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Nejprve pÍosím odk|opte |evou
pře|oženoÚ stranu s
vyobrazenimi.

1 Kryt
2 Rukojeť
3 Nádoba na čistou vodu s nasávacim sítem
4 VyjimateIná nádoba na znečistěnoU VodU

6 Rozprašováni. Vypnutia zapnuti
7 sání: lypnuti a zapnutí
B Rozrašovaci'nasáVaci hadice, komp|etní
9 Sítbvá zástróka s kabe|em
10 sacitÍubka
1 1 Ruóni nástavec pro č|stěni čaIounéni -

Pracovni šiřka 11 mm (zvláštnÍ
přÍslušenství)

l2 Nádoba na pňpravek pro odpéňováni
(pouze puzzi 2OO)

13 Přihrádka pro u|oženi RM 760' Tab|ety
(pouze puzzi 2OO)

14 Přidavná záskóka pro proíesioná|nI myui
n|avu
PW 10 (pouze puzzi 2OO)

15 Podlahovt7 nastavec pro čisténikobercú -
Pracovni šiřka 230 mm

16 RUkojeť(posuvná, neni namontovaná)
17 Koleno

zv|áštní přís|ušenstvi
Pro rozšiřené používáni nabízime ještě
rozmanité přis|ÚšensM.

K tomu siproh|édnéte náš kata|og nebo se
obratte na prodejnu fy. Káícherve Vaší
blizkosti. '

A Dů|eŽitá upozornění

K vaší bezpečnosti

Dodzujte současně Veškeré pokyny, kteréjsou
přiIoŽeny k pouŽivaným cjsticim prostředkŮm-

Doporučené člstici pros|ředky se nesméii
poLIŽívat nezředěné Tyto \4;'robky jsoLr z
hIediska provozu bezpeóné, neboť neobsahUji
kyse|iny, |ouhy' ani |átky ohroŽujiciŽivotni
prostředi' DoporUčUjeme UchoVáVat čisllci
prostředky mimo dosah děti. Pň kontaktu s
očima okamŽité důk|adně vyp|áchnéte ocl

Vodou a V pi ipadě spo|knuti ihned vyh|edejte
|ékaře'

Při Iikvidaci zneóisténé Vody' stejnějako
praciho roŽloku je 4Lrtno dod?ova| 7ákonné
předpisy'

Př i  použitímycihlaw pro proÍesioná|y PW 10 je
nutno dodrŽoval zde přiIoŽená bezpečnostní
ustanoveni a provozni návod'

Pro ochíanu životniho prostředi

obaIové maleriály jsou recyklovateIné' obal
nezahazujte do domácího odpadu'

recyklovateIných materja|Ů' kteÍe se dají dobře
znovu WUŽít' Baterie' o|ej a podobné
|átky se nesměji dostat do VoIného
životniho prostředí' Likvidujte proto
staré přistroje Ve sběrnách k tomÚto

účeIu Určených'

záÍuka
V kaŽdé zemi p|a|i ,'aÍučnI podminky Vydané
naŠi přis|Ušnou prodejnispoIečností' Event'
poruchy\.znik|é na přistroji odstraníme béhem
zaručn; doby be7p|ahě v pfipade' ie-|i pi|c nou
porUchy chyba materiá|u nebo Výrobce'

V připadě záruky se prosim obraťte is
přís|ušenstvim a prodejnim Účtem naVašeho
obchodnika nebo na nejbližší autorizovanou
servisnj sIUŽbt] '

Obsluha

správné používáni přístÍoje

Tento přistrojje uÍčen k průmys|ovému
pouŽÍVáni'

- jako čistici přístroj pro kobercové krýinyza
mokra,

- podIe popisU a be,,pečnostních Uslanoveni
uvedenych vtomto náVodu pío obs|uhU'

Kazde poLrŽivániWmykajIcI se tomuto UrČeni'
p|atíjako nespÍávné použivánl' za takto vznik|é
škodyVyrobce neÍUčí; riziko nese sám uŽivatel.



Ceskv

Uvedeni do provozu
I Sacitrubku nasadte na podlahovou hubicia

spojenÍ zajistěte utazenim přesuVné matice
rUkou proti smérL] hodinových ručiček'
Diriežité upozoměni: Dbejte na to, aby
rozpÍašovací vedení uložené uvnitř trubky
bylo správně do sebe zaslÍčeno, nebot.
iinak dojde k chybné íunkci'

r V případě polřeby nast|ňte rUKoJeť na saci
trubku a př išroubujtej iV požadované pozici
př i|oŽeným šestihranným klíčem'

I Koleno nasadle na sac lrubhJ a spojeni
za]istěte utaŽenim přesuvné mat ce rukou
proti směru hodino\nich ručiček'

l NasáVaci hadic| /astrč|e do piIs|lojove
prípojky (obr. 1 a ) ' Zat|ačte spojku nasávaci
' ladIce do piípolky Dbejte piI l1m ra správné
zaskočeni(obr. 1b)'

r NasáVaci hadici zastrčte pevně na rukojeť
(obr. 2a) aje]íspojkU zastrčle do piipojky
lUko-elI Dbejlp pi'torr 1d spldv']e /as\oče1i
(obr.2b).

t Nasadte sacitrubkú a pod|aho\^i nástavec
a spoleni 7ajis léle I im' ŽP lUkoU pevně
utáhnete převlečnou malici proti smérU
pohybu hodino\4ich ruč]óek'

l  Fuóní nástavec pro čistěni ča|ouněni
l/vlastní př\slušensÍv' je nastrčena oi'n.o
na nasávacíhadici '

r V připadé potřebyje moŽno poL]Žit stupl'lovou
hubici (^r'|áštní přísIUšenstvi) nebo
podlahovou hubici z kovu.

POUZtr l

r Podle pokynú dobře promichejte v čisté
nádobě čisticí prostředek (RM) a óistoU Vodu
(ob r .3 ) .

l Nadobu na čistou VodU naplňte nanelvyse po
značku ' 'Max' ' .  (obr. 4).

Upozonění: TepIá voda zvyšuje čistíci
účinek (max. 50 "C).

l Nádobu na znečisténou VodU nasadte do
krýu a zavřete víko'

l Zastrčte sitbvou zástrčku do zásuvky.
r zapnéte přistroj t|aóítky ',Sání'' a

'Rozprašování' '  (obr. 5)'

l Pro rozprašováni stiskněte páku na rukojeti
a d rŽle ji stisknutou. Tim se roaok čisticího
prostředku rozprašuje a Ve stejném
pracovním kroku se odsáVá (obť. 6)'

! Nasadte nástavec a pracujte směrem
pozpátku' přičemŽ č]sténou plochu
n ř ó i i ' , 1Á i I o  n ; c r ' v . óm

v překýajÍcich se drahách (obr. 6)'
l  Jakmi|e je nádoba na zneóistěnou vodu plná

nebo nádoba na čislot] VodU prazdná
bezpodminečně přistroj \ypnéte tlačítky
''sání.. a',Rozprašováni.'.

! sejméteVíko' vyjméte nádobu naznečistěnou
Vodu a \yprázdněte ji(obr. 7, 8)'

l Tento pracovni postup V připadě potřeby
opakujte.

Čistění kobeÍců a čaIounění

r K čistěni koberco\47ch krýin nasadte
pod|aho\^7 nástavec o šířce 230 mm.

r K čistěni ča|oÚnéni, schodišť, násténných
koberců nebo Vnitřnich prostorů motorových
Vozidelnasaďte ruóninástavec o šiřce 1lo
mm ( zvláštn Í přísl ušenstvi)'

l U ča|ouněnízhotovených z chou|ostivych
materiá|ů musí bý rnnoŽstvi čisticiho
prostředkU snÍŽeno a p|ocha musi být
zkÍopena ze \,zdálenosti ca' 200 mm'

Čisticí metody

Normá|ně znečistěné koberce:

l Při normá|ní rozprašovací extrakci je roztok
čislicího proslředku rozprašován a ihned
Vysáván '

l opětovnym Vysáním bez rozprašovanise
zkrátidoba sušeni '

Př i  s iIně znečistěnÝch oIochách nebo
Í|ecich:

r Rozprašte čistici prostředek nejprve natato
mista a nechejte jej ca. 10- 15 minut
působil '  Potom p|ochu opÍacujte steJným
způsobem'

r \^,hodoJ pro čiďC i\^i6ledek ]e. lďl p|ocha ješě
jďnou opracc^/ána poue čistou teplou \odou '
Tm s€ mnoŽsil čÍ$cho proŠředku jeďě dáe
snížj a ulolněné necisoiý se zce|a wsaji.



Česhv

Tipy k práci

Kobeřcové krytiny' koberce a především
pravé oÍientá|ní koberce je nutno před
použitím přistroje přezkoušet na
nenápadném místě na barevnou stá|ost a
odoInost oroti vodě.

- Čim je povrch choUIostiVějšÍ(orientá|ni
předložky, berbery, čalounické látky), tim
méné čisticiho í]roslředku pouŽijle'

- Kobercová krýina s ]uto\47m podk|adem se
může při pňl iš siIném promočení srazit a
baíevně zménit.

- Koberce sWsokým Vlasem Wkartáčujte
V mokrém stavu Ve směru V|asu (např'
odpovídajicim kartáčem nebo mopem).

- Př i  pouŽit itep|é vody (do max' 50 "c)
dosáhnete Iepšího !47sIedkU č jstěni'

- siIně znečistěná mista samostatně poprašte
a nechejte čist icí prostředek 5- 1o minut
púsobit.

- Pracujte vŽdy směrem od svét|a ke stinu'
tzn. od okna ke dverim.

- Pracujte Vzdy směrem od čistěné' k dosud
nečistěné pIoše'

-. Aby se zabránilo rych|émU opétovnémL]
znečistěni, mě|a by b}h textiInjkMina po
čistěni za mokra naipregnována' K tomU
doporučujeme náš prostředek careTex RM
762 s ant'sta|ickou Impregnaci '  zabraňuJici
znečistěni.

- Po Wč|stěne p|oše přecháze1te' popř' na ni
postaúe nábýek teprve po oschnUti (f Ieky
od zi, ot|ačená místa).

- U kobercowch krytin' které by|y
šamponovány' mUsi bý pěna v nádobě na
znečistěnou vodu rozrušena.

K tomu nap|ňte u plzzlzlg do nádoby na
přípÍavek pro odpěňováni prostředek pro
odpěňovani (RM 761)' DaVkoVáni se Urči
otevřenim' popi uzavřenim uzavíracího
Vička.

U p!zz|!!9 se prostředek pro odpěňováni
přidá přímo do nádoby na znečistěnoU vodu'

čist icí pÍostředky

InÍormace k životnimu prostředí: K ochraně
ŽiVotniho prostředi doporUčLrjerre úspomé
zacházenisčisticími prostředky. DodŽujte
prosÍm přesné dáVkovací návody.

Pozor: K zabráněrí poš{ozenI zdrav; a vécným
škodám, dodÉujte prosim Všechny pokyny,
kteréjsou pňloŽeny U použivaných čisticich
prostředků'

Pro da|ŠÍ informaci si prosim v!.zádejte leták o
našich Vtirobcich a |ist s bezpeónostními daty
podle DlN.

Odstaveni z provozu

vyprázdnění nádoby na ěistou vodu
Upozorněni: Nádobu na čistou vodu je
možno jednoduchým způsobem vyprázdnit
odsáváním'
t Vypnéte postřikovan| (Vodn| óerpadIo)'
l Uvedle V činnostventjIovoÚ rukojeť

podlahové hubice' t|akV systémU se
zredukuje.

Objed PoUití

press & ex prá
škoVy

RM 760 cistění
koberců a
čaklUnéni

Press & ex Tabs RM 760

press & ex
kapaIný

Rtvl 764

Pena ex Fltvt 761 Přípravek
pro
odpěňoVá-
ní bez
přísady
si l ikonu)

lmpregnace
kobercu Care Tex

RM 762 lmpregna-
ce
koberců

AntiaIergický
prostredek na ci
štení kobercu a
calounenl

RM 765
l\,,1itex

odstranění
íoztočú



odpojte pod|ahoýý nástavec z nasávaci
hadlce.
NasáVaci hadici podrlte V nespotřebovanem
roztoku čisticiho prostředku V nádobě s Óistou
Vodou azapněte přístroj tIačítkem ,'Sánl.'
(obr .9) .
odsáty roáok čisticÍho prostředku se
shroma d'Uje V nádobě na znečistěnou VodU,

l Nádobu naznečistěnou Vodu Wjměte
a lypráŽdnéte'

0istění přístroje a přís|ušenství

l ZastrČte podIahow nástavec nd ]asáVac'
hadici.

l  Nádobu na óistou vodu nap|ňte ca' 2 |
potrubníVody (nepoÚ i jte ládný RM) a
postaúe podIaho\^i nástavec do nádobys
Óistou vodou'

r Zapněte t|ačitko .'Rozprašování', a nechejte
přistroj s přís|ušenstvím prop|achovatca'
1 -2 rninuty (obÍ. ío)'

r Přistroj lypněte a !ýáhněte si|ovou zástrčku
ze zasuvKy.

. Ke sní|enitlaku nacházejíciho se Vsystému
stiskněte rukojei VentiIu na podlahoVém
nasravcr.

t VýdhneIe nasávacI hadic' 7 pi istroje a saci
truoKy.

r Vyprázdněte nádoby na čistou a znečisténou
voou.

r Přístroj Vyč]stěte'
r Ke skladováni přis|Ušenstvi nebo pro

Fansport piistroje te mo ne podlahovy

nástavec zaaretovat V rUkojeti (obr. 12)'

Čistění a údrlba

Pozor:
Před veškerými údr|bářskými pracemi
vytáhněte síi]ovou zástrčku ze zásuvky.

Před ka]dým uvedenim do provozu
překontrolujte sí]o\47 kabe|, spojovaci kabeI
a hadice' zda nejsou poškozeny'

Před de|šimi prostoj] rnusí býzpřístroje

VýpUštěna VeškeráVoda, jinak mů]e do]ít
k nepříjemným ápachŮm-

l cas od casu Vyčistěte nasavací silko '
nádobě na čistou Vodu a sÍtko na chIupy
(obr .  11) .

Pomoc při poruchách

Pozor:

Nebezpečí úrazu elektrickým p].oudem.
Před veškerými pracemi na elektrických
částech vytáhněte si'ovou zástrčku'

z nástavce nevystupuje voda

1 . Nádoba na čistou vodu je prázdná, doplnit '

2' Zkonl '  o]Lrj le' /da spojeni posti ikovac;/5áci
hadice správně sedí'

3' Nástavecje ucpaný' Vyčistit'
á '  Nasávac|Í |trV nádobě na čistotJvoduje

Ucpaný' Vyčistit '

5' Rozprašovaci čerpadlo je Vadné, nechat
lyměnit odborníkem'

RozpÍašovací paprsek je jednostřanný

1 ' Nástavec je částečně ucpaný' Wčistit'

Nedostatečný sací výkon

1 ' Viko nesedí správně, spráVně usadit'

2' Tesné|. na VikU je 7^ečistěré' Wči5l 't
3. Sitko na chIUpy je znečistěné' Wčistit
4 Nasavac hadice je Ucpa1á' přez|oušet d

Vyóistít'

Rozpíašovací čerpadlo je pří|iš h|asité

1 ' Nádoba na čistou vodu je pridná' nap|nit '

Všechny pÍáce a zkoušky na eEktrických
částech smÍ prováděI pouze odboÍník.
Při dalších pracích ie nutno uvědomit
seÍvisnisluibu.



ceslŠ/

Technické údaje

Éuzzi 2oo l ouzzi 1oo

Možnosti napětí
22o/23o/24OV (1- 50160 Hz)

výkon motoru dmychad|a
Sacíturbina PMÁ}
Saciturbina PJMEN
MnožstviVzduchu max.
Vakuum

1250 W
1 1 0 0  w

54 l/sec
22 kPa

2 x 4 O  W
.  O,2  MPa

2 l/min

Výkon rozpÍašovacího čerpad|a, puzzi 2oo
Rozprašovaci čerpadIo
Rozprašovaci tIak
Rozprašované mnoŽství

PřístÍojová zásuvká, puz2i 2oo
Výkon, max. 25o W

výkon Íozprašovacíhb čerpad|a, puzzi 100
RozprašovacÍ č€irpadIo
Rozprašovacítlak
Rozprašované množsfui

Rozměry

P|nici množství, čistávoda
Kapacita' znečisténá Voda
Dé|ka
Ď|rKa
\4lška
Hmotnost, puzzi20o
Hmotnoď' puzzi 10o

4 0 w
0,1  MPa

1 l/min

1 0

665
320

10,3

I
I

mm
mm
mm
kg
Kg

HIadina akustického tIaku
podle DIN EN 60704-2-1 68

och'anná třída ll

sitbvý kabel

dB(A)

UEIKA

H o 5 W - F 2 x í

Tech n i cké zm ě ny Wh razeny.


