STEAM CLEANER / ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
INSTRUCTIONS MANUAL / ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

MODEL / ΜΟΝΤΕΛΟ: SC5201

Read all these instruction carefully before use and save these
instructions for future reference.

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεχτικά και αποθηκεύστε τις για
μελλοντική αναφορά.

ENGLISH
SAFETY INSTRUCTIONS
Please read carefully





Do not direct steam at people, animals or at electrical devices.
Do not operate machine without water in the tank.
Do not allow machine to run unattended at any time.
Close supervision is necessary when this machine is used near children. Do not
allow it to be used as a toy.
 The machine is designed for household use only, do not expose to rain.
 Do not overfill the water tank. The machine contains a maximum of 1500ml of
water only. Excessive filling of the water tank may cause damage of injury.
 Never turn the machine over or tilt more than 45’ when it is switched on or if it’s
still producing steam.
 Never use this machine to clean electronic devices or installations
 Do not run steam cleaner for more than 1 hour at a time.
 Use extra care when cleaning on stairs.
 Do not immerse cord, plug or machine in water or any other liquid.
 Do not operate with a damaged cord, if the power cord is damaged or any
improper performance of this machine occurs it should be repaired by a qualified
electrician only.
 Keep hair, loose clothing, fingers, feet and all parts of body away from the jet of
steam. Do not operate machine in bare feet or when wearing open toe shoes or
sandals.
 Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close door on cord or pull cord
around sharp edges or corners. Keep cord away from heated surfaces.
 Unplug cleaner when not in use. Turn all controls off before unplugging from
mains.
 Do not unplug by pulling on cord. Always grasp the plug, not the cord. Never
handle plug or appliance with wet hands.
 Store in a dry place. Do not expose the appliance to freezing temperatures.
 Do not try to repair the appliance by yourself. Contact a qualified technician. To
avoid danger, a defective cable should be replaced only with an equivalent cable
and by the manufacturer, our after sales service or someone with a similar
qualification.
 Use only original accessories.
 Regularly check the appliance and the cable. Do not switch the appliance on if it
is damaged.
NEVER open the Pressure Cap during use unless you have correctly
followed the instructions elsewhere in this guide. The Pressure Cap get hot in use;
handle it with care

MACHINE ACCESSORIES/DESCRIPTION

1. Water tank
2. Pressure Cap
3. Carry handle
4. On/off switch
5. Operating indicator
6. Steam indicator switch
7. Accessories store
8. Fixed steam hose
9. Steam Gun
10. Steam trigger
11. Red Safety button

12.Wheels
13. Extension wands
14. Floor Brush
15. Floor brush adaptor
16. Adaptor for accessories
17.Multi-purpose round brushes
18. High pressure nozzle
19. Squeegee head
20. Measuring jug, funnel and cleaning cloth

Technical data: Mains supply:230V-50Hz,Power:1500W,Tank capacity: 1.5 litres.

USING FOR THE FIRST TIME
 Make sure the machine is unplugged from the mains.
 Unscrew the safety cap (2) by pushing down and turning anti clockwise.
 Using the measuring jug and funnel (15) fill the machine with up to 1500ml of
water. This should be sufficient to steam clean for approximately one hour.
 Once full, replace the safety cap by turning clockwise and fasten tightly.
 Attach the accessory or floor cleaning tool you require to the machine.
 Now plug the machine into the mains and switch on. Two lights should illuminate.
The red light (5) is a power indicator. The orange light (6) indicates that the
machine is building up steam pressure. When the machine is first turned on this
light will illuminate and the machine can take up to 12 minutes to reach the
correct pressure level depending on the amount of water in the tank.
 Once the orange light has gone out the machine is ready to use. The orange light
may come back on when the machine is in use. If this happens, release the safety
trigger and allow the steam pressure to build up once again. This should take no
longer than 40 seconds. If the safety trigger is pressed when the orange light is on
hot water may come out of the machine.

REFILLING THE WATER TANK









Switch the machine off using the on/off button(4)
Disconnect the power cable from the mains. Wait 5 minutes before
squeezing the safety trigger to make sure that the machine is no longer under
pressure before unscrewing the safety cap. DO NOT unscrew the safety cap until
the steam has stopped.
Fill the water tank as necessary using the funnel provided.
DO NOT exceed 1500ml of water before replacing the safety cap by turning
clockwise. Fasten cap tightly.
You are now ready to switch the machine on and resume steam cleaning.

If you live in a hard water area, it is best to use distilled water (this prevents
internal limescale that may damage the steam system)

Warning - risk of injury!
Warning! This cap gets hot in use; handle with care.

CLEANING FLOORS
Attach the floor brush to the extension wands, which snap together. Then attach the
extension wand to the steam gun. Do ensure the extension wands are firmly connected.
Before cleaning always remove dust from the surface you wish to clean.
To release the extension wands press the button on the hose connection.
Cleaning floors & carpets with the cleaning cloth.
While the machine is switched off attach the cleaning cloth to the floor brush via the
spring loaded clips, make sure the edges of the cleaning cloth are secure. DO NOT
attempt to do this while the machine is still hot. Never remove the cleaning cloth
whilst the safety trigger is released or the machine is warm to the touch.

Warning - risk of injury!

FITTING THE ACCESSORIES
The accessories may be fitted to the steam gun(9) using one or both adaptors 16a and
16b. When using the round brushes or high-pressure nozzle, Squeegee head ,adaptors
16a and 16b are both required.
CLEANING AND MAINTENANCE
Cleaning and maintenance operations should be carried out with the appliance
disconnected from the power supply.
The machine should be allowed to completely cool down before it is stored away or
cleaned.
Clean the machine and its accessories with a slightly damp cloth only. Never use a
cleaning product or detergent. To ensure that your appliance operates correctly over a
long period, rinse out the water tank once a month to remove lime-scale deposits.
Never use vinegar or a lime-scale remover.
SWITCHING ON THE APPLIANCE
Before switching on the appliance, check that the mains voltage that you want to use
is suitable for the appliance. The information you need for this is shown on the
identification plate. (230V~50Hz).

How to Operate the steam gun
First: Know your steam gun.
You will find the steam trigger & red Safety button on steam gun.
You will find the Red safety button has the positions: ”off/lock , on “.(see photo 1)
Second: Operation
a) Steam spray out
Wait for the appliance to warm up and reach steam pressure.
First Press Red Safety button to “ON” position, after that press the steam trigger. Steam
will start coming out. You only need to press the steam trigger when you want to clean
something. See photo (No.2)
b) Continuous steam spray out.
If you want the steam to continuously spray out and do not want to press the steam trigger
again and again. Keep the steam trigger pressed, then press the red safety button to
“Off/Lock” position. Now you do not need to press the steam trigger repeatedly. The
steam will continuously spray out. (See photo (No.3+4)
c) Shut down
After cleaning. You should better secure the steam gun.
If you are cleaning such as in pic 4 situation, and you want to stop cleaning, then you only
press red safety button to “ON” position, and the steam trigger will release . After that you
press red safety button to “off/lock” position. Now, no matter how many times you press
the steam trigger, no steam will come out as it is locked (See photo from 5-1)

ACCESSORIES
The accessories provided allow you to use the power of steam to blast away grease,
grime, mildew, scum, kill dust mites, fleas and harmful germs, all with minimum
effort, from difficult to reach and clean places - all without the use of chemicals.
Cleaning Cloth (15)
Machine washable when dirty. Easily fits to the floor brush via spring loaded clips.
The cloth is designed to lift, trap and absorb dirt from sensitive cleaning surfaces,
leaving surfaces clean and sanitized.

Floor Brush (14)
The floor brush fits together using the Floor angled detail tool
Use with extension wands for floor and carpet cleaning. It has spring loaded clips to
hold the cleaning cloth. Its brush bristles loosen dirt and open fibers for steam to
penetrate.
Extension wands (13)
Two extension wands allow you to select various lengths for comfortable operation,
reducing the need to bend while enabling you to reach high places. Wand and
accessories snap-lock into place for leak free operation.
Round Brushes (17)
Essential for cleaning small hard to reach areas. Use on tile grout, grates, grills and
bathroom fittings. These small round brushes fit on the end of the steam gun(9) , using
both 16a and 16b adaptors.
Squeegee (19)
Use on mirrors, windows or other smooth surfaces. Steam loosens surface dirt and the
rubber blade of the squeegee scrapes it clean. Attaches directly to the steam gun using
adaptor both 16a and 16b adaptors.
High Pressure Nozzle (18)
Allows for concentrated high pressure steam flow. Connects directly to steam gun
using both 16a and 16b adaptors.
Water Funnel and Measuring Jug (15)
Use the measuring jug to ensure you fill the machine with the correct amounts of
water. The funnel ensures no mess when filling the tank!

WARNING!
Please read carefully. Important safety instructions!
DO NOT switch this machine on or attempt to use it without water in the tank.
NEVER operate without the safety cap screwed tightly in place.
Read the attached safety instructions carefully before proceeding.

CAUTION!
Cleaning Fabrics:
A number of materials and fabrics are NOT suitable to be cleaned by steam for
example: Do not use on leather, wax polished furniture or floors, synthetic fabrics,
velvet, or other delicate, steam sensitive materials.
Cleaning Glass/Mirrors:
Thermal shock can also shatter glass. Before cleaning glass surfaces, carefully warm
the surface by directing the steam jet on the glass from a distance of no less then 6" or
15cm.

CAUTION!
We recommend:
You test in a hidden area before cleaning for colour fastness and fabric sensitivity. If
colour or appearance is affected DO NOT proceed to steam clean.

Help! I THINK MY Steam Cleaner HAS GONE WRONG
Water comes out of the nozzle
The Steam Cleaner develops a massive amount of steam. This may condense as water
or water droplets in the steam hose and tools and nozzle, which are then expelled
when used after a period of cooling. This is normal and not a cause for concern.
No steam comes out
Check in case the hose has become kinked or blocked, or that you have run out of
water or power!
I can't get the pressure cap off
Make sure that you have wholly de-pressurized the boiler See the section
REFILLING WITH WATER IN USE.
Steam flow is erratic; sometimes it works really well, sometimes not so good
If you have not used pure water, you may have a small blockage inside your Steam
Cleaner.
I have hard water and use boiled water from the kettle, or water that I left in the
boiler, now my Steam Cleaner doesn't work well at all.
Actually, you have made matters worse because boiled water concentrates the
minerals that form lime scale rather than boiling them away. Water left in the boiler
will go off and may create a reaction with the boiler and/or the steam hose. So,
ALWAYS empty the machine after use and NEVER use boiled water.

PLEASE RETAIN IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE!

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Παρακαλούμε διαβάστε προσεχτικά.



























Μην στοχεύετε τον ατμό προς άτομα, ζώα ή ηλεκτρικές συσκευές.
Μην κάνετε χρήση της συσκευής χωρίς να υπάρχει νερό στη δεξαμενή.
Μην αφήσετε ποτέ τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς επίβλεψη.
Απαιτείται κοντινή επίβλεψη σε περίπτωση χρήσης της συσκευής κοντά σε
παιδιά. Μην επιτρέπεται τη χρήση της ως παιχνίδι.
Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Μην εκθέτετε σε βροχή.
Μην υπερπληρώνετε τη δεξαμενή νερού. Η ποσότητα πλήρωσης είναι 1500ml
νερού. Μεγαλύτερη ποσότητα μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή και τραυματισμό.
Μην ανατρέπετε τη συσκευή ή μην την γέρνετε με γωνία μεγαλύτερη των 45’
τόσο κατά τη λειτουργία της όσο και κατά τη διαδικασία προετοιμασίας ατμού.
Μην κάνετε χρήση της συσκευής για τον καθαρισμό ηλεκτρικών συσκευών ή
εγκαταστάσεων
Μην κάνετε συνεχή χρήση της συσκευής για παραπάνω από 1 ώρα κάθε φορά.
Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή όταν καθαρίζετε επάνω σε σκάλες.
Μην εισάγετε το καλώδιο ρεύματος, ή τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο
υγρό.
Μην βάζετε σε λειτουργία αν το καλώδιο ρεύματος φέρει φθορά ή σε περίπτωση
όπου η συσκευή δυσλειτουργεί με οποιοδήποτε τρόπο. Απαιτείται έλεγχος και
επιδιόρθωση αποκλειστικά και μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό.
Κρατάτε τρίχες, ρούχα που κρέμονται, δάχτυλα, και λοιπά μέρη του σώματος σας
μακριά από το στόμιο εξόδου του ατμού. Μην λειτουργείτε τη συσκευή
ξυπόλητοι ή όταν φοράτε ανοιχτά παπούτσια όπως σαγιονάρες ή σανδάλια.
Μην τραβάτε ή σέρνετε από το καλώδιο, ή έχετε το καλώδιο σαν λαβή, ή
κλείνετε πόρτες επάνω στο καλώδιο, ή το σέρνετε επάνω σε κοφτερές επιφάνειες
ή γωνίες. Κρατάτε το καλώδιο μακριά από πηγές θερμότητας.
Αποσυνδέετε από την παροχή ρεύματος όταν δεν κάνετε χρήση της συσκευής.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει όλους τους διακόπτες πριν να αποσυνδέσετε από
την παροχή ρεύματος.
Μην αποσυνδέετε τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Πάντα να το πιάνετε από τη
λαβή στο άκρο του και όχι από το καλώδιο το ίδιο. Μην αγγίζετε τόσο το
καλώδιο όσο και τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
Αποθηκεύστε σε ξηρό μέρος. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε συνθήκες παγετού.
Μην προσπαθήσετε να επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με
εξουσιοδοτημένο τεχνικό τμήμα. Προς αποφυγή κινδύνου, ένα φθαρμένο
καλώδιο ρεύματος θα πρέπει να αντικαθιστάται από γνήσιο ανταλλακτικό και
μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
Κάνετε χρήση αποκλειστικά και μόνο των γνησίων ανταλλακτικών.
Ελέγχετε συχνά τη συσκευή και το καλώδιο. Μην λειτουργείτε τη συσκευή σε
περίπτωση βλάβης της.
ΠΟΤΕ μην ανοίγετε το καπάκι κατά τη χρήση εκτός και αν οδηγείτε

επακριβώς τις οδηγίες χρήσης. Το καπάκι θερμαίνεται πολύ κατά τη χρήση,
διαχειριστείτε με ιδιαίτερη προσοχή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Δεξαμενή νερού
2. Βαλβίδα δεξαμενής
3. Λαβή μεταφοράς
4. Διακόπτης λειτουργίας
5. Λυχνία λειτουργίας
6. Ενδειξη ατμού
7. Χώρος αξεσουάρ
8. Σωλήνας ατμού
9. Πιστόλι ατμού
10. Σκανδάλη ατμού
11. Κόκκινο κουμπί ασφαλείας

12. Ροδες
13. Σωλήνες επέκτασης
14. Πέλμα δαπέδου
15. Προσαρμογέας πέλματος δαπέδου
16. Προσαρμογέας αξεσουάρ
17.Στρόγγυλες βούρτσες
18. Στόμιο υψηλής πίεσης
19. Κεφαλή καθαρισμού τζαμιών
20. Μεζούρα, χωνί και πανί καθαρισμού

Τεχνικά στοιχεία: Παροχή ρεύματος:230V-50Hz,Ισχύς:1500W,Χωρητικότητα: 1.5 λίτρα.

ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή ρεύματος.
 Ξεβιδώστε το καπάκι ασφαλείας (2) πιέζο ντας το προ ς τα κάτω και παράλληλα
γυρνώντας αντίθετα στη φορά κίνησης των δεικτών του ρολογιού.








Χρησιμοποιώντας τη μεζούρα και το χωνί (15) γεμίστε τη συσκευή με ως και 1500ml
νερό. Η ποσότητα αυτή είναι αρκετή για να παραχθεί ατμός για περίπου μια ώρα.
Όταν γεμίσει η συσκευή, επανατοποθετήστε το καπάκι ασφαλείας και
στρέφοντας το κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού σφίξτε το καλά.
Εφαρμόστε το αξεσουάρ ή το πέλμα δαπέδου στη συσκευή.
Συνδέστε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος και θέστε την σε λειτουργία. Δύο
λυχνίες θα ανάψουν. Η κόκκινη λυχνία (5) δείχνει τη λειτουργία της συσκευής..
Η πορτοκαλί λυχνία (6) δείχνει ότι η συσκευή προετοιμάζει ατμό. Κατά την πρώτη
ενεργοποίηση η πορτοκαλί λυχνία θα ανάψει και θα παραμείνει αναμμένη μέχρι
να φτάσει ο ατμός στη σωστή πίεση, μια διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει ως
και 12 λεπτά ανάλογα με την ποσότητα νερού που έχει μέσα η δεξαμενή..
Μόλις σβήσει η πορτοκαλί λυχνία η συσκευή είναι έτοιμη να χρησιμοποιηθεί. Η
πορτοκαλί λυχνία ενδέχεται να ανάψει ξανά κατά τη διάρκεια λειτουργίας της
συσκευής. Αφήστε τη σκανδάλη και επιτρέψτε να ανεβεί ξανά η πίεση του ατμού.
Η όλη διαδικασία δεν θα ξεπεράσει τα 40 δευτερα. Αν κρατήσετε πατημένη τη
σκανδάλη ενώ η πορτοκαλί λυχνία είναι αναμμένη καυτό νερό μπορεί να εξέλθει.

ΓΕΜΙΣΜΑ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ









Απενεργοποιήστε τη συσκευή μέσω του κουμπιού λειτουργίας (4)
Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος. Περιμένετε περίπου 5
λεπτά πριν να πιέσετε το καπάκι ασφαλείας ώστε να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή
δεν βρίσκεται ακόμα υπό πίεση.
ΜΗΝ ξεβιδώσετε το καπάκι ασφαλείας πριν σταματήσει να βγαίνει ατμός.
Γεμίστε τη δεξαμενή χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο χωνί και μεζούρα.
ΜΗΝ βάζετε παραπάνω από 1500ml νερού. Ασφαλείστε καλά το κάλυμμα
ασφαλείας γυρνώντας το κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού.
Τώρα μπορείτε να θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και να συνεχίσετε.

Αν το νερό της περιοχής σας είναι υψηλής σκληρότητας, προτείνεται η χρήση
απεσταγμένου νερού ώστε να αποτραπεί η δημιουργία αλάτων η οποία
ενδεχομένως θα προκαλέσει φθορά στο σύστημα παραγωγής ατμού.

Προσοχή – Κίνδυνος τραυματισμού!

Προσοχή! Το κάλυμμα ασφαλείας ζεσταίνεται κατά τη χρήση. Χειριστείτε το με
προσοχή.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ
Προσαρμόστε το πέλμα δαπέδου στις προεκτάσεις οι οποίες κουμπώνουν μεταξύ τους.
Εν συνεχεία εφαρμόστε τα στο πιστόλι ατμού. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη έχουν
κουμπώσει με ασφάλεια μεταξύ τους. Πριν από τον καθαρισμό πάντα αφαιρείτε
πρώτα τη σκόνη από την επιφάνεια που θέλετε να καθαρίσετε.
Για να απελευθερώσετε τις προεκτάσεις, πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης επάνω στη
σύνδεση του σωλήνα.
Καθαρισμός δαπέδων και χαλιών με το πανί καθαρισμού.
Ενώ η συσκευή βρίσκεται εκτός λειτουργίας, εφαρμόστε το πανί καθαρισμού στο
πέλμα δαπέδου μέσω των ειδικών κλιπς, και βεβαιωθείτε ότι έχουν ασφαλιστεί στη
θέση τους οι άκρες του πανιού. ΜΗΝ κάνετε καμία απόπειρα τοποθέτησης του ενώ η
συσκευή είναι ακόμα ζεστή. Μην αφαιρείτε το πανί ενώ η συσκευή είναι ακόμα ζεστή
ή αν η σκανδάλη ατμού είναι πιεσμένη.
Προσοχή – Κίνδυνος τραυματισμού!

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
Τα αξεσουάρ μπορούν να εφαρμοστούν στο πιστόλι ατμού (9) χρησιμοποιώντας έναν
ή δύο από τους προσαρμογείς 16a και 16b. Κατά τη χρήση των στρόγγυλων
βουρτσών, του στομίου υψηλής πίεσης, του εξαρτήματο ς τζαμιών και ο ι δύο
προσαρμογείς είναι απαραίτητοι.( 16a και 16b).
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Οι εργασίες συντήρησης και καθαρισμού θα πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά και
μόνο με τη συσκευή αποσυνδεδεμένη από την παροχή ρεύματος.
Η συσκευή θα πρέπει να έχει κρυώσει εντελώς πριν από την αποθήκευση ή τον
καθαρισμό της..
Καθαρίστε τη συσκευή με ένα μαλακό και ελαφρώς υγρό πανί. Ποτέ μην κάνετε
χρήση καθαριστικών ή απορρυπαντικών. Για να διασφαλίσετε την απροβλημάτιστη
και μακρόχρονη λειτουργία της συσκευής σας, αδειάζετε και ξεπλένετε τη δεξαμενή
μια φορά το μήνα για την αφαίρεση υπολειμάτων αλάτων. Μην κάνετε χρήση ξυδιού
ή λοιπών αφαλατικών ουσιών.
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ
Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, ελέγξτε ότι η παροχή ρεύματος που θα
χρησιμοποιήσετε είναι συμβατή. Η σχετική πληροφορία αναγράφεται στην ετικέτα
σήμανσης της συσκευής.. (220-240V~50Hz).

Χρησιμοποιώντας το πιστόλι ατμού

1) Γνωρίστε το πιστόλι ατμού.
Θα βρείτε στο πιστόλι ατμού τη σκανδάλη και το κόκκινο κουμπί ασφαλείας.
Θα βρείτε στο κόκκινο κουμπί ασφαλείας να αναγράφεται “off/lock, on” (δείτε φωτό 1)
2) Λειτουργία
α) Ψεκασμός ατμού
Περιμένετε πρωταρχικά να θερμανθεί η συσκευή ώστε να μπορείτε να καθαρίσετε. Αρχικά
πιέστε το κόκκινο κουμπί ασφαλείας στη θέση “ON”, και εν συνεχεία πιέστε τη σκανδάλη.
Θα αρχίσει να εξέρχεται ατμός. Τη σκανδάλη την πιέζετε μόνο για όση διάρκεια επιθυμείτε
να καθαρίζετε. (δείτε τη φωτό No.2)
β) Διαρκής ψεκασμός ατμού.
Αν επιθυμείτε διαρκή ροή ατμού μην πιέζετε τη σκανδάλη επαναλαμβανόμενα.
Κρατήσετε την πατημένη και ταυτόχρονα πιέστε το κόκκινο κουμπί ασφαλείας στη θέση
“Off/Lock”. Η σκανδάλη θα παραμείνει οπλισμένη και μπορείτε να καθαρίσετε με συνεχή
ψεκασμό ατμού. (δείτε τις φωτό No.3+4)
γ) Τερματισμός
Μετά τον καθαρισμό κλείστε το πιστόλι ατμού. Αν καθαρίζετε όπως στη φωτό 4 και θέλετε
να διακόψετε τον καθαρισμό, πιέστε απλά το κόκκινο κουμπί ασφαλείας στη θέση “ON” και
απελευθερώστε τη σκανδάλη. Εν συνεχεία, πιέστε το κόκκινο κουμπί ασφαλείας στη θέση
“off/lock”. Αφού το έχετε κάνει αυτό, όσες φορές και να πιέσετε τη σκανδάλη δδεν θα
εξέλθει ατμός. (δείτε φωτό από 5-1)

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
Τα παρεχόμενα αξεσουάρ σας επιτρέπουν να καθαρίσετε τη δύναμη του ατμού για να
καθαρίσετε γράσο, λίπη, ζωύφια και να απολυμάνετε με ελάχιστη προσπάθεια ακόμα
και σε σημεία με δύσκολη πρόσβαση χωρίς την ανάγκη χρήσης χημικών.
Πανί καθαρισμού (15)
Πλένεται στο πλυντήριο ρούχων όταν βρωμίσει. Προσαρμόζεται στο πέλμα δαπέδου
με κλιπς ελατηρίου. Ο σχεδιασμός του τραβάει, παγιδεύει και απορροφά τη βρωμιά
από τις επιφάνειες, αφήνοντας τις καθαρές.
Πέλμα δαπέδου (14)
Το πέλμα δαπέδου κουμπώνει με τη χρήση του γωνιακού προσαρμογέα.
Γίνεται χρήση σε συνδυασμό με τις προεκτάσεις για τον εύκολο καθαρισμό δαπέδων
ή χαλιών. Φέρει κλιπς ελατηρίου για την προσαρμογή του πανιού καθαρισμού. Το
βουρτσάκι αποκολλάει τις βρωμιές και ανοίγει τις ίνες για να εισχωρήσει ο ατμός..
Προεκτάσεις (13)
Οι δύο σωλήνες προέκτασης σας επιτρέπουν την επιλογή του βέλτιστου μήκους για
ξεκούραστη χρήση χωρίς να αναγκάζεστε είτε να σκύβετε είτε να δυσκολεύεστε να
φτάσετε ψηλά σημεία. Οι προεκτάσεις και τα εξαρτήματα κουμπώνουν και
ασφαλίζουν μεταξύ τους για την αποτροπή διαρροής.
Στρόγγυλες βούρτσες (17)
Απαραίτητες για τον καθαρισμό δύσκολα προσβάσιμων μικρών επιφανειών όπως
αρμους πλακιδίων, σχάρες γκριλ, ή είδη υγιεινής. Οι βούρτσες κουμπώνουν στην
άκρη του πιστολιού ατμού (9) μέσω των προσαρμογέων 16a και 16b.
Κεφαλή καθαρισμού τζαμιών (19)
Για χρήση σε καθρέφτες, παράθυρα ή λοιπές λείες επιφάνειες. Ο ατμός μαλακώνει
την επιφανειακή βρωμιά και η ελαστική λεπίδα την αποκολλάει. Εφαρμόζεται
απευθείας στο πιστόλι ατμού (9) μέσω των προσαρμογέων 16a και 16b.
Στόμιο υψηλής πίεσης (18)
Επιτρέπει τη ρίψη συμπιεσμένου υψηλής πίεσης ατμού. Εφαρμόζεται απευθείας στο
πιστόλι ατμού μέσω των προσαρμογέων 16a και 16b.
Χωνί και Μεζούρα (15)
Κάντε χρήση της παρεχόμενης μεζούρας ώστε να είτε βέβαιοι ότι πληρώνετε με τη
σωστή ποσότητα νερού. Το χωνί σας βοηθάει να κάνετε την πλήρωση με ευκολία!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Διαβάστε προσεχτικά. Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας!
ΜΗΝ βάζετε σε λειτουργία τη συσκευή αν δεν υπάρχει νερό στη δεξαμενή.
ΜΗΝ λειτουργείτε τη συσκευή αν δεν είναι καλά κουμπωμένη η τάπα ασφαλείας.
Διαβάστε προσεχτικά τις παρούσες οδηγίες χρήσης πριν από τη χρήση.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Καθαρισμός υφασμάτων:
Ενας αριθμός υφασμάτων και υλικών δεν είναι κατάλληλος για καθαρισμό με τη
χρήση ατμοκαθαριστή. Π.χ. μην κάνετε χρήση σε επιφάνειες από δέρμα,
λουστραρισμένα έπιπλα, συνθετικά υφάσματα, βελούδο, ή άλλα ευαίσθητα υλικά.
Καθαρισμός καθρεφτών/υαλινων επιφανειών:
Το απότομο θερμικό σοκ μπορεί να σπάσει το τζάμι. Πριν καθαρίσετε υάλινες
επιφάνειες προσεχτικά προθερμάνετε την επιφάνεια κατευθύνοντας τον ατμό προς
αυτήν από απόσταση όχι μικρότερη από 15εκ..

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Προτείνουμε:
Κάντε δοκιμή σε μικρά κρυφά σημεία πριν επιχειρήσετε να καθαρίσετε χρωματιστά ή
ευαίσθητα υφάσματα. Αν παρατηρήσετε αλλοίωση στο χρωματισμό ΜΗΝ συνεχίσετε
με τον καθαρισμό.

Βοήθεια! Πιστεύω ότι ο ατμοκαθαριστής μου δυσλειτουργεί
Νερό τρέχει από το στόμιο
Ο ατμοκαθαριστής παράγει μεγάλη ποσότητα ατμού. Επομένως οι σταγόνες ατμού
μπορεί να υγροποιηθούν εντός των διαφόρων εξαρτημάτων και να τρέξουν υπό τη
μορφή νερού όταν τα μέρη αυτά θα έχουν κρυώσει. Αυτό είναι κάτι απολύτως
φυσιολογικό και δεν αποτελεί αιτία ανησυχίας.
Δεν εξέρχεται ατμός
Ελέγξτε ότι ο σωλήνας δεν έχει τσακίσει ή βουλώσει, ή ότι δεν έχει αδειάσει η
συσκευή από νερό, και φυσικά βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται σε λειτουργία.!
Δεν μπορώ να αφαιρέσω το καπάκι ασφαλείας
Βεβαιωθείτε ότι έχετε πλήρως από-συμπιέσει την δεξαμενή παραγωγής ατμού όπως
αναφέρεται παραπάνω στο εγχειρίδιο.
Σπασμωδική παραγωγή ατμού, άλλες φορές λειτουργεί κανονικά και άλλες όχι
και τόσο.
Σε περίπτωση μη χρήσης αποσταγμένου νερού, ενδέχεται να δημιουργηθούν

κατάλοιπα στα διάφορα μέρη του ατμοκαθαριστή.
Το νερό της περιοχής μου είναι σκληρό και χρησιμοποιώ βρασμένο νερό από το
βραστήρα μου, ή νερό που έμεινε στο μπόιλερ, και τώρα ο ατμοκαθαριστής μου
δεν λειτουργεί πολύ καλά.
Στην πραγματικότητα κάνατε τα πράγματα χειρότερα γιατί το βρασμένο νερό
συμπυκνώνει τα άλατα αντί να τα εξαλείφει. Το νερό που παραμένει στη δεξαμενή
του μπόιλερ μπορεί να προκαλέσει αντίδραση με το μπόιλερ ή το σωλήνα. Επομένως
ΠΑΝΤΑ αδειάζετε τη συσκευή από το νερό και ΠΟΤΕ μην κάνετε χρήση βρασμένου
νερού.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ!
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Α.Μ.Π. 00510
(ΠΔ 117/2004)
Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών
προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να
ξαναχρησιμοποιηθούν.
Το σύμβολο υποδεικνύει ότι η ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της
ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια
του σπιτιού σας. Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση.
Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.
Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των παρακάτω οδηγιών:
EMC-Directive: 2004 / 108 / EEC
Low Voltage Directive: 2006/95/EC
RoHS Directive: 2011/65/EU
Οι παραπάνω οδηγίες δηλώνουν ότι η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τα παρακάτω πρότυπα:

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+ A2:2009
EN 61000-3-3:2008
EN 62233:2008
EN 60335-2-54:2008
EN 60335-1:2002+A11:2004+A1:2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008+A14:2010+A15:2001
2009/125/EC（ErP directive）
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