
KÄRCHER PUZZI 10/1 HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

 

 
1. Töltse fel a tisztavíz tartályt kézmeleg vízzel! 

Ügyeljen rá, hogy a víz, max. 50 C˚-os lehet. A túl 

forró víz károsítja a gépet! A tartályban jelzett 

MAXIMUM jelzést ne lépje túl! 

 

Tipp: A feltöltéshez használja a kivehető 

szennyvíztartályt! 

 

 

 

2. Helyezzen be 2 db kárpittisztító tablettát a teli 

tartályba, VAGY öntsön bele GÉPI 

kárpittisztításhoz való tisztítószert, a 

csomagoláson feltüntetett mennyiségben! 

Tipp: Tabletta használatakor meg kell várni a 

teljes oldódást! (Kb. 5 perc) Ha már nem pezseg 

a tabletta, keverjük fel a tisztítószeres vizet, 

hogy ne maradjanak a tartály alján tabletta 

maradványok! A tablettákat külön is feloldhatjuk egy tiszta edényben, ekkor az 

oldódást követően öntsük bele az oldatot a tisztavíz tartályba! 

 

3. Csatlakoztassa a könyökcsőre a kárpitfejet, 

vagy a szőnyegtisztító fejet! A csatlakoztatott 

fejet a sárga színű hollandi anya (csavar) 

eltekerésével tudja rögzíteni! 

 

Tipp: A szőnyegtisztító szívócsövén lévő kézi 

fogantyú helyzetét is beállíthatjuk, melyet 

szintén a sárga színű hollandi anya eltekerésével 

tudunk rögzíteni! 

 

FIGYELEM! Ügyeljünk rá, hogy a sárga színű csavart ne tekerjük túl szorosra! A csavar 

nem letekerhető a vázról, csupán meglazításra, illetve szorításra szolgál!  

 



4. A permetezés gomb megnyomásával indítsuk 

be a szivattyút, majd a markolaton lévő sárga 

gomb megnyomásával permetezzük a 

tisztítószeres vizet a tisztítandó felületre! 

Várjuk meg, amíg a tisztítószer kifejti hatását! 

(kb. 10 perc) 

 

Tipp: Ha gőztisztítót is kölcsönöztünk, ebben a 

fázisban gőzöljük/keféljük át a felületet! 

 

 

5. A permetezés+szívás gomb együttes 

megnyomásával mossuk át a felületet! 

 

Tipp: Ha szükséges, ismételjük meg a műveletet! 

 

 

 

 

 

 

6. Ha a tisztavíz tartályban kevés víz, kapcsoljuk ki 

a gépet! Ürítsük ki a szennyezett víz tartályt, 

majd töltsük újra a tisztavíz tartályt! 

Figyelem! Ügyeljünk rá, hogy a szennyezett víz 

tartályt alaposan öblítsük ki!  Ügyeljünk rá, hogy 

kapcsoljuk ki a gépet, mielőtt kifogyna a víz a 

tisztavíz tartályból, ellenkező esetben levegős 

lesz a rendszer! 

 

7. Ha befejeztük a tisztítást, öblítsük át még egyszer a 

felületet tiszta vízzel! (permetezés+szívás) 

 

Tipp 1: Az öblítéshez használhatunk AHIMSA 

mosóparfümöt: 10 liter vízhez adagoljon 10-20 cseppet! 

 

Tipp 2: Ügyeljünk rá, hogy alaposan szívjuk ki a vizet a 

felületből, így meggyorsítjuk a száradást! 

 



8. A maradék vizet szívjuk ki a tisztavíz tartályból! 

Húzzuk le a fekete gégecsövet, valamint az 

átlátszó (víz)csövet a markolatról, tartsuk a 

gégecsövet a vízbe, majd a szívás gomb 

megnyomásával szívjuk át a vizet a szennyezett 

víz tartályba! 

 

 

9. A tisztítás befejeztével mossuk át a gépet, hogy ne maradjanak a szívócsőben 

tisztítószer- illetve kosz maradványok! Ehhez töltsük meg félig a tisztavíz tartályt 

vízzel. majd a 8. pontban ismertetett módon szívjuk át a szennyezett víz tartályba! 
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GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK 

 

 

Milyen előkészületekre van szükség a tisztítás előtt? 

 

A tisztítandó felületet alaposan porszívózza fel! A szőnyeg- és kárpittisztító gép 

kizárólag tisztításra szolgál, a felületen lévő kisebb-nagyobb darabkák felszívásával a 

gép meghibásodhat! 

 

 

Van otthon kárpittisztító szerem, használhatom azt is? 

Igen, az általunk kínált termékeken kívül használható másfajta kárpittisztítószer is, 

azonban nagyon fontos, hogy kizárólag GÉPI kárpittisztításhoz való szert használjon a 

flakonon található adagolási útmutató szerint! 

 

 

Mennyi tisztítószert kell tennem egy tartály vízhez? Mekkora felületet tudok 

kitakarítani egy tartály vízzel? 

 

Kärcher kárpittisztító tablettából 2 darabot dobjon egy teli tartályba (10 liter), 

Cleanne kárpittisztító folyadékból 1 dl-t. A Cleanne kárpittisztító folyadékot 

használhatja közvetlenül a megnedvesített felületre fújva is, ez esetben a víztartályba 

már nem szükséges tisztítószert tenni. Egy tartály vízzel kb. 6-8 nm2 felületet lehet 

kitisztítani a szennyezettség mértékétől függően. 

 

 

Feltöltöttem a tisztavíz tartályt, de hiába nyomom a sárga gombot, nem jön víz a 

szórófejből. Mit tegyek? 

 

Valószínűleg levegős lett a rendszer. A 

légtelenítéshez húzza le a gépről a fekete 

gégecsövet és az átlátszó vízcsövet, tegyen egy 

lavórt a nyílás alá, majd a permetezés gombbal 

indítsa be a szivattyút! Amint elindult a víz, 

kikapcsolhatja a szivattyút. Dugja vissza a gépre 

a csöveket, és a megszokott módon folytathatja 

a takarítást!  


