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Väga austatud klient,
Enne sesadme esmakordset kasutusele-
võttu lugege läbi algupärane kasutusju-
hend, toimige sellele vastavalt ja hoidke 

see hilisema kasutamise või uue omaniku tarbeks alles.

Kasutage antud seadet ainult eramajapidamises.
Seade on ette nähtud auru tekitamiseks ning mahaläi-
nud vedelike ja tahkete osakeste koristamiseks kasu-
tusjuhendis kirjeldatud viisil. 
Tootja ei vastuta võimalike kahjude eest, mis on tingitud 
seadme mittesihipärasest kasutamisest või valest käita-
misest.

� OHT
Vahetult ähvardava ohu puhul, mis toob kaasa raskeid 
kehavigastusi või surma.
� HOIATUS
Võimaliku ohtliku olukorra puhul, mis võib põhjustada 
raskeid kehavigastusi või surma.
� ETTEVAATUS
Võimaliku ohtliku olukorra puhul, mis võib põhjustada 
kergeid vigastusi või materiaalset kahju.
TÄHELEPANU
Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjusta-
da materiaalset kahju.

Aur
TÄHELEPANU – põletusoht keeva vee või auru-
ga

Aurujuga ei tohi suunata inimestele, 
loomadele, töötavatele elektrisead-
metele ega seadmele endale.

Kasutage seadet ainult mahaläinud 
vedelike koristamiseks. Seade ei sobi 
vedelike imemiseks mahutitest.

Pakendmaterjalid on taaskasutatavad. Palun 
ärge visake pakendeid majapidamisprahi hulka, 
vaid suunake need taaskasutusse.
Vanad seadmed sisaldavad taaskasutatavaid 
materjal, mis tuleks suunata taaskasutusse. Pa-
lun likvideerige vanad seadmed seetõttu vasta-
vate kogumissüsteemide kaudu.

Märkusi koostisainete kohta (REACH)
Aktuaalse info koostisainete kohta leiate aadressilt: 
www.kaercher.com/REACH

Igas riigis kehtivad meie volitatud müügiesindaja antud 
garantiitingimused. Seadmel esinevad rikked kõrvalda-
me garantiiajal tasuta, kui põhjuseks on materjali- või 
valmistusviga. Garantiijuhtumi korral palume pöörduda 
müüja või lähima volitatud klienditeenistuse poole, esi-
tades ostu tõendava dokumendi.
(Aadressi vt tagaküljelt)

Kasutage eranditult KÄRCHERi originaalvaruosi. Varu-
osade loend on käesoleva kasutusjuhendi lõpus.

Lisaks käesolevas kasutusju-
hendis toodud märkustele tuleb 
järgida ka seadusandja üldisi 
ohutusalaseid ja õnnetusjuhtu-
mite vältimise eeskirju.
Igasugune kasutusviis, mis ei 
ole kooskõlas käesolevate juhis-
tega, toob kaasa garantii kustu-
mise.
� OHT
 Plahvatusohtlikes piirkonda-

des kasutamine on keelatud.
 Kui kasutate seadet ohualas, 

tuleb järgida vastavaid ohu-
tusalaseid eeskirju.

 Ärge kasutage seadet bas-
seinides, milles on vett.

 Ärge suunake aurujuga otse 
töövahenditele, mis sisalda-
vad elektrilisi komponente, nt 
ahjude sisemusse.

 Kontrollige enne kasutamist, 
kas seadme ja tarvikute sei-
sund vastab nõuetele. Juhul 
kui seisund ei ole laitmatu, ei 
tohi seadet või tarvikut kasu-
tada. Palun kontrollige eriti 
toitekaablit, turvalukkuk ja au-
ruvoolikut.

Sisukord
Üldmärkusi ET 5
Ohutusalased märkused ET 5
Seadme osad ET 8
Ettevalmistus ET 9
Käitamine ET 9
Tarvikute kasutamine ET 11
Korrashoid ja tehnohooldus ET 12
Abi häirete korral ET 13
Tehnilised andmed ET 13

Üldmärkusi

Sihipärane kasutamine

Kasutusjuhendis olevad sümbolid

Seadmel olevad sümbolid

Keskkonnakaitse

Garantii

Varuosad

Ohutusalased märkused

226 ET



– 6

 Kahjustatud toitekaabel lasta 
viivitamatult volitatud hool-
dustöökojal/elektrikul välja 
vahetada.

 Kahjustatud auruvoolik kohe 
välja vahetada. Kasutada on 
lubatud ainult tootja poolt 
soovitatud auruvoolikut (telli-
misnumber vt varuosade ni-
mekiri).

 Võrgupistikut ega pistikupesa 
ei tohi kunagi puutuda niiske-
te kätega.

 Ärge kunagi kasutage seadet 
paljajalu töötades.

 Ärge kunagi puudutage sea-
det märgade käte või jalgade-
ga, kui seade on vooluvõrku 
ühendatud.

 Ärge kunagi sukeldage sea-
det, kaablit ega pistikut vette 
või muudesse vedelikesse.

 Ärge töödelge auruga ese-
meid, mis sisaldavad tervise-
le ohtlikke aineid (näit. asbes-
ti).

 Ärge kunagi pistke kätt auro-
joa lähedale ega suunake 
seda inimestele või loomade-
le (põletusoht).

� HOIATUS
 Seadet tohib ühendada ainult 

pistikupessa, mis on elektri-
montööri poolt paigaldatud 
vastavalt standardile IEC 
60364.

 Seadet tohib ühendada ainult 
vahelduvvoolutoitega. Pinge 
peab vastama seadme tüübi-
sildil esitatud pingele.

 Niisketes ruumides, näit. van-
nitoas, ühendage seade voo-
luvõrku pistikupesadest, mil-
lel on FI-kaitselüliti.

 Mittesobivad elektrilised pi-
kendusjuhtmed võivad olla 
ohtlikud. Kasutage ainult vee-
pritsmete vastu kaitstud 
elektrilist pikendusjuhet, mille 
ristlõige on vähemalt 3x1 
mm².

 Toitepistiku ja pikenduskaabli 
ühenduskoht ei tohi vees olla.

 Võrgu- või pikenduskaabli 
konnektorite väljavahetami-
se korral peab olema tagatud 
kaitstus veepritsmete vastu 
ning mehhaaniline stabiilsus.

 Seadet tuleb kasutada selle 
otstarbe kohaselt. Arvestada 
tuleb kohalikke iseärasusi 
ning seadmega töötades 
pöörata tähelepanu ka lähe-
duses viibivatele inimestele.

 Seda seadet ei tohi kasutada 
piiratud füüsiliste, sensoorse-
te või vaimsete võimetega ini-
mesed või kogemuste ja/või 
teadmisteta isikud; kui siis ai-
nult nende ohutuse eest vas-
tutava isiku järelevalve all või 
kui neid on õpetatud seadet 
kasutama ja nad on mõistnud 
sellest tulenevaid ohtusid. 

 Lastel on lubatud kasutada 
seadet vaid juhul, kui nad on 
üle 8 aasta vanad ja kui nen-
de üle teostab järelvalvet 
mõni nende ohutuse eest 
vastutav isik või on lapsed 
saanud temalt juhiseid sead-
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me kasutamise kohta ja 
mõistnud sellega kaasnevaid 
ohtusid.

 Lapsed ei tohi seadmega 
mängida.

 Laste üle peab olema järele-
valve tagamaks, et nad sead-
mega ei mängiks.

 Puhastamist ja kasutajahool-
dust ei tohi teostada lapsed 
ilma järelevalveta.

 Töötavat seadet ei tohi mitte 
kunagi jätta järelevalveta.

 Ettevaatust kahhelkividest 
seinte puhastamisel, milles 
on pistikupesi.

 Ärge imege seadmesse hap-
peid ega lahuseid, sest need 
võivad seadet kahjustada. 
Ärge imege plahvatusohtlikku 
pulbrit ega vedelikke, mis vi-
vad seadme sisemuses ole-
vate komponentidega kokku 
puutudes põhjustada plahva-
tusi.

 Ärge imege seadmesse mür-
giseid aineid.

 Ärge imege põlevaid ega 
hõõguvaid objekte, näit. siga-
retikonisid, tohka või muid põ-
levaid või hõõguvaid materja-
le.

 Kui seade kukub maha, peab 
volitatud klienditeenindus 
seda kontrollima, sest võima-
likud on sisemised rikked, mis 
vähendavad toote turvalisust.

ETTEVAATUS
 Jälgida, et toitejuhet või pi-

kendusjuhet ei kahjustataks 
sellest ülesõitmisega, mulju-
misega, rebimisega ega muul 
viisil. Toitejuhtmed peavad 
olema kaitstud kuumuse, õli 
ja teravate servade eest.

 Lülitage enne kõiki hooldus-
töid seade välja ja tõmmake 
võrgupistik välja.

 Ärge kunagi valage veepaaki 
lahusteid, lahusteid sisalda-
vaid vedelikke ega lahjenda-
mata happeid (näit. puhas-
tusvahendeid, bensiini, värvi-
lahustit ja atsetooni), kuna 
need rikuvad seadmes kasu-
tatud materjale.

 Seade peab olema stabiilsel 
alusel.

 Ärge asetage kuuma seadet 
kuuma suhtes tundlikele pin-
dadele.

 Ärge asetage seadet sisselü-
litatud pliitide, elektriahjude 
või muude soojusallikate lä-
hedusse.

 Ärge vajutage liiga tugevasti 
klahvidele ning vältige terava-
te esemete (näit. pastakad 
vms) kasutamist.

 Kasutage või ladustage sea-
det ainult vastavalt kirjelduse-
le või joonisele!

 Ärge kiiluge auruhooba töö 
käigus kinni.

 Enne seadme lahutamist 
vooluvõrgust, tuleb see alati 
esmalt pealülitist välja lülita-
da.
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 Seadme eemaldamiseks 
vooluvõrgust ärge tõmmake 
mitte ühenduskaablist, vaid 
pistikust.

 Ärge kunagi mähkige võrgu-
kaablit ümber seadme, eel-
kõige siis mitte, kui seade on 
kuum.

 Kaitske seadet vihma eest. 
Ärge ladustage väljas.

Ohutusseadised on mõeldud 
kasutaja kaitsmiseks vigastuste 
eest ning neid ei tohi deaktivee-
rida ega nende funktsiooni muu-
ta.

 Auru sissevõtuvooliku käepi-
demel on lukustusest vabas-
tamise klahv, mis takistab 
auru eksikombel väljalask-
mist.

 Kui auru sissevõtuvoolik jääb 
töö käigus lühikeseks ajaks 
järelevalveta, soovitame akti-
veerida lukustuse avamisk-
lahvi (vajutada stopp-klahvi-
le).

 Et uuesti vallandada auru väl-
jastamine, tuleb lukustuse va-
bastusklahv deaktiveerida 
(vajutada uuesti stopp-klahvi-
le).

Selle seadme tarnekomplekt on kujutatud pakendil. 
Kontrollige lahti pakkides paki sisu.
Kui tarvikuid on puudu või transpordikahjustuste korral 
teatage palun kaupmehele.
Palun avage pildileht!

1 Pealüliti
2 Aurukatla lüliti
3 Märgutuli - veepuudus
4 Märgutuli - rõhu näit
5 Märgutuled - imemisvõimsus
6 Käepide transportimiseks, kokkupandav
7 Vee sissevalamiskohad
8 Auru reguleerimine
9 Seadme pistikupesa klapiga
10 Õhu väljumivõre
11 Rullikud
12 Võrgukaabel
13 Võrgukaabli pesa
14 Parkimishoidik
15 EPA-filter
16 HEPA-filtri vabastushoob
17 Veepaagi mahuti
18 Veefiltri mahuti käepide
19 Veefiltri kaas
20 Veefiltri padrun
21 Vormitud käsn-filter
22 Mikroperforeeringuga filter
23 Torupõlv

Ohutusseadised

Vabastusklahv

Seadme osad

Tarvikud
Aurutarvikud
A Auru sissevõtuvoolik
A1 Tarvikute pistik
A2 Luku vabastusklahv
A3 Auruklahv
A4 Imemisklahv
A5 Käepide
A6 Aurupistik
A7 Aurupistiku lukk

B Auru sissevõtutorud
B1 Parkimispositsioon
B2 Lukustushoob

C Põrandadüüs
C1 Harjaribade sisend
C2 Kummist liistud
C3 Kõvakummist sisend
C4 Sisendelementide lukustus

D Auru sissevõtu käsiotsak
D1 Akende puhastamise sisend (lai)
D2 Akende puhastamise sisend (kitsas)
D3 Harjasisend
D4 Froteekate
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Märkus
Kasutada võib tavalist kraanivett.
Kuna vesi sisaldab looduslikult lupja, mis võib aja jook-
sul põhjustada katlakivi tekkimist, on soovitatav kasuta-
da segu, mis koosneb 50% kraaniveest ja 50% destil-
leeritud veest.
TÄHELEPANU
Materiaalne kahju tingituna vigadest veepaagi täitmisel.
 Ärge kasutage pesukuivati kondensvett! 
 Ärge lisage puhastusvahendeid ega muid lisaai-

neid (nt lõhnaaineid)!
 Ärge kasutage puhast destilleeritud vett! Max. 50% 

destilleeritud vett ja 50% kraanivett.
 Ärge kasutage vihmavett! 
Joonis 
 Tõmmake veepaagi täitetutsid välja.

Joonis 

Joonis 
 Valage veepaaki u. 0,5 l vett, kuni ilmub nähtavale 

ujuk, mis näitab maksimaalset täituvust. 
 Sulgege veepaak.
Märkus
Veepaagist varustatakse aurukatelt automaatselt vee-
ga. Enne esmakordset kasutuselevõttu tuleb veepaaki 
kaks korda täita .

TÄHELEPANU
Tühja veefiltri mahuti poolt põhjustatud materiaalne 
kahju.
 Veenduge, et veefiltri mahuti on töö ajal alati täide-

tud.
Joonis 
 Tõstke üles veepaagi käepide.
 Tõmmake veefiltri mahuti välja.

Joonis 
 Keerake käepide taha.

Joonis 
 Võtke veefiltri sisend välja.

Joonis 
 Valage veefiltri mahutisse kraanivett, kuni vee täi-

tuvusnäit MAX H2O on kaetud.

 Lisage üks korgitäis vahutamisvastast vedelikku 
(FoamStop) veefiltri paaki.

Joonis 
 Pange veefiltri sisend jälle veefiltri mahutisse.

Joonis 
 Viige käepide lähteasendisse, kuni see fikseerub 

asendisse.

Joonis 
 Pange käepidemest veefiltri mahuti seadmesse. 
Märkus: Imuri töö põhimõte rajaneb imiõhu keeriste te-
kitamisel veefiltris. Seejuures kogunevad puhastatav 
materjal ja puhastusvahendi jäägid põrandakatetelt vet-
te. Teatud asjaoludel võib see põhjustada vahu tekki-
mist. Selle vältimiseks tuleb vette lisada üks korgitäis 
vahutamisvastast vedelikku. Kerge vahu moodustumi-
ne töö käigus on normaalne ega kahjusta seadme toimi-
mist.

Töö käigus peab seade olema horisontaalses asendis.
� ETTEVAATUS
Auru juhuslikust väljapaiskumisest tingitud vigastusoht.
 Veenduge, et tööd katkestades või seadet järele-

valveta jättes oleks lukustusest vabastamise klahv 
stopp-positsiooni kaudu aktiveeritud. 

Märkus
Auru väljastamise katkestamiseks vajutage uuesti ja 
deaktiveerige stopp-positsioon.

Joonis 
 Avage seadme pistikupesa klapp.
 Torgake aurupistik tugevasti seadme pistikusse. 

Seejuures peab pistik kuuldavalt asendisse fiksee-
ruma.

Joonis 
 Torgake võrgupistik seinakontakti.

Joonis 
 Kõiki tarvikuid saab kinnitada vahetult käepidemele 

või suru sissevõtutorudele.

Joonis 
 Mõlema pikendustoru omavahel ühendamiseks tu-

leb jälgida noole suunda.

Joonis 
 Ühendage käepide või pikendustoru soovitud tarvi-

kuna.

Joonis 

� ETTEVAATUS
Kehavigastuste oht auruga!
 Lukustushoob peab olema seadme kasutamise 

ajal olema suletud asendis!
 Lukustushoob on keskel (avatud positsioon).
 Tarvikute fikseerimiseks: Keerake lukustushoob 

paremale ja lükake alla (suletud positsioon). 
 Enne kasutamist kontrollige, kas tarvik on kindlalt 

ühendatud.
 Tarvikute lahutamiseks: Lükake lukustushoob üles 

ja keerake siis vasakule.
 Lukustushoob on nüüd jälle keskel, tarvikud saab 

koost lahti tõmmata.

E Auru sissevõtu punktdüüs
E1 Pikendus
E3 Ümar hari

Imemistarvikud
E2 Polstriotsak (väike)
F Vuugiotsik
G Polstriotsak (suur) 
H Mööblipintsel

Muud tarvikud
I Mõõtetops
J Hari torude ja imivooliku puhastamiseks
K Tarvikute kott
L Varutihendid (O-tihendite komplekt)
M Vahutamisvastane vedelik (FoamStop)

Ettevalmistus

Täitke veepaak.

Veefiltri paagi täitmine

Käitamine

Tarvikute ühendamine

Tarvikud aurutamiseks ja imemiseks
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Selle seadmega saab imeda niihästi tolmu kui mahaläi-
nud vedelikke.
� ETTEVAATUS
Auru juhuslikust väljapaiskumisest tingitud vigastusoht.
 Aktiveerige lukustuse vabastamisklahv.
Joonis 
 Vajutage pealülitile.

Imivõimsuse märgutulede esimene tasand hakkab 
vilkuma.

Joonis 
 Vajutage käepidemel korraks imiklahvile.

Imemine algab minimaalsel võimsusel. Imivõimsu-
se esimene aste põleb pideva tulega.

 Imemise lõpetamine: Vajutage korraks uuesti imi-
klahvile.

Märkus
Kui imifunktsioon lülitatakse uuesti sisse, käivitub seade 
eelnevalt määratud imivõimsusega.

Imivõimsuse valimine sõltub puhastatavast pinnast.

Joonis 
 Vajutage imiklahvile ja hoidke allavajutatuna.
 Imivõimsus kasvab esmalt pidevalt ja hakkab pä-

rast maksimaalse võimsuse saavutamist jälle pide-
valt kahanema.
Seda tähistavad imivõimsuse märgutuled.

Märkus
Astmete arvud vastavad imivõimsuse märgutulede näi-
dule.

Kui musta vee tase veefiltri mahutis on saavutanud 
maksimumi, blokeerub imifunktsioon automaatselt. Siis 
on kuulda mootori kõrgemaid pöördeid. 10 sekundi pä-
rast lülitub seade automaatselt pausile. 

Joonis 
 Lülitage seade sisse.

Joonis 
 Tühjendage must vesi veefiltri mahutist.
Joonis 
 Seejärel tuleb lisada vett, kuni on saavutatud vaja-

lik veetase.

TÄHELEPANU
Materiaalne kahju vahetult uuesti sisselülitamise korral 
pausifunktsiooni ajal.

 Et vältida õhu väljalaskefiltri vigastusi, ei tohi sea-
det pausifunktsiooni ajal sisse lülitada.

Puhastustööde jätkamise kohta vt ptk „Veefiltri mahuti 
tühjendamine ja puhastamine“.

Joonis 
 Vajutage pealülitile.

Imivõimsuse märgutulede esimene tasand hakkab 
vilkuma.

Joonis 
 Vajutage aurukatla lülitile, lülitis süttib tuli.
 Oodake, kuni süttib rõhunäidu märgutuli. 

Nüüd on seade valmis auruga töötamiseks.

Joonis 
 Suruge käepidemes olevat auruklahvi.

Auru eraldub, kuni auruklahvi hoitakse all.

Joonis 
 Auruga töötamise lõpetamiseks vajutage aurukatla 

lülitile.

Auru väljavoolu saab optimeerida auru reguleerimise 
pöördlüliti abil.

Joonis 
 Auruvoo suurendamiseks: keerake pöördlülitit päri-

päeva.
 Auruvoo vähendamiseks: keerake pöördlülitit vas-

tupäeva.
 Kerge aur (Asend 1-2)

Taimede piserdamiseks, kangaste, tapeetide, peh-
me mööbli jne puhastamiseks.

 Normaalne aur:  (Asend 3)
Põranda vaipkatete, vaipade, aknaklaaside, põran-
date jaoks.

 Tugev aur: (Asend 4-5)
Raske mustuse, plekkide ja rasva eemaldamiseks.

Veepaaki on igal ajal võimalik vett lisada.
Märkus
Alati, kui aurukatlas on liiga vähe vett, pumpab pump 
automaatselt vett veepaagist aurukatlasse. Kui vee-
paak on tühi, ei saa pump aurukatelt enam täita ja auru 
väljastamine blokeeritakse.
 Veepuudust veepaagis tähistab veepuuduse mär-

gutuli ning helisignaal.
 Töö jätkamiseks vt ptk „Veepaagi täitmine“.

Joonis 
 Vajutage pealülitile.

Imivõimsuse märgutulede esimene tasand hakkab 
vilkuma.

Joonis 
 Vajutage aurukatla lülitile, lülitis süttib tuli.
 Oodake, kuni süttib rõhunäidu märgutuli. 

Nüüd on seade valmis auruga töötamiseks.

Joonis 

Joonis 
 Vajutage käepidemel samaaegselt auruklahvile ja 

korraks imiklahvile.
Imirežiim algab minimaalse võimsusega ning sa-
maaegselt väljastatakse auru.

Auru- ja imifunktsiooni kasutamise kohta vt edasi ptk 
„Aururežiim“ ja „Imirežiim“.

Imemine

Imemisvõimsuse reguleerimine

Aste Materjal / pealispind

1 Kardinad

2 Sohvad ja polstrid

3 Vaibad / põranda vaipkatted

4 Põrandate puhtaksimemine või vedelike 
imemine

Veefilter

Aurutamine

Aurukoguse reguleerimine

Lisage veepaaki vett.

Aurutamine ja imemine
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Joonis 
 Tööd katkestades kinnitage aurutoru parkimishoi-

dikusse.

Kui seadet ei kasutata kauem kui 15 minutit, läheb see 
automaatselt ooterežiimi ja küttekatel lülitub välja.
Imivõimsuse märgutule esimene aste hakkab aeglase-
malt vilkuma, kui iminäitude normaalse sisselülitamise 
puhul.
Uuesti kasutuselevõtuks on järgmised võimalused:

Joonis 
 Lülitage pealüliti välja ja uuesti sisse.
või
Joonis 

Joonis 
 Vajutage auruklahvile või imiklahvile vähemalt 3 

sekundi vältel.

Joonis 
 Vajutage pealülitile.

Joonis 
 Lahutage toitekaabel vooluvõrgust.

Joonis 
 Aurupistiku lahutamine seadmest: Hoidke aurupis-

tiku lukustust all ja tõmmake aurupistik seadme pis-
tikupesast välja.

TÄHELEPANU
Materiaalne kahju tingituna tarvikute puhastamata jät-
misest pärast kasutamist.
 Enne seadme ärapanekut tuleb kõiki tarvikuid põh-

jalikult puhastada.
 Lahutage kõik tarvikud.
 Puhastage tarvikuid kraani all puhta veega. 
 Puhastage torusid ja auruvoolikut puhta vee all to-

ruharjaga.
 Seejärel laske tarvikutel kuivada.
 Hoidke seadet kuivas ja külmakindlas kohas.

Joonis 
 Tõstke üles veepaagi käepide.
 Tõmmake veefiltri mahuti välja.

Joonis 
 Keerake käepide taha.
 Võtke veefiltri sisend välja.

Joonis 
 Veefiltri mahuti tühjendamiseks kallutage valamis-

seadise suunas. 

Joonis 
 Tõmmake torupõlv mikroperforeeritud võrega filtri-

korpuselt täiesti maha. 
 Eemaldage kõik komponendid ja peske neid voola-

va vee all.
Kui filter on defektne, tuleb see välja vahetada.
Uue filtri saamiseks pöörduge palun volitatud klien-
diteenindusse.

TÄHELEPANU
Materiaalne kahju, kui torupõlv paigaldatakse mikroper-
foreeringuga filtrisse valesti.
 Paigaldamisel tuleb jälgida, et torupõlvel olev nool 

oleks kohakuti mikroperforeeritud filtril oleva tähi-
sega.

Joonis 
 Pange veefiltri sisend jälle veefiltri mahutisse.

Joonis 
 Pange käepidemest veefiltri mahuti seadmesse. 

Joonis 
 Viige käepide lähteasendisse, kuni see fikseerub 

asendisse.
Joonis 
 Mähkige toitekaabel ühtlaselt peale ja paigutage 

toitekaabli pessa.
Joonis 
 Pange veefiltri mahuti jälle oma kohale ja jälgige, et 

see oleks õigesti paigas.

 Enne naha, eriliste materjalide ja puitpindade käsit-
lemist tuleks lugeda tootja juhiseid ja teha alati 
proov mõnes varjatud kohas või proovitükil. Laske 
auruga käsitletud pinnal kuivada, et veenduda, kas 
esineb värvi- või vormivigu.

 Puitpindade (mööbel, uksed jne) puhastamisel 
soovitatakse toimida eriti ettevaatlikult, kuna liiga 
pikk auruga käsitlemine võib rikkuda pindade sära 
või värvi. Seetõttu on soovitav nende pindade pu-
hul kasutada auru ainult lühikeste ajavahemike ta-
gant või puhastada auruga niisutatud lapiga.

 Eriti tundlike pindade (näit. sünteetilised materjalid, 
lakitud pinnad jne) puhul soovitatakse kasutada mi-
nimaalse tugevusega auru.

 Roostevaba terase puhastamine: Vältige abrasiiv-
sete harjade kasutamist. Kasutage kummiliistuga 
käsidüüsi või punktdüüsi ilma ümarharjata.

 Enne seadmega töötlemist kontrollige mõnes var-
jatud kohas alati konkreetse tekstiili sobivust töötle-
miseks: kõigepealt aurutada, siis kuivada lasta ja 
seejärel kontrollida värvi- või vormimuutusi.

TÄHELEPANU
Materiaalne kahju liiga kõrge auruvõimsuse tõttu.
 Tundlikke pindu, nt parkettpõrandaid, võib puhas-

tada ainult maksimaalse imivõimsuse ja minimaal-
se auruvõimsusega.

 Suurte pindade, keraamiliste, marmor-, parkettpõ-
randate, vaipkatete jne puhastamiseks.

 Harjariba-sisendiga põrandaotsak: Tugevalt kinnitu-
nud mustuse pehmendamiseks ja eemaldamiseks.

 Kummiliistuga sisendiga põrandaotsak: Vedelike 
imemiseks siledatelt pindadelt.

 Kõvakummist sisendiga põrandaotsak: Vaipkatete 
puhastamine ja värskendamine.

Tarvikute ärapanemine

Energiasäästurežiim

Töö lõpetamine

Seadme ladustamine

Veepaagi mahuti

Tarvikute kasutamine

Tekstiilmaterjalide värskendamine

Põrandadüüs

Rakendusnäiteid
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Joonis 
 Lükake põrandaotsaku lukustus välja.
 Torgake sisend harja alakülje sisse.
 Et sisend oleks fikseeritud, tuleb lukustus lükata 

sissepoole.
 Sisendi eemaldamine: Lükake lukk jälle välja.
 Võtke sisend välja.

Puhastamine on seda intensiivsem,, mida lähemal hoi-
takse otsakut määrdunud kohale, sest auru tempera-
tuur ja rõhk on vahetult väljapaiskumise järel kõige suu-
remad.

 Punktdüüsi kasutamist soovitatakse raskesti ligi-
pääsetavate kohtade puhul.

 Roostevaba terase, aknaklaaside, peeglite ja 
emailpindade puhastamine.

 Trepinurkade, aknaraamide, ukselengide, alumii-
niumprofiilide puhastamine.

 Armatuuride puhastamine.
 Aknalaudade, küttekehade puhastamine.

TÄHELEPANU
Materiaalne kahju (nt kriimustused lakitud pinnal) ümar-
harja kasutamise tõttu tundlikel pindadel.
 Ärge kasutage ümarharja tundlikel pindadel.
 Ümarhari, sobib raskesti eemaldatava mustuse 

jaoks eriti väikestel pindadel, nt pliidiplaadid, ru-
lood, kahhelplaatide vuugid, sanitaarrajatised jne.

 Pikendus: Selle tarvikuga on võimalik eriti raskesti 
ligipääsetavate kohtade optimaalne puhastamine. 
Ideaalne küttekehade, ukselengide, akende, ruloo-
de, sanitaarrajatiste puhastamiseks.

 Käsidüüsi kasutamist soovitatakse suurte klaas- ja 
peegelpindade, üldiselt siledate pindade puhul või 
tekstiilpindade, nt sohvade, madratsite jne, puhas-
tamiseks.

 Akende puhastamise lai sisend: Suuremõõtmeli-
sed aknaklaasid ja pinnad.

 Akende puhastamise kitsas sisend: Väiksemõõt-
melised aknaklaasid ja pinnad.

 Harjapärg: Vaipadele, treppidele, autosisemuste 
jaoks, tekstiilpindadele üldiselt (pärast katsetamist 
mõnes varjatud kohas). Abrasiivseks puhastami-
seks ja küürimiseks.

 Tõmmake käsidüüsile peale froteekate. Sobib eriti 
hästi väikestele pestavatele pindadele, dušikabiini-
dele ja peeglitele.

TÄHELEPANU
Materiaalne kahju auru laskmise tõttu külmadele akna-
klaasidele.
 Külmal aastaajal tuleb klaase eelnevalt soojenda-

da, aurutades u. 50 cm kaugusel töödeldavast pin-
nast. 

TÄHELEPANU
Materiaalne kahju aknaraamide tihendatud kohtade au-
rutamise tõttu. 
 Ärge suunake auru neile kohtadele.
 Aurutage klaaspinda u. 20 cm kauguselt ühtlaselt.
 Lülitage aurutoide välja.
 Tõmmake kummiliistuga klaaspind ülevalt alla puh-

taks ja imege kuivaks.
 Pühkige kummiliist ja akna alumine serv vajadusel 

kuivaks.

 See sobib mustuse imemiseks kitsastelt pindadelt, 
nt plaadivuugid, aknaraamid, ruloode pilud jne.

 Tekstiilpindade puhastamiseks, nt sohvad, tugitoo-
lid, madratsid, autoistmed jne.

 Servade, vuukide, küttekehade ja raskesti ligipää-
setavate kohtade jaoks.

 Tundlike pindade, nt pildiraamide, raamatute jne, 
puhastamiseks. 

Ümara harja komplekt  (tellimisnr. 2.860-231) 4 värvi-
list ümarat harja punktdüüsi jaoks.
HEPA-filter (tellimis-nr. 2.860-229)

� OHT
Elektrivoolust lähtuv oht elule.
 Lülitage enne kõiki hooldustöid masin välja ja tõm-

make võrgupistik välja.
 Laske seadmel jahtuda.
 Remonditöid ja töid elektriliste komponentide juu-

res tohib teha ainult volitatud hooldustöökoda.

 Ärge asetage jahtuvaid ja kuivavaid harju harjaste-
le, et need ei deformeeruks.

 Kasutage korpuse väliseks puhastamiseks ainult 
niisket lappi. Vältige lahustite või puhastusvahendi-
te kasutamist, sest need võivad plastmassi kahjus-
tada.

 Veefiltri mahuti puhastamiseks, vt ptk „Seadme 
hoidmine“.

 Kontrollige regulaarselt aurupistikus olevate tihen-
dite seisukorda. Vajadusel vahetage need välja.

 Viige läbi samasugune kontrollimine ka aurutorude 
ühendustihendite ja käepideme puhul.

TÄHELEPANU
HEPA-filtri valest puhastamisest tingitud materiaalne 
kahju.
 Vajadusel puhastage ainult voolava vee all, ärge 

hõõruge ega harjake.
 Veefiltri mahuti äravõtmine, vt ptk „Veefiltri mahuti 

täitmine“.

Sisendite paigaldamine

Punktdüüs

Rakendusnäiteid

Punktdüüs ja tarvikud

Käsidüüs
Rakendusnäiteid

Käsiotsak ja tarvikud

Klaasi puhastamine

Polstriotsak (väike)

Polstriotsak (suur)

Vuugiotsik

Mööblipintsel

Erivarustus

Korrashoid ja tehnohooldus

Hooldus

Tehnohooldus

HEPA-filter
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Joonis 
 Tõstke üles HEPA-filtri vabastushoob ja võtke filter 

pesast välja.
 Loputage HEPA-filtrit külma voolava vee all.
 Pärast puhastamist raputage ettevaatlikult, et kõr-

valdada võimalikud mustusejäägid ning üleliigne 
vesi.

Märkus
Laske HEPA-filtril valgus- ja soojusallikatest eemal õhu 
käes kuivada. Pange HEPA-filter alles kuivanuna jälle 
seadmesse tagasi.
 Defektne HEPA-filter välja vahetada
 HEPA-filtrit tuleks iga 4 kuu tagant puhastada.
 Jälgige, et HEPA-filter oleks hoidikus õiges asen-

dis.
 Blokeerige HEPA-filter jälle hoovaga.

Häiretel on tihti lihtsad põhjused, mille te suudate ise 
kõrvaldada järgneva ülevaate abil. Kahtluse korral või 
siin mittenimetatud häire/abi puhul pöörduge palun tun-
nustatud klienditeeninduse poole.
� OHT
Elektrivoolust lähtuv oht elule.

 Lülitage enne kõiki hooldustöid masin välja ja tõm-
make võrgupistik välja.

 Laske seadmel jahtuda.
 Remonditöid ja töid elektriliste komponentide juu-

res tohib teha ainult volitatud hooldustöökoda.

 Tõmmake toitepistik välja, kontrollige ühendus-
kaablit ja toitepistikut kahjustuste osas.

Kui tarvik/imivoolik/imitorud on kauem kui 10 sekundit 
ummistunud või kinni kaetud, tekib alarõhk ja elektroo-
nika lülitab mootori ohutuse huvides välja.
 Lülitage seade välja. 
 Eemaldage ummistus.
 Lülitage seade sisse.

 Tarvikud, imivoolik või imitorud on ummistunud, 
kõrvaldage ummistus.

 Puhastage veefiltri sisendit.
 Vahetage vett veefiltri mahutis.

 Vahetage välja HEPA-filter.

 Vahetage vesi veefiltri paagis.

 Puhastage veefiltri paagi kaas.

 Lülitage tolmuimeja välja, tagage paagis õige vee-
tase ja lülitage seade uuesti sisse.

Tehniliste muudatuste õigused reserveeritud!

Abi häirete korral

Seade ei ime
Vooluvarustus on katkenud

Tarvik/imivoolik/imitorud on ummistunud või kinni 
kaetud

Nõrk / nõrgenev imivõimsus
Tarvik on ummistunud

HEPA-filter on must

Puhastusjõud väheneb
Vesi veefiltri paagis on väga must

Vedelikke imedes imbub seadmest vett
Ujuklüliti on blokeeritud.

Tolmuimeja ei ime
Ujuklüliti sekkus.

Tehnilised andmed
Elektriühendus
Pinge 220-240

1~50-60
V
Hz

Kaitseaste IP X4

Elektriohutusklass I

Jõudluse andmed
Katla võimsus 1100 W

Turbiini nominaalvõimsus 1100 W

Auru rõhk maks. 0,4 MPa

Kuumenemisaeg 5 minutit

Auruhulk maks. 65 g/min

Täituvus
Aurukatel 0,45 l

Veepaak 0,5 l

Veefiltri paak 1,2 l

Mõõtmed
Pikkus 510 mm

Laius 330 mm

Kõrgus 340 mm

Kaal (ilma tarvikuteta) 9,1 kg

Müratase
Helirõhupeel (EN 60704-2-1) 71 dB(A)
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Rate your product and tell us your opinion.
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