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1.   Універсальна щітка-розпилювач
2.   Гнучкий шланг-подовжувач
3.   Відпарювач
4.   Довга насадка-розпилювач спрямованної дії
5.   Насадка-розпилювач для миття скла та плоских поверхонь
6.   Кругла щітка з полімерною щітиною
7.   Зігнута насадка-розпилювач для важкодоступних місць
8.   Тканинний чохол для прибирання пилу та поліровки
9.   Мірна склянка
10. Воронка
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  Запобіжні заходи

тільки після ознайомлення за інструкцією.
- Використовуйте прилад тільки всередині приміщень та тільки в описаних 
інструкцією цілях.
- Для уникнення випадкового забруднення оброблювальних матеріалів викори-
стовуйте тільки очищену або дистильовану воду.
- Не вмикайте пароочищувач в електромережу, що не відповідає технічним ха-
рактеристикам, вказаним в описі.
- Для уникнення ураження електричним струмом на торкайтесь дроту, розетки 
вологими руками.
- Перед початком роботи вивільніть мережевий шнур. Уникайте одночасного ви-
користання приладу з іншими приладами великої потужності.
- Перед початком роботи наповніть бак водою та встановіть необхідні насадки.
- Щоб уникнути деформації водяного баку, не заливайте в нього гарячу воду. 
Воду треба заливати перед кожним використанням та періодично перевіряти її 
рівень. При необхідності – додати воду в бак.
- Не набирайте воду безпосередньо з-під крану.
- Не додавайте очищувальні засоби у водяний бак.
- Не залишайте працюючий прилад без нагляду і не дозволяйте дітям грати з ним.
- Не допускайте самостійного використання дітьми.
- Не використовуйте усередині і поза приміщенням, де використовується аеро-
зольна продукція або застосовується кисень.

   Під час роботи приладу в режимах догляду за одягом і очищення поверхонь
не направляйте пару у бік людей, тварин і електричних приладів.

- Не використовуйте прилад 
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Мал. 1А Мал. 1Б

Мал. 2
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Мал. А3 Мал. 3Б
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  Функція відпарювання

- Для відпарювання використовуйте універсальну щітку-розпилювач (з чохлом
або без нього), яку приєднайте до пароочисника.
- Гаряча пара, проникаючи в тканину не розглажує її, а розм’якшує. Щоб
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Очистка водяного резервуара

Для пепередження забруднення тканини рекомендується використання очищенної 
води. В різних джерелах води відрізняється рівень мінеральних солей, які призво-
дять до утворення осаду та погіршення роботи приладу. Рекомендовано викорис-
тання тільки очищеної або дистильованої води, що подовжить строк експлуатації 
приладу та подовжить період між чищенням. 
Регулярність чищення: кожні 20 л використаної води.
Період може бути змінений при необхідності.
Очищення:
- Відкрутіть кришку водяного резервуару.
- Вилийте залишок води.
- Наповніть резервуар чистою водою до максимального рівня, струсіть та вилийте.
- Повторіть  це 2-3 рази.
- Закрутіть кришку.
Вода для використання обов'язково повинна бути холодною.
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Торгівельної марки

12  місяців
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* При відсутності представництва сервісного центру у Ва   місті слід  дзвонити  АСЦ м  Дніпро (гаряча лінія). шому  .  в  
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" ко Сан" Дашко И.В,Е

"Тритон побут сервіс"

АСЦ "Дніпро"

"Техніка і Сервіс"

"Telcom"

"Европобуттехсервіс"

"Росімпекс"

"Реал-Сервіс"

"Південь-сервіс"

ППКФ "Сервісцентр" 
ПП Гриценко

"Диса-Сервіс"

"Ремонт техніки"  
 ПП «Зверев»
«ОМіКОМ - Сервіс»

 ФОП Гринчук В.В.

АСЦ " лма Сервис"                                            Е

Тел. г ряч л н  а ої і ії

089-250-05-13

"Тандем-Сервіс"

«Тесла»
ПП Шепетуха А.В.

вул. Шолохова, 7

вул. Львівська, 8

вул. Верхня,6

вул. Ялтинська, 24/23 

вул. В. Чорновола,1-в

вул. Радянська, 44 оф. 2

бул-р. Краматорський, 3

вул. Свободи, 5

вул. Шараневича, 28

пр. Металургів 227

вул. Щоголева,14

вул. Петропавлівська, 86/1

вул. Тобольська, 69 оф. 2

вул. Курчатова, 18

вул. Легоцкого 3, корп. 2

вул. Руська, 234 Г

вул. 4ГОВДД, 1
( ул. Сабурова)в

вул. Ф. Энгельса, 120

вул. Красіна, 120

вул. Ярославська, 26/2

Дніпро

Житомир

м. Овруч
(Житомир. обл.)

Запоріжжя

Київ

Кропивницький

Кременчук

Краматорськ

Слав янськ’

Львів

Маріуполь

Одеса

Суми

Харків

Хмельницький

Ужгород

Чернівці

Дружківка

Полтава

Черкаси

(0522) 27-28-40, (093) 836-20-51, (097) 543-10-13
 (095) 309-44-40

(097) 662-37-96

(0412) 47-15-68

 (04148) 4-37-73, (067) 411-58-13

(061) 218-74-31

(044) 576-46-16, (096) 872-13-68, (073) 415-71-78

(053) 663-91-92

(0626) 48-85-97, (095) 700-95-88,(096) 325-58-38 

(06262) 2-86-20, (099) 513-77-26, (068) 672-88-05 

(032) 239-55-77, 239-51-52

(095) 028-26-28,(098)312-26-28

(048) 734 98 15,(0482) 787-00 08- - -

(0542) 66-03-00

(0312) 65-42-66  

(0372) 50 75 00, (099) 029-69-67- -

(06267) 3-48-41,  (099) 650-7-734    

(050) 013-72-17  

(0472) 56-20-79  (094) 984-30-79 (099) 984-06-03

(057) 343-96-06, (099) 347-39-39, (098) 647-39-39
(063) 475-39-39
(0382) 78-37-55, 78-37-73,(067) 381-06-58
(067) 334-25-76


