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Før første gangs bruk av appa-
ratet, les denne originale bruks-

anvisningen , følg den og oppbevar den for 
senere bruk eller fo overlevering til neste ei-
er.
– Før første igangsetting må sikkerhetsin-

struksjonene Nr. 5.956-251 ubetinget 
leses!

– Hvis bruksanvisningen og sikkerhets-
anvisningene ikke følges, kan dette 
medføre skader på apparatet og fare for 
brukeren og andre personer.

– Informer straks forhandleren ved trans-
portskader.

Anvisninger om innhold (REACH)
Aktuell informasjon om stoffene i innholdet 
finner du under: 
http://www.karcher.de/de/unternehmen/
umweltschutz/REACH.htm

� Fare
For en umiddelbar truende fare som kan 
føre til store personskader eller til død.
� Advarsel
For en mulig farlig situasjon som kan føre til 
store personskader eller til død.
Forsiktig!
For en mulig farlig situasjon som kan føre til 
mindre personskader eller til materielle 
skader.

Dette spruteekstraksjonsapparat er ment 
for kommersiell bruk som våtrengjørings-
apparat i henhold til denne bruksanvisnin-
gen, så vel som under hensyntagen til 
sikkerhetsanvisningene for børsterengjø-
ringsapparater og tepperensere.

Innholdsfortegnelse

Miljøvern NO - 1

Symboler i bruksanvisningen NO - 1

Forskriftsmessig bruk NO - 1

Apparatoversikt NO - 2

Igangsetting NO - 2

Vaskemetoder NO - 3

Stans av driften NO - 4

Transport NO - 4

Lagring NO - 4

Pleie og vedlikehold NO - 4

Feilretting NO - 4

Reservedeler NO - 5

Garanti NO - 5

CE-erklæring NO - 5

Tekniske data NO - 6

Miljøvern

Materialet i emballasjen kan re-
sirkuleres. Ikke kast emballa-
sjen i husholdningsavfallet, 
men lever den inn til resirkule-
ring.

Gamle apparater inneholder 
verdifulle materialer som kan 
resirkuleres. Disse bør leveres 
inn til gjenvinning. Batterier, 
olje og lignende stoffer må ikke 
komme ut i miljøet. Gamle 
maskiner skal derfor avhendes 
i egnede innsamlingssystemer.

Symboler i bruksanvisningen

Forskriftsmessig bruk
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Se side 2 for illustrasjoner
1 Hus
2 Bærehåndtak
3 Rentvannstank med sil
4 Bruktvannstank, avtakbar
5 Deksel
6 Sprute-/bryter
7 Suge-/bryter
8 Sprute/sugeslange
9 Nettledning
10 Sugerør
11 Hånddyse for møbelrengjøring (ekstra-

utstyr)
12 Beholder for skummemiddel (Puzzi 

200)
13 Oppbevaringsrom for  rengjøringsmid-

del-tabletter (Puzzi 200)
14 Ekstra stikkontakt for proff-vaskehode 

PW 10
15 Gulvdyse for tepperens
16 Håndtak
17 Bøyd rørstykke

Sett forlengelsesrøret på gulvdysen og 
trekk festemutteren håndfast til (venst-
regjenget).

Forsiktig!
Pass på ved sammensettingen, at sprøyte-
ledningen i sugerør og gulvdyse møtes.

Ved behov, skyv håndtaket inn på su-
gerøret og fest med vedlagte sekskant-
nøkkel i ønsket posisjon
Stikk det bøyde rørstykket på sugerøret 
og trekk festemutteren håndfast til på 
det bøyde rørstykket.

Forsiktig!
Pass på ved sammensettingen, at sprøyte-
ledningen i sugerøret og det bøyde rørstyk-
ket møtes.
Se side 2 for illustrasjoner

Stikk sugeslangen på apparatets su-
geslangetilkopling.

Stikk ferskvannsslangens kopling inn 
på apparatets ferskvannstilkopling og 
lås.
se figur 1
Forbind sugeslangen med hånddysens 
bend.
Forbind ferskvannsslangens kopling 
med bendet og lås.
se figur 2

Hånddysen for møbelrengjøring (ikke del 
av leveransen) kobles uten albuestykke di-
rekte til sugeslangen.

* Leveres ikke som standard

Se side 2 for illustrasjoner
Bland ferskvann og rengjøringsmiddel i 
en ren beholder (konsentrasjon tilsva-
rende instruksjonen for rengjøringsmid-
delet).
se figur 3

� Advarsel
Fare for helsen, fare for skader. Ta hensyn 
til alle merknader, som er vedlagt de brukte 
rengjøringsmidlene.
Bemerk
Varmt vann (maksimal 50 °C) øker renseef-
fekten.
Gå sparsommelig om med rengjøringsmid-
let for å skåne miljøet.

Fyll rengjøringsoppløsningen i fersk-
vannstanken. Fyllingsgraden må ikke 
overskride markeringen "MAX".
se figur 4
Sett beholderen for sølevann i appara-
tet og sett på dekselet.
Sett i støpselet.

Apparatoversikt

Igangsetting

Alternative dyser

Vegg til vegg-teppe Gulvdyse (230 
mm)

Polstre, veggtepper, 
rengjøring av bilens 
innenrom

Hånddyse 
(110 mm) *

Trapper Trappedyse *

Betjening
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Trykk suge-/bryteren for å kople inn 
suge-/turbinen.
Trykk sprute-/bryteren for å kople inn 
rengjøringsmiddelpumpen.
se figur 5

� Advarsel
Fare for skade. Prøv gjenstanden som skal 
renses på motstandsdyktighet mot vann og 
fargeekthet, på et lite synlig sted før bruk.

Betjen spaken på bendet for å sprute på 
rengjøringsoppløsningen.
Kjør over flaten som skal rengjøres i 
overlappende baner. Derved trekkes 
dysen bakover (ikke skyve).
se figur 6
Ved avbrudd i arbeidet kan gulvdysen 
settes i håndtaket.
se figur 12

Er beholderen for sølevann full, koples 
suge-/bryter og sprute-/bryter ut.
Ta av dekselet.
Ta beholderen for sølevann ut av appa-
ratet og tøm den.
se figur 7 og 8

Sprut på rengjøringsoppløsningen og 
sug opp i en arbeidsgang.

Bemerk
En gjentatt ettersuging uten spruting forkor-
ter tørketiden.

Spred rengjøringsoppløsningen ved ut-
koplet suge-/turbin og la den virke inn i 
10 til 15 minutter.
Rengjør flaten som en pleier ved nor-
mal forurensning.
Til ytterligere forbedring av rengjørings-
resultatet, rens flaten en til gang med 
varmt vann ved behov.

– Sprut sterkt forurensete overflater inn 
forut med rengjøringsoppløsningen og 
la virke inn i 5 til 10 minutter.

– Arbeid alltid fra lyset til skyggen (fra vin-
duet til døren).

– Arbeid alltid fra den rensete til den ikke 
rensete flaten.

– Dess ømtåligere belaget er (Orienttep-
per, Berber, polstre-/stoff), dess lavere 
må rengjøringsmiddelkonsentrasjonen 
være.

– Vegg til vegg-teppe med juterygg kan 
krympe ved for våt behandling og blek-
ne fargemessig.

– Tepper med høyt flor skal etter rensin-
gen børstes opp i våt tilstand i flor-/ret-
ningen (f. eks. med florkost eller 
skrubb).

– En impregnering med Care Tex RM 762 
etter våt-/rensingen, forhindrer en hurtig 
gjenforurensning av tekstilbelaget. 

– For å forebygge trykksteder eller rust-
flekker, bør rensete flater begås eller 
møbleres først etter tørking.

– Ved rensing av vegg til vegg-tepper 
som har vært sjamponert forut, oppstår 
skum i beholderen for sølevann. I dette 
tilfelle fyll skum ex RM 761 i beholderen 
for sølevann.

For ytterlige informasjoner, vennligst bestill 
produktinformasjonsblad og DIN-sikker-
hetsdatablad av det tilsvarende rengjø-
ringsmidlet.

Tøm beholderen for sølevann

Vaskemetoder

Normal forurensning.

Sterk forurensning eller flekker.

Rengjøringstips

Rengjøringsmiddel

Teppe- og polstre-/ren-
sing

RM 760 pulver

RM 760 Tabs

RM 764 flyten-
de

Antiskummiddel RM 760

Teppeimpregnering RM 762

Middfjerning RM 765 Mitex
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Kople sprute-/bryter og suge-/bryter ut.
Betjen kort spaken på bendet for å re-
dusere trykket.
Skill bendet fra sprute/sugeslangen.
Ta av dekselet.
Heng sugeslangen.i ferskvannstanken.
se figur 9
Trykk suge-/bryteren for å kople inn 
suge-/turbinen.
Sug ferskvannstanken tom og kople ap-
paratet ut.
Ta beholderen for sølevann ut av appa-
ratet og tøm den.

Forbind bendet (med sugerør og dyse) 
med sugeslangen.
Forbind ferskvannsslangens kopling 
med bendet og lås.
Fyll ca. 2 liter ledningsvann i ferskvann-
stanken.
Ikke tilfør rengjøringsmiddel.
Sett dysen i sølevannstanken.
Trykk sprute-/bryteren for å kople inn 
rengjøringsmiddelpumpen.
se figur 10
Betjen spaken på bendet og skyll appa-
ratet grundig 1 til 2 minutter.
Slå av maskinen. 
Trekk ut støpselet fra veggkontakten.
Ta beholderen for sølevann ut av appa-
ratet og tøm den.
Rens apparatet utvendig.

Forsiktig!
Fare for personskader og materielle ska-
der! Pass på vekten av apparatet ved trans-
port.

For transportering, legg sugerøret på 
bæregrepet og legg sprute/sugeslan-
gen inn i hakene. 

Ved transport i kjøretøyer skal appara-
tet sikres mot å skli eller velte etter de til 
enhver tid gjeldende regler.

Forsiktig!
Fare for personskader og materielle ska-
der! Pass på vekten av apparatet ved lag-
ring.
Dette apparatet skal kun lagres innendørs.

� Fare
Fare for personskade gjennom elektrisk 
støt.
Før alt arbeide på apparatet skal apparatet 
slås av og strømkabelen trekkes ut.

Kontroller nettkabel, skjøteledning og 
slanger på skader før hver gangsetting
For å unngå luktforurensing ved lengre 
stopptid , fjern alt vannet som er i appa-
ratet.
Rens regelmessig silen i ferskvanns-
tanken samt lo-/silen ved siden av be-
holderen for sølevann.
se figur 11

� Fare
Fare for personskade gjennom elektrisk 
støt.
Før alt arbeide på apparatet skal apparatet 
slås av og strømkabelen trekkes ut.
Elektriske komponenter må kun kontrolle-
res og repareres av en servicemontør eller 
en autorisert elektriker.
Ved feil som ikke er nevnt i dette kapittel, 
i tvilstilfeller og ved anvisninger om dette, 
må det tas kontakt med en servicemontør.

Fyll opp ferskvannstanken.
Kontroller at koplingene på ferskvanns-
tanken sitter korrekt.
Dysefeste låses opp og trekkes av, ren-
gjør eller skift dyse.
Rens silen i ferskvannstanken.
Rengjøringsmiddelpumpe defekt, kon-
takt kundeservice.

Stans av driften

Tøm ferskvannstanken

Rens apparatet

Transport

Lagring

Pleie og vedlikehold

Feilretting

Ikke noe vannutløp på dysen
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Rens dysemunnstykket.

Kontroller at dekselet sitter korrekt.
Rens pakningen på dekselet og bære-
flaten på apparatet.
Rengjør losil.
Kontroller slangene for tilstopping, ren-
gjør ved behov.

Fyll opp ferskvannstanken.

– Det er kun tillatt å anvende tilbehør og 
reservedeler som er godkjent av produ-
senten. Originalt tilbehør og originale 
reservedeler garanterer for sikker og 
problemfri drift av apparatet.

– Et utvalg av de vanligste reservedelene 
finner du bak i denne bruksanvisningen.

– Mer informasjon om reservedeler finner 
du under www.kaercher.com i området 
Service.

Vår ansvarlige salgsorganisasjon for det 
enkelte land har utgitt garantibetingelsene 
som gjelder i det aktuelle landet. Eventuelle 
feil på maskinen blir reparert gratis i garan-
titiden dersom disse kan føres tilbake til 
material- eller produksjonsfeil. Ved behov 
for garantireparasjoner, vennligst henvend 
deg med kjøpskvitteringen til din forhandler 
eller nærmeste autoriserte kundeservice.

Vi erklærer hermed at maskinen angitt ned-
enfor oppfyller de grunnleggende sikker-
hets- og helsekravene i de relevante EF-
direktivene, med hensyn til både design, 
konstruksjon og type markedsført av oss. 
Ved endringer på maskinen som er utført 
uten vårt samtykke, mister denne erklærin-
gen sin gyldighet.

De undertegnede handler på oppdrag fra, 
og med fullmakt fra selskapsledelsen.

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tlf: +49 7195 14-0
Faks: +49 7195 14-2212

Sprute-/stråle kun på den ene siden.

Utilstrekkelig sugeeffekt

Rengjøringsmiddelpumpen gir fra 
seg høy lyd

Reservedeler

Garanti

CE-erklæring

Produkt: Spruteekstraksjonsapparat
Type: 1 100-xxx
Type: 1 193-xxx
Relevante EU-direktiver
2006/95/EF (til 28.12.2009)
2006/42/EF (fra 29.12.2009)
2004/108/EF
Anvendte overensstemmende normer
EN 55014–1: 2006
EN 55014–2: 1997 + A1: 2001
EN 60335–1
EN 60335–2–68
EN 61000–3–2: 2006
EN 61000–3–3: 2008
EN 62233: 2008
Anvendte nasjonale normer
-

CEO Head of Approbation
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Tekniske data

Puzzi 100 Puzzi 200

Nettspenning V 220-240 220-240

Frekvens Hz 50/60 50/60

Lang strømkabel m 7,5 7,5

Beskyttelsesklasse -- II II

Beskyttelsestype -- IPX4 IPX4

Effekt viftemotor (maks) W 1250 1250

Nominell effekt viftemotor W 1100 1100

Luftmengde (maks.) l/s 54 54

Undertrykk (maks.) kPa (mbar) 22 (220) 22 (220)

Effekt spraypumpe W 40 80

Spraytrykk MPa 0,1 0,2

Spraymengde l/m 1 2

Beholderinnhold l 14 14

Fyllingsmengde rent vann l 10 10

Fyllingsmengde brukt vann l 9 9

Effekt apparat-stikkontakt (maks) W 250 250

Lengde x bredde x høyde mm 665 x 320 x 435 665 x 320 x 435

Vekt kg 10,3 12,1

Registrerte verdier etter EN 60335-2-68

Støytrykksnivå LpA dB(A) 68 68

Usikkerhet KpA dB(A) 1 1

55NO




