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T Ü R K ÇE
Cihazı kullanmadan önce bu talimatları
dikkatlice okuyun.

BUHARLI PASPAS
A) Fırça
B) Fırça bağlantısı
C) Uzatma halkası somunu
D) Gövde
E) Eklem kilidi
F) Pürüzsüz yüzeyler için temizlik bezi
G) Pürüzlü yüzeyler için temizlik bezi
Bu cihaz 2004/108 / EC Direktifi (EMC) ve 2006/95 / EC Direktifi
(düşük voltaj) ile uyumludur.
Polti S.p.A. önceden haber vermeksizin ekipman değiştirme
veya aksesuar teknik özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Dİ K K AT !
Kullanım önlemleri, doğru ürün kullanımı ve ürünün atılması
(WEEE) hakkında bilgi için, lütfen bu aksesuarın bağlı olduğu
ürünün kullanıcı kılavuzuna bakın.
KUL L ANI M A HA Z I RL I I K
• Buhar paspasını (D) kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi
buhar cihazının gövdesine bağlayın..
• Boru uzatma halkası somununu sökün ve boruyu gerektiği gibi
uzatın (şek. 1).
• En iyi kullanım için fırça uzunluğu kullanıcının yüksekliğiyle
aynı olmalıdır.
Halka somunu sıkın.
Cİ HAZ I N K UL L A NI M I
• Cihazı kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi açın.
• Cihazın bir buhar ayarı varsa, buharı istenilen düzeyde
ayarlayın.
• Ürünle birlikte verilen bezi kullanmadan önce, cihazın çalışma
sıcaklığını sabitlemek için fırça ile temizlenecek yüzeye 15-20
saniye boyunca buhar verin.
• Buhar, temizlenecek yüzeydeki fırçayı hafifçe bastırarak
etkinleştirilir.
• Üzerine cırt cırt kullanarak bezi fırçanın üzerine takın (şek. 2).
Kumaş (F) pürüzsüz yüzeylerin temizliği için uygundur. Özel
bileşimi, yüzeylerin iyi kurumasını sağlar. Kumaş (G) bunun
yerine pişmiş toprak gibi pürüzlü yüzeyleri temizlemek için
uygundur ve daha iyi temizler.
• Bir sonraki paragrafta verilen tavsiyelere göre kullanıma
başlayabilirsiniz.

• Özellikle yoğun kullanımdan sonra, bez kire ve neme doymuş
olabilir böyle bir durumda, bezi temiz bir bezle değiştirin.
K UL L A NI M T A V S İ Y E Sİ
• Ahşap yüzeyleri ve işlenmiş pişmiş toprak zemini temizlerken
dikkatli olun, çünkü uzun süreli buhar kullanımı temizlenecek
yüzeylerin cila veya rengine zarar verebilir. Bu nedenle, bu
yüzeylerin sadece kısa bir süre için buharla temizlenmesine
veya daha önce buharlanmış bir bezle temizlenmesini
öneriyoruz.
• Verimli bir şekilde temizlemek için, odaların köşelerinden
başlayın ve yüzeyi temizlemek için geriye doğru hareket edin.
• Fırçayı öne doğru iterken daima buhar verin, ardından fırçayı
geriye doğru çekerek (buhar vermeden) kiri alın.
• Daha verimli bir toplama için fırçayı kendinize doğru “S”
şeklinde çekin (şek. 3).
D İ K E Y Y Ü Z E YL E R İ N T E M İ ZL İ Ğ İ
UYARI: Mutfak ve banyo fayans duvarları gibi yüzeyler
nemli temizliğe uygun olmalıdır. Boyalı duvarlarda veya
buhar
kullanımına
uygun
olmayan
yüzeylerde
KULLANMAYIN.
• Dikey yüzeyleri temizlemek için, eklemin sabit kalması için
fırçayı kilitleyin.
Bunu yapmak için, kilidi şekil 4'te gösterildiği gibi alçaltın.
• Mafsalı serbest bırakmak için kilidi orijinal konumuna geri getirin.
Depolama sırasında fırçanın yer kaplamaması için eklemi
kilitlemek de yararlıdır.
C İ H A Z I N B A KI M I
• Herhangi bir bakım işlemi yapmadan önce cihazın elektrik
bağlantısını mutlaka kesin.
• Cihazın gövdesini temizlemek için nemli bir bez kullanın.
• Bezleri temizlemek için, üzerinde verilen talimatları izleyin.

