 400
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