
Прочетете всички инструкции преди употреба почистване с пара. УПОТРЕБА само според указанията.

И Х12

12 IN 1
Комбинирано
Упътване
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МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО. Неспазване на инструкциите, 

продуктът ще анулира гаранцията.

Прочитане на всички инструкции преди да използвате този почистване с пара.

Както при всеки електрически уред, основни предпазни мерки винаги трябва да се спазват при използването на 

този продукт, включително следните:

1. Уверете се, че напрежението на главната посочен на съответния продукт отговаря на напрежението на 

електрическия контакт.

Номинално напрежение: 110 ~ 120V, 60HZ, 1300W 

или

  220 ~ 240V, 50 / 60Hz, 1300W

2. За да се осигури продължаване на защита срещу риск от токов удар, да се свържете правилно заземени контакти 

само.

3. Този продукт е предназначен само за домашна употреба.

4. Да не се използва на открито.

5. Не оставяйте H2O MOP Х5 ™ без надзор, докато включен. Изключете електрическия кабел, когато не 

се използва, а също така преди.

6. Да не се допуска на H2O MOP X5 ™ да се използва като играчка. Малките деца трябва да се наблюдават, за да 

не си играят с уреда. Специално внимание е необходимо, когато се използва в близост до деца, домашни 

любимци или растения.

7. Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, 

сензорни или умствени способности, или липса на опит и познания, освен ако не са под 

контрол, са били инструктирани как да използват уреда от лице, отговорно за тяхната 

безопасност.

8. Никога не директно пара към хора, животни или растения.

9. Не се потапя H2O MOP Х5 ™ във вода или други течности.

ВАЖНИ МЕРКИ

! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ

За да намалите риска от пожар, токов удар или нараняване, изключете уреда от 

контакт, преди обслужване.

отстраняване на проблеми

! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ

проблем

Устройството не 

захранването на

ПОНИЖЕНА пара или NO 

ПАРА

Парата излиза ОТ 

ВРЪЗКИ

Торинския ПОЧИСТВАНЕ 

се намокри

Възможна причина 

Уредът не е включен в или е 

включено

Празен воден резервоар 

Блокирани Steam Дюза

Lime мащаб депозит

Прикаченият файл не е 

свързан правилно

Отломки или препятствия в 

точките на свързване

Платът получава наситен с 

вода

Решение

Уверете се, че уредът е включен в 

подходящ контакт и ключа е включен 

(I).

Напълнете резервоара за вода 

Премахване Моп ръководител и 

Почистете дюзата. Следвайте 

процедура почистване в това 

Ръководство на потребителя за 

отстраняване на котлен камък.

Изключете уреда, оставете го да 

изстине, изключете аксесоарите и ги 

поставете отново правилно. 

Премахнете аксесоара и да се 

провери и чисти точки на свързване.

Премахване на мокра кърпа и я 

заменете с нова кърпа за почистване 

(незадължително т) и не позволявайте 

кърпа, за да се охлади, след това 

изцедете я и отново я поставете.

3
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10. Да не се използва с повреден кабел или щепсел. Ако H2O MOP X5 ™ не работи както трябва, е била повредена, 

оставени на открито, или потопен във вода, да го върне на дистрибутора. Ако захранващият кабел е 

повреден, той трябва да бъде заменен от производителя или от квалифициран ремонт съоръжение за да се 

избегне опасност.

11. Не дърпайте и не пренасяйте устройството от захранващия кабел, използвайте кабел като дръжка, 

затворете вратата върху кабела, не дърпайте кабела около остри ръбове и ъгли. Съхранявайте кабел 

далеч от горещи повърхности.

12. Никога сила щепсела в контакта.

13. Не използвайте удължители или обекти с неадекватна електрически ток товароносимост.

14. Извадете след всяка употреба. За безопасно изключете, хванете щепсела и внимателно издърпайте, не 

изключвайте чрез издърпване на кабела.

15. Не пипайте щепсела или H2O MOP X5 ™ с мокри ръце или работят без обувки.

16. Не поставяйте никакви предмети в отворите на уреда. Да не се използва с всяко отваряне блокиран.

17. Не използвайте Моп ръководителя без етаж кърпа на мястото си.

18. Да не се използва без вода в резервоара за вода.

19. изключително внимателни при използването на стълби.

20. Да се съхранява вашата H2O MOP X5 ™ на закрито, на хладно и сухо място.

21. Пазете работното си място подредено

22. Никога не поставя гореща вода или други течности, такива като ароматни, алкохолна основа, или 

детергенти в H2O MOP Х5 ™ вода резервоар. Това ще направи операцията опасна и повреди 

устройството.

23. Винаги дръжте на изхода за парата ясно. Избягвайте да поставяте откриването на пара върху меки 

повърхности, които могат да блокират притока на пара. Дръжте отворите без влакна, косми и 

други потенциални препятствия, за да се гарантира правилното преминаване на парата.

Благодарение на високото съдържание на минерални води в някои области, може да забележите, че по-малко, 

излиза пара от ръчни параход аксесоарите за него. Това може да бъде причинено от калциев натрупване вътре 

върха на дюзата. Как да се почисти калций натрупване:

Препоръчваме ви да използвате лубрикант спрей. Спрей малка разрушаване или два от смазващото 

средство в края на дюзата за Jet. След разпръскване лубрикант в компонента, запълни уредът с вода 

според указанията и тече непрекъснато струя от пара през засегнатия аксесоар за няколко минути за 

отстраняване на депозита. След пътя на пара е ясно, насочете параход в неутрална повърхност или кърпа 

за почистване, за да се уверете, че не отломки се излъчва.

Препоръчваме формопреобразуващ тази процедура в защитени и добре проветриво 

място.

Микрофибърна кърпа грижи:

• Машина за промиване при 60 ° С (140 ºF)

• Не се избелва

• Да не се използва омекотител

4

• Почистване блокирана парочистачка аксесоари.
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24. Използване само както е указано в това ръководство. Използвайте 

препоръчителните аксесоари само на производителя.

25. Използване на прикачени файлове които не са предвидени или продавани от производителя или от 

упълномощен дистрибутор може да причини пожар, токов удар или нараняване.

26. течност или пара не трябва да бъде насочено към оборудване, съдържащо електрически 

компоненти, като вътрешността на фурни.

27. Да не се излага на дъжд.

28. Спиране с помощта на H2O MOP X5 ™, ако наблюдаваме изтичане на вода, и се свържете с квалифициран 

техник.

29. Не използвайте H2O MOP Х5 ™ в затворени пространства, които се запълват с запалими, експлозивни 

или токсични пара като разредител за боя или боя на маслена основа.

30. Да не се използва върху кожа, полиран восък мебели или подове, незапечатани дървени или паркет, 

синтетични материи, кадифе или други деликатни парни чувствителни материали.

31. Да не се използва за целите на отопление.

32. Изключете уреда от контакта преди обслужване.

33. Не докосвайте горещи повърхности.

34. Не поставяйте върху или близо до горещ газ или електрическа горелка или в загрята фурна.

35. За да изключите уреда, завъртете ключа на електрозахранването (O / I) в положение "OFF", след това 

извадете щепсела от контакта на стената.

36. Не използвайте уреда за различни от предназначението му,.

37. Трябва да се внимава, когато се използва уред, поради емисиите на пара.

38. За да се избегне претоварване на електрическата инсталация, не се задействат друг уред в един и 

същи контакт (верига), както за почистване на пара.

 Опасност от опарване

ДОМАКИНСКИ ПОЛЗВАНЕ

Търговското използване на това устройство анулира гаранцията на производителя.

Запазете тези указания

! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ

2) Използвайте Почистване Pin за отстраняване на нечистотии от малкия отвор на изхода на пара в основното 2) Използвайте Почистване Pin за отстраняване на нечистотии от малкия отвор на изхода на пара в основното 

тяло, както е показано на фиг. 2. Чрез разклащане и натискане на щифт нагоре и надолу, ще почисти контакта 

пара. Винаги се уверявайте, че цялата скала отломки са били премахнати от контакта пара преди сглобявате. 

Продължи въртеливи Почистване Pin, докато престане да отломки е очевидна.

С помощта на почистващ разтвор 

1) Получава се разтвор на 1/3 бял оцет и 2/3 чешмяна вода и се добавя към резервоара за вода.1) Получава се разтвор на 1/3 бял оцет и 2/3 чешмяна вода и се добавя към резервоара за вода.

2) Защитете и поставете системата, за да се гарантира, парна освободен е насочен далеч от пода или околните 2) Защитете и поставете системата, за да се гарантира, парна освободен е насочен далеч от пода или околните 

предмети и повърхности. Включете уреда в, включване на уреда с натискане на превключвателя на 

захранването (O / I) и ще позволи на устройството за производство на пара, докато разтворът, оцет / вода се 

изразходва.

3) Повторете горната процедура толкова пъти, колкото е необходимо, докато нормално пара 3) Повторете горната процедура толкова пъти, колкото е необходимо, докато нормално пара 

се постига скорост на потока.

4) Напълнете резервоара за вода с прясна вода и изплакнете.4) Напълнете резервоара за вода с прясна вода и изплакнете.

5) Напълнете резервоара за вода с прясна вода, да се добави към устройството и да освободи пара 5) Напълнете резервоара за вода с прясна вода, да се добави към устройството и да освободи пара 

чрез системата до резервоара за вода е празен.

Не оставяйте без надзор параходът време на процеса на котлен камък премахване и / или по 

време на използване.

Извършва се почистване тест по подходящ изолиран район след всяко премахване котлен камък, за да се 

гарантира, че не е останал в системата отломки.

Опасност от опарване

! СЪОБЩЕНИЕ! СЪОБЩЕНИЕ

! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ

! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ

2
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ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

Изглед отпред изглед отзад

Извита дръжка

Горна кабел Wrap

Захранващ кабел

Титуляр на кабела Извита 

дръжка Бутон за заключване

Удължаване дръжка

Долна кабел Wrap Extension 

Lock Дръжка Button

Превключвател на захранването (O / I) с LED ON / OFF Light

Парна регулатор резервоара 

за вода Cap резервоара за 

вода Корпус Lock Button (на 

основно тяло)

Моп Head

АКСЕСОАРИ

планер микрофибърна кърпа Измерване Cup Почистване Pin

225 ml

150ml

100ml

50ml

Дюза Кръгла четка (Месинг) Кръгла четка (найлон) 

Уверете се, че уредът е изключен от електрическата мрежа при извършване на 

почистване.

Отцедете останалата вода в резервоара и почистване на резервоара след всяка употреба. Моля, използвайте 

препарат за почистване на аксесоарите (Дюза и кръгла четка), когато те са мръсни, а след това измийте с чиста 

вода и въздух суха.

Как да decalcify резервоар вътрешността на вода:

За да почистите калциеви отлагания, които се натрупват във вътрешността на резервоара за вода, добавете 

една или две супени лъжици бял оцет до пълен резервоара за вода, затворете капачката резервоара за вода и 

разклатете. Не изключвайте параход нататък.

Нека единицата седи в продължение на няколко часа. След това се изпразни резервоара за вода и напълнете с 

чиста вода и празен, докато тя се изплаква ясно.

Не потапяйте H2O MOP X5 ™ във вода.

• процедура за почистване за отстраняване на котлен камък

Ако вашият H2O MOP X5 ™ започва да произвежда пара по-бавно от обикновено или спира да произвежда пара 

може да се наложи да премахнете котления камък. Lime мащаб може да се развива с течение на времето на 

металните части и значително се отрази на ефективността въже.

Необходимо е да се отстрани котления камък редовно, на всеки 25 - 50 пъти, които използвате пълен резервоар с 

вода, или най-малко веднъж месечно, особено в райони с твърда вода. Честотата на отстраняване на котления 

камък зависи от твърдостта на чешмяната вода и колко често ще използвате парцала пара.

В H2O MOP Х5 ™ използва чешмяна вода. Въпреки това, в райони с твърда вода, дестилирана вода, 

трябва да се използва за по-добра производителност.

За да премахнете котления камък от H2O MOP X5 ™, моля, следвайте тези процедури:

С помощта на стъргалка

1) Уверете се, че H2O MOP X5 ™ е изключен от захранването, преди да поддръжка.1) Уверете се, че H2O MOP X5 ™ е изключен от захранването, преди да поддръжка.

Почистване и поддръжка

! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ

! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ
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Допълнителен материал по избор

Удължаване маркуч чистач Почистване на прозорци Tool

за Hand-Heald параход

1) Изключете захранващия кабел от контакта.1) Изключете захранващия кабел от контакта.

2) Позволете Моп Pad / платнища да се охлади, и внимателно извадете кърпа за почистване от 2) Позволете Моп Pad / платнища да се охлади, и внимателно извадете кърпа за почистване от 

Моп Head, като кърпа за почистване все още може да бъде горещо.

3) Всяка вода, оставаща в резервоара за вода трябва да бъде изпразнен преди уреда 3) Всяка вода, оставаща в резервоара за вода трябва да бъде изпразнен преди уреда 

съхранение. Винаги се изпразни резервоара за вода в края на всяка употреба.

4) Нека всеки вода (които могат да останат като продукт на кондензация) се оттича от 4) Нека всеки вода (които могат да останат като продукт на кондензация) се оттича от 

откриване пара преди съхранение на уреда.

5) Увийте захранващ кабел около Горен и Долен кабел Wrap.5) Увийте захранващ кабел около Горен и Долен кабел Wrap.

6) Почистете всички повърхности на H2O MOP Х5 ™ на с мека кърпа. Съхранявайте на защитена6) Почистете всички повърхности на H2O MOP Х5 ™ на с мека кърпа. Съхранявайте на защитена

сухо място.

7) Моля, съхранявайте уреда на хладно и сухо място, когато не се използва. Не го оставяйте7) Моля, съхранявайте уреда на хладно и сухо място, когато не се използва. Не го оставяйте

изложен на слънчева светлина или дъжд.

8) Вертикална съхранение на H2O MOP Х5 ™ на с влажна Моп Pad / плат може да доведе 8) Вертикална съхранение на H2O MOP Х5 ™ на с влажна Моп Pad / плат може да доведе 

във формирането на бели петна на вашия етаж. За да премахнете белите марки, чиста площ с оцет. 

Уверете се, че за да се отстрани Моп Pad / сукното преди съхранение.

СЛЕД УПОТРЕБА

Почистване на прозорци Garment задушаване марля 

кърпа кърпа кърпа



Моля, уверете се, че уредът е изключен от електрически контакт и ключът за 

захранването (O / I) е в положение "OFF" (О) позиция преди монтажа на уреда или да 

смените приставката.

1) Поставете Моп ръководителя на основното тяло, както 

следва: Поставете Съвместната Въртящ се в определена 

дупка в основното тяло, докато се застопори на мястото си с 

бутон за заключване на основното тяло (ще чуете 

специфичен звук).

Уверете се, че ръководителят на Моп е здраво заключена 

на място преди употреба.

2) Поставете разширение Работете в определен 

отвор в основното тяло, докато тя стане 

заключена на място с разширение Дръжка Lock 

бутон.
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КАК да се сглоби H2O MOP X5 ™

1а 1б

2а 2b

! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ
              Опасност от опарване

Не докосвайте Почистване на прозорци / облекла параход Tool или Lint торинския време ползване, тъй 

като тези компоненти могат да получат много горещи. Дръжте Extension маркуч далеч от тялото си и 

избягвайте да докосвате на маркуча, тъй като тя може да се нагорещи.

7) Когато Ръчен параход спира излъчване на пара, просто го изключете и извадете устройството, пълни 7) Когато Ръчен параход спира излъчване на пара, просто го изключете и извадете устройството, пълни 

резервоара за вода и да продължи почистване.

8) След като приключите с почистването позволи Lint кърпа, за да се охлади и внимателно я извадете от 8) След като приключите с почистването позволи Lint кърпа, за да се охлади и внимателно я извадете от 

инструмент за почистване на прозорци, тъй като Lint сукното все още може да бъде горещо.

Coral кърпа за Моп Head

Прикрепете триъгълник с форма на Coral кърпа за глава на Моп изпълните същите указания, 

както е предвидено в кърпа от микрофибър с велкро лента в секцията "Как да се сглоби H2O 

MOP X5 ™" в това ръководство.

The Coral сукното е мека и трайна със стотици супер абсорбиращи ресни, идеален за вашата запечатан твърда 

дървесина, керамични и други видове подови настилки.

Тане Direct и дъщерните й компании поемат отговорност за наранявания или щети, произтичащи от 

злоупотребата с H2O MOP X5 ™, включително и на неспазването на инструкциите, съдържащи се в това 

ръководство за потребителя или предоставени от производителя или дистрибутора на третираната 

повърхност ,

! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ
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3) Поставете Извита дръжка на определения 3) Поставете Извита дръжка на определения 

откриването на дръжката на разширение, докато тя 

стане заключена на място с извито дръжка бутон за 

заключване на.

Уверете се, че двете части, дръжката 

Разширение и извитата дръжка, са осигурени 

на място, преди употреба.

4) Превърнете Долна кабел Wrap да приведе отвора на 4) Превърнете Долна кабел Wrap да приведе отвора на 

канала кабел с канала за въже в дръжката разширение, 

както е показано на фиг. 4а. 

Поставете захранващия кабел през целия път в своята 

канал и завъртете долния пояс Wrap за заключване на 

захранващия кабел, както е показано на фиг. 4б.

3b3а

4b4а

8) След като приключите с почистването позволи на Duster Coral кърпа, за да се охлади и внимателно я 8) След като приключите с почистването позволи на Duster Coral кърпа, за да се охлади и внимателно я 

премахнете от рамката на Duster, като Корал сукното все още може да бъде горещо.

LINT КЪРПА

Уверете се, че H2O MOP X5 ™ е изключен.

1) Напълнете резервоара за вода с вода. Моля, вижте секцията 1) Напълнете резервоара за вода с вода. Моля, вижте секцията 

"Как да се използва H2O Моп Х5 ™" в това ръководство.

2) Инсталирайте Lint сукното върху Почистване на прозорци / 2) Инсталирайте Lint сукното върху Почистване на прозорци / 

Garment пара инструмента и приложете Почистване на прозорци / 

Garment пара инструмента за удължаване на маркуч, както е 

описано в раздела "Как да се съберат допълнителните аксесоари" в 

това ръководство. 

3) Изберете една от следните Парни Regulator позиции: 1 - 3) Изберете една от следните Парни Regulator позиции: 1 - 

ниско или 2 - Medium 

Да не се използва 3 - Високо и 4 - Горещи настройки Спрей парни при използване на облекла 

параход.

Можете да промените позицията на Steam регулатор и на изхода на парата по време на работа на H2O MOP X5 ™.

4) Следвайте Стъпка 3 е описано в раздела "Как да се съберат допълнителните аксесоари" в това 4) Следвайте Стъпка 3 е описано в раздела "Как да се съберат допълнителните аксесоари" в това 

ръководство.

5) Дръжте Ръчен параход в едната ръка и хванете ръкохватката на разширението маркуч с 5) Дръжте Ръчен параход в едната ръка и хванете ръкохватката на разширението маркуч с 

друга страна, както е показано по-горе.

6) Бавно минават над повърхността да се почисти. Най-абсорбиращ Lint сукното вдига мръсотия / косата 6) Бавно минават над повърхността да се почисти. Най-абсорбиращ Lint сукното вдига мръсотия / косата 

разхлаби от парата. Да не се използва върху животни.

Дърпане на разширението маркуч с прекомерна сила ще я повреди, в резултат на изтичане на пара.

! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ



РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

25

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

10

Поставете захранващия кабел в държача на кабела намира в 

горната част на дръжката на разширение, както е показано на 

фиг. 4в и след това поставете Захранващ кабел в горния 

пояс Wrap, както е показано на фиг. 4г.

5) Поставете Mircofiber плат на дъното на ръководителя на Моп и се уверете, че всички контурите на 5) Поставете Mircofiber плат на дъното на ръководителя на Моп и се уверете, че всички контурите на 

плата са изравнени с куки за захващане на дъното на Моп ръководителя (виж фиг. 5а), след което 

натиснете плата срещу Моп ръководителя така бримките върху кърпата улавят захващащите шини на 

главата на въже и притежават парчета заедно.

6) При използване H2O MOP Х5 ™ на килим повърхности: 6) При използване H2O MOP Х5 ™ на килим повърхности: 

Поставете Моп ръководителя, с микрофибър плат в място, в 

горната част на крилото на килим, както е показано на фигура 

6а.. Не се опитвайте да използвате H2O MOP X5 ™ 

устройството на мокет / килим повърхности, без крилото 

килим на място.

Никога не използвайте килим планер върху 

повърхности, които са предразположени към надраскване.

Никога не се съберат или премахване на аксесоарите, докато устройството е в експлоатация.

! СЪОБЩЕНИЕ! СЪОБЩЕНИЕ

! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ

5б

4в 
4d

5а

6a 6b

DUSTER

Уверете се, че H2O MOP X5 ™ е изключен.

1) Напълнете резервоара за вода с вода. Моля, вижте секцията 1) Напълнете резервоара за вода с вода. Моля, вижте секцията 

"Как да се използва H2O MOP X5 ™" в това ръководство.

2) Инсталирайте Coral сукното върху рамката на Duster и 2) Инсталирайте Coral сукното върху рамката на Duster и 

прикачете Duster с разширение маркуч, както е описано в 

раздела "Как да се съберат допълнителните аксесоари" в това 

ръководство. 

3) Изберете една от следните пара регулатор позиции: 1 - 3) Изберете една от следните пара регулатор позиции: 1 - 

ниска с 2 - среден или 3 - висока

Да не се използва 4 - настройка Hot Спрей пара при използване на Duster.

Можете да промените позицията на Steam регулатор и да промени изхода на парата по време на работа 

на H2O MOP X5 ™.

4) Следвайте Стъпка 3 е описано в "Как да се използва Ръчно Ръчно параход" секцията в това 4) Следвайте Стъпка 3 е описано в "Как да се използва Ръчно Ръчно параход" секцията в това 

ръководство.

5) Дръжте Ръчен параход в едната ръка и хванете ръкохватката на разширението маркуч с 5) Дръжте Ръчен параход в едната ръка и хванете ръкохватката на разширението маркуч с 

друга страна, както е показано по-горе.

6) Бавно минават над повърхността да се почисти. Абсорбиращата Coral сукното улавя мръсотията разхлаби 6) Бавно минават над повърхността да се почисти. Абсорбиращата Coral сукното улавя мръсотията разхлаби 

от парата. Дръжте кърпа удобен и обърше излишната вода, които могат да се натрупват.

Дърпане на разширението маркуч с прекомерна сила ще я повреди, вероятно в резултат на изтичане на пара. 

Опасност от опарване

Не докосвайте Duster / Coral сукното по време на използване, тъй като тези компоненти могат да получат 

много горещи. 

Дръжте Extension маркуч далеч от тялото си и избягвайте да докосвате на маркуча, тъй като може да се 

нагорещи. 

7) Когато Ръчен параход спира излъчване на пара, просто го изключете и извадете устройството, пълни 7) Когато Ръчен параход спира излъчване на пара, просто го изключете и извадете устройството, пълни 

резервоара за вода и да продължи почистване.

! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ

! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ
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МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА

H2O MOP Х5 ™ е проектиран да старателно чисти подови повърхности, като например мрамор, керамика, килим, 

камък, линолеум, и запечатани дървени подове и паркет. Не всички видове настилки са подходящи за почистване 

с пара.

Действието на топлина и пара ми се отстрани восъка върху повърхности, обработени с восък. Не използвайте 

върху незапечатан паркет или нека единица стои на всяко дърво или чувствителен на топлина етаж за 

продължителен период от време. Това може да доведе зърно дърво да се покачва, в допълнение към други 

видове повреди.

При използване на винил, линолеум или други чувствителни на нагряване, подове, изключително внимателни. 

Твърде много топлина може да се стопи лепило в настилката. Използвайте само на ламиниран паркет, който е бил 

положи професионално и без никакви пропуски или пукнатини, които ще позволяват навлизането на влага.

Тествайте H2O MOP X5 ™ на малък изолиран район на вашата подова настилка преди цялостното използване на 

всяка повърхност на пода.

Винаги проверявайте използването и инструкции на производителя на подови настилки или дистрибутор 

грижи, преди да използвате H2O MOP X5 ™. 

Когато се съмнявате, моля консултирайте се със специалист паркет. Използвайте само килим планера на 

килими и черги. Използването на планера килим на други подови настилки ще доведе до резки и по възможност 

чесане.

Този продукт отделя пара и създава влага. Водни знаци, обезцветяване или повреда на повърхността на 

пода може да се случи, ако уредът е оставено работи твърде дълго на едно място.

Как да се използва H2O MOP X5 ™Как да се използва H2O MOP X5 ™Как да се използва H2O MOP X5 ™

! СЪОБЩЕНИЕ! СЪОБЩЕНИЕ

5) За пара дреха, поставете елемент от облеклото на закачалка и пара дрехата директно.5) За пара дреха, поставете елемент от облеклото на закачалка и пара дрехата директно.

6) Дръжте Ръчен параход в едната ръка и хванете 6) Дръжте Ръчен параход в едната ръка и хванете 

ръкохватката на разширението маркуч с друга страна, както е 

показано. Бавно плъзнете облекла параход ръководителя 

вертикално, от върха до дъното на дрехата. Можете също 

така да се обърне тази движение и пара от дъното до върха. 

Пердета и завеси могат да бъдат задушени, докато те са 

висящи.

Моля обърнете се към етикета на елемент от облеклото, за 

да проверите дали дрехата може да бъде пара. 

Някои материи като кожа, велур, кадифе и може да не са подходящи за пара. Ако не сте 

сигурни, тогава пара една малка част от вътрешната страна на дрехата, за да се тества, че да 

не увреди тъканта преди пара цялата дреха или плат.

ВНИМАНИЕ: Дърпане на разширението маркуч с прекомерна сила ще повреди маркуча, вероятно в 

резултат на изтичане на пара.

Опасност от опарване

Не докосвайте облекла параход Tool / сукното по време на използване, тъй като тези компоненти могат 

да получат много горещи. 

Дръжте Extension маркуч далеч от тялото си и избягвайте да докосвате на маркуча, тъй като може да се 

нагорещи. нагорещи. 

7) Когато Ръчен параход спира излъчване на пара, просто го изключете и извадете устройството, пълни 7) Когато Ръчен параход спира излъчване на пара, просто го изключете и извадете устройството, пълни 

резервоара за вода и да продължи почистване.

8) След като приключите с почистването позволи на облекла за готвене на пара кърпа, за да се охлади и 8) След като приключите с почистването позволи на облекла за готвене на пара кърпа, за да се охлади и 

внимателно я извадете от инструмент за почистване на прозорци, като облекла за готвене на пара сукното все 

още може да бъде горещо.

! СЪОБЩЕНИЕ! СЪОБЩЕНИЕ

! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ

! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ
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1) Напълнете резервоара за вода с вода:1) Напълнете резервоара за вода с вода:

Уверете се, че H2O MOP X5 ™ е изключен.

Включете резервоара за вода капачка обратно на часовниковата стрелка около 90 ° към "Open" 

позиция и отстраняване на капачката, както е показано на фиг. 1а, б и в.

Дръжте въже под ъгъл 45 °, както е показано на Фиг. 1d и се добавя вода в резервоара до нивото MAX с 

помощта на мерителната чашка. Не препълвайте. максималният капацитет на резервоара е 400 мл / 13,5 OZ.

45º

1г 1е 
1е

1б1а 1в

! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ

6) Когато Ръчен параход спира излъчване на пара, просто го изключете и извадете устройството, пълни 6) Когато Ръчен параход спира излъчване на пара, просто го изключете и извадете устройството, пълни 

резервоара за вода и да продължи почистване.

7) След като приключите с почистването, оставете Coral кърпа, за да се охлади и внимателно я извадете от 7) След като приключите с почистването, оставете Coral кърпа, за да се охлади и внимателно я извадете от 

инструмент за почистване на прозорци, като кърпа за почистване все още може да бъде горещо.

• Да не се използва пара за почистване на замразени прозорци.

• Бъдете внимателни, когато използвате параходът върху стъкло, тъй като той може да се счупи.

дреха параход

Уверете се, че H2O MOP X5 ™ е изключен.

1) Напълнете резервоара за вода с вода. Моля, вижте секцията "Как да се използва H2O MOP X5 ™" в 1) Напълнете резервоара за вода с вода. Моля, вижте секцията "Как да се използва H2O MOP X5 ™" в 

това ръководство

2) Инсталирайте облекла параход сукното върху Почистване на прозорци / Garment пара инструмента и 2) Инсталирайте облекла параход сукното върху Почистване на прозорци / Garment пара инструмента и 

приложете Почистване на прозорци / Garment пара инструмента за удължаване на маркуч, както е описано в 

раздела "Как да се съберат допълнителните аксесоари" в това ръководство.

3) Изберете една от следните Steam Регулатора3) Изберете една от следните Steam Регулатора

позиции: 1 - ниско или 2 - средни при използване на облекла за пара.

Да не се използва 3 - Високо и 4 - Горещи настройки Спрей парни при използване на облекла 

параход.

Можете да промените позицията и парна изход Steam регулатор по време на работа на H2O MOP X5 ™.

4) Следвайте Стъпка 3 е описано в "Как да се използва Ръчно Ръчно параход" секцията в това 4) Следвайте Стъпка 3 е описано в "Как да се използва Ръчно Ръчно параход" секцията в това 

ръководство.

! СЪОБЩЕНИЕ! СЪОБЩЕНИЕ
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Поставете капачката резервоара за вода и 

завъртете по часовниковата стрелка около 90 

° към "Close" позиция, докато капачката се 

затяга здраво.

В H2O MOP Х5 ™ използва чешмяна вода. 

Въпреки това, в райони с твърда вода, 

дестилирана 

вода трябва да се използва за по-добра производителност.

Уверете се, че мед конус вътре в резервоара за вода винаги е потопен във вода 

(Както е показано на фиг. 1и) по време на работа на H2O MOP X5 ™.

Никога не поставяйте почистващи препарати или ароматизирани продукти в H2O MOP X5 ™. Това ще 

направи операция опасен и повреди устройството.

2) Изберете една от следните Steam Regulator позиции: 2) Изберете една от следните Steam Regulator позиции: 

1 - ниска с 2 - Medium, 3 - висока и 4 - Гореща спрей

• 1 - ниско и 2 - на средно положение: Идеален за почистване на 

всякакви твърди подови настилки, такива като линолеум, керамика, 

мрамор, дърво и др

• 3 - Високо Настройка: Идеален за почистване на килими и черги.

• 4 - Hot Setting Спрей: Идеален за почистване на бани, кухни, подпрозоречни 

первази, колела на леки автомобили и др Можете да промените позицията на Steam 

регулатор и да промени изхода на парата по време на работа на H2O MOP X5 ™.

! СЪОБЩЕНИЕ! СЪОБЩЕНИЕ

1 час1 грам

1и

2

Почистване на прозорци TOOL

Уверете се, че H2O MOP X5 ™ е изключен.

1) Напълнете резервоара за вода с вода. Моля, вижте секцията "Как да се използва H2O MOP X5 ™" в 1) Напълнете резервоара за вода с вода. Моля, вижте секцията "Как да се използва H2O MOP X5 ™" в 

това ръководство

2) Инсталирайте Coral сукното върху инструмент за почистване на прозорци и приложете Почистване на прозорци 2) Инсталирайте Coral сукното върху инструмент за почистване на прозорци и приложете Почистване на прозорци 

инструмента за удължаване на маркуч, както е описано в раздела "Как да се съберат допълнителните аксесоари" 

в това ръководство 

3) Следвайте стъпки 2 и 3, описани в "Как да се използва Ръчно 3) Следвайте стъпки 2 и 3, описани в "Как да се използва Ръчно 

Ръчно параход" секцията в това ръководство.

4) Дръжте Ръчен параход в едната ръка и хванете 4) Дръжте Ръчен параход в едната ръка и хванете 

ръкохватката на разширението маркуч с друга страна, 

както е показано.

5) Бавно премине през стъкло (или друга подобна) повърхност, за да се почисти. Нанесете щедро пара. 5) Бавно премине през стъкло (или друга подобна) повърхност, за да се почисти. Нанесете щедро пара. 

Абсорбиращата Coral сукното улавя мръсотията разхлаби от парата, и гумения ракел острието 

премахва всички останали следи от вода. Дръжте кърпа удобен и обърше излишната вода, които могат 

да се натрупват.

Дърпане на разширението маркуч с прекомерна сила ще я повреди, вероятно в резултат на изтичане на пара.

Опасност от опарване

Не докосвайте Почистване на прозорци Tool / Coral сукното по време на използване, тъй като тези 

компоненти могат да получат много горещи. Дръжте Extension маркуч далеч от тялото си и избягвайте 

да докосвате на маркуча, тъй като може да се нагорещи. 

! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ

! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ Допълнителни аксесоари по избор
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ON (I) 

Позиция 

(Долна)

OFF (О) 

позиция 

(по-високи)

Червен - Включен 
Green - Готов за употреба

3) След като устройството е напълно сглобен и се напълва с вода, поставете захранващия кабел към заземен 3) След като устройството е напълно сглобен и се напълва с вода, поставете захранващия кабел към заземен 

електрически контакт. Червената светлина - Индикатор на захранването ще покаже, когато е включен. 

Превключвател на захранването (O / I) е в положение OFF (О) позиция (по-висока позиция) на. Изчакайте 

индикаторът за Готов за ползване, за да включите Green - около 20 - 30 секунди. Зелена светлина ще се включи, 

когато парцала на парата е готова за използване. Когато светлинният индикатор за Готови за ползване превръща 

Green натиснете ключа на захранването (O / I) към позицията на ON (I) (долна позиция). МОР ще започне 

излъчване на пара. За да спрете да излъчват пара да бъде изключена (О) на устройството, като натиснете бутона 

на захранването (O / I) отново.

Ако ключът за захранването (O / I) е натиснат (по-ниска позиция) преди светлинен 

индикатор Готови за ползване превръща зелено, вода от предишното използване няма да 

загрява и ще бъдат принудени от настоящото пара и ще предизвика фосфатна да се 

случи , Това също може да се случи, ако ключът за захранването е оставена в ON (I) 

позиция (долна позиция) от горния използването и уредът е изключен от само изключите. 

Уверете се, че за да изключите уреда след всяка употреба и след това изключете от 

електрическия контакт, така че устройството е в изключено положение (О), когато се 

използва следващия път.

4) Бавно минават над повърхността да се почисти. абсорбиращ въже плат улавя мръсотията разхлаби от 4) Бавно минават над повърхността да се почисти. абсорбиращ въже плат улавя мръсотията разхлаби от 

парата. Нанесете щедро пара. Дръжте кърпа удобен и обърше излишната вода, които могат да се 

натрупват.

5) Когато H2O MOP X5 ™ спира излъчване на пара, просто го изключете и извадете уреда, пълни 5) Когато H2O MOP X5 ™ спира излъчване на пара, просто го изключете и извадете уреда, пълни 

резервоара за вода и да продължи почистване.

Това също може да се случи, ако ключът за захранването (O / I) беше оставен в положение ON (I) (долна позиция), 

след като предишното потребление и уредът е изключен от само изключите. Уверете се, че за да изключите уреда 

след всяка употреба и да го изключите от електрическия контакт, така че устройството е в изключено положение 

(О), когато се използва следващия път.

4) Бавно минават над повърхности да бъдат почистени. Нанесете щедро пара. Дръжте кърпа удобен и 4) Бавно минават над повърхности да бъдат почистени. Нанесете щедро пара. Дръжте кърпа удобен и 

обърше излишната вода, които могат да се натрупват.

5) Когато Ръчен параход спира излъчване на пара, просто го изключете и извадете устройството, пълни резервоара 5) Когато Ръчен параход спира излъчване на пара, просто го изключете и извадете устройството, пълни резервоара 

за вода и да продължи почистване.

За да се санира вашите работни повърхности, кухненски плотове, мивки, бани и т.н., използвайте Ръчен 

параход през същата област за около 15 секунди.

Не извършвайте тази процедура на топлина и пара чувствителни повърхности. Силата и топлината на парата 

може да повлияе неблагоприятно на някои материали. Винаги проверявайте годността за използване на 

парахода за конкретен повърхност, като първо тестване скритите места.

Никога директен пара към хора, животни или растения.

• Да не се използва пара за почистване на замразени прозорци.

• Бъдете внимателни, когато използвате параходът върху стъкло, тъй като той може да се счупи.

• Да не се използва параход върху кожа, полиран восък мебели или кола маска етажа, синтетични 

материи, кадифе или други деликатни парни чувствителни материали.

Тане Direct и дъщерните й компании поемат отговорност за наранявания или щети, произтичащи от 

злоупотребата с H2O MOP X5 ™, включително и на неспазването на инструкциите, съдържащи се в това 

ръководство за потребителя или предоставени от производителя или дистрибутора на третираната 

повърхност ,

! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ

! СЪОБЩЕНИЕ! СЪОБЩЕНИЕ

! СЪОБЩЕНИЕ! СЪОБЩЕНИЕ
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Никога не оставяйте H2O MOP Х5 ™ без надзор, докато включен.

За оптимални резултати:

1) Метла или вакуум етаж преди да се използва H2O MOP Х5 ™.1) Метла или вакуум етаж преди да се използва H2O MOP Х5 ™.

2) За да се избегне образуват локви от вода, микрофибърна кърпа трябва да е чиста 2) За да се избегне образуват локви от вода, микрофибърна кърпа трябва да е чиста 

и суха за ползване. За да подмените кърпа за почистване, се процедира, както 

следва: Нека кърпа за почистване изстине, извадете кърпа от устройствата, 

сменете с нова кърпа от микрофибър (незадължително т) и да продължи употреба. 

Изберете ниска позиция пара регулатор.

3) За да се санира с площ от вашия етаж, оставете H2O MOP X5 ™ при висока 3) За да се санира с площ от вашия етаж, оставете H2O MOP X5 ™ при висока 

настройка на парата над зоната на пара за около 10 секунди, но не повече от 15 

секунди.

Не извършвайте тази процедура на топлина и пара чувствителни 

подове.

• Никога пара на едно място прекалено дълго. Това може да доведе до увреждане 

на подови повърхности.

• Не поставяйте ръцете или краката под парцала за пара. Unit стане много горещо.

• По време на употреба пулсиращ шум може да се чуе, показваща, че парцала произвежда пара. Този шум е 

нормално.

• Може да има някои малки "плюе" на вода, смесена с парата. Това също е нормално.

• Силата и топлината на парата може да повлияе неблагоприятно на някои материали. Винаги проверявайте 

годността за използване на въже пара върху парцел с площ от извършване на предварителен тест по 

скритите места.

Тане Direct и дъщерните й компании поемат отговорност за наранявания или щети, произтичащи от 

злоупотребата с H2O MOP X5 ™, включително и на неспазването на инструкциите, съдържащи се в това 

ръководство за потребителя или предоставени от производителя или дистрибутора на третираната 

повърхност ,

! СЪОБЩЕНИЕ! СЪОБЩЕНИЕ

!
ВАЖНО

! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ

!

Уверете се, че H2O MOP X5 ™ е изключен.

1) Напълнете резервоара за вода с вода. Моля, вижте секцията "Как да се използва H2O 1) Напълнете резервоара за вода с вода. Моля, вижте секцията "Как да се използва H2O 

MOP X5 ™" в това ръководство. Прикачване или кръгла найлонова четка или кръг мед 

четката, както е обяснено в раздела "Методи за сглобяване Ръчен пара" в това 

ръководство.

2) Изберете една от следните пара регулатор позиции: 1 - ниска с 2 - Medium, 2) Изберете една от следните пара регулатор позиции: 1 - ниска с 2 - Medium, 

3 - висока или 4 - Гореща спрей. Можете да промените позицията на Steam 

регулатор и на изхода на парата по време на работа на H2O MOP X5 ™.

3) След като устройството е напълно сглобен и се напълва с вода, поставете в захранващия кабел в заземен 3) След като устройството е напълно сглобен и се напълва с вода, поставете в захранващия кабел в заземен 

електрически контакт. Червена светлина - Индикатор на захранването ще покаже, когато е включен. 

Превключвател на захранването (O / I) е в положение OFF (О) позиция (по-висока позиция) на. Изчакайте 

индикаторът за Готов за ползване, за да включите Green - около 20 - 30 секунди. Зелена светлина ще се включи, 

когато парцала на парата е готова за използване. Когато светлинният индикатор за Готови за ползване светва 

зелено натиснете ключа на захранването (O / I) към позицията на ON (I) (долна позиция). Ръчен параход ще 

започне излъчване на пара. За да спрете да излъчват пара, изключете уреда с натискане на превключвателя на 

захранването (O / I) отново. Ако ключът за захранването (O / I) е натиснат (по-ниска позиция) преди светлинната 

индикация Готови за ползване превръща зелено, вода от предишна употреба няма да се нагрява и ще бъдат 

принудени от настоящото пара.

ON (I) 

Позиция 

(Долна)

OFF (О) 

позиция 

(по-високи)

Червен - Включен Green - Готов за употреба

ВНИМАНИЕ

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ РЪЧНА парочистачка
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Уверете се, че H2O MOP X5 ™ е 

изключен преди монтажа.

1) Премахване на захранващия кабел от горната обвивка 1) Премахване на захранващия кабел от горната обвивка 

кабел и кабел държача на, за обръщане на долната 

обвивка кабел за освобождаване на кабела и 

отстраняване на захранващия кабел от своя канал, както 

е показано на фиг. 1а и 1б.

2) Натиснете разширение Дръжка бутон 2) Натиснете разширение Дръжка бутон 

за заключване и се премахне и дръжка 

и извит дръжка от основното тяло.

3) Натиснете бутона за заключване на основното тяло 3) Натиснете бутона за заключване на основното тяло 

и извадете Моп ръководителя.

1а 1б

2b

3а 3b

2а

! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ

4. За да се използва инструмент за почистване на прозорци като дреха пара, поставете кърпа от микрофибър или 4. За да се използва инструмент за почистване на прозорци като дреха пара, поставете кърпа от микрофибър или 

Lint кърпа върху прозорец за почистване / облекла пара инструмента (както е показано на фиг. 4а, 4Ь и 4с). 

5. Прикрепете Почистване на прозорци / облекла параход 5. Прикрепете Почистване на прозорци / облекла параход 

инструмента за удължаване на маркуч, както следва: 

Изравнете бутона за заключване на Extension маркуч с 

определен отвор на рамката на прозореца Почистване / 

Garment пара Tool и след това натиснете 

Удължаване на маркуча, докато щракне на място (както е показано на фиг. 5а)

DUSTER

6. Инсталирайте почистване 6. Инсталирайте почистване 

Coral сукното върху рамката 

на Duster (като 

показано на фиг. 6а и 6Ь).

7. Прикрепете Duster рамка за удължаване маркуч, както следва: Изравнете бутона 7. Прикрепете Duster рамка за удължаване маркуч, както следва: Изравнете бутона 

за заключване на Extension маркуч с определен отвор на рамката на Duster, а след 

това

тласък в разширението маркуч, докато щракне в място (както е показано на фиг. 7Ь).

6a 6b

4а 4b 

Черно Tag 

4в

свободен край 

странаобратно

5а

7a 7б

Ръчен парочистачка е идеална за почистване на преносими за използване в работни повърхности, плотове, мивки,

прозорци, огледала, плочки и почистване на място на подове, килими и черги. Използвайте го с дюза за струята,

месинг четка или найлон приложенията четка за пръскане далеч мръсотия, грес, плесен и повече.

Аксесоар за гладене

РЪЧНИ парочистачка

КАК да се съберат частите
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4) За да прикрепите Дюза: Поставете 4) За да прикрепите Дюза: Поставете 

Дюза на определения дупка в основното 

тяло, докато се застопори на мястото си с 

бутон за заключване на основното тяло 

(ще чуете специфичен звук), както е 

показано на фигура 4а..

Уверете се, че дюзата за Jet е 

здраво заключена на място 

преди употреба.

5) Прикачване или кръгла найлонова четка или кръг мед четката чрез завинтване върху резбования 5) Прикачване или кръгла найлонова четка или кръг мед четката чрез завинтване върху резбования 

край на дюзата за Jet както е показано на Фиг. 5 а, б и в. За да премахнете или четка, развийте от 

дюзата за Jet.

• кръг найлонова четка е чудесна за почистване на гладки твърди повърхности, като тоалетни, 

мивки, и кухненски плотове, и т.н.

• кръгла медна четка е чудесно за почистване на груби или метални повърхности, като например 

тухлени подове, автомобилни джанти, метални врати и метални рамки и т.н.

• И двете четки може също ефективно почистване на греста на тигани, печки и фурни в кухнята. Те могат да бъдат 

използвани със сапун или детергенти за почистване на замърсени места.

Никога не използвайте кръг месинг четка върху повърхности, които са предразположени към надраскване.

! СЪОБЩЕНИЕ! СЪОБЩЕНИЕ

4а

4b

5а 
5б 

5с

КАК да се съберат допълнителни аксесоари

1а

1б

2b2а

куки

куки 

2в

странапреден

3а 3b

Извадете Моп ръководителя чрез натискане на бутон за 

заключване на основното тяло или премахване на дюзата Jet, 

следвайки същата процедура.

1. Поставете определен края на разширението 1. Поставете определен края на разширението 

маркуч на определения дупка в главния блок, докато 

щракне на мястото си с бутон за заключване на 

основното тяло (ще чуете специфичен звук)

както е показано на фиг. 1а, 1Ь и 1с. Уверете се, че разширението маркуч е здраво заключена както е показано на фиг. 1а, 1Ь и 1с. Уверете се, че разширението маркуч е здраво заключена 

на място преди употреба. 

Почистване на прозорци TOOL

2. Отпусни на шнура на Coral кърпа и инсталирате Coral сукното върху определените Куките на рамката на 2. Отпусни на шнура на Coral кърпа и инсталирате Coral сукното върху определените Куките на рамката на 

прозореца инструмент за почистване и издърпайте шнура за осигуряване на Coral сукното на място. ЗАБЕЛЕЖКА: 

Не покривайте гумен острието. Уверете се, че за закрепване на Coral кърпа, за да всички куки върху рамката за 

почистване инструмент за предотвратяване на подхлъзване или падане от рамката по време на употреба (както е 

показано на фиг. 2а, 2б и 2в).

3. Прикрепете Почистване на прозорци инструмента за удължаване на маркуч, както следва: 3. Прикрепете Почистване на прозорци инструмента за удължаване на маркуч, както следва: 

Изравнете бутона за заключване на Extension маркуч с определен отвор на рамката на 

прозореца инструмент за почистване и след това натиснете в 

Удължаване на маркуча, докато щракне в място (както е показано на Фиг. 3a и 3b).



ПРОИЗВЕДЕНО В КИТАЙ

Допълнителните аксесоари за Х12




