ABLAKMOSÓ FEJ (CSAK A GOLD MODELLEKNÉL)
1. Ez a tartozék olyan felület tisztítására alkalmas, mint az ablaküveg vagy a tükör.
2. Helyezze a mini csatlakozót a tisztítószeradagolóhoz.
3. Aztán helyezze az ablakmosó fejet a fogantyúhoz.
4. Indítsa be a készüléket és a tisztítószerszivattyút olyan módon, ahogy a kárpittisztításnál eljárt.
5. Helyezze a fejet a tisztítani kívánt felületre, nyomja meg a tisztítószeradagoló fogantyúját, aztán húzza fogantyút elõre és hátra
ezzel tisztítva a felületet.
6. Az üvegfelület csillogóbb lesz, ha a tartályba egy kevés ablaktisztítót adagolunk.
HASZNÁLAT UTÁNI TEENDÕK
1. Kapcsolja ki a pumpát.
2. Járassa egy kicsit a gépet, anélkül, hogy porszívozna; így a szívõcsõ belseje megszárad.
3. Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a kábelt a konnektorból.
A TARTÁLY TISZTÍTÁSA ÉS KIÜRÍTÉSE
4. Tegye olyan helyre a készüléket, ahol nyugodtan kiöntheti a vizet belõle.
5. Oldja ki a gyorszárakat, és vegye le a motorházat, szedje szét az összekötõ csöveket, csavarja le a tartály tetejét és engedje ki a
piszkos vizet. Mielõtt újra beüzemelné a készüléket, bizonyosodjon meg arról, hogy a tartály teteje zárva van.
6. Töltse meg a kitisztított tartályt tiszta vízzel, a vizet spriccelje a lefolyóba. Ezzel öblíti ki az egész rendszert, és akadályozza
meg azt, hogy a szívócsõ eltömõdjön.

Alfa Centauri / Group Sr2000 Platinum
takarító gép
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
KÉRJÜK OLVASSA VÉGIG A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT,
MIELÕTT BEÜZEMELNÉ A KÉSZÜLÉKET!
Õrizze meg a kezelési útmutatót és a készülék csomagolását mert a
késõbbiekben még szüksége lehet rá!
Garanciális feltételeket kérjük olvassa el a jótállási jegyen!
Figyelem! Fékezett habzású tisztítószert használjon és csak az elõírt
mennyiségben!!

FIGYELMEZTETÉS!
Mindig ellenõrizze a készülék szûrõjét. Bizonyosodjon meg arról, hogy jó állapotban vannak. Ha a készülék szívóereje túl lassú
és / vagy furcs hangokat hallat, kapcsolja ki a gépet és ellenõrizze, hogy van-e valami anyag bene, ami elzárná a szûrõt.
Hosszú ideig tartó, ill. víz nélküli használat után, a pumpa automatikusan kikapcsolja magát. Ebben az esetben, kapcsolja ki a
gépet és a pumpát, töltse meg a tartályt ha az üres-, és hagyjuk a pumpát lehûlni.
Kizárólag fékezett habzású mosószert használjon! Száraz tisztításkor, ha a szívás gyengül, ürítse ki a porzsákot!
KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS
1. A készüléket tisztítás és karbantartás alatt a hálózati csatlakozóaljzatból mindig húzza ki.
2. Törölje ki a tartályt, a szívócsövet nedves, majd száraz ruhával is.
3. Ne használjon oldószert és savtartalmú anyagot tisztításhoz.
4. Rendszeresen ellenõrizze a szûrõket és cserélje az elhasználodottat újabbra.
5. Szõnyegtisztítás befejezésekor tiszta vízzel öblítse át a rendszert! Ellenkezõ esetben letapadhat a pisztoly szelepe!

MINÕSÉGTANÚSÍTÁS
Az Elektrikó Kft, mint forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel az alábbi
rendeleteknek:
79/1997 XII.31. IKIM rendelet : az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeirõl és az azoknak való megfelelõsség értékelésérõl.
A készülék CE megfelelõséggel rendelkezik. Megfelel a 73/23/EEC és a 89/336/EEC EMC
direktíváknak
Forgalmazó és garanciaviselõ:
Elektrikó Kft, 2115 Vácszentlászló Zsámboki ut HRSZ 047/3
SZERVÍZ TELEFONSZÁMA: 28-485015, 20-5229741 28-570500 36 mellék

MOTORVÉDÕ SZIVACS
1. Mielõtt kivenné a motorvédõ szivacsot, bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva és a hálózati csatlakozót
kihúzta a konnektorból.
2. Oldja ki a biztonsági zárat, és vegye ki a motorházat.
3. Vegye ki a motorvédõ szivacsot és mossa meg tisztítószerrel és vízzel. Öblítse le, mielõtt visszatenné.
4. Ne használja a készüléket a motorvédõ szivacs nélkül. Ha a szivacs megsérült vagy elhasználódott, cserélje újra.
5. A készüléket eredeti dobozában szállítsa.
TISZTÍTÓSZER KEVERÉSI ARÁNYA

A készülék részegységei:
1- Fogantyú
2- Szívás ki- bekapcsoló gomb (motor)
3- Tisztítószer szivattyú ki- bekapcsoló gomb (pump)
4- Motorház
5- Kábeltartó egység
6- Tisztítószer tömlõ csonk
7- Gyorszár
8- Szívótömlõ csonk

5 liter vízhez 0,25 dl tisztítószerkoncentrátumot keverjen. (1:200). A tisztítókeverék készítéséhez mindig hideg vizet kell
használni.
MIELÕTT A SZERVÍZHEZ FORDULNA!
A gép oldalán koszos víz jelenik meg:
Túl sok a tisztítószer a tartályban, vagy nem fékezett habzású mosószert használ! Hárítsa el !
Nem szív, az úszókapcsoló lezárt:
Tele van a szennytartály vízzel, vagy túl sok a tisztítószer, aminek habja eltömíti a szivacsokat! Hárítsa el!
Technikai adatok:
Tápfeszültség: 230V 50Hz 5A
Teljesítmény: 1600W
Érintésvédelmi osztály: II
Súly: 9,85Kg
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Szívótömlõ
Szívócsõ
Univerzális (szõnyeg / padló) fej
Derékszögõ szívófej
Vékony szívófej
Kárpit és padló tisztítófej
Spriccelõ
Rögzítõpánt
Úszókapcsoló
Porzsák
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PLATINUM & GOLD TAKARÍTÓGÉP

UTASÍTÁSOK MOSÁS / TISZTÍTÁSHOZ

Kérjük, használat elõtt gondosan olvassa el az utasításokat. Használja ezt a füzetet útmutatóként. Vegye ki az összes tartozékot
a dobozból és ellenõrizze le a készülék és alkatrészeinek meglétét, sérülésmentességét. Amennyiben a készülék valamelyik
alkatrésze a dobozban törött, kérjük hívja fel szervízünket, aki segít a pótlásban.

1. A mosó / szívó fej lehetõvé teszi a tisztítószer kiáramlását mindenféle textil felületre.
2. A készülék felszívja a piszkot és a kiáramlott folyadékot, így végez teljes tisztítást.
3. Helyezze mosó / tisztító fejet a szívócsõre.
4. Helyezze el a tisztítószeradagolót a szívócsõ felsõ részéhez, amely lehetõvé teszi, hogy a tisztítószer és az öblítõ
kiáramoljon.
5. A tisztítószeradagoló mentén rakja fel a vékony csövet a tisztítószer és a víz adagolása érdekében a rögzítõpánzok
segítségével.
6. Dugja a tisztítószer és az öblítõ csövét a tartályon lévõ pumpakimenetbe, a csõ akkor van benne a kimenetben, ha kattanást
hallunk.

Gyakorlati tanácsok:
1. A takarítógép bypass rendszerrel mûködik, amelyet a legújabb technológia felhasználásával készítettünk el gyárunkban.A
bypass rendszer lehetõvé teszi, hogy a motor lehûtse magát egy különálló ventillátor segítségével. Ezzel megvédi a motort a
leégéstõl, amíg a vákum rendszer zárt állapotban van.
2. A poros levegõt egy szûrõ segítségével elzárják a gépen belül, ami megakadályozza, hogy a motor károsodjon, s lehetõvé
teszi a takarítógép hosszú élettartamát.
3. A többszintû szûrõ rendszer segítségével a por nem száll vissza a levegõbe.
4. A porszívó test nem rozsdásodik és ütésálló.
5. Az úszókapcsoló be van állítva.
6. A tartozékok mind a nedves, mind a száraz tisztítás alkalmával használhatók.
7. Sose használjon klór tartalmú tisztítószert!
Biztonsági elõírások:
1. A takarítógép nemzetközi technikai és biztonsági szabványok szerint készült.
2. A készülék csak 220-230 V feszültségen és 50-60 Hz-en mûködtethetõ.
3. Bizonyosodjunk meg arról, hogy a feszültség megfelelõ-e a gép helyes használatához; hogyha hosszabbítót is alkalmazunk,
akkor nézzük meg, hogy a kábel nem sérült-e.
4. A kábelt ne törjük meg, legyünk biztosak abban, hogy nem érte károsodás. Használat elõtt az egészet vizsgáljuk át, és ha
sérült, ne használjuk.
5. A készüléket és minden elektromos egységét tartsuk távol a gyermekektõl.
6. A mûködõ készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül.
7. Ne tartsa a szívócsövet szeméhez vagy füléhez.
8. A készülék kialakítása nem teszi lehetõvé, hogy finom és egészségre ártalmas porokat (pl.: cement, gipsz, építési törmelék,
mérgek, stb.) felszívjon.
9. Mielõtt kihúzza a vezetéket a konnektorból, kapcsolja ki a készüléket.
10. A készüléket használat után vagy tisztítás és karbantartás alatt a hálózati csatlakozó aljzatból mindig húzza ki.
11. Ne érje víz se a készüléket, se annak tartozékait.
12. Ne használja a készüléket, ha: a készülék leesett és látható károsodás érte; nem üzemel jól. Ezekben az esetekben ne
használja és ne nyissa ki a készüléket. Csak a pótalkatrészeket használja és vegye fel a kapcsolatot a garanciajegyen
feltüntetett szervízhálózattal.
13. A készülék csak háztartási célra használható, az ipari használatra nem alkalmas!

A KÁRPITTISZTÍTÓ HASZNÁLATA
1. Ne nyelje le a tisztítószert.
2. A gyermeket tartsa távol a tisztítószertõl.
3. Ügyeljen arra, hogy a tisztítószer szemével, szájával, orrával ne érintkezzen.
4. Abban az esetben, ha ez megtörtént öblítse le bõ vízzel.
5. Csak azt a tisztítószert használja, amit a gyártó ajánl. Abban az esetben, ha más anyagot használ, a gyártó nem vállal
felelõsséget a gép meghibásodására. Ilyenkor a készülék garanciális javításra szóló kötelessége megszûnik.
6. Ne keverje más alapanyagokkal.
A TISZTÍTÓSZERTARTÁLY ÉS A VÍZTARTÁLY MEGTÖLTÉSE
1. Nyissa ki a víz / tisztítószer tartály tetejét, amely a porszívó test mellett található.
2. Öntse bele az utasításban elõírt mennyiségû vizet és tisztítószert.
3. Ne öntsön bele túl sok tisztítószert, mert nagyon habos lesz. 5L vízhez maximum 0,25 dl fékezett habzású tisztítószert
használjon!
4. Csavarja vissza a tartály tetejét.
5. Helyezze a szívócsövet a testhez, a tisztítószeres csövet a pumpakimenetbe, amely a test tetején (oldalt) található.
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
1. Nyomja meg a tisztítószerszivattyú ki bekapcsoló gombot.
2. Jelentéktelen hangot fog hallani.
3. A készülék készen áll a használatra.
KÁRPITOK ÉS SZÖVETEK TISZTÍTÁSA

SZÁRAZ TAKARÍTÁS ÉS TARTOZÉKAI
A porzsák elhelyezése: oldja ki mindkét gyorszárat, és vegye le a motorházat a szennytartályról. Helyezze be a papír vagy
vászon porzsákot. Csavaró mozdulattal rögzítse a szívótömlõt a készülékhez. A motor házat tegye vissza a
szennytartályra., majd zárja le! Helyezze a szívócsövet a tömlõre, majd válassza ki a takarításhoz
megfelelõ fejet.
Mechanikai szívó beállítások: állítsa be a szívó gombot (a szívó csõ felsõ részén található retesz) finom felületen való
alkalmazáshoz (pl.: selyem anyaghoz vagy függönyhöz) , mivel túl erõs szívóhatás alkalmával a szívócsõ szája
eldugulhat a finom anyag beszívásától.
Szívófejek: ezek mozgó fejek görgõlábakkal, amelyek könnyedén használhatók szõnyeg, parketta és csempe felületeken.
Derékszögû szívófej: mindenféle kárpittisztításhoz használható
Kis (rés) szívófej: keskeny helyeken és radiátorokon használható
Tisztítófej kefével bútorok tisztításához: bútor és egyéb finom felület tisztítására való.
NEDVES TAKARÍTÁS
1 .Vegye ki a vászon porzsákot a készülékbõl, mielõtt nedves takarítást végez ( oldja ki a gyorszárakat és vegye ki a zsákot)
2. Használja a mosó/szívó vagy a derékszögû fejet aszerint, hogy mennyi tisztítószerrel fog dolgozni.
3. Helyezze be a durva felszínre készült mosó/szívó fejet, ha szükséges.
5. Helyezze a motorházat a szennytartályra és zárja le a gyorszárakat.
6. Dugja be a vezetéket a konnektorba.
7. Illessze össze a szívó csövet a többi tartozékkal.
8. Használja a takarításhoz és a felülethez megfelelõ szívófejet.
9. Kapcsolja be a készüléket.
10. Tartsa a szívófejet a takarítani kívánt felülethez valamint önmagától távol. Amikor a tartály eléri maximális kapacitását
(azaz megtelik), a készülék automatikusan kikapcsol. Ilyenkor kapcsolja ki a készüléket, öntse ki belõle a vizet.
Abban az esetben, ha a készülék tartálya oldalra dõl, az úszókapcsoló automatikusan kikapcsolja a gépet.
Megjegyzés: Ha nedves takarítás után száraz takarítást kíván végezni, bizonyosodjon meg róla, hogy a motorvédõ
szivacs, a szívócsõ és a tartozékok teljesen szárazak. Ha a szívófejet a tartály tisztítása után 3-4 percig felfelé tartja,
levegõt enged be, ami segít a száradásban.
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1. Mielõtt tisztítaná a kárpitot és / vagy a szövetet, végezzen alapos száraz takarítást.
2. Öntsön az utasításban elõírt mennyiségû vizet és tisztítószert a tartályba.
3. 3,5 literes víz tisztítószer keverék elég egy 10 m2-es kárpit kitakarításához. Ez természetesen a szõnyeg vastagságátõl és
piszkosságának fokától függõen változhat.
4. Helyezze be a tartály bemeneti csövét a pumpakimenetbe. Ez az összekötõ a tartály és a pumpa között.
5. Vegye le a vezetéket a kábeltartó egységrõl.
6. Helyezze a szívócsövet, a hosszabbító csöveket és a tartozékokat a megfelelõ helyre.
7. A levegõ szabályozó mindig legyen kikapcsolva ( a levegõszabályozó a fogantyúnál található), amíg mosást / tisztítást végez,
valamint amíg nedves porszívózást használ.
8. Indítsa el a gépet és a tisztítószerszivattyút.
9. A pumpa bekapcsolása elõtt mozdítsa a szívó / mosó fejet hátrafelé. Hagyja a mosott felületet száradni.
10. A mozgatható tartályba öntsön vizet és tisztítószert, ha a folyadék szintje alacsony.
11. Ha a felület túl nedves; mielõtt bekapcsolná a gépet, indítsa el a pumpát és tisztítson meg kb 1 m2es felületet, azután
kapcsolja ki a pumpát és indítsa el a készüléket és szívja ki alaposan a nedvességet.
EGYENETLEN FELÜLETRE VALÓ TARTOZÉK (CSAK A GOLD MODELLEKNÉL)
1. Használjuk az egyenetlen felületre való tartozékot olyan felületek tisztítására, mint a parketta, márvány, stb. Az átlátszó mosó
/ szívó fejet kell felszerelni. A fej egyik oldala görbe, ez megfelel a szívófejnek, ezt nyomjuk bele a csõbe, majd járjunk vele
el úgy, mint egy normális takarítás alkalmával.
2. A tartozéknak két oldala van, az egyik felén gumi van, a másikon kefe. Ha ezek elhasználódnak, cserélje ki õket újra.
DERÉKSZÖGÛ (KÁRPITTISZTÍTÁSHOZ HASZNÁLHATÓ) SZÍVÓFEJ
1. Használja kárpitmunkára, székeire és karszékeire egyaránt.
2. Helyezze a mini tisztítószer és öblítõ csatlakozót a tisztítószeradagolóhoz. Ez egy kicsi csõ, amely használatával nincs
szükség a hosszabb csövekre. A mosó fejet felhelyezheti a szívó csõ tetejére.
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