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ATMINTINĖ 

Naudojimosi instrukcija plaunant su plaunamuoju siurbliu 

Karcher Puzzi 10/1 10/2. 

Šio tipo siurbliai skirti plauti daugumai minkštų paviršių: kiliminės dangos, minkštų baldų, 

kėdžių, čiužinių, automobilio salonų ir kt. valymui. 

1. Prieš atliekant giluminį valymą paviršiu reikia paruošti, susiurbiant nešvarumus buitiniu 
arba profesionaliu dulkių siurbliu. 

2. Prieš pradedant naudoti Karcher Puzzi įsitikiname ar žarnos sandariai sujungtos, elektros 
kištukas sausas, laidas neįtrūkęs. 

3. Siurblyje yra dvi talpos: Pirmoji talpa yra atviro tipo, kurioje pilamas švarus-šiltas vanduo 
kartu su chemija. Antroji talpa, į kurią statosi baltas kibiras, uždengiamas skaidriu dangčiu. 

4. Pirmąją talpą (atvira) užpildome šiltu vandeniu (talpos tūris 10L iki MAX žymos, 
nedaugiau 50°C ) įpilame chemijos ir išmaišome. Antroje talpoje įstatomas baltas kibiras 
ir sandariai prispaudžiame skaidriu dangčiu. Žarną prijungiame prie pasirinkto atgalio ir 
siurblio, siurblio laidą įjungiame į elektros tinklą. 

5. Siurblys paruoštas naudoti ir galima pradėti darbą. Pirmiausiai paspaudžiame išpurškimo 
mygtuką ant siurblio. Pasirinktą plotą apipurškiame su vandens-chemijos mišinių 
naudojant rankenos mygtuką, tuomet 5-10 min palaukiame kol mišinys suaktyvins 
nešvarumus. (išpurškimo mygtuką ant siurblio išjungiame, kol laukiame) 

6. Praėjus numatytam laikui, galime pradėti giluminį valymą, spaudžiame susiurbimo ir 
išpurškimo mygtukus ant siurblio vienu metu, tuomet per paviršį braukiame antgalį į save, 
pilnai įspaudus rankenos mygtuką, tokiu principu vyksta vandens-chemijos cirkuliacija. 
Pastoviu judesiu valome visą pasirinkto ploto paviršiu tolygiai. Šį veiksmą galima kartoti, 
tol kol pasieksime norimą rezultatą. Tik nepamištame laiku išpilti prisipildanti kibirą 
nešvarumų, bei užpildyti naują vandens-chemijos mišinį. 

7. Baigus giluminį plovimą, galima paspartinti ploto džiuvimą per paviršiu praeinant tik su 
įjungtu susiurbimo mygtuku ant siurblio. Taip surenkant iš pavišiaus kuo daugiau 
dregmės. Kaip papildoma priemonė galima naudoti Karcher AB84/AB20 oro ventiliatoriu 
kuriuo paspartinamas džiūvimas. 

8. Pabaigus naudotis siurbliu, nepanaudota chemija galime susiurbti į kibirą su 
žarną/antgaliu. Atjungiame siurblį iš elektros, laidą suviniojame, žarną atjungiame nuo 
siurblio ir angalio. Išpilame iš kibiro nešvarumus, kibirą praskalaujame, siurblio talpas 
išvalome su šluoste nuo nešvarumų. 


