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Návod 

Plnenie čistiaceho stroja roztokom 

–  vypnite stroj a vytiahnite zástrčku z elektrickej siete 
–  do  inej nádoby nalejte teplú vodu ( max. 50°C  ) a pridajte čistiaci prípravok                                        
    (1x dávka = 100g použijeme na 10 litrov teplej vody ( max. 50°C  ) – obsah nádrže na čistiaci   
     roztok je 10 litrov ( t.j. 1x dávka ) 
–  potom zamiešajte a po rozpustení prostriedku nalejte do stroja do nádrže na čistiaci roztok 
 

Tepovanie 

–  stlačte obidve tlačidlá na stroji (nástrek a odsávanie), tým uvediete stroj do chodu 
–  pred tepovaním vyskúšajte stálosť farieb na malo viditeľnom mieste (vzadu alebo z dolnej    
    časti, pre prípad ak by látka púšťala farbu) 
–  hubicu ťaháme po látke smerom k sebe a zároveň rozstrekujeme pomocou páčky čistiaci  
    roztok. V jednom kroku dochádza k nástreku a odsávaniu čistiacej tekutiny. 
–  na viac znečistené miesta naneste prípravok, nechajte pôsobiť 5-10 minút a potom znovu   
     odsajte. V prípade veľkého znečistenia použite špeciálny prípravok na fľaky. 
 

Po skončení čistenia 

–  zostatkový čistiaci roztok odsajte hadicou z nádržky (zapnite tlačidlo odsávania),tým sa aj  
    vyčistia hadice od nečistôt 
–  nádrž na odpadovú tekutinu opláchnite vlažnou vodou a nechajte samovoľne oschnúť 
–  ostatné časti stroja utrite vlhkou handričkou (nikdy neumývajte pod tečúcou vodou !) 
–  podľa potreby prepláchnite  saciu hubicu čistou vodou (do nádržky na čistiacu tekutinu  
    nalejte cca 2L čistej vody a odsajte ju hadicou do nádoby na znečistenú vodu) 
–  nezatvárajte kryt na odpadovú tekutinu pri sušení. (Došlo by ku zatuchnutiu prístroja) 
–  POZOR! stroj nenechávajte schnúť na zdroji tepla. Môže sa zdeformovať. 
 

Rady na záver 

– pri odpojení stroja zo siete ťahajte vždy za zástrčku, nikdy nie za kábel 
– pri poruche čistiaceho stroja ho neopravujte, spojte sa prosím s nami a dohodnite sa na  
   ďalšom postupe tel. 0903 749 934!!! 
– prípadnú poruchu prosím nahláste pri vrátení čistiaceho stroja !! 
– koberec čistíte max. 2x ( voda sa nesmie v žiadnom prípade dostať do spodnej časti    
    koberca ) 
– používajte odporúčané množstvo čistiaceho roztoku ( pri použití veľkého množstva  
   čistiaceho prášku môžu zostať na očistenom materiály biele fľaky)  
– čalúnenia a interiéry v automobile vyčistíte iba 1x , aby sa tekutina nenasiakla „ ako do  
   hubky “ 
– po očistení by ste na koberec mali vstúpiť až po úplnom uschnutí ( t.j. po2-4 hodinách ) 
 
 
 

 Váš pomocník pri čistote  


