
 

Olvassa el,  
hogy megkönnyítse saját munkáját, s ne kövessen el hibát! 

Néhány jó tanács… 

Használati útmutató a Kärcher gyártmányú Puzzi 10/1 

típusú kárpit és szőnyegtisztító gépekhez. 

Készülék műszaki adatai:  

Feszültség: 230 W 

Áramfelvétel: 1100 W 

Biztosíték: 10 A 

Súlya: 11 kg 

Víz hőmérséklete:  max: 50°C 

Feltöltések: munkaoldat 8 l, szennyezett oldat 8 l 

Üzembe állítás: 

1. A tisztítás megkezdése előtt a szőnyeget alaposan, több irányból át kell porszívózni. EZ A 

KÉSZÜLÉK NEM ALKALMAS PORSZÍVÓZÁSRA! NE használja ilyen munkára a 

szőnyegtisztítót. 

2. Töltsük fel a tisztítószer tartályt vízzel, de csak a jelzett max. szintig. A legkedvezőbb a 

kéz meleg víz (max 40°C), amelyben jól elkeverjük a tisztítószert. 

MOSÓPOR használata TILOS, mivel nem oldódó szilárd anyag tartalma károsítja a 

készüléket. Használják az általunk forgalmazott, vagy egyéb folyékony tisztítószereket.  

3. Csatlakoztassuk a szívó- és nyomócsövet az alapgéphez ill. a fém szívócsőhöz. A kis 

átmérőjű nyomóvezeték gyorskapcsolóját egy intenzív mozdulattal kattintsuk fel a 

nyomócsapra. Könnyebb a csatlakoztatás, ha a nyomóvezeték csapján lévő gumigyűrűt 

előtte egy kis vajjal tesszük síkosabbá. 

4. A szennyvíztartályt (vödör) helyezzük a házba, és tegyük fel a fedelet. Dugjuk a 

villásdugót a fali csatlakozóba. 

5. Kapcsoljuk be a gépet a szívás és a porlasztás kapcsolókkal. 

Tisztítás menete: 

6. A tisztító fejet a talajra helyezzük magunk előtt, kinyújtott karral. A kézi szelep 

működtetésével kipermetezzük a tisztító folyadékot úgy, hogy közben a fejet magunk felé 

húzzuk a szőnyegen. Mivel a vízszívás is működik, a szennyezett vizet a gép azonnal 

visszaszívja.  A műveletet úgy végezzük, hogy a szívófejet magunk felé húzva, kb. 1 m 

hosszan vezetjük, majd elengedjük a víz kijuttatását szabályozó kézi szelepet. Ugyanezen 

technológiával folytatjuk a munkát, a fejet egymást átfedő sávokban vezetve tisztítjuk a 

felületet. 



7. Ha a tisztító oldat elfogyott, a készüléken lévő kapcsolókat kikapcsoljuk. A gépen lévő 

plexi fedelet levesszük és a vödör kiemelésével ürítjük a szennyvíztartályt.  

Fokozattan figyeljen arra, hogy a vödör ne teljen meg illetve a gép mozgatása közben ne 

kerüljön víz a vödörből a géptartályba! (Ez a gép súlyos meghibásodásához vezethet) 

A műveletet (lásd 2. ponttól) szükség szerint megismételjük.  

Használaton kívül helyezés 

- Maradék tisztítószert a tartályból saját gégecsövével (fej nélkül) kiszívatni. 

- Szennyvíztartályt üríteni. 

- A tisztítószertartályt minimum 2 l tisztavízzel feltölteni, és a kifúvás kapcsoló 

működtetésével a rendszert átöblíteni. Ismét ürítse ki a tartályt. 

- Elektromos szívó – és nyomóvezetékeket szétkapcsolni, gépet letörölni. A nyomócső 

gyorskapcsolójának oldása a fekete külső PRESS feliratnak hüvelykujjal történő 

megnyomásával lehetséges.  

Gyakorlati tanácsok 

Szőnyegekhez, szőnyegpadlókhoz használjuk a 23 cm-es nagy tisztító fejet. Kárpit, 

faliszőnyeg, gépkocsi belső tisztításánál alkalmazzuk a 11 cm-es kárpittisztító fejet. Kényes 

szöveteknél csökkentett tisztítószer mennyiséggel tisztítsunk. Erős szennyeződésnél a 

felületet kb. 20 cm-ről előre permetezzük be, majd pár perc várakozási idő után hajtsuk 

végre a tisztítási műveletsort. 

- Átlagosan szennyezett szőnyegek: a fent leírt eljárással a tisztítószert a szőnyegre 

permetezzük, majd a szívófejjel visszaszívjuk. Ismételt, csak a visszaszívás 

működtetésével a száradási idő lerövidíthető. 

- Erősen szennyezett felületet, vagy foltokat ajánlatos előre bepermetezni a tisztító 

oldattal. A fejet a felület felett kb. 25 cm-re mozgatva a levegőben permetezzük ki a 

tisztító folyadékot, majd 15-20 perc várakozás után a már leírtak szerint tisztítunk. 

Figyelem: a kényes szőnyegeket, illetve kárpitokat a tisztítás előtt, egy nem feltűnő helyen 

ajánlatos színtartósság, illetve vízállóság szempontból próbatisztításnak alávetni. 

- Kényes anyagoknál minél kevesebb tisztítószert alkalmazzunk 

- Juta alapú szőnyegeknél a sok nedvesség méret változást és elszíneződést okozhat. 

- Erősen szennyezett helyeket permetezzük be előre 

- Mindig az ablaktól az ajtó irányába, illetve a tiszta felülettől a szennyezett felület 

irányába dolgozzunk. 

- Tisztított felületre csak száradás után lépjünk rá, illetve a bútorokat ezután 

helyezzük vissza. 

Fontos: a Marclean Kft az általa forgalmazott tisztítószerek használatához járul hozzá, 

illetve vállal értük és a gép kifogástalan működéséhez felelősséget. Más tisztítószerek a 

készülékben, illetve a szőnyegben károsodást okozhatnak. Műszaki meghibásodás esetén 

azt azonnal jelezze felénk. 

Eredményes jó munkát kívánunk! 

 


