HASZNÁLATI UTASÍTÁS A LAVA TÍPUSÚ Kárpittisztítóhoz
Ennek a sokoldalú berendezésnek a segítségével lehetővé válik az Ön számára, hogy bármilyen felületet gyorsan
megtisztítson. Kiválóan alkalmas kereskedelmi használatra, pl. szállodák, iskolák, kórházak, üzletek, irodák és gyárak
takarítására.
MINŐSÉGTANÚSÍTÁS A 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében igazoljuk, hogy ezen termék műszaki
adatai – a gyártó nyilatkozatai alapján – a valóságnak megfelelnek, és a készülékek összhangban vannak a vonatkozó
EG jogszabályokkal, EU szabványokkal és nemzetközi normákkal.
MŰSZAKI ADATOK Modell: LAVA
Üzemi feszültség: 230V,
50Hz Szívó motor teljesítmény:
1050 W Vegyszer szivattyú
teljesítmény: 48 W
Szívó erő: 2200 víz/mm
Légszállítás: 170 m³/ h
Tartály térfogat: 27 l
Tisztítószer tartály térfogat: 6,2 l

SZÁRAZ TISZTÍTÁS
- Vegye ki az úszóval ellátott vegyszertartályt (D) a külső tartályból (E) (1. ábra).
- Helyezze a szűrőbetétet (B) a tartályba (2. ábra).
- Helyezze a fejet (C) a tartályra és rögzítse a kapcsokkal (3. ábra).
- Rögzítse a szívócsonkhoz (F) a hajlékony csövet (G) (4. ábra).
- Tegye a hajlékony cső végére a műanyag fogantyút (P), a hosszabbító csövet (M) és a görbe csövet (O) (5. ábra).
- Válassza ki és tegye fel a legmegfelelőbb fejet (S,T,U,V) (6. ábra).
- Csatlakoztassa a hálózati csatlakozó vezetéket a fali konnektorba és kapcsolja be a berendezést a piros gomb
megnyomásával (7. ábra).
- Példák a száraz tisztításra (8-9-10-11-12. ábra).
- Ha szükséges a papírszűrő (nem tartozék) használata, tegye rá a tartályban lévő szívócsonkra (27. ábra)

NEDVES TISZTÍTÁS
- Távolítsa el a szűrőbetétet (B) a tartályból (E) (13. ábra).
- Helyezze be az úszóval ellátott vegyszertartályt (D) (14. ábra).
- Tegye a fejet (C) a tartályra, helyezze a szintjelzőt (Y) a tartály (D) megfelelő nyílásába és rögzítse a kapcsokkal (15.
ábra). - Rögzítse a szívócsonkhoz (F) a hajlékony csövet (G) (4. ábra).
- Tegye a hajlékony cső végére a műanyag fogantyút (P), a hosszabbító csövet (M) és a görbe csövet (O) (5. ábra).
- Tegye a görbe cső (O) végére a szőnyegtisztító fejet (Q), és alá a folyadékfelszívó fejet (R) (6. ábra).
- Csatlakoztassa a hálózati csatlakozó vezetéket a fali konnektorba és kapcsolja be a berendezést a piros gomb
megnyomásával (7. ábra).
- Példa a nedves tisztításra (18. ábra)

KÁRPITTISZTÍTÁS, max. 60 fokos melegvíz használható!
- Távolítsa el a szűrőbetétet (B) a tartályból (E) (13. ábra).
- Öntse a vegyszert az úszóval ellátott vegyszertartályba (D) (19. ábra), és tegye azt a tartályba (E) (14. ábra).
- Tegye a fejet (C) a tartályra, helyezze a szintjelzőt (Y) a tartály (D) megfelelő nyílásába és rögzítse a kapcsokkal (15.
ábra)!
- Rögzítse a szívócsonkhoz (F) a hajlékony csövet (G) (4. ábra)!
- Tegye a hajlékony cső végére a műanyag fogantyút (P), a hosszabbító csövet (M) és a görbe csövet (O) (5. ábra)!
- Tegye a görbe cső (O) végére a szőnyegtisztító fejet (Q), ha szőnyeget tisztít! Ha padlót vagy kemény felületeket
akar tisztítani, tegye a folyadékfelszívó fejet (R) a szőnyegtisztító fej alá (20. ábra).
- Rögzítse a vegyszercsapot (K) a fogantyúhoz (P) úgy, hogy a kis csövet (N) a vegyszercsap elejéhez csatlakoztatja
(21-28-29. ábra).
- Nyomja a kis cső (H) végét a fejen (C) lévő gyorscsatlakozóba (22-28-29. ábra).
- Rögzítse a kis csöveket (H-N) a kapcsokkal (17. ábra)!
- Csatlakoztassa a hálózati csatlakozó vezetéket a fali konnektorba és kapcsolja be a szivattyút a zöld gomb
megnyomásával; a motor beindításához nyomja meg a piros gombot (7. ábra).
- A vegyszerkar (K) megnyomásával húzza a fejet maga felé a tisztítandó felületen (23. ábra).
- Ezután engedje el a kart, és miután felemelte és eltávolította a tartozékot, ismételje meg az előző tevékenységet
(24. ábra).
- Ha szövetet vagy kárpitot kíván tisztítani, szerelje fel a kárpittisztító fejet (I) (25. ábra). Csatlakoztassa a hajlékony
csövet, és végezze el a tisztítást az előző pontok szerint.
- Példa a kárpittisztító fej (I) használatára (26. ábra)

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
• Kerülje a berendezés minden, a használati utasítás által nem leírt használatát, mert az könnyen veszélyes lehet!
• A szívófejet tartsa távol a testétől, különösen az olyan érzékenyebb testrészektől, mint a szem, a fül és a száj!
• Használat előtt minden alkatrészt szereljen fel a berendezésre!
• Győződjünk meg róla, hogy a fali csatlakozó aljzat megfelelő-e.
• Ellenőrizze, hogy az adattáblán lévő feszültség érték megegyezik-e a hálózati feszültséggel!
• A berendezéssel ne szívjon fel az egészségre káros, mérgező, gyúlékony/robbanékony anyagokat!
• Mindig húzza ki a hálózati csatlakozó vezetéket a fali aljzatból, mielőtt karbantartási munkálatokat végezne, vagy
ha őrizetlenül hagyja a gépet, illetve ha a közelben gyermekek, vagy korlátozottan cselekvőképes személyek
tartózkodnak
• Soha ne húzza vagy emelje a gépet a hálózati vezetéknél fogva!
• Ne tegye vízbe a berendezést, és ne használjon vízsugarat a tisztításához!
• Rendszeresen ellenőrizze, hogy nincs-e sérülés a gépen vagy a hálózati vezetéken! Ha van, azonnal hagyja abba a
gép használatát és forduljon a Központi Szervizhez!
• Hosszabbító vezeték használata esetén bizonyosodjon meg róla, hogy annak a minősége megfelel-e a berendezés
használatához. Ne használjon feltekert, ill. megtört vezetéket, mert ez feszültségesést eredményezhet! A
vezetékeket mindig tartsa szárazon!
• Ne használja a gépet víz felszívására edényekből, mosdóból vagy csövekből stb.! • Soha ne hagyja őrizetlenül a
működő gépet!
• Ellenőrizze, hogy az úszó (D) nem sérült, és semmi nem akadályozza a felemelkedését! Az úszó célja az, hogy
leállítsa a szívást, ha tele van a tartály, vagy ha véletlenül eldől a gép.
• Ha a gép felborul, először állítsa fel és csak utána kapcsolja ki! • Ha a gépből hab vagy folyadék jönne ki, azonnal
kapcsolja ki azt!
• Ne használjon erős oldó- és mosószereket!
• Fékezett habzású szert használjon!
• Soha ne irányítsa a vízsugarat elektromos kapcsolók és csatlakozók felé!
• Soha ne működtesse a szivattyút folyadék nélkül, mert ez károsíthatja!
• A tisztítás végeztével öblítse ki a szivattyút 1/2 liter tiszta vízzel, és addig járassa, amíg ki nem ürül!
• A munka végeztével a berendezés kikapcsolt állapotában nyomja meg a kart a nyomás kiegyenlítéséhez!
• A szerelési, javítási feladatokat kizárólag szakértő végezheti el! Cseréhez csak eredeti gyári pótalkatrészeket
használjanak!
• A gyártó és a bérbe adó nem vállal felelősséget olyan anyagi vagy személyi károsodásokért/sérülésekért, amelyek a
használati útmutatóban foglalt utasítások és előírások figyelmen kívül hagyása, illetve a nem rendeltetésszerű
használat miatt következtek be.

