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Tartalom

Általános utasítások
A készülék els  használata 
el tt olvassa el az eredeti ke-

zelési útmutatót és a mellékelt biztonsági 
tanácsokat. Ezeknek megfelel en járjon el.

rizze meg mindkét tájékoztatót kés bbi 
használatra vagy a következ  tulajdonos 
számára.

A használati utasítás és a biztonsági ta-
nácsok be nem tartása a készülék káro-
sodásához, valamint a kezel  és más 
személyek veszélyeztetéséhez vezet-
het.
A szállítás során keletkezett károk ese-
tén azonnal értesítse a keresked t.
Kicsomagolásnál ellen rizze, hogy a 
csomagolásból nem hiányzik-e valami-
lyen tartozék, illetve a csomagolás tar-
talma nem károsodott-e.

Környezetvédelem
A csomagolóanyag újrahasznosítha-
tó. Kérjük, környezetbarát módon 

semmisítse meg a csomagolást.
Az elektromos és elektronikus készü-
lékek értékes, újrahasznosítható 
anyagokat, és gyakran olyan alkotóe-

lemeket, például elemeket, akkumulátoro-
kat vagy olajat is tartalmaznak, melyek nem 
megfelel  kezelése vagy helytelen meg-
semmisítése potenciális veszélyt jelenthet 
az emberek egészségre és a környezetre. 

Ezek az alkotóelemek azonban a készülék 
rendeltetésszer  üzemeléséhez szüksége-
sek. Az ezzel a szimbólummal jelölt készü-
lékeket nem szabad a háztartási 
hulladékkal együtt megsemmisíteni.
Összetev kre vonatkozó utasítások 
(REACH)
Az összetev kre vonatkozó aktuális infor-
mációkat itt találja: www.kaercher.com/
REACH

Rendeltetésszer  alkalmazás
Ez a szóróextrakciós készülék padló-
sz nyegek nedves tisztítására szolgál.
A készülék ipari használatra, pl. szállo-
dákban, iskolákban, kórházakban, gyá-
rakban, üzletekben, irodákban és 
bérleményekben történ  használatra 
készült.

A készülék áttekintése
Gyorskezelési útmutató

Ábra A
1 Csatlakoztassa a szóró-/ szívótöml t a 

készülékhez, majd csatlakoztassa a 
szóró-/ szívótöml t a könyökcs höz

2 Készítsen el  tisztítóoldatot, töltse fel a 
friss víz tartályt

3 Válassza ki az üzemmódot
4 Tisztítás
5 Ürítse ki a friss víz tartályt
6 Ürítse ki a szennyvíztartályt
7 Töltse fel a friss víz tartályt (tisztítószer 

nélkül), öblítse le a készüléket
8 Tisztítsa meg a leereszt  csavart, tisztít-

sa meg a friss víz sz r t
9 Hagyja megszáradni a készüléket

A készülék leírása
Ábra B
1 Kézi fej kárpit tisztításához (csak Puzzi 

10/1)
2 Kábelkampó
3 Tartozékadapter (Homebase)
4 Kiegészít -tartó
5 Hálózati kábel
6 Gyorskezelési útmutató
7 Frissvíz-tartály
8 Friss víz sz r
9 Szórás kapcsoló
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10 Szívás kapcsoló
11 Ház
12 Típustábla
13 Kormánygörg
14 Szórótöml -csatlakozó
15 Aljzat a PW 30/1 kiegészít  kefemosó-

hoz (csak Puzzi 10/2 Adv)
16 Szívótöml csatlakozás
17 Habzásgátló szer tartály (csak Puzzi 10/

2 Adv)
18 Fedél
19 Tároló rekesz tisztítószer fülekhez 

(csak Puzzi 10/2 Adv)
20 A készülék fogója, a szívócs  rögzítésé-

vel együtt
21 Padlókefe sz nyegtisztításhoz
22 Sz nyegadapter
23 Padlókefe reteszelésének feloldása
24 Szívócs
25 Fúvókavég
26 Hollandi anya
27 Kézi fogantyú
28 Könyökcs
29 Könyökcs  emel
30 Szórótöml
31 Szívótöml
32 Szóró- / szívótöml
33 Szennyvíztartály, kivehet
34 A szennyvíztartály fogója
35 Fedéltömítés
36 Bolyhsz r

Üzembe helyezés
1. Minden üzembe helyezés el tt elle-

n rizz, hogy  a tápkábel, a hosszabbító 
kábel és a töml k nem károsodtak-e.

Tartozékok felszerelése
1. Helyezze a szívócsövet a padlókefére, 

és kézzel húzza meg padlókefe hollandi-
anyáját.

2. Ha szükséges, csúsztassa a kézi fo-
gantyút a szívócs re és a kívánt helyzet-
ben kézzel húzza meg.

3. Helyezze a könyökcsövet a szívócs re 
és kézzel húzza meg a könyökcs  hol-
landianyáját.

4. Csatlakoztassa a szívótöml t a készülék 
szívótöml csatlakozásához. Helyezze 
be a szórótöml  csatlakozóját a készü-
lék szórótöml -csatlakozójába és pat-
tintsa a helyére.

5. Csatlakoztassa a szívótöml t a könyök-
cs höz. Csatlakoztassa a szórótöml  
csatlakozóját a könyökcs höz és pattint-
sa a helyére.

Készítsen el  tisztító oldatot
� VESZÉLY
Tisztítószerek veszélye
Egészségügyi veszély és károsodás ve-
szélye
Vegye figyelembe az alkalmazott tisztító-
szerekhez tartozó összes útmutatást.
Megjegyzés
A meleg víz (legfeljebb 50 °C) növeli a tisz-
títóhatást. Ellen rizze a tisztítandó felület 
h mérsékleti ellenállását.
Megjegyzés
A környezet védelme érdekében kevés 
tisztítószert használjon.
1. Keverje össze a friss vizet és a tisztító-

szert egy tiszta tartályban (a tisztítószer-
re meghatározott koncentráció). Oldja 
fel a tisztítószert a vízben.

Töltse fel a friss víz tartályt
1. Öntsön tisztító oldatot a friss víz tartály-

ba. A töltési szint nem haladhatja meg a 
"MAX" jelölést.

Habzásgátló szer
Megjegyzés
A korábban lemosott padlósz nyegek tisz-
tításakor a szennyvíztartályban hab képz -
dik. A habzás megel zhet  habzásgátló 
szerek hozzáadásával.
1. Csak Puzzi 10/1: Tegyen habzásgátló 

szert (külön tartozék) a szennyvíztartály-
ba.

2. Csak Puzzi 10/2 Adv: Nyissa fel a hab-
zásgátló szer tartályt. Töltse be a hab-
zásgátló szert (speciális kiegészít ).



Cserélje ki a sz nyegadaptert
1. A padlókefe reteszelésének feloldásá-

hoz nyomja meg a szennyvíztartályt az 
egyik oldalon.

2. Fordítsa ki és vegye le a sz nyegadap-
tert.

3. Helyezzen be egy új sz nyegadaptert, 
és rögzítse a kioldót.

Kezelés
Munka a kiegészít kkel

Csak Puzzi 10/2 Adv:
Megjegyzés
Az elektromos kiegészít k csatlakoztatásá-
ra további elektromos csatlakozóaljzat is 
rendelkezésre áll.
� VESZÉLY
Áramütés veszélye
Sérülés és károsodás veszélye.
A csatlakozóaljzat csak a PW 30/1 kiegé-
szít  kefemosó és a Puzzi 10/2 Adv közvet-
len csatlakoztatására szolgál. A dugaszoló 
aljzat minden más felhasználása nem meg-
engedett.

A készülék bekapcsolása
1. Dugja be a hálózati dugaszt.
2. Nyomja meg a szívás kapcsolót a szívó-

turbina bekapcsolásához.
3. A szórószivattyú bekapcsolásához 

nyomja meg a szórás kapcsolót.

Tisztítóüzem
FIGYELEM
A tisztító oldat veszélye
Károsodás veszélye!
A készülék használata el tt egy kevéssé 
felt n  helyen ellen rizze a tisztítandó 
tárgy szín- és vízállóságát.
1. A tisztító oldat felviteléhez m ködtesse 

a könyökcs  emel t.
2. Mozgassa a készüléket a tisztítandó fe-

lületen egymást átfed  utakon. Ehhez 
húzza hátra a kefét (ne nyomja meg).

3. A munka megszakításakor a padlókefét 
le lehet helyezni a készülék fogójába.

A készülék kikapcsolása
1. Kapcsolja ki a szórás kapcsolót és a szí-

vás kapcsolót.
2. Húzza ki a hálózati dugaszt.

Ürítse ki a szennyvíztartályt
1. Ha a szennyvíztartály megtelt, kapcsolja 

ki a szívás kapcsolót és a szórás kap-
csolót

2. Vegye le a fedelet.
3. Vegye ki a szennyvíztartályt a készülék-

b l, és ürítse ki.

Ürítse ki a friss víz tartályt
1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. A nyomás csökkentése érdekében rövi-

den m ködtesse a könyökcs  emel t.
3. Válassza le a könyökcsövet a szór-/ szí-

vótöml r l.
4. Akassza a szívótöml t a friss víz tartály-

ba.
5. Nyomja meg a szívás kapcsolót a szívó-

turbina bekapcsolásához.
6. Ürítse ki a friss víz tartályt, és kapcsolja 

ki a készüléket.
7. Vegye le a fedelet.
8. Vegye ki a szennyvíztartályt a készülék-

b l, és ürítse ki.

Öblítse át a készüléket
1. Csatlakoztassa a könyökcsövet (szí-

vócs vel és padlókefével) a szívótöml -
höz.

2. Csatlakoztassa a szórótöml  csatlako-
zóját a könyökcs höz és pattintsa a he-
lyére.

3. Öntsön kb. 2 liter vezetékes vizet a friss 
víz tartályba. Ne adjon hozzá tisztító-
szert.

4. A szórószivattyú bekapcsolásához 
nyomja meg a szórás kapcsolót.

5. Tartsa a padlókefét a lefolyó felett.
6. M ködtesse a könyökcs  emel t, és öb-

lítse át a készüléket 1-2 percig.
7. Kapcsolja ki a készüléket.

Minden használat után
1. Öblítse át a készüléket.
2. Ürítse ki a szennyvíztartályt, majd tisztít-

sa meg folyó víz alatt.
3. Ürítse ki a friss víz tartályt.
4. Nedves kend vel tisztítsa meg a készü-

lék külsejét.



5. A kellemetlen szagok elkerülése érde-
kében távolítsa el az összes vizet a ké-
szülékb l, ha a készüléket hosszú ideig 
nem használja.

6. Hagyja a készüléket alaposan megszá-
radni: Vegye le a fedelet vagy tolja oldal-
ra.

A készülék tárolása
1. Állítsa a készüléket egy száraz helyiség-

be, és biztosítsa jogosulatlan hozzáfé-
rés ellen.

Tisztítási módszerek
Normál szennyezés

1. Egy munkamenetben vigyen fel és szív-
jon le tisztító oldatot.

Megjegyzés
A szórás nélküli ismételt leszívás lerövidíti 
a szárítási id t.

Makacs szennyez dés vagy foltok
1. Vigyen fel tisztító oldatot kikapcsolt szí-

vó turbina mellett, és hagyja 10–15 per-
cig hatni.

2. Tisztítsa meg a területet úgy, mint a nor-
mál szennyez désnél.

3. A tisztítási eredmény további javításá-
hoz, ha szükséges, tisztítsa meg újra a 
felületet tiszta, meleg vízzel.

Kárpittisztítás
1. Csak Puzzi 10/1: Helyezze be a kézi fe-

jet a padlókefe helyett.
2. Érzékeny anyagokhoz használjon keve-

sebb tisztítószert, és a felületet kb. 200 
mm távolságból szórja be. Ezt követ en 
csak szívja le a felületet.

Tisztítási tippek
Az er sen szennyezett területeket el -
zetesen szórja be, és hagyja, hogy a 
tisztító oldat 5–10 percig hasson.
Mindig fényt l árnyékig (ablaktól a há-
zig) dolgozzon.
Mindig a tisztított területt l a tisztítatlan 
területig dolgozzon.
Minél érzékenyebb a burkolat (keleti hi-
dak, berber, kárpitos szövet), annál ala-
csonyabb koncentrációjú tisztítószert 
használjon.

A juta hátoldalú padlósz nyegek túl ned-
ves tisztításkor zsugorodhatnak és el-
színez dhetnek.
A hosszúbolyhos sz nyegeket tisztítás 
után nedves állapotban szálirányban ke-
félje át (pl. Plüsskefével vagy vagy siká-
ló kefével).
A nedves tisztítást követ en alkalmazott 
impregnálás megakadályozza, hogy a 
textilburkolat rövid id ben belül újra be-
szennyez djön.
A megtisztított felületetre a nyomok vagy 
rozsdafoltok elkerülése érdekében csak 
szárítás után lépjen rá vagy helyezzen 
rá bútort.

Tisztítószer

További információért kérje a termékinfor-
mációs lapot és az érintett tisztítószerre vo-
natkozó EU biztonsági adatlapot.

Szállítás
� VIGYÁZAT
A súly figyelmen kívül hagyása
Sérülés és károsodás veszélye
Szállítás során ügyeljen a készülék súlyá-
ra.
1. Szállításhoz helyezze a szívócsövet a 

fogóra, és helyezze a szóró- / szívótöm-
l t a készülékre. Tekerje fel a hálózati 
kábelt és akassza be a kábelhorogba.
Ábra C

2. Járm ben történ  szállítás esetén a ké-
szüléket a mindenkori érvényes irányel-
vek szerint biztosítsa csúszás és 
felborulás ellen.

Sz nyeg és kárpit tisztí-
tása

RM 760 por
RM 760 fülek
RM 764 folyé-
kony

Habzásgátló RM 761
Sz nyeg impregnáló RM 762



Tárolás
� VIGYÁZAT
A súly figyelmen kívül hagyása
Sérülés és károsodás veszélye
Raktározás során ügyeljen a készülék sú-
lyára.
A készüléket csak bels  terekben szabad 
tárolni.

Ápolás és karbantartás
� VESZÉLY
Áramütés veszélye
Sérülésveszély áram alatt álló részek érin-
tése miatt
Kapcsolja ki a készüléket.
Húzza ki a hálózati dugaszt.

Tisztítsa meg a leereszt  csavart.
1. Vegye le a fedelet.
2. Vegye ki a szennyvíztartályt a készülék-

b l.
3. Rendszeresen tisztítsa meg kefével a le-

ereszt  csavart.

Tisztítsa meg a friss víz sz r t
1. Csavarja le a friss víz sz r t.
2. Rendszeresen tisztítsa meg a friss víz 

sz r t folyó víz alatt.

Tisztítsa meg a fúvókát
1. Tekerje le a hollandianyát.
2. Tisztítsa meg a fúvókavéget.

Segítség üzemzavarok esetén
� VESZÉLY
Áramütés veszélye
Sérülésveszély áram alatt álló részek érin-
tése miatt
Kapcsolja ki a készüléket.
Húzza ki a hálózati dugaszt.
A készülék nem m ködik.
1. Ellen rizze a dugaszoló aljzatot és az 

áramellátás biztosítékát.
2. Ellen rizze a hálózati kábelt és a készü-

lék hálózati csatlakozóját.
3. Kapcsolja be a készüléket.
A fúvókából nem folyik ki víz
1. Töltse fel a friss víz tartályt.
2. Ellen rizze a szórótöml  csatlakozóinak 

helyes rögzítését.

3. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a fúvóka-
véget.

4. Tisztítsa meg a friss víz tartály szitáját.
5. A szórószivattyú hibás, vegye fel a kap-

csolatot az ügyfélszolgálattal.
A szórósugár egyoldalú
1. Tisztítsa meg a fúvókavéget.
Nem megfelel  szívóteljesítmény
1. Ellen rizze, hogy a fedél a helyén van-e.
2. Tisztítsa meg a fedél tömítését és a ké-

szülék érintkez  felületét.
3. Tisztítsa meg a leereszt  csavart.
4. Ellen rizze, hogy a szívótöml  nincs-e 

eltöm dve, szükség esetén tisztítsa 
meg.

A szórószivattyú zajos
1. Töltse fel a friss víz tartályt.
Er s habzás a szennyvíztartályban
1. Helyezzen habzásgátló szert a szenny-

víztartályba, illetve töltse fel a habzás-
gátlószer-tartályt.

Ügyfélszolgálat
Ha az üzemzavart nem sikerül elhárítani, a 
készüléket az ügyfélszolgálattal kell meg-
vizsgáltatni.

Garancia
Minden országban az illetékes értékesít  
társaságunk által megadott garanciális fel-
tételek vannak érvényben. A készüléknél 
felmerül  esetleges zavarokat a garancia-
id n belül díjmentesen orvosoljuk, amen-
nyiben anyag-, illetve gyártási hibáról van 
szó. Garanciális esetben kérjük, a számlá-
val együtt forduljon keresked jéhez vagy a 
legközelebbi, arra jogosult ügyfélszolgálati 
irodához.
(A címet lásd a hátoldalon)

Tartozékok és pótalkatrészek
Csak eredeti tartozékot és eredeti pótalkat-
részt alkalmazzon; ezek garantálják a ké-
szülék biztonságos és zavarmentes 
üzemelését.
A tartozékokra és pótalkatrészekre vonat-
kozóan információkat itt talál: 
www.kaercher.com.



EU-megfelel ségi nyilatkozat
Ezúton kijelentjük, hogy az alább megjelölt 
gép tervezése és felépítése alapján, vala-
mint az általunk forgalomba hozott kivitel-
ben megfelel a vonatkozó EU-irányelvek 
alapvet  biztonsági és egészségügyi köve-
telményeinek. A gépen végzett, de velünk 
nem egyeztetett módosítás esetén jelen 
nyilatkozat érvényét veszti.
Termék: Szóróextrakciós készülék
Típus: 1.100-xxx
Típus: 1.193-xxx
Vonatkozó EU-irányelvek
2006/42/EK (+2009/127/EK)
2011/65/EU irányelv
2014/30/EU irányelv
Alkalmazott harmonizált szabványok
EN 50581
EN 55014-1: 2017
EN 55014-2: 2015
EN 60335-1
EN 60335-2-68
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3: 2013
EN 62233: 2008
Alkalmazott nemzeti szabványok
-
Az aláírók a cégvezet ség megbízásából 
és teljes kör  meghatalmazásával járnak 
el.

Dokumentációs ügyekben meghatalma-
zott: S. Reiser
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Németország)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2019/10/01

Chairman of the Board of Management Director Regulatory Affairs & Certification
H. Jenner S. Reiser



M szaki adatok

A m szaki változtatások jogát fenntartjuk.

Puzzi 10/1 Puzzi 10/2 Adv
Elektromos csatlakozás
Hálózati feszültség V 220-240 220-240
Hálózati feszültség (AU) V 240 240
Hálózati feszültség (AR) V 220 220
Fázis ~ 1 1
Hálózati frekvencia Hz 50-60 50-60
Védettség IPX4 IPX4
Érintésvédelmi osztály II II

A ventilátor motor névleges teljesítménye W 1200 1200
Teljesítmény (összesen) W 1450
Szórószivattyú teljesítménye W 40 80
Készülék-csatlakozóaljzat hálózati csatla-
kozási értéke (max.)

W 250

A készülék teljesítményre vonatkozó adatai
Frissvíz töltési mennyiség l 10 10
Szennyvíz töltési mennyiség l 9 9
Leveg mennyiség (max.) l/s 74 74
Vákuum (max.) kPa 

(mbar)
25,4 (254) 25,4 (254)

Szórónyomás MPa 0,1 0,2
Szórónyomás (max.) MPa 0,3 0,3
Szórásmennyiség l/min 1 2
Tisztító oldat h mérséklete (max.) °C 50 50
Méretek és súlyok
Jellemz  üzemi súly kg 10,5 11,0
Hosszúság x szélesség x magasság mm 705 x 320 x 435 705 x 320 x 435
Környezeti feltételek
Környezeti h mérséklet (max.) °C +40 +40
Az EN 60335-2-68 szabvány szerint meghatározott értékek
Zajszint LpA dB(A) 71 71
Bizonytalansági paraméter KpA dB(A) 1 1
Kéz-kar-vibrációs érték m/s2 <2,5 <2,5
Bizonytalansági paraméter K m/s2 0,2 0,2
Hálózati kábel
Hálózati kábel típusa mm2 H05VV-F 2x1,0 H05VV-F 2x1,0
Alkatrészszám (EU) 6.650-363.0 6.650-363.0
Alkatrészszám (GB) 6.650-380.0 6.650-380.0
Alkatrészszám (AU) 6.650-385.0 6.650-385.0
Alkatrészszám (AR) 6.650-382.0 6.650-382.0
Kábelhossz m 7,5 7,5


