
Multifunkcionális Gőztisztító
Magas hőmérsékletű gőz, többfunkciós tisztítás és fertőtlenítés.

A magas hőmérsékletű és nagynyomású gőz használata nemcsak a padlót, az ablakokat és a 
ruhafoltokat tisztítja, hanem sterilizál, segít megőrizni az egészséget és a higiéniát.

Teljesen felszerelt tartozékokkal, célzott tisztítás a ház minden sarkában. 
Tiszta fizikai tisztítás, nincs kémiai veszély, széles körű alkalmazás.

Használat előtt �gyelmesen olvassa el a használati útmutatót



A kefe összeszerelése és szétszerelése

Tisztítás és karbantartás

A víztartály tisztítása

1. Fogja meg a csövet a kefe végén, és 
illessze be a főegység hengercsavarjába. 
Fordítsa el a kefét a megfelelő szögben, 
hogy biztosítsa a megfelelő illesztést.

2. Az eltávolításhoz csavarja a kefét 
megfelelő szögben az ellenkező irányba, 
és válassza le a főegységről.

1. Miután leválasztotta a víztartályt a főegységről, távolítsa 
el a tartály hátulján lévő kupakot és dugót, hogy eltávolítsa 
a vízellátó csövet a tartályból.

2. Távolítsa el a vízkivezető csatlakozót és a csőre szerelt 
dugót, majd a vízkivezető fejet. Tisztítsa meg őket tiszta 
vízzel.

FIGYELEM! A víztartály eltávolítása előtt válassza le a 
készüléket az elektromos hálózatról.

A felmosórongy tisztítása
Válassza le a felmosórongyot a felmosófejről, és szárítsa 
meg.
MEGJEGYZÉS: Mielőtt leválasztja a felmosórongyot a 
készülékről, válassza le a készüléket a tápegységről.

Műszaki speci�kációk

Termék neve:                    Gőzölős felmosó

Modell:

Névleges feszültség:

Névleges frekvencia:

Névleges 
teljesítmény:

Víztartály kapacitása:

Súly:

Méretek:

Gőzáramlás:

Környezetvédelem

Az Európai Uniós irányelvvel összhangban 
felcímkézett elektronikai berendezések hulladékát 
nem szabad más települési hulladékkal együtt

elhelyezni. A hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és 
újrahasznosítani a kijelölt pontokon. Ha gondoskodik a 
megfelelő ártalmatlanításról, segít megelőzni a környezetre 
és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív 
következményeket. A használt berendezések gyűjtési 
rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó 
helyi környezetvédelmi előírásoknak. Részletesebb 
információért forduljon a helyi városi hivatalhoz, a 
szállítóhoz vagy ahhoz a bolthoz, ahol a terméket vásárolta.

A termék megfelel az Európai Unió (EU) 
úgynevezett "új megközelítésű" irányelveinek az 
üzembiztonsággal, az egészségvédelemmel és a

környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésekre vonatkozó 
követelményeinek, amelyek meghatározzák a felderítendő 
és megszüntetendő veszélyeket.



Ezt a kézikönyvet gondosan ellenőriztük; a gyártó azonban 
fenntartja a nyomdai hibák és a ténybeli tévedések jogát.
A gyártó fenntartja a jogot, hogy a berendezés 
speci�kációit, működését és színét megváltoztassa. A 
módosítások előzetes értesítés nélkül történhetnek.

Terméktervezés

1. Tápkábel
2. Gőzkapcsoló
3. Fogantyú
4. Működésjelző
5. Víztartály kupak
6. Víztartály
7. Tömlő
8. Fogantyú csepegésgátló gallérral
9. Fúvóka
10. Facsaró fogantyú
11. Ablaktörlő ablakokhoz és ajtókhoz
12. Mop csatlakozócső
13. Csőkioldó
14. Felmosófej
15. Olajtartály kupak
16. Felmosórongy
17. Kefe hosszabbító cső
18. Kefefej

Óvintézkedések
1. A terméket az utasításoknak megfelelően kell használni.
2. Győződjön meg arról, hogy a konnektor feszültségének 
névleges értéke megfelel a szükséges feszültségnek.
3. A porszívó karbantartása és tárolása előtt kapcsolja ki a 
készüléket a hálózatból. Amikor a terméket leválasztja a 
tápegységről, soha ne húzza a tápkábelt, hanem fogja meg 
közvetlenül a dugót.
4. Soha ne merítse a terméket vízbe, ne vigye hőforrás 
közelébe, és ne tegye ki közvetlen napfénynek, hogy 
elkerülje a tüzet.
5. A balesetek elkerülése érdekében tartsa a berendezést a 
gyermekektől távol.
6. Ne használja a terméket, ha bármilyen hiba van benne, 
vagy ha nem működik megfelelően, illetve ha a tápkábel 
sérült.
7. Ne kapcsolja be és ne használja a terméket, ha nincs víz a 
tartályban. Ennek elmulasztása károkat okozhat.
8. Ne sértse meg a tápkábelt vagy a dugót. A sérült tápkábelt 
hivatalos szervizközpontnak kell kicserélnie.
9. Soha ne irányítsa a gőzsugarat állatokra, emberekre vagy 
elektromos készülékekre.
10. Ezt a terméket nem gyermekek vagy olyan személyek 
általi használatra szánják, akiknek �zikai, érzékszervi vagy 
szellemi képességei, illetve tapasztalatuk és ismereteik 
hiánya miatt nem képesek a terméket felelős személy 
felügyelete vagy utasítása nélkül biztonságosan használni.
11. Soha ne hagyja a készüléket bekapcsolva felügyelet 
nélkül.
12. Soha ne használjon sérült terméket.
13. A terméket használat és lehűlés közben tartsa távol a 
gyermekektől.
14. A gőzsugár a       jellel jelölt területről érkezik.
15. Az áramütés elkerülése érdekében soha ne merítse a 
tápkábelt vagy a dugót vízbe vagy más folyadékba.
16. Ez a termék kizárólag háztartási használatra készült, és 
nem alkalmas ipari felhasználásra.
17. A tápegységnek meg kell felelnie a gyártó előírásainak.
18. A berendezést csak földelőtűvel ellátott konnektorba 
csatlakoztassa.
19. Töltse fel a tartályt vízzel, ha a termék nincs csatlakoz-
tatva áramforráshoz. Karbantartás előtt válassza le a 
készüléket az áramforrásról.
20. Ne töltsön a tartályba rozsdaeltávolítót, dezodorokat, 
alkoholt vagy tisztítószereket, mert ezek károsíthatják a 
tartályt.
MEGJEGYZÉS: A tartály feltöltése után a szivárgás 
megakadályozása érdekében zárja le szorosan a tartályt egy 
kupakkal.



Jellemzők

1. Haladó
Szabadalmaztatott, egyedi technológiákkal tervezték. 
Padlók, ablakok, ajtók és ruhák tisztítása nagynyomású 
forró gőzzel. A felületi fertőtlenítő funkció eltávolítja a 
baktériumokat az optimális higiénia érdekében. 
Automatikusan felmelegszik, és folyamatos forró 
gőzáramot biztosít. A gőz vízből, vegyszerek használata 
nélkül keletkezik, így nincs negatív hatással a környezetre.

2. Biztonságos
Azáltal, hogy automatikusan lekapcsolja az áramot, amikor a 
tartályban lévő összes víz elpárolgott, biztos lehet benne, 
hogy nem történik meghibásodás. Az érzékeny termosztát 
135 Celsius-fokos gőzt termel a kellően hatékony 
fertőtlenítés érdekében. A hosszú, dupla szigetelésű 
tápkábel biztosítja a biztonságot használat közben.

3. Fenntartható
Az öntött alumíniumötvözetből készült, rendkívül vékony 
falú tartály nagyon nagy nyomást bír el, ami hosszú és 
problémamentes működést garantál. A készülékház kiváló 
minőségű ABS műanyagból és polikarbonátból készült, ami 
tartós és korrózióálló.

4. Energiahatékony
A speciális kialakítás magas fűtési hatékonyságot biztosít 
alacsony energiaigény mellett. A kétrétegű bevonat 
hatékonyan megakadályozza a hőveszteséget, védi a 
környezetet és energiát takarít meg.

A termék használata

A víztartály felszerelése
1. Nyissa ki a dobozt, vegye ki a főegységet, nyomja meg a 
tartály kioldó gombját, és óvatosan nyomja balra a tartály 
eltávolításához.

2. Vegye ki a víztartályt, és töltse fel elegendő tiszta vízzel.

3. Dugja be a tartályba a kupakot, és csúsztassa a főegységet 
balról jobbra, hogy csatlakoztassa hozzá a tartályt. A 
megfelelő összeszerelést megerősítő kattanó hangot kell 
hallania.

Tömlő összeszerelése és szétszerelése
1. Csatlakoztassa a tömlőt az egyik 
oldalon a fúvókához, a másikon pedig 
a főegységhez. Győződjön meg róla, 
hogy minden a megfelelő helyzetben 
van.

2. A tömlő leválasztásához egyszerűen 
nyomja meg a kioldógombot, hogy 
elváljon a főegységtől.

Az ablaktörlő összeszerelése 
és szétszerelése

1. Fogja meg a csövet a kivonó 
végén, és illessze azt a főegység 
hengertengelyéhez. A megfelelő 
szögben fordítsa el a facsarót, hogy 
megbizonyosodjon a megfelelő 
illesztésről.

2. Az ablaktörlő eltávolításához 
fordítsa az ablaktörlőt megfelelő 
szögben az ellenkező irányba, és 
válassza le a főegységről.

3. A ruhák tisztításához az ablaktörlő fogantyúját megfelelő 
szögben az óramutató járásával ellentétes irányban 
elfordítva vegye le az ablaktörlőt.

A felmosórongy összeszerelése és szétszerelése
1. Vegye ki a három mop csatlakozócsövet a dobozból, és 
illessze össze őket.

2. Miután a csöveket összekötöt-
te, fogja meg az összeszerelt 
csövet, és csatlakoztassa a 
felmosófejhez.

3. Miután a csövet csatlakoztatta 
a felmosófejhez, csatlakoztassa a 
szerelvényt a főegységhez.

4. A szétszereléshez nyomja meg 
a kioldógombot, hogy a csövet 
leválassza a főegységről.










