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Πριν χρησιμοποιήσετε τη συ-
σκευή σας για πρώτη φορά, δια-

βάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρή-
σης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρα-
τήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον 
επόμενο ιδιοκτήτη.
– Πριν από την πρώτη ενεργοποίηση δια-

βάστε οπωσδήποτε τις υποδείξεις 
ασφαλείας αρ.  5.956-251.0!

– Η μη τήρηση των οδηγιών χρήσης, κα-
θώς και των υποδείξεων ασφαλείας, 
μπορεί να προκαλέσει βλάβες στη συ-
σκευή ή κινδύνους για τον χρήστη ή 
άλλα άτομα.

– Σε περίπτωση βλαβών κατά τη μεταφο-
ρά ειδοποιήστε αμέσως τον αντιπρό-
σωπό σας.

Υποδείξεις για τα συστατικά (REACH)
Ενημερωμένες πληροφορίες για τα συστα-
τικά μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: 
www.kaercher.com/REACH

� ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Για άμεσα επαπειλούμενο κίνδυνο, ο οποί-
ος μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυμα-
τισμό ή θάνατο.
� ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για ενδεχόμενη επικίνδυνη κατάσταση, η 
οποία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυ-
ματισμό ή θάνατο.
� ΠΡΟΣΟΧΗ
Υπόδειξη για μια ενδεχομένως επικίνδυνη 
κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε 
ελαφρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Υπόδειξη για μια δυνητικά επικίνδυνη κατά-
σταση, η οποία μπορεί να έχει ως συνέπεια 
υλικές ζημίες.

Η παρούσα συσκευή ψεκασμού προορίζε-
ται για επαγγελματική χρήση ως μηχάνημα 
υγρού καθαρισμού μοκετών σύμφωνα με 
τις περιγραφές και τις υποδείξεις ασφαλεί-
ας, οι οποίες περιλαμβάνονται στις παρού-
σες οδηγίες χρήσεως, καθώς και στο επι-
συναπτόμενο φυλλάδιο υποδείξεων ασφα-
λείας, για μηχανήματα καθαρισμού με 
βούρτσες και για μηχανήματα ψεκασμού.

Πίνακας περιεχομένων
Προστασία περιβάλλοντος  . . . EL 1
Διαβάθμιση κινδύνων . . . . . . . EL 1
Χρήση σύμφωνα με τους κανο-
νισμούς . . . . . . . . . . . . . . . . . . EL 1
Σύνοψη . . . . . . . . . . . . . . . . . . EL 2
Έναρξη λειτουργίας. . . . . . . . . EL 2
Χειρισμός  . . . . . . . . . . . . . . . . EL 3
Τρόποι καθαρισμού. . . . . . . . . EL 5
Μεταφορά . . . . . . . . . . . . . . . . EL 6
Αποθήκευση . . . . . . . . . . . . . . EL 6
Φροντίδα και συντήρηση. . . . . EL 6
Αντιμετώπιση βλαβών . . . . . . . EL 7
Εγγύηση  . . . . . . . . . . . . . . . . . EL 7
Εξαρτήματα και ανταλλακτικά . EL 8
Δήλωση Συμμόρφωσης των 
Ε.Κ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EL 8
Τεχνικά χαρακτηριστικά . . . . . . EL 9

Προστασία περιβάλλοντος
Τα υλικά συσκευασίας είναι ανα-
κυκλώσιμα. Μην πετάτε τις συ-
σκευασίες στα οικιακά απορρίμ-
ματα, αλλά σε ειδικό σύστημα 
επαναχρησιμοποίησης.

Οι παλιές συσκευές περιέχουν 
ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία 
θα πρέπει να μεταφέρονται σε 
σύστημα επαναχρησιμοποίη-
σης. Οι μπαταρίες, τα λάδια και 
παρόμοια υλικά δεν επιτρέπεται 
να καταλήγουν στο περιβάλλον. 
Για το λόγο αυτόν η διάθεση πα-
λιών συσκευών πρέπει να γίνε-
ται σε κατάλληλα συστήματα 
συλλογής.

Διαβάθμιση κινδύνων

Χρήση σύμφωνα με τους 
κανονισμούς
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Εικόνα 
1 Συνδέστε τον ελαστικό σωλήνα ψεκα-

σμού/αναρρόφησης στη συσκευή.
2 Συνδέστε τον ελαστικό σωλήνα ψεκα-

σμού/αναρρόφησης στο γωνιακό σω-
λήνα.

3 Τοποθέτηση του διαλύματος καθαρι-
σμού,
Πλήρωση της δεξαμενής φρέσκου νε-
ρού

4 Επιλογή του τύπου λειτουργίας
5 Καθαρισμός
6 Εκκένωση της δεξαμενής καθαρού νε-

ρού
7 Αναρρόφηση της θήκης ακροφυσίου 

δαπέδου
8 Εκκένωση του δοχείου βρώμικου νερού
9 Καθαρισμός του δοχείου βρώμικου νε-

ρού,
Εκκένωση του δοχείου βρώμικου νερού

10 Πλήρωση της δεξαμενής φρέσκου νε-
ρού (χωρίς καθαριστικό)

11 Έκπλυση της συσκευής
12 Στέγνωμα της συσκευής

Εικόνα 
1 Σημείο συναρμολόγησης για προσαρ-

μογέα (Homebase)
2 Καλώδιο τροφοδοσίας
3 Πινακίδα τύπου
4 Προσαρμογέας για εξοπλισμό 

(Homebase) με άγκιστρο καλωδίου
5 Ράγα συναρμολόγησης για προσαρμο-

γέα (Homebase)
6 Χοάνη
7 Ένδειξη στάθμης πλήρωσης
8 Κοίλωμα χειρολαβής 
9 Λαβή μεταφοράς, ρυθμιζόμενη
10 Μάνταλο για κάλυμμα
11 Κοχλίας στερέωσης της λαβής ώθησης
12 Πρίζα για πρόσθετη κεφαλή βούρτσας 

πλύσης PW 30/1
13 Στήριγμα για σωλήνα αναρρόφησης
14 Κάλυμμα

15 Φίλτρο φρέσκου νερού με καπάκι
16 Τροχαλία διεύθυνσης με φρένο ακινη-

τοποίησης
17 Θήκη για ακροφύσιο δαπέδου
18 Καπάκι της δεξαμενής φρέσκου νερού
19 Πεδίο χειρισμού
20 Σύνδεση ελαστικού σωλήνα ψεκασμού
21 Σύνδεση ελαστικού σωλήνα αναρρόφη-

σης
22 Ακροφύσιο δαπέδου για καθαρισμό χα-

λιών
23 Προσαρμογέας για τάπητες
24 Απασφάλιση του ακροφυσίου δαπέδου
25 Σωλήνας αναρρόφησης
26 Στόμιο ακροφυσίων
27 Παρέμβυσμα
28 Πρόσθετη χειρολαβή
29 Γωνία σωλήνα
30 Μοχλός γωνίας
31 Ελαστικός σωλήνας ψεκασμού
32 Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης
33 Ελαστικός σωλήνας ψεκασμού/αναρ-

ρόφησης
34 Δοχείο καθαρού νερού
35 Λαβή μεταφοράς του δοχείου βρώμικου 

νερού
36 Δοχείο βρώμικου νερού, αφαιρούμενο
37 Κοχλίας πλωτήρα
38 Φλοτέρ
39 Περίβλημα φίλτρου
40 Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο
41 Οδηγίες γρήγορης έναρξης
42 Φίλτρο χνουδιών
43 Μόνωση του καλύμματος

Εικόνα 
1 0/OFF
2 Τύπος λειτουργίας: Ψεκασμός
3 Τύπος λειτουργίας: Αναρρόφηση
4 Τύπος λειτουργίας: Ψεκασμός/Αναρρό-

φηση
5 Περιστροφικός διακόπτης

 Πριν από κάθε ενεργοποίηση, ελέγχετε 
το καλώδιο τροφοδοσίας και το καλώ-
διο προέκτασης για τυχόν βλάβες.

Σύνοψη

Οδηγίες γρήγορης έναρξης

Στοιχεία της συσκευής

Πεδίο χειρισμού

Έναρξη λειτουργίας
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Εικόνα 
Εικόνα 
Εικόνα 

� ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος για την υγεία, κίνδυνος βλάβης. 
Τηρείτε όλες τις υποδείξεις που συνοδεύ-
ουν τα χρησιμοποιούμενα απορρυπαντικά.
 Αναμείξτε καθαρό νερό και απορρυπα-

ντικό σε ένα καθαρό δοχείο (συγκέ-
ντρωση σύμφωνα με τα στοιχεία του 
απορρυπαντικού).
Διαλύστε το καθαριστικό μέσο στο νε-
ρό.

Υπόδειξη: Το ζεστό νερό (έως 50 °C) βελ-
τιώνει την καθαριστική δράση. Ελέγξτε την 
αντοχή της προς καθαρισμό επιφάνειας 
στη θερμοκρασία.
Υπόδειξη: Προστατέψτε το περιβάλλον 
κάνοντας οικονομία στη χρήση των απορ-
ρυπαντικών.

 Ανοίξτε το κάλυμμα της δεξαμενής φρέ-
σκου νερού.

 Γεμίστε τη δεξαμενή φρέσκου νερού 
έως το σημάδι 1/1 (περ. 30 λίτρα) στην 
ένδειξη στάθμης πλήρωσης.

 Τοποθετήστε ξανά το καπάκι της δεξα-
μενής φρέσκου νερού.

 Πιέστε τη μία πλευρά της διάταξης απα-
σφάλισης του ακροφυσίου δαπέδου.

 Τραβήξτε και αφαιρέστε τον προσαρμο-
γέα ταπήτων.

 Τοποθετήστε τον καινούριο προσαρμο-
γέα ταπήτων και κλείστε τη διάταξη 
απασφάλισης.

Υπόδειξη: Για τη σύνδεση πρόσθετων ηλε-
κτρικών συσκευών υπάρχει διαθέσιμη μία 
πρόσθετη πρίζα.
� ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης! Η πρί-
ζα προορίζεται μόνο για την άμεση σύνδεση 
της πρόσθετης κεφαλής βούρτσας πλύσης 
PW 30/1 στο Puzzi 30/4. Δεν επιτρέπεται 
καμία άλλη χρήση της πρίζας.

 Χαλαρώστε τους κοχλίες συγκράτησης 
της λαβής ώθησης και προσαρμόστε τη 
λαβή ώθησης.

 Συνδέστε το ρευματολήπτη στην πρίζα.
 Ρυθμίστε τον περιστρεφόμενο διακό-

πτη στη θέση ψεκασμού. Η αντλία ψε-
κασμού ενεργοποιείται.

 Ρυθμίστε τον περιστρεφόμενο διακό-
πτη στη θέση αναρρόφησης. Ο στρόβι-
λος αναρρόφησης ενεργοποιείται.

 Ρυθμίστε τον περιστρεφόμενο διακό-
πτη στη θέση ψεκασμού/αναρρόφησης. 
Η αντλία ψεκασμού και ο στρόβιλος 
αναρρόφησης ενεργοποιούνται.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος βλάβης. Ελέγξτε το υπό καθαρι-
σμό αντικείμενο πριν τη χρήση του μηχανή-
ματος σε κάποιο μη ορατό σημείο του ως 
προς την αντοχή των χρωμάτων και τη γε-
νικότερη αντοχή του στο νερό.
 Για να ψεκάσετε διάλυμα απορρυπαντι-

κού, πιέστε το μοχλό του γωνιακού σω-
λήνα.

 Περάστε πάνω από την υπό καθαρισμό 
επιφάνεια σε αλληλοκαλυπτόμενες δια-
δρομές. Τραβάτε πάντα το ακροφύσιο 
προς τα πίσω (μην το σπρώχνετε).

Υπόδειξη: Όταν γεμίσει το δοχείο βρώμι-
κου νερού, το ρεύμα αέρα αναρρόφησης 
θα διακοπεί από τον πλωτήρα.

Συναρμολόγηση εξαρτημάτων

Τοποθέτηση του διαλύματος 
καθαρισμού

Πλήρωση της δεξαμενής φρέσκου 
νερού

Αντικατάσταση προσαρμογέα 
ταπήτων

Χειρισμός

Εργασία με πρόσθετες συσκευές

Άνοιγμα/κλείσιμο της λαβής 
ώθησης

Ενεργοποίηση της μηχανής

Καθαρισμός

96 EL



– 4

 Απενεργοποιήστε τη συσκευή ρυθμίζο-
ντας τον περιστρεφόμενο διακόπτη στη 
θέση 0/OFF.

 Βγάλτε το ρευματολήπτη.

Εικόνα 
 Απασφαλίστε το κάλυμμα, σηκώνοντας 

τη λαβή μεταφοράς του δοχείου βρώμι-
κου νερού κατά 90°. Το κάλυμμα μπο-
ρεί να ανοίξει.

 Απασφαλίστε το κάλυμμα.
Εικόνα 
 Μετακινήστε προς τα πίσω το κάλυμμα 

κατά 180° και τραβήξτε το.
Υπόδειξη: Κατά την τοποθέτηση του 
καλύμματος ενεργείτε προσεκτικά, 
ώστε να μην προκαλέσετε ζημιά στους 
κοχλίες-οδηγούς.

 Εάν γεμίσει το δοχείο βρώμικου νερού, 
απενεργοποιήστε τη συσκευή ρυθμίζο-
ντας τον περιστρεφόμενο διακόπτη στη 
θέση 0/OFF.

 Απασφαλίστε το κάλυμμα, σηκώστε το 
προς τα πάνω και τοποθετήστε το μά-
νταλο.

 Αφαιρέστε το δοχείο βρόμικου νερού 
από τη συσκευή και αδειάστε το.

 Απενεργοποιήστε τη συσκευή ρυθμίζο-
ντας τον περιστρεφόμενο διακόπτη στη 
θέση 0/OFF.

 Πιέστε στιγμιαία το μοχλό της γωνίας 
για μείωση της πίεσης.

 Αποσπάστε τη γωνία από τον ελαστικό 
σωλήνα ψεκασμού/αναρρόφησης.

 Ανοίξτε το κάλυμμα της δεξαμενής φρέ-
σκου νερού.

 Κρεμάστε τον ελαστικό σωλήνα αναρ-
ρόφησης στη δεξαμενή καθαρού νερού.

 Ρυθμίστε τον περιστρεφόμενο διακό-
πτη στη θέση αναρρόφησης. Ο στρόβι-
λος αναρρόφησης ενεργοποιείται.

 Κάντε αναρρόφηση του καθαρού νερού 
ώσπου να αδειάσει η δεξαμενή και απε-
νεργοποιήστε το μηχάνημα.

 Αδειάστε το δοχείο βρώμικου νερού.

 Συνδέστε τη γωνία (με το σωλήνα αναρ-
ρόφησης και το ακροφύσιο) με τον ελα-
στικό σωλήνα αναρρόφησης.

 Συνδέστε και ασφαλίστε το σύνδεσμο 
του ελαστικού σωλήνα ψεκασμού με τη 
γωνία.

 Γεμίστε τη δεξαμενή καθαρού νερού με 
περίπου 2 λίτρα νερό βρύσης.
Μη προσθέσετε απορρυπαντικά.

 Ρυθμίστε τον περιστρεφόμενο διακό-
πτη στη θέση ψεκασμού. Η αντλία ψε-
κασμού ενεργοποιείται.

 Κρατήστε το ακροφύσιο δαπέδου πάνω 
από την αποχέτευση.

 Πιέστε το μοχλό της γωνίας και ξεπλύ-
νετε το μηχάνημα για 1 έως 2 λεπτά.

 Απενεργοποιήστε τη συσκευή ρυθμίζο-
ντας τον περιστρεφόμενο διακόπτη στη 
θέση 0/OFF.

 Ξεπλύνετε τη συσκευή.
 Αποσυναρμολογήστε το καπάκι, απα-

σφαλίστε το περίβλημα του φίλτρου και 
αφαιρέστε το. Καθαρίστε το κάλυμμα με 
τρεχούμενο νερό.

 Αδειάστε το δοχείο βρώμικου νερού και 
καθαρίστε το με τρεχούμενο νερό.

 Αδειάστε τη δεξαμενή φρέσκου νερού.
 Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια της 

συσκευής με ένα υγρό πανί.
 Για να αποφύγετε τις δυσάρεστες 

οσμές, αφαιρέστε όλο το νερό από το 
μηχάνημα πριν από τις μακρές περιό-
δους αχρηστίας.

 Στεγνώστε καλά τη συσκευή: Απασφα-
λίστε το κάλυμμα, σηκώστε το προς τα 
πάνω και τοποθετήστε το μάνταλο. 
Αφαιρέστε το κάλυμμα της δεξαμενής 
φρέσκου νερού.

Απενεργοποίηση της μηχανής

Απασφάλιση καλύμματος

Αποσυναρμολόγηση του 
καλύμματος

Εκκένωση του δοχείου βρώμικου 
νερού

Εκκένωση δεξαμενής καθαρού 
νερού

Έκπλυση της συσκευής

Έπειτα από κάθε λειτουργία
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Εικόνα 
 Τοποθετήστε το ακροφύσιο δαπέδου 

στη θήκη και ασφαλίστε το σωλήνα 
αναρρόφησης στο στήριγμα.

 Φυλάξτε το σωλήνα αναρρόφησης και 
το καλώδιο τροφοδοσίας σύμφωνα με 
τις εικόνες.

 Τοποθετήστε τη συσκευή σε στεγνό 
χώρο και ασφαλίστε την ώστε να μην 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από αναρ-
μόδια άτομα.

 Ψεκάστε το διάλυμα απορρυπαντικού 
σε ένα πέρασμα και αναρροφήστε.

Υπόδειξη: Ένα ακόμη πέρασμα με αναρ-
ρόφηση χωρίς ψεκασμό μειώνει το χρόνο 
στεγνώματος.

 Απλώστε το διάλυμα απορρυπαντικού 
με απενεργοποιημένο το στρόβιλο 
αναρρόφησης και αφήστε το να δράσει 
για 10 έως 15 λεπτά.

 Καθαρίστε την επιφάνεια όπως και 
στους μέτριας έντασης ρύπους.

 Για καλύτερο αποτέλεσμα καθαρισμού, 
αν είναι απαραίτητο καθαρίστε ξανά την 
επιφάνεια με καθαρό, ζεστό νερό.

 Τοποθετήστε το ακροφύσιο χειρός (ειδι-
κός εξοπλισμός) στη θέση του ακροφυ-
σίου δαπέδου.

 Όταν έχετε ευαίσθητα υφάσματα χρησι-
μοποιείτε μικρότερη ποσότητα απορρυ-
παντικού και ψεκάζετε από απόσταση 
περίπου  200 mm. Στη συνέχεια κάντε 
μόνο αναρρόφηση.

– Ψεκάστε τα σημεία με επίμονους ρύ-
πους εκ των προτέρων κι αφήστε το δι-
άλυμα απορρυπαντικού να δράσει για 5 
έως 10 λεπτά.

– Εργάζεστε πάντα με κατεύθυνση από 
το φως προς τη σκιά (από τα παράθυρα 
προς την πόρτα).

– Εργάζεστε πάντα με κατεύθυνση από 
τις καθαρισμένες προς τις μη καθαρι-
σμένες επιφάνειες.

– Όσο πιο ευαίσθητη είναι η επιφάνεια 
(ανατολίτικα, βερβερίνικα χαλιά, υφά-
σματα επιπλώσεων) τόσο αραιότερο 
πρέπει να είναι το διάλυμα απορρυπα-
ντικού.

– Μοκέτες με υπόστρωση από γιούτα 
μπορούν να μαζέψουν και να χάσουν το 
χρώμα τους αν βραχούν πολύ.

– Βουρτσίζετε τα χαλιά με ψηλό πέλος 
μετά τον καθαρισμό και ενώ είναι ακόμα 
υγρά προς την κατεύθυνση του πέλους 
(π.χ. με ειδικές σκούπες ή βούρτσες).

– Ο εμποτισμός με Care Tex RM 762 
μετά τον υγρό καθαρισμό αποτρέπει τη 
γρήγορη ρύπανση της υφασμάτινης 
επένδυσης. 

– Μην πατάτε ή μην τοποθετείτε έπιπλα 
πάνω στις καθαρισμένες επιφάνειες 
πριν στεγνώσουν, ώστε να αποφύγετε 
σημάδια από πίεση ή λεκέδες σκουρι-
άς.

– Κατά τον καθαρισμό μοκετών που 
έχουν προηγουμένως πλυθεί με σα-
μπουάν, δημιουργείται αφρός στο δο-
χείο βρόμικου νερού. Στην περίπτωση 
αυτή, προσθέστε το Schaum ex RM 
761 στο δοχείο βρόμικου νερού.

Φύλαξη της συσκευής

Τρόποι καθαρισμού

Μέτριας έντασης ρύποι

Μεγάλης έντασης ρύποι ή λεκέδες

Καθαρισμός ταπετσαρίας επίπλων

Συμβουλές για τον καθαρισμό
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Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το 
φύλλο πληροφοριών προϊόντος και το δελ-
τίο δεδομένων ασφαλείας ΕΕ του αντίστοι-
χου απορρυπαντικού.

� ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης! Κατά 
τη μεταφορά λάβετε υπόψη το βάρος της 
συσκευής.
 Για να μεταφέρετε τη συσκευή, κρατή-

στε την από το τροχήλατο πλαίσιο και 
από τη λαβή ώθησης.

 Για τη μεταφορά σε μεγάλες αποστά-
σεις, τραβήξτε τη συσκευή από τη λαβή 
μεταφοράς.

 Κατά τη μεταφορά με οχήματα, ασφαλί-
στε τη συσκευή έναντι ενδεχόμενης ολί-
σθησης και ανατροπής, σύμφωνα με τις 
εκάστοτε ισχύουσες κατευθυντήριες 
οδηγίες.

� ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης! Κατά 
την αποθήκευση λάβετε υπόψη το βάρος 
της συσκευής.
Η συσκευή αυτή μπορεί να αποθηκεύεται 
μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

� ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω ηλεκτροπλη-
ξίας.
Πριν από όλες τις εργασίες στη συσκευή, 
απενεργοποιήστε τη συσκευή και τραβήξτε 
το φις από την πρίζα.

Υπόδειξη: Υπό κανονικές συνθήκες καθα-
ρίζετε το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο κάθε 
εβδομάδα ή πιο συχνά σε περίπτωση μειω-
μένης αναρροφητικής ισχύος.
Υπόδειξη: Για τον καθαρισμό χρησιμοποι-
είτε ένα σύνηθες σφουγγάρι του νοικοκυρι-
ού από μαλακό υλικό, ώστε να αποφύγετε 
τις βλάβες στα επικαλυμμένα πτερύγια.
 Απασφαλίστε το κάλυμμα, σηκώστε το 

προς τα πάνω και τοποθετήστε το μά-
νταλο.

 Απασφαλίστε και αφαιρέστε το περί-
βλημα του φίλτρου.

 Αφαιρέστε το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο.
Εικόνα 
 Καθαρίστε κάθε πτερύγιο του επίπεδου 

πτυχωτού φίλτρου με το σφουγγάρι και 
με τρεχούμενο νερό.

 Αφήστε το φίλτρο να στεγνώσει εντε-
λώς.

 Σε περίπτωση κανονικής λειτουργίας 
αντικαθιστάτε το επίπεδο πτυχωτό φίλ-
τρο το αργότερο κάθε 12 μήνες ή και 
νωρίτερα κατά περίπτωση.

Υπόδειξη:Το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο 
πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα συνήθη 
λοιπά απορρίμματα.

 Απασφαλίστε το κάλυμμα, σηκώστε το 
προς τα πάνω και τοποθετήστε το μά-
νταλο.

 Απασφαλίστε και αφαιρέστε το περί-
βλημα του φίλτρου.

 Αφαιρέστε το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο.
 Ξεβιδώστε τον πλωτήρα.
 Καθαρίστε το φίλτρο χνουδιών.

 Ξεβιδώστε το φίλτρο φρέσκου νερού 
μαζί με το καπάκι.

 Καθαρίστε το φίλτρο-σήτα καθαρού νε-
ρού.

Απορρυπαντικό

Καθαρισμός χαλιών και 
υφασμάτων επιπλώσε-
ων

RM 760 Σκόνη
RM 760 Ταμπλέ-
τες
RM 764 υγρό

Εξουδετέρωση αφρού RM 761
Εμποτισμός χαλιών RM 762

Μεταφορά

Αποθήκευση

Φροντίδα και συντήρηση

Καθαρισμός/αντικατάσταση 
επίπεδου πτυχωτού φίλτρου

Καθάρισμα φίλτρου χνουδιών

Καθαρισμός του φίλτρου φρέσκου 
νερού
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 Ξεβιδώστε το ρακόρ.
 Καθαρίστε το στόμιο του ακροφυσίου.

� ΚΙΝΔΥΝΟΣ
– Κίνδυνος τραυματισμού λόγω ηλεκτρο-

πληξίας.
Πριν από όλες τις εργασίες στη συ-
σκευή, απενεργοποιήστε τη συσκευή 
και τραβήξτε το φις από την πρίζα.

– Ηλεκτρικά μέρη να ελέγχονται και να 
επισκευάζονται μόνον από αναγνωρι-
σμένη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης 
πελατών.

 Ελέγξτε την πρίζα και την ασφάλεια της 
παροχής ρεύματος.

 Ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας και το 
φις της συσκευής.

 Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία.

 Καθαρίστε το φίλτρο-σήτα καθαρού νε-
ρού.

 Ελέγξτε τον ελαστικό σωλήνα ψεκα-
σμού.

 Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το στόμιο 
του ακροφυσίου.

 Καθαρίστε το στόμιο του ακροφυσίου.

 Ελέγξτε τη σωστή θέση του καλύμμα-
τος.

 Καθαρίστε τη μόνωση του καλύμματος 
και την επιφάνεια απόθεσης του δοχεί-
ου βρώμικου νερού.

 Καθαρίστε το φίλτρο χνουδιών.
 Ελέγξτε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρό-

φησης για τυχόν εμπλοκές, καθαρίστε 
τον εάν είναι απαραίτητο.

 Ελέγξτε τον πλωτήρας

 Ελέγξτε εάν έγινε σωστή τοποθέτηση 
του επίπεδου πτυχωτού φίλτρου.

 Καθαρίστε ή αντικαταστήστε κατά περί-
πτωση το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο.

 Αφήστε το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο να 
στεγνώσει ή τοποθετήστε ένα νέο, στε-
γνό φίλτρο.

 Αδειάστε το δοχείο βρώμικου νερού.
 Αποτρέψτε τη δημιουργία αφρού από 

την προσθήκη RM 761 στο δοχείο βρώ-
μικου νερού.

 Χρησιμοποιήστε τη μονάδα δοσολόγη-
σης αντιαφριστικού (ειδικός εξοπλι-
σμός) για να αποφύγετε τη δημιουργία 
αφρού.

Αν δεν διορθωθεί η βλάβη, πρέπει να γί-
νει έλεγχος της συσκευής από την υπη-
ρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης 
που εκδόθηκαν από την αρμόδια εταιρία 
μας προώθησης πωλήσεων. Αναλαμβά-
νουμε τη δωρεάν αποκατάσταση οποιασ-
δήποτε βλάβης στη συσκευή σας, εφόσον 
οφείλεται σε αστοχία υλικού ή κατασκευα-
στικό σφάλμα, εντός της προθεσμίας που 
ορίζεται στην εγγύηση. Σε περίπτωση που 
επιθυμείτε να κάνετε χρήση της εγγύησης, 
παρακαλούμε απευθυνθείτε με την απόδει-
ξη αγοράς στο κατάστημα από το οποίο 
προμηθευτήκατε τη συσκευή ή στην πλησι-
έστερη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνι-
κής εξυπηρέτησης πελατών μας.

Καθαρισμός του ακροφυσίου.

Αντιμετώπιση βλαβών

Η συσκευή δεν λειτουργεί

Συσκευή δεν κάνει αναρρόφηση 
απορρυπαντικού

Ανεπαρκής πίεση εργασίας

Ψεκασμός μόνον από τη μία πλευρά

Ανεπαρκής αναρροφητική ισχύς

Ο πλωτήρας διακόπτει τη ροή αέρα 
αναρρόφησης 

Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

Εγγύηση
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– Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο 
εξαρτήματα και ανταλλακτικά, τα οποία 
έχουν την έγκριση του κατασκευαστή 
Τα γνήσια αξεσουάρ και ανταλλακτικά 
παρέχουν την εγγύηση της ασφαλούς 
και άψογης λειτουργίας της μηχανής

– Μία επιλογή των ανταλλακτικών που 
χρειάζονται συχνότερα θα βρείτε στο τέ-
λος των οδηγιών χρήσης.

– Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
τα ανταλλακτικά μπορείτε να λάβετε στη 
διεύθυνση www.kaercher.com, τομέας 
Εξυπηρέτησης.

Δια της παρούσης δηλώνουμε ότι το μηχά-
νημα που χαρακτηρίζεται παρακάτω, με 
βάση τη σχεδίαση και την κατασκευή του, 
υπό τη μορφή που διατίθεται στην αγορά, 
πληροί στις σχετικές βασικές απαιτήσεις 
ασφαλείας και υγιεινής των οδηγιών της 
ΕΚ. Η παρούσα δήλωση παύει να ισχύει σε 
περίπτωση τροποποιήσεων του μηχανή-
ματος χωρίς προηγούμενη συνεννόηση 
μαζί μας.

5.957-598

Οι υπογράφοντες ενεργούν κατ' εντολή του 
και με εξουσιοδότηση της διεύθυνσης της 
επιχείρησης.

Υπεύθυνος τεκμηρίωσης:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Τηλ.: +49 7195 14-0
Φαξ: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2014/09/01

Εξαρτήματα και ανταλλακτικά

Δήλωση Συμμόρφωσης των 
Ε.Κ.

Προϊόν: Συσκευή ψεκασμού
Τύπος: 1.101-xxx
Σχετικές οδηγίες των Ε.Κ.
2006/42/EK (+2009/127/EK)
2004/108/EΚ
2011/65/EE
Εφαρμοσθέντα εναρμονισμένα πρότυ-
πα
EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014–2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335–1
EN 60335–2–68
EN 61000–3–2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000–3–3: 2013
EN 62233: 2008
EN 50581
Εφαρμοσθέντα εθνικά πρότυπα
-

CEO Head of Approbation
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Τεχνικά χαρακτηριστικά
Puzzi 30/4

Τάση ηλεκτρικού δικτύου V 220-240
Συχνότητα Hz 1~ 50-60
Είδος προστασίας -- IPX4
Κατηγορία προστασίας -- I
Κατανάλωση ισχύος W 1270
Κατανάλωση ρεύματος με πρίζα W 1520
Κατανάλωση ρεύματος έως W 1670
Ποσότητα αέρα (μέγ.) l/s 74
Υποπίεση (μέγ.) kPa (mbar) 25,4 (254)
Ισχύς αντλίας ψεκασμού W 70
Πίεση ψεκασμού (μέγ.) MPa 0,6
Ποσότητα ψεκασμού l/min 3,0
Θερμοκρασία διαλύματος καθαρισμού (μέγ.) °C 50
Χωρητικότητα κάδου l 30
Ισχύς πρίζας συσκευής (μέγ.) W 250
Μήκος x Πλάτος x Ύψος mm 580 x 460 x 930
Πλάτος εργασίας του ακροφυσίου δαπέδου mm 350
Τυπικό βάρος λειτουργίας kg 26
Θερμοκρασία περιβάλλοντος °C 0...+40
Μετρούμενες τιμές κατά EN 60335-2-68
Επιτρεπόμενη στάθμη ηχητικής ισχύος LpA dB(A) 66
Αβεβαιότητα KpA dB(A) 2
Κραδασμοί στο χέρι/στο βραχίονα m/s2 <2,5
Αβεβαιότητα K m/s2 0,2

Καλώδιο 
τροφοδοσί-
ας δικτύου

H05VV-F 3x1,0 mm2

Αριθ. ανταλλ. Μήκος καλω-
δίου

EU 6.648-062.0 15 m
GB 6.648-149.0 15 m
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