
MASINA TÖÖKS ETTEVALMISTUS

Täida paak veega. 

Lülita peanupp sisse. Vali kontrollpaneelilt soovitud  tööfunktsioon (lk.5) nagu näidatud 
joonisel 16. Auru tootmiseks on vajalik oodata mõned minutid kuni rõhk vastab vajalikule survele. 
Kuumutamise ajal VALMIS nupp (nr.7) os sees ja vilgub. Aur on valmis kui VALMIS nupp lõpetab 
vilkumise.

 Auru survet saab kergesti puhastamisprotsessi käigus reguleerida

OPERATSIOONID

 Vali vajalik otsik ja kinnita käepideme või imutoru külge.
- Alustades aurutamist vajuta oranži nuppu käepidemel.



Auru võimsuse vajalikul kasutamisel saavutad kõrge puhtusetaseme! Iga otsiku õigemaks 
kasutamiseks vaata lisa VARUOTSIKUD.

 Masin saab töötada täisvõimsusel; kui veepaak on tühi, annab sellest teada spetsiaalne hääl ja 
vastav tuli juhtpaneelil 
Täida paak veega. Töö jätkamiseks vajuta oranži nuppu käepidemel või lülita masin korraks välja ja 
siis sisse tagasi.

III  KOMBINEERITUD FUNKTSIOON
 See funktsioon võimaldab üheaegselt kasutada nii märgpuhastust kui GEYSER funktsiooni, 

andes suurepärase hügieenitulemuse lihtsa seadmega, kasutamata ühtegi keemilist vahendit.

TÄHELEPANU: Aur võib põhjustada põletusi! Ära kasuta auru teiste inimeste ja loomade 
läheduses; taimede ja õrnade pindade puhul! 
Selline puhastusmeetod tagab kõrge hügeeni, välistab tervisekahjustused kemikaalide mõjul ja sobib 

ökoloogilise mõtlemisviisiga..

  Oota kuni VALMIS nupp lõpetab vilkumise.

Vali vajalik otsik ja kinnita käepideme või imutoru külge.



  Alustades aurutamist vajuta oranži nuppu käepidemel.

 Alustades imamist, vajuta sinist nuppu käepidemel; väljalülitamiseks vajuta sinist nuppu veel 
kord; imemisvõimsuse muutmiseks hoia sinist nuppu all.

PRAKTILINE NÕUANNE SÜVAPUHASTUSEKS:
Kasutades auru toimet maksimaalselt, alusta töötlemist väiksmeatelt pindadelt, suunaga ülevalt alla. 
Kuni mustus on lahti tulnud; seejärel lülita sisse imeja ja kogu mustus põtrandalt kokku, kuivata 
pind.

 

IV  ÕHUPUHASTUS FUNKTSIOON
See aurumasin toimib ka õhupuhastajana ja –niisutajana.Selleks täida mustavee paak märgitud 

kõrguseni veega.  
SININE nupp: aktiveerib ja valib imemiskiiruse.
Liaks õhu puhastamisele ja niistutamisele on võimalik ka õhku värskendada lisades mõned tilgad 
lõhna õli mustavee paaki.



TÄHTIS! Ära lisa mingeid eeterlikke õlisid mustavee paaki. Need ained võivad põhjustada 
aurutile  kahjustusi. Tootja ei vastuta valest kasutamsiest tekkinud kahjustuste eest.

LISATARVIKUD
Masin on varustatud täiskomplekti lisatrvikutega. Parema kasutamise eesmärgil on soovituslik 
tutvuda erinevate otsikute kirjeldustega.

UNIVERSAALNE  hari
Kasutamiseks :
Cyclon -  märg- ja kuivpuhastus

Geyser - aurutamine

Comby – vaakum ja aur

 
Vaiba kaitse
Võimaldab kasutada otsikut ka vaipkatetel:
Cyclon – märg- ja kuivpuhastus

Geyser - aurutamine

Comby – vaakum ja aur



 
SOFT-TEX riie (lisana)
 Soft-Tex riie annab suure absorbeerimisvõime ka õrnematel põrandakatetel nagu laminaat, puit, 
lamineeritud plastik jne.
TÄHELEPANU: puhastades tundlikke materjale kasuta auru minimaalsel võimsusel.

 

IGAPÄEVA KOMPLEKT
Everyday hari
Ainult kuivpuhastuseks.

 

Imutoru komplekt
2 osaline

Sirge toruotsik
Kuivpuhastuseks, 

Kõver toruotsik



Punktotsik

Punktotsik
Kasutamsieks eraldi või lisaotsikuga, võimaldab puhastada raskesti ligipääsetavaid kohti.

                                     
Punktotsiku hoidja

Harjad
Plastik- ja metallotsikud.
.

Mööblihari

Kuivpuhastuseks.

Radiaatorihari  
Kuivpuhastuseks, kinnitatakse sirgele toruotsikule



Suur klaasipuhastaja

Väike klaasipuhastaja

Professionaalne triikraud alusega (lisa)

Turbo-hari

Hädavajalik vaipade, polstrite ja madratsite puhastamiseks.

HOOLDUS
Mõned nõuanded:
Peale kautamist:

 Puhasta kasutatud otsikud volava vee all ja lase imutorudest ja imuvoolikust vesi läbi. Nii saad 
puhastada torud seesmisest mustusest ning vältida halva lõhna tekkimist.

- Võta mustavee anum välja; tühjenda mustusest ja loputa veega.
- Aseta see tagasi. 
Oluline:
- filtrid peavad olema puhtad.
- masina kate tuleb kinnitada korralikult vastavasse pessa.

Kõik filtrid tuleb puhastada veega. Kui nad on kuivad, saab neid uuesti kasutada.
TÄHTIS: hoia filtreid alati puhtana



          

 Katte filter: keera ujukit, eemalda filter ja puhasta see.

 Ülemine mootori filter: võta filter pesast välja ja puhasta.

 Väljalaske filter: eemalda tagumine kattevõre ja puhasta filter.

MOOTORI ÕHUFILTER:

Eemalda võre, võta filter välja ja puhasta. Seejärel aseta filter ja võre tagasi.

SEADME KORPUSE PUHASTAMINE

Hoidmaks masinat puhta ja ilusana, puhasta korpust aeg-ajalt, eelnevalt masin vooluvõrgust välja 
võttes. Kasuta selleks niisket puhast lappi.



Ära aseta masinat vette või muusse lahusesse. Ära kasuta alkoholi, tuleohtlikke vedelikke või 
muid lahusteid.

Soovitame kontrollida elektrijuhet perioodiliselt ja leides mingeidki kahjustusi või kulumist, võta 

ühendust lähima teeninduskeksusega.

VEAOTSINGUD
Juhul kui masin ei tööta korralikult, on oluline võtta ühendust teenindusega.
See on oluline järgmiste probleemide korral:

• Auru või vee väljalase pole piisav ( sisemine leke või katkine voolik, toru).

• Otsikust tuleb auru asemel vesi (termostaat on katki;käsitermostaat pole aktiveeritud).

• Mootor ei seisku või käivitu ( probleemid elektroonilise kontrollkaardiga või auruvoolikuga).

• Varurelee lülitub sisse kui masin vooluringi ühendada ( lühise võimalus).

• Kahjustunud juhe või triikraud ( kulumine või katki).


