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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 λειτουργία διαβά-

στε οπωσδήποτε τις Οδηγίες λειτουργί-
ας της συσκευής υγρής αναρρόφησης 
Puzzi.

– Πριν από την πρώτη ενεργοποίηση δια-
βάστε οπωσδήποτε τις υποδείξεις 
ασφαλείας αρ.  5.956-251.0!

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

� ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Υποδείξεις για άμεσα επαπειλούμενο κίνδυ-
νο, ο οποίος μπορεί να έχει ως συνέπεια 
σοβαρό ή θανάσιμο τραυματισμό.
� ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Υποδείξεις για μια δυνητικά επικίνδυνη κα-
τάσταση, η οποία μπορεί να έχει ως συνέ-
πεια σοβαρό ή θανάσιμο τραυματισμό.
� 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.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση 
αποκλειστικά σε εσωτερικούς χώρους.
– Η επαγγελματική κεφαλή πλύσης PW 

30/1 είναι μια πρόσθετη συσκευή ψεκα-
σμού. Μπορείτε να χρησιμοποιηθεί με 
τις συσκευές της σειράς Puzzi 200/300 
S με ενσωματωμένη πρίζα και είναι κα-
τάλληλη για την απομάκρυνση επίμο-
νων ρύπων από μοκέτες.

Πίνακας περιεχομένων

Προστασία περιβάλλοντος  . . . EL 1
Διαβάθμιση κινδύνων . . . . . . . EL 1
Χρήση σύμφωνα με τους κανο-
νισμούς . . . . . . . . . . . . . . . . . . EL 1
Στοιχεία συσκευής. . . . . . . . . . EL 2
Υποδείξεις ασφαλείας . . . . . . . EL 2
Λειτουργία . . . . . . . . . . . . . . . . EL 2
Έναρξη λειτουργίας. . . . . . . . . EL 2
Χειρισμός  . . . . . . . . . . . . . . . . EL 3
Μεταφορά . . . . . . . . . . . . . . . . EL 3
Αποθήκευση . . . . . . . . . . . . . . EL 3
Φροντίδα και συντήρηση. . . . . EL 3
Αντιμετώπιση βλαβών. . . . . . . EL 4
Εγγύηση . . . . . . . . . . . . . . . . . EL 4
Τεχνικά χαρακτηριστικά . . . . . . EL 4
Δήλωση Συμμόρφωσης των ΕE EL 5

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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– Η συσκευή αυτή προορίζεται για επαγ-
γελματική χρήση, π.χ. σε ξενοδοχεία, 
σχολεία, νοσοκομεία, εργοστάσια, κα-
ταστήματα, γραφεία και εταιρείες ενοικι-
άσεως.

1 Διακόπτης συσκευής
2 Πλάκα συγκράτησης
3 Διακόπτης ασφαλείας
4 Κάλυμμα
5 Περίβλημα
6 Λαβή βαλβίδας
7 Σωλήνας αναρρόφησης
8 Καλώδιο τροφοδοσίας

� ΚΙΝΔΥΝΟΣ
– Μην ψεκάζετε ή αναρροφάτε ποτέ εκρη-

κτικά υγρά, καύσιμα σε μορφή αερίων, 
εκρηκτικές σκόνες καθώς και μη αραιω-
μένα οξέα και διαλύτες! Εδώ συμπερι-
λαμβάνονται η βενζίνη, διαλυτικά χρω-
μάτων ή πετρέλαιο θέρμανσης, τα οποία 
μέσω στροβιλισμού με τον αέρα αναρ-
ρόφησης μπορεί να προκαλέσουν εκρη-
κτικούς ατμούς ή εκρηκτικά μείγματα, 
επιπλέον ακετόνη, αδιάλυτα οξέα και δι-
αλυτικά μέσα, επειδή βλάπτουν τα υλικά 
που χρησιμοποιήθηκαν στο μηχάνημα.

– Πριν τον καθαρισμό, τη συντήρηση του 
μηχανήματος και την αντικατάσταση 
εξαρτημάτων, απενεργοποιείτε πάντα 
το μηχάνημα. Σε περίπτωση μηχανημά-
των συνδεδεμένων στο δίκτυο ηλεκτρο-
δότησης, τραβάτε πάντα το φις από την 
πρίζα, ενώ σε περίπτωση μηχανημάτων 
που λειτουργούν με μπαταρία βγάζετε 
το φις της μπαταρίας και/ή αφαιρείτε τη 
μπαταρία. Απενεργοποιείτε πάντα το 
μηχάνημα πριν την χρήση του για άλλη 
εφαρμογή.

– Φροντίστε ώστε το καλώδιο σύνδεσης 
στο δίκτυο ή το καλώδιο προέκτασης να 
μην υποστούν φθορές ή βλάβες από 
πάτημα, σύνθλιψη, τράβηγμα ή παρό-
μοια αιτία. Προστατέψτε το καλώδιο από 
τη ζέστη, τα λάδια και τις αιχμηρές ακ-
μές.

– Θα πρέπει, σε τακτά διαστήματα, να εξε-
τάζετε το καλώδιο τροφοδοσίας με το 
ηλεκτρικό δίκτυο για πιθανές βλάβες, 
όπως π.χ. για το σχηματισμό ρωγμών ή 
τη γήρανση. Σε περίπτωση που διαπι-
στώσετε μία βλάβη, θα πρέπει το καλώ-
διο να αντικατασταθεί και να μην υπο-
βληθεί σε περαιτέρω χρήση.

– Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποι-
είται μόνο από άτομα, τα οποία έχουν 
γνώση του χειρισμού ή έχουν αποδείξει 
την ικανότητά τους για χειρισμό και 
έχουν λάβει ρητή εντολή για τη χρήση 
της συσκευής.

– Φροντίστε να αποφύγετε την πρόκληση 
βλαβών σε ηλεκτρικούς αγωγούς ή κα-
λώδια προέκτασης λόγω της διέλευσης 
οχημάτων κατά τη λειτουργία μιας κεφα-
λής καθαρισμού με περιστρεφόμενες 
βούρτσες/δίσκους.

– Εργασίες συντήρησης και αποκατάστα-
σης επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο 
από εξουσιοδοτημένα συνεργεία εξυπη-
ρέτησης πελατών ή από εξειδικευμένο 
προσωπικό, το οποίο έχει εξοικειωθεί 
με όλες τις σημαντικές προδιαγραφές 
ασφαλείας.

Εκτός από τον ψεκασμό, το PW 30/1 συλ-
λέγει τους ρύπους από τη μοκέτα χάρη σε 
μια βούρτσα ταχείας περιστροφής. Αυτό 
επιτρέπει το βαθύ καθαρισμό ακόμα στις 
πολύ λερωμένες μοκέτες.

 Θέσετε τη συσκευή υγρής αναρρόφη-
σης σε λειτουργική ετοιμότητα.

 Συνδέστε τον ελαστικό σωλήνα ψεκα-
σμού-αναρρόφησης στη συσκευή (εικ. 
Α, Β).

 Συνδέστε το PW 30/1 με τον ελαστικό 
σωλήνα ψεκασμού-αναρρόφησης (εικ. 
C). Φροντίστε να ασφαλίστε τους συν-
δέσμους του ελαστικού σωλήνα πίεσης.

Χρήση της πρόσθετης πρίζας:
1 Σπρώξτε το προστατευτικό κάλυμμα με 

το φις του PW 30/1 προς την κατεύθυν-
ση του βέλους.

Στοιχεία συσκευής

Υποδείξεις ασφαλείας

Λειτουργία

Έναρξη λειτουργίας
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2 Τοποθετήστε το φις του PW 30/1 στην 
πρόσθετη πρίζα της συσκευής υγρής 
αναρρόφησης Puzzi.

3 Ενεργοποιήστε το PW 30/1 σύμφωνα 
με τις οδηγίες λειτουργίας.

 Θέστε τη συσκευή υγρής αναρρόφησης 
Puzzi  σε λειτουργία.

 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία βούρτσας 
στο διακόπτη του PW 30/1(εικ. D).

Υπόδειξη: Η λειτουργία βούρτσας απενερ-
γοποιείται σε περίπτωση εμπλοκής στη 
βούρτσα. Για βοήθεια, βλ. "Βοήθεια σε πε-
ρίπτωση βλάβης".

 Χρησιμοποιήστε τη λαβή βαλβίδας (εικ. 
E).

Εκτελείται ψεκασμός του διαλύματος απορ-
ρυπαντικού. Το βρώμικο νερό αναρροφά-
ται αμέσως από το ακροφύσιο αναρρόφη-
σης.
 Για τον καθαρισμό, κινείτε το PW 30/1 

προς τα πίσω πάνω στη μοκέτα, σε ελα-
φρά αλληλεπικαλυπτόμενες διαδρομές.

 Ξεκινήστε έτσι, ώστε να μην χρειαστεί 
να πατήσετε ξανά πάνω στις καθαρι-
σμένες επιφάνειες.

 Κατά την κίνηση προς τα εμπρός αφή-
νετε τη λαβή βαλβίδας (εμβολισμός επι-
στροφής).

 Κλείστε το διακόπτη κίνησης των βουρ-
τσών.

 Απενεργοποιήστε τη συσκευή υγρής 
αναρρόφησης Puzzi.

� ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης! Κατά 
τη μεταφορά λάβετε υπόψη το βάρος της 
συσκευής.
 Για τη μεταφορά σε μεγάλες αποστά-

σεις, τραβάτε τη συσκευή από το σωλή-
να αναρρόφησης.

 Για να μεταφέρετε τη συσκευή, κρατή-
στε την από το περίβλημα και το σωλή-
να αναρρόφησης.

 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.

 Ξεπλύνετε το PW 30/1 με καθαρό νερό.
 Καθαρίστε την κυλινδρική βούρτσα από 

χνούδια και ρύπους.
 Ελέγξτε την ποιότητα ψεκασμού του 

στομίου ακροφυσίου. Εάν ο ψεκασμός 
είναι ανομοιόμορφος, καθαρίστε το 
ακροφύσιο και το στόμιο.

 Εάν μειωθεί η αναρροφητική ισχύς, κα-
θαρίστε τον ελαστικό σωλήνα αναρρό-
φησης και τα ακροφύσια αναρρόφησης.

 Ελέγξτε τη φθορά και την ένταση του 
οδοντωτού ιμάντα και αντικαταστήστε 
τον, εάν απαιτείται.

 Ελέγξτε τη φθορά της βούρτσας και 
αντικαταστήστε τη βούρτσα, εάν απαι-
τείται.

 Χαλαρώστε 5 κοχλίες και αφαιρέστε το 
κάλυμμα.

 Αφαιρέστε τον οδοντωτό ιμάντα.
 Ξεβιδώστε τον κοχλία στο μέτωπο της 

βούρτσας.

Χειρισμός

Ενεργοποίηση της συσκευής

Καθαρισμός

Διακοπή λειτουργίας της συσκευής

Μεταφορά

Αποθήκευση

Φροντίδα και συντήρηση

Έπειτα από κάθε λειτουργία

Ανά εξάμηνο

Εργασίες συντήρησης

Αλλαγή της κυλινδρικής βούρτσας
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 Αποσυναρμολογήστε την πλάκα συ-
γκράτησης στην απέναντι πλευρά, χα-
λαρώνοντας 3 κοχλίες, και αφαιρέστε τη 
βούρτσα.

 Η συναρμολόγηση της βούρτσας εκτε-
λείται με την αντίστροφη σειρά.

Υπόδειξη: Ο κινητήρας της βούρτσας απε-
νεργοποιείται σε περίπτωση εμπλοκής της 
βούρτσας.
 Κλείστε το διακόπτη κίνησης των βουρ-

τσών.
 Ελέγξτε τη βούρτσα για ακαθαρσίες και 

αφαιρέστε τα αντικείμενα που τη φρά-
ζουν, εάν υπάρχουν.

 Ξεβιδώστε το προστατευτικό πώμα και 
πιέστε το διακόπτη ασφαλείας με τη βο-
ήθεια ενός κατσαβιδιού.

 Ξαναβιδώστε το προστατευτικό πώμα.

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.

Αντιμετώπιση βλαβών

Η βούρτσα είναι φραγμένη

Εγγύηση

Τεχνικά χαρακτηριστικά

1.913-102.0 1.913-103.0

Πλάτος εργασίας 
βούρτσας

mm 285 285

Πλάτος εργασίας 
ακροφυσίου

mm 315 315

Διάμετρος βουρ-
τσών

mm 70 70

Ύψος περιβλή-
ματος

mm 180 180

Ύψος λαβής mm 835 835

Κινητήρας βουρ-
τσών

V 220-240 220-240

Συχνότητα Hz 1~ 50-60 1~ 50-60

Ισχύς W 60 60

Πίεση ψεκασμού 
(μέγ.)

MPa 0,4 0,4

Θερμοκρασία δι-
αλύματος καθα-
ρισμού (μέγ.)

°C 50 50

Ταχύτητα περι-
στροφής βουρ-
τσών (σε μοκέτα)

1/min 1800 1800

Είδος προστασί-
ας

-- IPX4 IPX4

Κατηγορία προ-
στασίας

II II

Μήκος καλωδίου m 4,0 7,0

Καλώδιο τροφο-
δοσίας δικτύου: 
Κωδ. παραγγελί-
ας

-- 6.649-691.0 6.649-692.0

Καλώδιο τροφο-
δοσίας δικτύου: 
τύπος:

-- H05VV-F 
2x1,0 mm2

H05VV-F 
2x1,0 mm2

Υλικό περιβλή-
ματος

-- Πλαστικό Πλαστικό

Τυπικό βάρος 
λειτουργίας

kg 5,7 5,9

Θερμοκρασία πε-
ριβάλλοντος 
(μέγ.)

°C +40 +40

Μετρούμενες τιμές κατά EN 60335-2-68

Επιτρεπόμενη 
στάθμη ηχητικής 
ισχύος LpA

dB(A) 59 59

Αβεβαιότητα KpA dB(A) 2 2

Κραδασμοί στο 
χέρι/στο βραχίο-
να

m/s2 <2,5 <2,5

Αβεβαιότητα K m/s2 0,2 0,2
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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 ΕE. 
Η παρούσα δήλωση παύει να ισχύει σε πε-
ρίπτωση τροποποιήσεων του μηχανήματος 
χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί μας.

5.957-978

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, 2017/01/01
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