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VAROITUS!  Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. 



HUOM! Kuvat ovat vain viitteellisiä. 
 

 
 



 
 



 
 
KÄYTTÖ PUHALTIMENA 
 

 
 



 
 

 
 
• LISÄ-
TARVIKKEIDEN 
ASENNUS 

 

NAPSAHDUS NAPSAHDUS 
 

NAPSAHDUS NAPSAHDUS 
 

TYÖNNÄ  

TYÖNNÄ  

TYÖNNÄ  

OK 





•  Tarkista sähköjohto ja kone säännöllisesti vaurioiden varalta. Jos havaitset vaurioita, älä käy-
tä laitetta vaan ota yhteys huoltokeskukseen korjausta varten. 

•  Älä käytä laitetta sähkölaitteiden tai pistorasioiden höyrypuhdistamiseen. 

•  Älä työskentele märin käsin tai jaloin laitteen ollessa kytkettynä. 

•  Älä upota laitetta mihinkään nesteeseen. 

•  Älä höyrypuhdista laitetta. 

•  Huollon ja korjaukset saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilöstö.  Käytä huolto- ja korjaustöissä 
vain valmistajan alkuperäisiä varaosia. 

•  Varmista ennen laitteen kytkemistä virtalähteeseen, että pistorasian jännite ja laitteen arvokilvessä 
mainittu jännite on sama ja että pistorasia on suojattu differentiaalikatkaisijalla, jonka laukaisuherkkyys 
on alle 0,03 - 30 ms. 

•  Tarkista, että pistorasiat ovat koneelle sopivat. 

•  Älä käytä laitetta alle 0 °C:een lämpötiloissa, jos siinä on PVC-kaapeli (H W-F). 

•  Sähköjohdon saa vaihtaa vain valtuutettu huoltokeskus. 

•  Älä imuroi räjähdysalttiita, myrkyllisiä tai herkästi syttyviä aineita (esim. savupiipun tuhkaa tai no-
kea) tai aineita, jotka saattavat olla terveydellesi vaarallisia. 

•  Älä käytä laitetta veden imemiseen säiliöistä, pesualtaista, kylpyammeista jne. 

•  Jos koneesta vuotaa vaahtoa/nestettä, kytke laite heti pois päältä. 

•  Älä aseta imuaukkoa kehon arkojen osien kuten silmien, suun tai korvien lähelle. 

•  Älä laita käsiäsi höyrysuihkun lähelle. 

•  Älä tuki höyryn ulostuloa. 

•  Älä suuntaa höyrysuihkua ihmisiä tai eläimiä kohti. 

•  Jos laite on peitetty käytön aikana, se voi ylikuumentua. 

•  Jos lainaat laitteen toiselle henkilölle, anna käyttöohje mukaan. 

•  Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti, sensorisesti tai henkisesti rajoitteisten tai kokemattomien tai 
taitamattomien henkilöiden (eikä lasten) käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henki-
lö valvo tai opasta heitä laitteen käytössä.  

•  Lapsia tulisi valvoa, etteivät he leiki laitteen kanssa. 
 

KÄYNNISTYS 
 

•  Kun valmistelet laitetta käyttöä varten, kytke se pois päältä ja irrota verkkovirrasta! 
- Täytä säiliö J vedellä (kuva 1) 

•  Älä laita mitään pesuainetta tai kemikaaleja vesisäiliöön! 
- Täytä säiliö J1 pesuaineella (kuva 2) 
- Laita (◊,+, -,*) letku säiliössä olevaan (◊,+, -,*) reikään (kuva 3) 

•  Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi mukana tulleen tai valmistajan suositteleman pesuaineen 
kanssa. Muiden pesuaineiden tai kemikaalien käyttö voi vaikuttaa laitteen turvallisuuteen! 

- Kiinnitä joustavan letkun L suutin H1 imuliitäntään H (kuva 4-5-6) 

•  Älä koskaan käytä laitetta ilman suodatinta! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



PÖLYN IMUROINTI 
 

 
 

• Asenna sopiva lisälaite joustavan letkun L kahvaan. 
- Kytke laite sopivaan pistorasiaan. 
- Käynnistä imurointi painamalla pääkytkintä B. 
- Valitse imuteho (tasot 1-4) painamalla lyhyin välein imutehon säätöpainiketta L1, joka sijaitsee kädensi-

jassa. Valitun imutehotason LED-merkkivalo syttyy.  Imutehoa voi muuttaa sekä silloin, kun laite on 
päällä että silloin, kun se on pois päältä. Kun haluat käynnistää tai sammuttaa imurin, paina imupainiket-
ta L1 noin kahden sekunnin ajan. 

 



HÖYRYPUHDISTUS 
 

 
 

• Asenna sopiva lisälaite joustavan letkun L kahvaan. 
• Kytke laite sopivaan pistorasiaan. 
• Käynnistä imurointi painamalla pääkytkintä B. 
• Kytke höyry päälle kytkimellä E ja odota, kunnes merkkivalo D ”höyry valmis” syttyy palamaan. 
• Käynnistä höyryn tulo painamalla vipua L3. Ensimmäinen höyrysuihku saattaa sisältää vettä; suuntaa 

suihku toiselle puolelle tai johonkin riepuun. 
- Valitse höyryn määrä laitteen nupilla F. Mittari R näyttää kuumavesisäiliössä olevan paineen. 
- Höyryn ja imurin samanaikainen käyttö: Molempia toimintoja voi käyttää yhtä aikaa. 
- Valitse imuteho (tasot 1-4) painamalla lyhyin välein imutehon säätöpainiketta L1, joka sijaitsee kädensi-

jassa. Valitun imutehotason LED-merkkivalo syttyy.  Imutehoa voi muuttaa sekä silloin, kun laite on 
päällä että silloin, kun se on pois päältä. Kun haluat käynnistää tai sammuttaa imurin, paina imupainiket-
ta L1 noin kahden sekunnin ajan. 

- Kun työ on valmis, vapauta höyryvipu L3 hetkeä ennen imumoottorin L1 sammuttamista. Tällöin imu-
putket voivat ottaa talteen kosteuden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



HÖYRYPESU + KUUMAN VEDEN TAI PESUAINEEN RUISKUTUS 
 

 
 

• Asenna sopiva lisälaite joustavan letkun L kahvaan. 
• Kytke laite sopivaan pistorasiaan. 
- Käynnistä imurointi painamalla pääkytkintä B. 
- Kytke höyry päälle kytkimellä E ja odota, kunnes merkkivalo D ”höyry valmis” syttyy palamaan. 
- Käynnistä suihkutuspumppu kytkimellä P. 
- Valitse kuuma vesi tai pesuaine säätimellä W. 
- Pumppu käynnistyy helpommin, kun käännät höyryhanan F kiinni ja painat vipua L3. 
- Valitse höyryn määrä laitteen nupilla F. Mittari R näyttää kuumavesisäiliössä olevan paineen. 
- Höyryn ja imurin samanaikainen käyttö: Molempia toimintoja voi käyttää yhtä aikaa. 
- Valitse imuteho (tasot 1-4) painamalla lyhyin välein imutehon säätöpainiketta L1, joka sijaitsee kädensi-

jassa. Valitun imutehotason LED-merkkivalo syttyy.  Imutehoa voi muuttaa sekä silloin, kun laite on 
päällä että silloin, kun se on pois päältä. Kun haluat käynnistää tai sammuttaa imurin, paina imupainiket-
ta L1 noin kahden sekunnin ajan. 

- Kun työ on valmis, vapauta höyryvipu L3 hetkeä ennen imumoottorin L1 sammuttamista. Tällöin imu-
putket voivat ottaa talteen kosteuden. 

 
KUUMAVESISÄILIÖN TÄYTTÖ 
 
• Kuumavesisäiliön L täyttö tapahtuu elektronisen pintakytkimen ohjaamana ja koska kyseessä on ulkoi-

nen säiliö, se voidaan täyttää milloin tahansa. 
• Kun vesi loppuu kuumavesisäiliöstä: 

1. Laite piippaa katkonaisesti 



 
 

2. Ei-vettä -merkkivalo C vilkkuu. 
3. Höyryä ei tule enää ulos. 
Täytä säiliö seuraavasti: 
• Käännä kuumavesisäiliön kytkin E pois päältä. 
• Kytke pääkytkin B pois päältä. 
• Irrota johto pistorasiasta.  
• Täytä kuumavesisäiliö J. 

 
KÄYTÖN JÄLKEEN 
 
• Joka kerta lopetettuasi laitteen käytön aseta kytkimet B, E ja P OFF-asentoon. 
• Irrota pistoke seinäpistorasiasta. 
 

PÄÄOSAN IRROTTAMINEN 
 
• Irrota ensin anturi K säiliöstä ja irrota vasta sen jälkeen pääosa A rummusta I (kuva 7) 
- Vapauta lukitussalvat G ja nosta pääosa A ylös (kuvat 8 ja 9). 
- Laita pestävä suodatin pääosaan (kuvat 10 ja 11). 
- Aseta pääosa A rumpuun I ja anturi K oikeaan reikään ja kiinnitä lukitussalvoilla. 
 

HUOLTO  
 
• Höyrysuutin  
- Puhdista höyryn ulostulosuulake H2 säännöllisesti puhtaalla tapilla. 
 
• Pestävä suodatin 
- Pese suodatin juoksevalla vedellä sisältä ulospäin. Anna sen kuivua ennen paikalleen asettamista. 
 
• Ilmansuodatin 
- Puhdista koneen oikealla puolella sijaitseva ilmansuodatin M päivittäin paineilmalla. 
 
• Lisävarusteet 
- Jos käytät laitetta yhdistelmätoiminnoilla (höyryn ja imurin käyttö), märkä lika saattaa jumittua ja tukkia 

joustavan letkun, jatkoputket ja lisävarusteet. Lika voi aiheuttaa pahaa hajua, lisävarusteita saattaa olla 
vaikea asettaa paikoilleen ja laitteen toiminta saattaa huonontua. Poista likajäämät lisävarusteiden (jat-
koputket tai harjat) sisältä pesemällä imuputket juoksevalla vedellä. 

- Varoitus! Älä pese tai upota joustavaa letkua veteen tai mihinkään muuhun nesteeseen. Joustavan letkun 
perusteellista puhdistamista varten tyhjennä säiliö, aseta jatke ja suihkutin ja ime litra puhdasta vettä 
joustavan letkun läpi säiliöön. 

- Tarkasta säännöllisesti, ovatko tiivisteet kuluneet, ja vaihda tarvittaessa. 
 
TAKUUEHDOT 
 
Kaikki valmistamamme koneet on testattu huolellisesti ja niille annetaan takuu, joka kattaa valmistusviat 
voimassa olevien määräysten mukaan (minimi 12 kuukautta). Takuu alkaa ostopäivästä. Mikäli laite tai lisä-
varusteet viedään korjattavaksi, tulee mukaan liittää kopio ostokuitista. Jos käyttöohjetta on noudatettu, kor-
jaa huoltokeskuksemme takuuaikana kaikki sellaiset viat, jotka johtuvat viallisista materiaaleista. Viallisiksi 
katsotut osat joko vaihdetaan tai korjataan takuuaikana. Vaihdetut osat pysyvät valmistajan omaisuutena. 
Osien vaihdot tai korjaukset eivät pidennä takuuaikaa; vaihdettujen osien takuuaika on sama kuin laitteen 
takuuaika. Valmistaja ei ole vastuussa laitteen tai sen osien vaurioista tai vioista, mikäli ne ovat aiheutuneet 
laitteen epäasianmukaisesta käytöstä tai huollosta. Tämä pätee myös, mikäli käyttöohjeen ohjeita ei ole nou-
datettu tai jos laitteessa on käytetty muita kuin valmistajan toimittamia osia tai lisävarusteita. Takuu ei ole 
enää voimassa, mikäli valtuuttamaton henkilö on muuttanut laitetta jollakin tavalla. 
 




