thermo AS
Kahekambriline kuivaurupuhasti
Kasutusjuhend

Joonis 1

Joonis 2

Austatud klient!
Õnnitleme Teid ostu puhul! Oleme veendunud, et mistahes puhastustöid tehes jääte thermo AS-i
tulemustega igati rahule. thermoAS on keskkonnasõbralik, ei kasuta keemilisi puhastusaineid,
puhastab põhjalikult ja efektiivselt. Erinevad otsikud võimaldavad seda kasutada kodumajapidamise
kõikides valdkondades.

TÄHELEPANU!
Masin kasutab töötamiseks keevat vett ehk puhastab auru jõul. Enne masina kasutamist lugege
kasutusjuhend hoolega läbi, pöörates erilist tähelepanu osale " Kasutustingimused".

Masina osad:
A

rõhunäit

B

sisse/välja nupp – pealüliti

C

veepaagi kork

D

valmisoleku märgutuli

E

auruvooliku ühenduskoht

F

auruvooliku fiksaator

G

märgutuli "Lisa vett"

H

kattekaan

I

võrgukaabel

L

auru kontrollnupp

M

aurukatla töötemperatuur

Tarvikud:
1.

käepide elastse vooliku, otsikukinnituse ja auru blokeerimise liugurnupuga

2.

põrandahari

3.

suur messingharjastega ümmargune hari

4.

nurgadetail

5.

pikendustorud (2 tk)

6.

aknapuhasti

7.

lühike aurudüüs

8.

messingharjastega ümmargune hari

9.

must nailonharjastega ümmargune hari

10.

väike nailonharjastega kolmnurkne hari

11.

kaabits

12.

lehter

13.

vaakumpump

14.

pikk peenikese otsaga aurudüüs

15.

punane nailonharjastega ümmargune hari

16.

lühike peenikese otsaga aurudüüs

TÄHELEPANU!
Masin on mõeldud kasutamiseks ainult tootja originaaltarvikutega. Parimate puhastustulemuste
saavutamiseks kasutage tootja puhastuslappe.

Kasutustingimused:
Lugege kasutusjuhend hoolega läbi ja hoidke see masina lähedal kuivas ja kindlas kohas käepärast.

Pakendi materjal ei sobi lastele mängimiseks. Hoidke see alles taaskasutuseks või utiliseerige
vastavalt kohalikele eeskirjadele.
Masinat kasutades tuleb võrgukaabel alati lõpuni lahti kerida. Hoidke, et kaabel ei puutuks vastu
kuumi või teravaid pindasid.
Enne kaabli võrku ühendamist kontrollige pinge sobivust.
Võrgukaablit ei tohi muljuda ega sellele raskeid esemeid asetada.
Palume aurupuhastiga töötades vooluadaptereid mitte kasutada.
Pistikut võrgust eemaldades ei tohi käed olla niisked ega märjad.
Pistiku pistikupesast välja võtmiseks ärge tõmmake seda kaablist.
Ärge jätke aurupuhastit järelevalveta. Ärge jätke seda laste või seadme kasutamisega mitte kursis
olevate isikute käeulatusse.
Aurupuhastit ei ole lubatud kasutada plahvatusohtlikke gaase sisaldavas keskkonnas.
Ärge astuge ega istuge seadme peale.
Kasutage ainult originaalotsikuid ja -varuosi.
Ärge jätke aurupuhastit otsese päikese kätte ega niiskesse keskkonda. Masin ei talu kõrget kuumust
ega suurt külma.
Hoidke masinat vette sattumast.
Ärge puhastage aurupuhastit veega. Kasutage puhastamiseks kuiva või niisket lappi.
Pärast töö lõpetamist eemaldage otsikud.
Enne masina puhastamist lülitage see välja ja lahutage vooluvõrgust.
Kui aurupuhasti on kukkudes viga saanud ja/või ei tööta nõuetekohaselt, pöörduge edasimüüja või
tootja poole. Palume mitte üritada masinat ise oma tööriistadega parandada.
Ohtude ennetamiseks laske defektne võrgukaabel asendada edasimüüjal, tootjal või muul
asjatundjal.
Kui masinat ei saa enam parandada, lõigake ohutuse tagamiseks kaabli pistik ära.
Auru ei tohi suunata otse elektrilistele seadmetele ja nende komponentidele nagu näiteks arvutitele,
pliidi lülititele ja nuppudele.
Aurujuga ei tohi käega puutuda.
Ärge puudutage käega töö käigus kuumenenud detaile.
Puhastusvahendite, alkoholi, lõhnaainete või lubjaeemaldusvahendi lisamine veepaaki on keelatud.

Asjatundmatu kasutamise, kasutusjuhendi eiramise või aurupuhasti modifitseerimise korral ei
vastuta tootja mingite inimestele või loomadele põhjustatud ega ka tekkinud materiaalse kahju
eest.

Tarvikute paigaldamine
Ohutuse tagamiseks on kõik tarvikud vedrulukustusega, et need töö käigus lahti ei tuleks. Tarviku
eemaldamiseks vajutage selle otsal asuvale nupule ja tõmmake tarvik lahti.
Nurgadetaili (joonis 2, tarvik 4) ühendamiseks põrandaharjaga (joonis 2, tarvik 2) toimige järgmiselt:
asetage nurgadetail seda allapoole hoides harja hoidikusse (ka see on suunatud allapoole)
keerake nurgadetaili 180 kraadi
Nurgadetaili eemaldamiseks toimige vastupidises järjekorras.

Kasutamine
Ühendage auruvooliku ots masinal selleks ette nähtud avaga (pos E) ja fikseerige ühendus (pos F).
Valige puhastamiseks sobiv otsik ja kinnitage see vooliku käepideme otsa. Vabastage käepidemel
asuv blokeerimisnupp.
Keerake paagi kork (pos C) lahti.
Täitke paak veega, masina esmakordsel kasutamisel lisage vett 0,5 liitrit rohkem.

Tähelepanu! Veenduge, et võrgukaabel ei ole veel võrku ühendatud!
Viide: kui näete, et vesi voolab läbi lehtri juba palju aeglasemalt, on paak täis ja rohkem pole vaja
juurde valada.

Tähelepanu! Kasutage ainult kraanivett!
Keerake paagi kork (pos C) uuesti peale.
Ühendage aurupuhasti sobiva pistikupesa kaudu vooluvõrku.
Vajutage pealüliti (pos B) sisse.
Oodake, kuni kollane valmisoleku märgutuli (pos 4) kustub.
Vajutage auruvoo vabastamiseks käepidemel asuvale nupule (pos L).

Tähelepanu! Põletuste oht!
Kui valmisoleku märgutuli masina kasutamise ajal korduvalt süttib, on see täiesti normaalne ja
näitab, et temperatuuri ja auru rõhku antakse järjest juurde.
TÄHTIS TEADA: Kui masina kasutamise ajal ilmub teade "LISA VETT", lülitub boiler samal ajal välja.
Töö jätkamiseks valage vett juurde.
Selleks pole vaja masinat välja lülitada. Vett võib lisada igal ajal.

Pärast kasutamist:
Lülitage aurupuhasti pealülitist välja, eemaldage pistik pistikupesast, kerige võrgukaabel kokku ja
pange see masina kattekaane (pos H) alla.
Hooldus ja puhastamine
Enne mistahes puhastus- või hooldustöid masinal lülitage see alati enne välja ja eemaldage pistik
pistikupesast.

Tähelepanu! Ärge kasutage söövitavaid ega pleegitavaid puhastusvahendeid!
Ärge kunagi pange aurupuhastit vette. Puhastage masinat ainult niiske lapiga.
Probeem + lahendus
Probleem

Võimalik põhjus

Lahendus

Vesi ei kuumene

Masin ei ole sisse lülitatud.
Voolu ei ole.
Võrgukaabli defekt, kaitsmed.

Auru ei tule

Vett ei ole.
Boileris puudub rõhk.
Auruvoog on blokeeritud
käepidemel asuva
blokeerimisnupuga.
Käepideme lüliti defekt.

Lülitage masin sisse.
Kontrollige võrgupinget.
Kontrollige pistikupesa.
Pöörduge edasimüüja poole.
Täitke paak veega.
Kontrollige aurunuppu.
Vabastage blokeerimisnupp.
Pöörduge edasimüüja poole.

GARANTII
Aurupuhasti garantiiaeg on kaks aastat alates ostu sooritamisest. Garantii kehtib ainult masina ja
tarvikute otstarbekohase kasutamise korral. Garantii kustub, kui kolmandad isikud on masina
asjatundmatult lahti võtnud.
Garantiiteenuseid osutavad eranditult ainult edasimüüjad ja tootja.

Tehnilised andmed
Toitepinge
Võrgukaabli pikkus
Voolutarbimine
Veepaagi maksimaalne maht
Maksimaalne rõhk
Kaal (ilma veeta)
Signaal "Vesi otsas"
Auruhulga reguleerimine
TARAS
HANDELSGESELLSCHAFT

230 V – 50 Hz
7 meetrit
2000 W
1,5 l
500 kPa – 5 bar
6 kg
märgutuli
liugnupp käepidemel
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