
PŮJČOVNA FÉNIX, nám. T. G. Masaryka 109/2, 57101 Moravská Třebová 
tel: 774 205 111, www.pujcovnafenix.cz, info@pujcovnafenix.cz

Děkujeme, že jste si zapůjčili profesionální čistící stroj KÄRCHER PUZZI 10/1.

Popis stroje

Jedná se o extrakční nástřikový přístroj, který
je dodán s podlahovou hubicí a ruční hubicí na
čalounění. S nástřikovým tlakem 1 bar se
postará o šetrné hloubkové čištění textilních
ploch a dosahuje zvláště při čištění čalounění a
koberců přesvědčivých výsledků. 

Snadno tak vyčistíte:
• koberce, nízký i vysoký chlup
• kancelářská křesla, židle a lavice
• sedací soupravy, křesla, taburety
• kočárky, autosedačky
• cestovní postýlky, větší plyšové hračky
• matrace, válendy
• auta, karavany
• a jiná čalounění

Příprava čistící směsi
V čisté nádobě (kyblík) smíchejte 10 L čerstvé teplé vody (maximálně 50 °C) s čisticím 
prostředkem Kärcher RM 760 (jeden sáček prášku). Teplá voda zvyšuje čisticí účinek.
Dokonale rozpusťte čisticí prostředek ve vodě.

Upozornění: Používejte pouze čistící prostředek Kärcher RM 760, jiné prostředky 
mohou poškodit přístroj (trysky, čerpadlo). RM 760 je bez bělidel, šetrný k materiálům a 
má skvělé čistící vlastnosti, rozpouští oleje, tuky a minerály. Odstraňuje účinně 
nepříjemné zápachy jako pot, moč, nikotin atd. Příjemně a svěže voní.

Naplňte zásobník na čerstvou vodu
Nalijte připravený čisticí roztok do nádrže na čerstvou vodu (nádrž bez víka). Hladina 
kapaliny nesmí překročit značku „MAX“!

Pokud je nádrž prázdná, ihned přístroj vypněte a doplňte čistící roztok. Čerpadlo nesmí 
běžet naprázdno.

Zásobník na znečištěnou vodu
Stroj má druhou nádobu, kde se odsává znečištěná odpadní voda (bílý kbelík o objemu 
9 L pod průhledným víkem), hladinu této nádrže je potřeba během čištění hlídat, aby 
nádrž nepřetekla a voda se nedostala do motorové části – HROZÍ ZNIČENÍ STROJE!!

V případě, že se již hladina blíží okraji, zavčas špinavou vodu z kbelíku vylijte a to 
následovně:

• Vypněte přístroj.
• Sejměte průhledné víko.
• Nádrž na odpadní vodu vyjměte ze zařízení a vyprázdněte do odpadu.
• V případě potřeby vysušte prostor pod nádrží.
• Vložte prázdnou nádrž zpět do stroje.

Zapnutí přístroje
• Zasuňte sít'ovou zástrčku do zásuvky.
• Stiskněte tlačítko sání pro zapnutí sací turbínu.
• Stiskněte tlačítko stříkání pro zapnutí postřikovacího čerpadla.

Čisticí metody
Normální znečištění

• Nastříkejte a odsajte čisticí prostředek v jednom pracovním kroku (stroj stříká a 
vysává zároveň).

• Čistěte vždy do kříže, zvrchu dolů, zleva doprava, tak aby se vlákno vyčistilo 
ze všech stran. Jinak se Vám může stát, že čištěný předmět bude ve výsledku 
pruhovaný.

• Místa, která jsou více znečištěna, vyčistěte dvakrát.

Silné znečištění nebo skvrny
• Naneste (nastříkejte) čisticí prostředek při vypnuté odsávací turbíně a nechte 

působit 10 až 15 minut, ne však déle!
Upozornění: Buďte opatrní při nanášení okolo nábytku či jiných předmětů 
náchylných na vodu, např. namočené lamino by mohlo nabobtnat!

• Je-li čištěná plocha hodně znečistěná, po nastříkání postižené místo malinko 
posypte čistícím práškem a rozkartáčujte do stran.

• Dále plochu čistěte jako při běžném znečištění.

Čištění čalounění
• Přimontujte ruční umývací hubici místo podlahové hubice.
• V případě citlivých látek zmírněte dávkování čisticího prostředku
• Dále plochu čistěte jako při běžném znečištění. Čistěte pouze jednou (nasákavý

materiál).



Proces čištění bez chemie
Teď již máme plochu vyčištěnou, avšak v materiálu nám zůstala voda společně 
s chemií.
Provedeme tedy stejný proces jako při běžném čištění, tentokrát však bez chemie 
(pouze čistou teplou vodou).

Vysátí zbytkové vody
Na stroji stiskněte tlačítko sání (stříkaní již nezapínejte) a z materiálu vysajeme 
veškerou možnou vodu. Při vysávání nespěchejte, čím pečlivěji vodu odsajete, tím 
kratší dobu bude plocha schnout. Pokud jste čistili koberec s vysokým chlupem, 
doporučujeme vodu odsát ještě ruční hubicí (menší hubice lépe saje).
Doba schnutí závisí na znečištění a množství zbytkové vody, pohybuje se mezi 6-8h. 
Doporučujeme udělat v místnosti průvan, v případě čištění auta, karavanu nechte 
schnout s otevřenými dveřmi. 

Tipy ohledně čištění
• Před samotným čištěním vyzkoušejte na méně viditelném místě barevnou 

stálost a voděodolnost čištěného materiálu.
• Vždy pracujte ze světla do stínu (od okna ke dveřím).
• Vždy pracujte z očištěné plochy směrem k neočištěné
• Čím choulostivější je povrchová vrstva (orientální či berberský koberec, 

čalounění), tím slabší koncentraci čisticího prostředku použijte.
• Při čistění koberce či čalouněného nábytku na dřevěné podlaze, vložte pod 

koberec igelit.
• Celopodlahový koberec s jutovým rubem se může při práci namokro srazit a 

barvy mohou vyblednout.
• Dlouhovlasé koberce po čištění v mokrém stavu vykartáčujte ve směru vlasu 

(např. vlasovým smetákem nebo kartáčem).
• Abyste předešli vzniku vytlačených míst nebo rezavých skvrn, začněte 

po vyčištěné ploše chodit nebo na ni stavte nábytek až po uschnutí.
• Čistíte-li auto v prašném či jinak znečištěném prostředí (venku), vložte pod stroj 

např. karton papíru. Stroj má přisávání vzduchu ve spodní části a mohlo by dojít
k poškození stroje.

!
Po ukončení práce se strojem, je nutné stroj vždy vyčistit! 
Upozornění: bude-li stroj vrácen nevyčištěn, bude účtován poplatek 200Kč za
dodatečné čištění stroje.

Čištění stroje
Vyprázdnění nádrže na čerstvou vodu
Přístroj neklopíme, zbylou vodu z nádrže na čistou vodu odsajeme a to takto:

• Nasaďte ruční hubici a strčte ji do nádrže na čerstvou vodu.
• Stiskněte tlačítko sání.

• Vysajte z nádrže na čerstvou vodu veškerý obsah a zařízení vypněte.
• Sejměte průhledné víko.
• Nádrž na odpadní vodu vyjměte ze zařízení a vyprázdněte.

Vyplachování přístroje
• Nasaďte ruční hubici
• Nádrž na čerstvou vodu naplňte cca 2 L čisté vlažné vody.
• Nepřidávejte žádný čisticí prostředek.
• Stiskněte tlačítko stříkání pro zapnutí postřikovacího čerpadla.
• Přidržte ruční hubici nad odpadem.
• Stiskněte páčku na koleni a zařízení proplachujte, tak dlouho než vypotřebujete 

veškerý obsah vody v nádrži.
• Vypněte přístroj.

Čištění kobercového nástavce
• Nasaďte podlahovou hubici (tak jako byste šli čistit koberec)
• Do kbelíku si připravte cca 5 L čisté vlažné vody
• Stiskněte tlačítko sání.
• Vysajte z kbelíku veškerou vodu a zařízení vypněte.
• Podlahová hubice je pročištěna

Na závěr propláchněte pod kohoutkem nádrž na odpadní vodu, průhledné víko a otřete 
do sucha celý stroj včetně hadice. Stroj se nesmí mýt pod tekoucí vodou. Také nesušte 
části stroje nad topením nebo kamny, nechte zvolna oschnout.

Skladování
• Přístroj uložte v suché místnosti a zabezpečte jej proti používání nepovolanými 

osobami.
• Nevystavujte stroj mrazu, může dojít k roztržení čerpadla!

Nejčastější problémy
V případě, že nestříká voda z trysky, je stroj zavzdušněn: 

• Dolijte vodu do nádrže na čistou vodu (až po značku MAX)
• Odpojte ze stroje rychlospojku i hadici
• Stiskněte tlačítko stříkání pro zapnutí postřikovacího čerpadla.
• Z bílé koncovky na stroji začne stříkat voda, tu nechte stříkat do přiložené 

nádoby cca 1min, tak aby došlo k odvzdušnění.
• Vypněte stříkání a nasaďte zpět rychlospojku s hadicí a pokračujte v čištění

V případě nejasností návodu nebo problémů se strojem nás neváhejte kontaktovat
na tel. 774 205 111. 

Při poruše čistícího stroje stroj neopravujte, ale spojte se prosím 
s půjčovnou a domluvte se na dalším postupu.
Nezapomeňte případnou závadu nahlásit při vrácení čistícího stroje!
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