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Deutsch

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

Please read these operating instructions before starting and strictly
observe the “Safety Instructions”.
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Français
Page 11

Italiano

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».
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Nederlands

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

Pagina 22

Español

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

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

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

Side 38

Norsk

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

Side 43

Svenska

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

Sida 48

Suomi

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

P¾ed uvedením do provozu si p¾e˜tšte tento provozní návod a zvláãÿ
dodrþujte “Bezpe˜nostní ustanovení”.

Èesky
Strana 82

Slovensko

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

Stran 87

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

Polski
Strona 92

Romaneºte

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

Pagina 97

Slovensky

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

Strana102

Hrvatski
Stranica107

Srpski
Strana112
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Eesti keel

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“.

Lehekülg123

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

Latviski
Lapa128

Prieø pradédami naudoti írenginí perskaitykite øiã naudojimo instrukcijã
ir ypatingai ísidémékite "Saugos nurodymû" skyriû .
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Svenska
Vik först ut den vänstra
omslagssidan med bilderna.
1 Kåpa
2 Bärhandtag
3 Färskvattentank med insugningssil
4 Smutsvattenbehållare, uttagbar
5 Lock
6 Strömbrytare, spolpump
7 Strömbrytare, sugturbin
8 Slangpaket, komplett
9 Nätkabel med stickkontakt
10 Sugrör
11 Handmunstycke för möbelrengöring –
Arbetsbredd 110 mm (specialtillbehör)
12 Skumdämparbehållare (endast puzzi 200)
13 Förvaringsfack för RM 760, tabletter
(endast puzzi 200)
14 Anslutningskit för PW 10 (endast puzzi
200)
15 Golvmunstycke för mattrengöring –
Arbetsbredd 230 mm
16 Handtag (ställbart, inte monterat)
17 Krök
Specialtillbehör
Se vår katalog för ytterligare tillbehör eller
kontakta närmaste Kärcherrepresentant.

! Information
För din säkerhet
Läs och följ även rengöringsmedlens
bifogade bruksanvisningar.
De rekommenderade rengöringsmedlen
får ej användas outspädda. Produkterna
är driftsäkra, eftersom de inte innehåller
syra, lut eller miljöfarliga ämnen.
Rengöringsmedlen ska förvaras
oåtkomliga för barn. Skölj grundligt
med mycket vatten om rengöringsmedel
kommit in i ögonen och uppsök genast
läkare om det förtärts.
Beakta gällande avfallsbestämmelser vid
hantering av smutsvattnet och rengöringsmedelslösningen.
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Beakta bruksanvisningen och
säkerhetsanvisningarna vid användning
av borsttvätthuvudet PW 10.
För miljön
Emballagematerialen kan
återvin-nas. Kasta inte
emballaget i hus-hållssoporna
utan skicka dem till återvinning
Skrotade aggregat innehåller
åter-vinningsbara material, som
bör gå till återvinning. Batterier,
olja och liknande ämnen får inte
komma ut i miljön. Överlämna skrotade
ag-gregat till ett lämpligt
återvinnings-system.
Garanti
För varje land gäller vår representants
garantivillkor. Eventuella fel på maskinen
repareras kostnadsfritt under garantitiden,
såvida orsaken är material- eller
tillverkningsfel. Kontakta återförsäljaren
eller vår representant vid garantifall.

Handhavande
Avsedd användning
Denna maskin är avsedd för yrkesmässig
användning.
– våtrengöring av heltäckande mattor
– enligt denna bruksanvisning.
Varje annan användning gäller som icke
avsedd. Tillverkaren ikläder sig inget
ansvar för skador som uppstår genom
sådan användning.

Start
 Sätt på sugröret på golvmunstycket och
säkra anslutningen genom att du vrider
åt kopplingsmuttern moturs för hand.
OBS! Se till att spolledningen i röret är
riktigt ihopkopplad, eftersom annars
maskinen inte fungerar riktigt.

Svenska
 Vid behov skjut på handtaget på
sugröret i önskad position och skruva
fast det med medföljande insexnyckel.
 Sätt på kröken på sugröret och säkra
anslutningen genom att du vrider åt
kopplingsmuttern moturs för hand.
 Anslut slangpaketet till maskinen (bild
1a och 1b). Se till att det snäpper fast
riktigt.
 Anslut slangpaketet till handtaget (bild
2a och 2b). Se till att det snäpper fast
riktigt.
 Koppla ihop sugrör och golvmunstycke
genom att vrida åt kopplingsmuttern
ordentligt medurs.
 Handmunstycket (specialtillbehör) för
möbelrengöring monteras direkt på
slangpaketet.
 Använd vid behov trappmunstycket
(extratillbehör) eller golvmunstycket i
metall.

 Använd golvmunstycket 230 mm för
rengöring av mattor.
 Använd handmunstycket 110 mm
(specialtillbehör) för rengöring av
möbler, trappor, väggmattor och
bilkupéer.
 Reducera rengöringsmedelsmängden
och håll munstycket på ca 200 mm
avstånd vid påföring på ömtåliga tyger.

Användning
 Blanda rengöringsmedlet (RM) och
färskvatten i en ren behållare enligt
anvisningarna (bild 3).
 Fyll färskvattentanken högst upp till
„Max“-markeringen (bild 4).
OBS! Varmt vatten (max 50 °C) förbättrar
rengöringsverkan.

Starkt nedsmutsade ytor eller fläckar

 Ställ in smutsvattenbehållaren och sätt
på locket.
 Stick kontakten i vägguttaget.
 Koppla till maskinen med
strömbrytarna „Sugning“ och
„Spolning“ (bild 5).
 Håll för spolning spaken på handtaget
intryckt. Därvid påförs
rengöringsmedlet och sugs samtidigt
upp i samma arbetsgång (bild 6).
 För munstycket baklänges i
överlappande banor på ytan som ska
rengöras (bild 6).
 Stäng av maskinen med strömbrytarna
„Sugning“ och „Spolning“ när
smutsvattenbehållaren är full eller
färskvattentanken tom.

 Ta av locket och ta ut och töm
smutsvattenbehållaren (bild 7, 8).
 Upprepa rengöringen vid behov.
Matt- och möbelrengöring

Rengöringsmetoder
Normalt nedsmutsade mattor.
 Vid normal behandling påförs
rengöringsmedlet och sugs därefter
genast upp.
 En ytterligare eftersugning utan
påföring av rengöringsmedel reducerar
torktiden.
 Påför först rikligt med rengöringsmedel
och låta detta verka ca 10–15 min och
behandla därefter ytan enligt
ovanstående beskrivning.
 Det är lämpligt att efterbehandla ytan
med rent varmt vatten. På så sätt
avlägsnas eventuella
rengöringsmedelrester och den
upplösta smutsen tas bort helt.
Praktiska tips
Kontrollera på undanskymt ställe om
mattan (gäller alla sorters mattor,
särskilt orientaliska) är färgäkta och tål
vatten innan maskinen används!
– Ju ömtåligare material (små
orientaliska mattor, berber, möbeltyg),
desto mindre rengöringsmedel.
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Svenska
– Heltäckande mattor med baksida av
jute kan krympa och färgen blekna om
de behandlas för vått.
– Borsta upp mattor med hög lugg
i luggriktningen (i vått tillstånd).
– Rengöringen blir mer effektiv om varmt
vatten (max 50 °C) används.
– Förbehandla starkt nedsmutsade ytor
med rengöringsmedel och låt det verka
5–10 minuter.
– Arbeta alltid från ljusare till mörkare
partier,
d v s från fönster mot dörrar.
– Arbeta alltid från de rengjorda till de
smutsiga ytorna.
– Efter våtrengöring bör den behandlade
ytan impregneras för att förhindra
snabb nedsmutsning igen. Vi
rekommenderar vårt smutsavvisande
och antistatiska impregneringsmedel
Care Tex RM 762.
– Beträd ej och ställ ej möbler på
rengjorda ytor innan de torkat
(rostfläckar, avtryck).
– Om mattorna schamponerats, måste
skummet i smutsvattenbehållaren
förstöras.
Fyll för detta ändamål skum-ex (RM
761)
i skumdämparbehållaren vid puzzi 200
och direkt i smutsvattenbehållaren vid
puzzi 100.
Rengöringsmedel
Miljöinformation: Använd så lite
rengöringsmedel som möjligt för att skona
miljön. Följ doseringsanvisningarna exakt.
OBS! Beakta rengöringsmedlens alla
medföljande anvisningar för att undvika
hälso- och sakskador.
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Beteckning

Användning

press & ex pulver

RM 760

Rengöring av
mattor
och
möbler

press & ex Tabs

RM 760

press & ex
flytande

RM 764

Foam ex

RM 761

Skumdämpare
(silikonfri)

Care Tex
mattimpregnering

RM 762

Impregneringsmedel

Antiallergisk
tæppe- og
polsterrengøringsmiddel

RM 765
Mitex

Kvalsterbor ttagare

Beställ vår produktinformation och DINsäkerhetsföreskrifter om ytterligare
information önskas.
Stopp
Tömning av färskvattentanken

OBS! Vattnet i färskvattentanken kan lätt
sugas ut.
 Stäng av vattenpumpen med knappen
sprutning.
 Aktivera golvmunstyckets
ventilhandtag för att släppa ut trycket i
systemet.
 Lossa golvmunstycket från
slangpaketet.
 Håll sugslangen i färskvattentanken
och töm den genom att sätta igång
maskinen med strömbrytaren
„Sugning“ (bild 9).
 Den utsugna lösningen samlas upp
i smutsvattenbehållaren.
 Ta ut och töm smutsvattenbehållaren.

Svenska
Rengöring av maskin och tillbehör

Inget vatten kommer ut ur munstycket

 Anslut golvmunstycket till slangpaketet.
 Fyll färskvattentanken med ca 2 l
färskvatten (fyll ej på RM) och ställ
golvmunstycket i färskvattentanken.
 Starta maskinen med strömbrytaren
„Spolning“ och spola igenom maskin
och tillbehör ca 1–2 minuter (bild 10).
 Stäng av maskinen och dra ut
kontakten.
 Använd golvmunstyckets ventil för att
avlägsna trycket i systemet.
 Lossa slangpaketet från maskin och
sugrör.
 Töm smutsvattenbehållare och
färskvattentank.
 Rengör maskinen.
 För förvaring eller transport kan
golvmunstycket arreteras på
bärhandtaget (bild 12).

1. Färskvattentanken tom. Fyll på.
2. Kontrollera att sprut-/sugslangens
koppling sitter korrekt.
3. Munstycke tilltäppt. Rengör.
4. Insugningsfiltret i färskvattentanken
tilltäppt. Rengör.
5. Spolpumpen defekt. Måste bytas ut av
fackman.

Underhåll

1. Färskvattentanken tom. Fyll på.

OBS!
Dra ur nätkontakten före alla
underhållsåtgärder på maskinen.

Ensidig spolstråle
1. Munstycke delvis tilltäppt. Rengör.
Otillräcklig sugeffekt
1.
2.
3.
4.

Locket felmonterat. Justera.
Tätning på locket smutsigt. Rengör.
Luddfiltret smutsigt. Rengör.
Sugslangen tilltäppt. Kontrollera och
rengör.

Spolpumpens ljudnivå för hög.

Kontroll av och åtgärder på elektriska
delar får endast utföras av elektriker.
Kontakta kundtjänsten vid andra än
ovan nämnda störningar.

 Kontrollera nätkabel, förbindelsekabel
och slangar före varje start.
 Töm ut allt vatten ur maskinen före
längre driftuppehåll annars kan lukt
uppträda.
 Rengör insugningsfiltret i
färskvattentanken och luddfiltret med
jämna mellanrum (bild 11).

Felsökning
OBS!
Elektrisk ström är farlig. Dra ut
nätkontakten före varje åtgärd på
elektriska delar.
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Svenska

Tekniska data
puzzi 200 / puzzi 100
Spänning
220/230/240 V (1~50/60 Hz)
Motoreffekt, fläktmotor
Sugturbin Pmax
Sugturbin Pnom
Luftmängd, max
Vakuum

1250
W
1100
W
54 l/sec.
22
kPa

Motoreffekt, spolpump, puzzi 200
Spolpump
Spoltryck, max
Spolmängd

2 x 40
W
0,2 MPa
2 l/min.

Maskinuttag, puzzi 200
Max effekt

250

W

Motoreffekt, spolpump, puzzi 100
Spolpump
Spoltryck, max
Spolmängd

40
W
0,1 MPa
1 l/min.

Mått
Behållare, Färskvatten
Behållare, Smutsvatten
Längd
Bredd
Höjd
Vikt , puzzi 200
Vikt , puzzi 100
Ljudnivå
enligt DIN EN 60704-2-1
Skyddsklass
Nätkabel
Längd
Typ

10
9
665
320
435
12,1
10,3

l
l
mm
mm
mm
kg
kg

68 dB(A)
II

7,5
H 05 VV – F 2x1

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
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