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MCV80_ TOTAL CLEAN & TURBO

A – ГНУЧКИЙ ШЛАНГ ДЛЯ ВСМОКТУВАННЯ

D – РУЧКА КЕРУВАННЯ

B – ГНУЧКИЙ ШЛАНГ ДЛЯ ПОДАЧІ ПАРА

E – РЕГУЛЯТОР ВСМОКТУВАННЯ

C – ТЕЛЕСКОПІЧНА ТРУБКА
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Універсальна щітка для
підлоги + тримач для
тканини + 2 тканини

Насадка для
всмоктування

Міні-турбощітка

Концентратор пара

Тільки в моделі MCV80

Тільки в моделі MCV85

Чорна нейлонова щітка

Набір кольорових
нейлонових щіток

Вмонтований тримач для
аксесуарів

Насадка 2 в 1 + чохол

Вертикальна ручка

Щілинна насадка 2 в 1

Освіжувач Frescoaspira

Турбощітка для підлоги

Щітка для чистки

Резинові кільця
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Додатково аксесуари можливо придбати у магазинах побутової техніки або на сайті
www.becker.ua. Це керівництво містить інструкції по використанню і рекомендації до застосування.
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Ласкаво просимо у світ UNICO
Система очищення «Все в одному», котра пилососити та чистіть одразу всі поверхні у будинку,
знищує кліщів, мікроби та бактерії без використання хімічних миючих засобів.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ
Важливі застережні заходи з використання
Увага! Перед використанням пристрою, уважно прочитайте всі інструкції та попередження у
цьому керівництві та на самому пристрої.
Polti S.p.a. та Becker не несуть відповідальність за будь-яке пошкодження через неправильну
експлуатацію даного пристрою. Тільки описаний у цьому посібнику використання продукту є
правильним. Будь-яке використання продукту, яке не відповідає цим інструкціям, анулює гарантію.
СИМВОЛИ БЕЗПЕКИ:
УВАГА: Висока температура. Небезпека опіку! Якщо цей знак вказаний на виробі - не можна
торкатися, так як частини можуть бути дуже гарячими.
УВАГА: Пар. Небезпека опіку!





Забороняється розбирати або вчиняти обслуговування приладу іншим способом, окрім того,
який описано в цьому посібнику. У разі поломки або несправності, не намагайтеся
ремонтувати прилад самостійно. У випадку важкого удару, падіння, пошкодження або падіння
у воду, прилад може бути небезпечний для подальшого використання. Неправильне
використання або недотримання інструкцій може призвести до серйозних поломок. Завжди
звертайтеся в авторизовані сервісні центри.
Для проведення технічного обслуговування і чистки, що вимагають доступ до бойлера,
переконайтеся, що прилад вимкнений та живлення відключено від мережі щонайменше 2:00.



Цей прилад може бути використаний дітьми старше 8 років, людьми з обмеженими
фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, або людьми, які раніше не
використовували прилад, лише у випадку якщо вони проінструктовані заздалегідь що до
безпечного використання та небезпек, пов’язаних з експлуатацією приладу. Діти не повинні
гратись з пристроєм. Очищення і технічне обслуговування обладнання не повинно бути
здійснено дітьми без нагляду дорослого. Тримайте прилад і шнур живлення в недоступному
місці для дітей молодше 8 років, поки прилад включений або на стадії охолодження.



Тримайте всі частини упаковки в недоступному для дітей місці - це не іграшки. Зберігайте
пластиковий сумку в недоступному для дітей місці: є небезпека задухи.



Прилад призначений виключно для домашнього використання.

Для того щоб зменшити ризик нещасних випадків, у тому числі: пожеж, ударів електричним струмом,
травм та опіків під час використання та підготовки до використання, обслуговування та зберігання,
завжди приймайте основні запобіжні заходи, перераховані в цьому посібнику.
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РИЗИК, ПОВ’ЯЗАНІЙ З ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯМ – УДАР СТРУМОМ





















Система заземлення і високочутливий вимикач залишкового струму в комплекті з
термомагнітним вимикачем для вашої домашньої системи гарантує безпечне використання
електричних пристроїв. Таким чином, для вашої власної безпеки, перевірте, щоб електрична
система, до якої підключається прилад, відповідала поточним вимогам.
Не підключайте прилад до мережі, якщо напруга не відповідає домашньої електричної схемою
використання.
Не перевантажуйте розетки з перехідниками та / або трансформаторами. Підключайте продукт
тільки до одиничної розетці з напругою, яке є сумісним з поставляється штекером.
Не використовуйте електричні подовжувачі, які не підходять для номінальної потужності або які не
відповідають вимогам. Вони можуть перегріватися і привести до короткого замикання, пожежі,
відключення живлення або пошкодження обладнання. Використовуйте тільки сертифіковані
заземлення проводу, підходящі для потужності 16А або більше 2220W.
Завжди вимикайте прилад за допомогою кнопки ON / OFF, перш ніж від'єднати пристрій від
харчування.
Для видалення вилки з розетки, не тягніть за шнур живлення, а тримайте за штекер, щоб уникнути
пошкодження вилки або кабелю.
Завжди відключайте прилад, якщо він не використовується, а також перед підготовкою до роботи,
технічним обслуговуванням або чищенням.
Не залишайте прилад без нагляду, якщо він підключений до мережі.
Повністю розмотайте шнур живлення перед підключенням приладу до мережі або перед
використанням. Завжди використовуйте продукт з повністю розмотаним шнуром живлення.
Не тягніть, не смикайте шнур і не піддавайте його напруженості (скручуванню, дробленню або
розтягування). Тримайте шнур подалі від гарячих та / або гострих поверхонь та елементів. Уникайте
защемлення кабелю в дверях і вікнах. Не допускайте перегинання шнура живлення на кутах. Його
розташування не повинно допускати наступання. Не накручуйте шнур навколо приладу, особливо
якщо прилад гарячий.
Не замінюйте штепсель.
При пошкодженні шнура живлення, він повинен бути замінений виробником, його сервісним
агентом або таким же кваліфікованим персоналом для того, щоб уникнути всіх можливих
небезпек. Не використовуйте продукт, якщо шнур живлення пошкоджений.
Не використовуйте прилад і не торкайтеся до нього, якщо ви босоніж і / або з мокрим тілом або
ногами.
Не використовуйте прилад поблизу посудин з водою, наприклад раковин, ванн і басейнів.
Не занурюйте прилад, в тому числі шнур живлення і роз'єм, у воду або інші рідини.
Не спрямовуйте пар на обладнання, що містить електричні або електронні компоненти.

РИЗИКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ПРОДУКТУ – ТРАВМИ/ОПІКИ
● Не використовуйте прилад у місцях, де існує ймовірність небезпеки вибуху або у присутності
токсичних відходів.
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● Не лийте токсичні речовини, кислоти, розчинники, миючі засоби , корозійні речовини і / або
вибухові речовини, ароматизатори в бойлер.
● Наливайте лише ту воду або суміш в бойлер, яка вказана у розділі «Яку воду наливати».
● Не пилососити та не спрямовувати струмінь пару на токсичні речовини, кислоти, розчинники,
миючі засоби, корозійні речовини. Обробка та усунення небезпечних речовин мають буті
виконані згідно з вказівками виробників цих речовин.
● Не використовуйте пилосос і не спрямовуйте струмінь пару на вибухонебезпечні порошки або
рідини, вуглеводень, відкрите полум'я або надзвичайно гарячі предмети.
● Тримайте всі запчастини як най далі від всмоктуючого приладу пилососа та від будь-яких
рухомих частин.
● Не використовуйте функцію всмоктування на людях та/або тваринах.
● Змотуйте шнур, коли пристрій не використовуються.
● Використовуйте спеціальну транспортуючу ручку для переміщення. Не тягніть за шнур
живлення. Не використовуйте шнур живлення у якості ручки. Не підіймайте прилад за
допомогою шнура живлення або парових шлангів/всмоктуючих трубок. Не піднімайте
пристрій за допомогою ручки пилозбірника.
● Не встановлюйте продукт поблизу джерела тепла, такого як камін, піч та духова шафа.
● Не закривайте отвори та решітки на приладі.
● Під час очищення сходів прилад має бути розташований один крок нижче рівня користувача.
● Не спрямовуйте струмінь пара на частини тіла людей та тварин.
● Не спрямовуйте струмінь пара одягнений на людину одяг.
● Одяг та тканини, які були піддані глибокій паровій чистці, нагріваються до температурі вище
100 С°. Уникайте їх контакту зі шкірою відразу після очистки. Кілька хвилин почекайте , поки
вони охолонуть перед використанням.
● Під час використання, тримайте прилад у горизонтальному положенні на стійкій поверхні.
● Блокування пара на ручці гарантує безпеку, так як вона запобігає довільному включенню
функції пара дітьми або людьми, які не знайомі з роботою пристрою. Коли пар не
використовується,

задійте блокування пара. Щоб продовжувати подачу пару, поверніть

перемикач в початкове положення.
ПРАВИЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТУ
Цей продукт спроектований для домашнього використання, щоб пилососити рідини та пил. Він
прибирає як сухі так і вологі матеріали (бруд) з поверхонь за допомогою пару згідно опису та
інструкціям, наведеним у даному керівництві. Уважно ознайомтесь з цими інструкціями та збережіть
їх. Якщо керівництво загубилось , з ним можливо ознайомитись або завантажити з веб-сайту
www.becker.ua або звернутися до офіційного дистриб'ютора - ТОВ "Беккер-Україна".
Пилососити лише домашній бруд або рідини.
Не пилососити прямо з ємності, заповненою водою або іншою рідиною, якщо ви не проводите
операцію очистки, описану у розділі 22. Пилососити воду тільки у маленькій кількості, розбризкану
по поверхні, враховуючи допустиму максимальну кількість, вказану у цьому керівництві.
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Регулярно перевіряйте рівень заповнення пилозбірника, щоб максимально допустима кількість не
була перевищена (0,8л – макс. рівень водного контейнера).

Не використовуйте прилад для прибирання сміття або крейди, цементу або залишків від будівництва,
цегли.
Не використовуйте прилад на землі та піску/ґрунті і т.д.
Не використовуйте прилад для прибирання попелу, сажі та інших продуктів горіння (каміни, барбекю
і т.д).
Не використовуйте прилад під час прибирання тонера від принтера, ксерокса або факса, та
чорнильного порошку.
Не використовуйте прилад для всмоктування загострених, гострих або жорстких предметів.
Потужність пару UNICO дає оптимальний результат з першого використання. Уникайте надмірного
тертя поверхні.
Прилад функціонує правильно тільки, якщо пилозбірник встановлено в комплекті з усіма його
частинами.
Не підіймайте прилад з телескопічною трубкою та щіткою у фіксованому положенні.
Не підіймайте прилад, використовуючи ручку пилозбірника.
Ніколи не виставляйте прилад на провітрювання.
Правильним є тільки використання продукту, описане в даному керівництві. Будь-яке інше
використання може призвести до пошкодження приладу та анулювання гарантії.
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ
Відповідно до Європейської Директиви «European Directive 2012/19/EU» у відношенні електричних та
електронних приборів, цей пристрій має бути утилізований не разом з побутовими відходами, а
зданий в спеціальну установу. Цей прилад відповідає вимогам Директиви ЄС «EU Directive 2011/65 /
EU».
Символ сміттєвого контейнеру на приладі вказує, що в кінці його строку експлуатації,
продукт має бути утилізований окремо від інших відходів.
Після закінчення експлуатації користувач має передати прилад у відповідний центр сбору
електричних та електронних відходів.
Правильний роздільний збір відходів полегшить подальшу утилізацію. Відповідна утилізація приладу
сприяє попередженню негативного впливу на навколишнє середовище і здоров'я людини, а також
рециркуляції матеріалів, з яких виготовлений продукт.
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Утилізація не належним способом передбачає застосування адміністративних санкцій, передбачених
чинним законодавством.
ЯКУ ВОДУ ОБРАТИ
Цей прилад був розроблений, щоб функціонувати з водопровідною водою середньої жорсткості від
8° F и до 20° F. Якщо водопровідно

вода має у своєму вмісті багато карбонату кальцію,

використовуйте не демінералізовану чисту воду, а суміш, яка складається на 50% з водопровідної
води та 50% демінералізованої води, доступної на ринку.
Увага: перевірити жорсткість води в відповідній установі або у місцевого постачальника води . Якщо
ви використовуєте тільки водопровідну воду, ви можете зменшити утворення вапняного нальоту за
допомогою спеціального Kalstop FP2003 - продукту, поширюється компанією Polti, доступний для
продажу на сайті www.becker.ua.
Ніколи не використовуйте дистильовану воду, дощову або воду яка містить добавки
(наприклад крохмаль, віддушки), а також воду вироблену іншими побутовими приладами.
Не використовуйте хімічні сполуки або миючі засоби.
Проводьте очищення бойлеру, як вказано у розділі 19 даного керівництва.
1. ПІДГОТОВКА ДО ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЇ ВСМОКТУВАННЯ (ДИВ. СХЕМУ НА СТР. 2)
1.1.

Вставте гнучкий шланг у отвір на корпусі пристрою.

1.2.

Приєднайте телескопічну трубку до ручки та встановіть необхідну дожину.

1.3.

Приєднайте універсальну щітку (Multibrush до телескопічної трубки.

Порада: щоб полегшити наступні дії, вставте щітку у отвір для паркування.
1.4.

Повністю витягніть мережевій кабель і приєднайте його до підходящої розетки (1).

Завжди використовуйте пилосос з повністю витягнутим кабелем.
1.5.

Ввімкніть пристрій кнопкою включення. Після цього загориться індикатор. Пилосос

готовий до використання. Щоб почати використання функції всмоктування. Натисніть
кнопку всмоктування на панелі керування (3).
1.6.

У вас е можливість регулювати потужність всмоктування регулятором на ручці (4).

1.7.

Unico може бути використаний з освіжувачем повітря Frescoaspira. Заснований на

натуральних ароматах. Зверніться до розділу 26, щоб дізнатися інформацію про
Frescoaspira.
Ми рекомендуємо використовувати спеціальну вертикальну ручку для переміщення пилососу
по підлозі під час роботи (5-6). Не використовуйте її для піднімання пристрою
Ми рекомендуємо використовувати тримач аксесуарів, який кріпиться до вертикальної ручки
(8) або до пилососа(7). Тримайте необхідні насадки під рукою !
Увага: Ємність для збору пилу не повинна заповнюватись вище максимального допустимого
рівня, вказаного на ній; це відносится як і до твердих, так і до рідких забруднень (9). При
досягнені максимального рівня, дивітся розділ 17.
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2. ПІДГОТОВКА ДО ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЇ ПОДАЧІ ПАРУ (ДИВ. СХЕМУ НА СТР. 2)
2.1.

Прикріпіть шланг подачі пару до шлангу всмоктування, потім підключіть їх до отвору на

корпусі пристрою, впевнившись в тому, що обидва роз'єми приєднані. Без під’єднання
шлангу для всмоктування, функція всмоктування не активуєтеся, навіть якщо увімкнений
нагрів бойлера
2.2.

Щоб підключити шланг подачі пару, опустіть кришку отвору та вставте роз'єм шлангу

до того як почуєте клацання (схема F на стор. 2).
2.3.

Відкрийте кришку бака і акуратно влийте воду (10). Закрийте кришку. При проведенні

цієї дії, кабель живлення завжди має бути від’єднаний від розетки.
Завдяки системі долива води, у вас не буде необхідності чекати доки бойлер охолоне, щоб
знову стати до роботи.
Коли вода скінчилась, загориться індикатор низького рівня води на панелі керування, і ви
почуєте звуковий сигнал.
Щоб продовжити використання, необхідно просто долити воду.
2.4.

Повністю витягніть мережевій кабель і приєднайте його до підходящої розетки (1).

Завжди використовуйте пилосос з повністю витягнутим кабелем.
2.5.

Увімкніть пристрій натисненням кнопки включення (2). Відповідний індикатор

загориться. Пристрій готовий до використання. Щоб використовувати функцію подачі пара,
увімкніть нагрів бойлера ON (12) та відрегулюйте рівень подачі пару, ґрунтуючись на
матеріалі поверхні (описано в Розділі 4).
2.6.

Коли бойлер включений, індикатор готовності пара блимає: бойлер в режимі нагріву.

Коли індикатор горить постійно, приблизно через 5 хвилин (13), пристрій готовий до
використання функції подачі пара.
2.7.
Ручка має запобіжну кнопку, яка допомагає виключити випадкове натискання і вихоід
пара (14). Використовуйте цю кнопку, коли пристрій активовано, але ви не використовуєте
функцію подачі пари (14-A). Щоб повернути до використання пара, переведіть кнопку в
початковий стан (14-B) і натисніть спусковий гачок на ручці (15).
Ми рекомендуємо використовувати спеціальну вертикальну ручку для переміщення пилососу
по підлозі під час роботи (5-6). Не використовуйте її для піднімання пристрою
Ми рекомендуємо використовувати тримач аксесуарів, який кріпиться до вертикальної ручки
(8) або до пилососа(7). Тримайте необхідні насадки під рукою !
Увага: Перші декілька хвилин, разом з паром можуть віходити краплі води (інколи і рясні
бриски). Це відбувается через дисбаланс температур. Це абсолютно нормально. Перший
випуск пара зробіть на місце яке не зіпсуєтся від високої температури або надмірної кількості
рідини
3. ПІДГОТОВКА ДО ВИКОРИСТАННЯ У ЗМІШАНОМУ РЕЖИМІ (ВСМОКТУВАННЯ + ПОДАЧА ПАРА)
Функція подачі пара та всмоктування можуть бути використані одночасно для миття та
обробки поверхні, а після і висушування. Для використання обох функцій продіть етапи
підготовки Розділу 1 та Розділу.
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4. РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАЧІ ПАРУ
Ви можете регулювати інтенсивність пара використовуючи кнопки + / - (16). Ось декілька порад з
використання:
Максимальний рівень: для стійких підлог і поверхонь, для видалення вапняного нальоту, плям і
жиру;
Середній рівень: для чистки вікон, підлог, для чистки світлих килимових покриттів;
Мінімальний рівень: для чищення паркету і ламінату, делікатних матеріалів, м'яких меблів,
диванів, матраців і т.д. Так само можна обробляти паром рослини.
5. УНІВЕРСАЛЬНА ЩІТКА MULTIBRUSH
Ґрунтуючись на вигляді поверхні, яку ви плануєте чистити і функції, яку ви плануєте
використовувати, виберіть одне з положень (A - B - C) натисканням на перемикач на щітці:
A - немає вставок
B - гумова вставка
C - вставка з щетини
Спеціальна схема, розташована на пристрої, допоможе вибрати правильне положення щітки
Multibrush (ґрунтуючись на типі поверхні).

ОПИС:
Поверхні

Тверда підлога

Килим
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Делікатна підлога

Функції

Всмоктування

Подача пара

Подача пара /
всмоктування

Ми радимо використовувати тканину, що входить до базового комплекту, під час прибирання. Пар
залишає рідкий бруд, а тканина збере її більшу частину.
Тканина може бути використана і в змішаному режимі роботи.
Тканину необхідно використовувати у роботі з делікатними поверхнями. Вона захистить дорогий
матеріал від подряпин та інших пошкоджень.
Якщо на поверхні залишилася рідина, ми радимо надіти нову суху тканину, тому що попередня вже
ввібрала в себе достатньо.
Використовуйте тканину лише з рамкою-тримачем тканини і позицією щітки а положенні А.
В комплект поставки включено 2 тканини:
MCV85: 1 тканина для делікатних поверхонь (бежева) и 1 тканина для всіх типів підлоги (біла з
червоними полосами).
MCV80: 2 тканини, які підходять для всіх типів підлоги.
6. АВТОМАТИЧНІ ПРОГРАМИ
UNICO постачається з заздалегідь встановленими програмами регулювання тиску пару та тривалості
всмоктування, ґрунтуючись на типі оброблюваної поверхні.
Для активації програм, переконайтесь в тому, що Розділ 1 и Розділ 2 прочитані и пройдені всі кроки.
Потім оберіть програму шляхом натискання кнопки PROGRAM на панелі керування (17). Натисніть
кілька разів, щоб обрати необхідну програму.
6.1.

Unico MCV85
ТВЕРДА ПІДЛОГА – натисніть і утримуйте кнопку подачі пару необхідний час, до 30

P1

секунд. Після того, як ви відпустите кнопку, автоматично активуєтеся всмоктування на
необхідний проміжок часу, щоб зібрати рідину з поверхні. Повторіть ці дії, поки не
скінчите прибирання.
ВАННА КІМНАТА – натисніть і утримуйте кнопку подачі пара необхідну кількість часу.

P2

Після того, як ви відпустите кнопку, автоматично активуєтеся всмоктування на
необхідний проміжок часу, щоб зібрати рідину з поверхні. Повторіть цю дію, доки не
закінчите прибирання .
М'ЯКІ МЕБЛІ - При натисканні та утриманні тільки кнопки подачі пари, будуть активовані

P3

обидві функції (всмоктування і подача пара). Пар буде подаватися переривчасто, щоб не
пошкодити делікатні поверхні.
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6.2. Unico MCV80

ТВЕРДИЙ ПОЛ - натисніть і утримуйте кнопку подачі пари необхідну кількість часу, аж до
30 секунд. Після того, як ви відпустите кнопку, автоматично активується всмоктування на

P1

необхідний проміжок часу, щоб зібрати рідину з поверхні. Повторіть ці дії, поки не
закінчите прибирання.
КИЛИМИ - При натисканні та утриманні тільки кнопки подачі пари, будуть активовані

P2

обидві функції (всмоктування і подача пара). Пар буде подаватися переривчасто, щоб не
пошкодити делікатні поверхні.
СКЛО - натисніть і утримуйте кнопку подачі пари необхідну кількість часу, аж до 30
секунд. Після того, як ви відпустите кнопку, автоматично активується всмоктування на

P3

необхідний проміжок часу, щоб зібрати рідину з поверхні. Повторіть ці дії, поки не
закінчите прибирання.
6.3. У режимі встановленої програми, можливе включення всмоктування шляхом натискання
кнопки (3).
Для зупинки використання програми, натисніть і швидко відпустіть кнопку подачі пари.
Щоб перезапустити програму, натисніть кнопку подачі пари на, як мінімум, 1 секунду.
Щоб деактивувати програму, натисніть на кнопку PROGRAM кілька разів, щоб згас відповідний
індикатор.

7. ОЧИЩЕННЯ ПОЛІВ З ТВЕРДИМ ПОКРИТТЯМ (ПЛИТКА, КЕРАМІЧНІ ПОВЕРХНІ, І Т.Д.)
Тільки функція всмоктування
7.1.

Тільки для функції всмоктування, встановіть інноваційну універсальну щітку в позицію С

(насадка з щетиною) шляхом натискання на перемикач (забезпечується положення, коли
власник з тканиною не торкається до щітки).
Для безпеки необхідно задіяти блокування пара на ручці під час прибирання.
Переконайтеся в тому, що Глава 1 прочитана і пройдені всі кроки.
Ви можете регулювати потужність всмоктування шляхом перемикання регулятора на ручці (4).
Тільки функція подання пару
Для очищення тільки за допомогою пари, можна використовувати абразивну дію тканини, яка
поставляється в комплекті, прикріпивши її до спеціального тримача (18). Розмістіть утримувач
на підлозі і універсальну щітку над нею в положення А (без вставок), застосуйте невеликий
тиск, поки він не клацне (19).
Переконайтеся в тому, що Розділ 2 прочитаний і пройдені всі кроки.
Ви можете регулювати інтенсивність пара використовуючи кнопки + / - (див. Главу 4); для
такого типу поверхні, ми рекомендуємо використовувати максимальний рівень подачі пари.
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Перед зняттям тримача з тканиною від щітки, зачекайте кілька хвилин, щоб тканина охолола.
Ніколи не використовуйте тримач без тканини.
Змішаний режим (пар + всмоктування)
Для одночасного всмоктування і очищення паром, встановіть універсальну щітку в позицію В
(гумова вставка) і переконайтеся, що держатель з тканиною не торкається до щітки.
Переконайтеся, що Глава 1 і Глава 2 були прочитані і дійте як там описано: спочатку подавайте
пар, потім збирайте рідина.
Ви можете регулювати інтенсивність пара використовуючи кнопки + / - (див Главу 4); для
такого типу поверхні, ми рекомендуємо використовувати максимальний рівень подачі пари.
Ви можете регулювати потужність всмоктування шляхом перемикання регулятора на ручці.
Програмний режим
Для цього типу поверхонь використовують відповідну програму з Розділу 6.
Щоб уникнути неприємного запаху бруду у пилозбирачі (особливо під час прибирання рідини
і / або при використанні пара), рекомендовано очищувати його після кожного використання
згідно з методами зазначеними у Розділі 17.
8. ОЧИЩЕННЯ ПОЛІВ З ДЕЛІКАТНИМ ПОКРИТТЯМ ( ДЕРЕВО, КАМІНЬ, ЛАКОВАНІ ПОВЕРХНІ, І
Т.Д.)
Перед використанням приладу на делікатних поверхнях, переконайтеся, що частина, яка
контактує з поверхнею, вільна від чужорідних тіл, які можуть призвести до виникнення
подряпин
Тільки функція всмоктування
Під час використання лише функції всмоктування, встановіть інноваційну універсальну щітку в
позицію С (вставки з щетиною) шляхом натискання педаль (яка забезпечує позицію, коли
тримач з тканиною не торкаються щітки).
За для безпеки, задійте блокування пара на ручці під час прибирання.
Переконайтесь в тому, що Розділ 1 прочитаний та пройдені усі кроки.
Ви можете регулювати потужність всмоктування шляхом перемикання регулятора на ручці (4).
Тільки функція подання пара
Для очищення лише за допомогою пара, можна використовувати абразивної дії тканини , які
входять до стандартної комплектації, встановив її на спеціальний тримач (18). Встановіть
тримач на підлозі та універсальну щітка над ним в положенні А ( без вставок), застосуєте
невеликий тиск, поки він не клацне (19).
Переконайтеся в тому, що Розділ 2 прочитано і пройдені всі кроки.
Ви можете регулювати інтенсивність пара використовуючи кнопки + / - ( див.Розділ 4); для
такого типу поверхні ми рекомендуємо використовувати мінімальний рівень подачі пара.
Перед зняттям тримача з тканиною від щітки, зачекайте кілька хвилин, щоб тканина охолола.
Ніколи не використовуйте тримач без тканини.
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Змішаний режим ( пар + всмоктування)
Для одночасного всмоктування та очищення паром, встановіть універсально щітку в позицію А
(без вставок). Приєднайте тканину до тримача(18). Розмістіть утримувач на підлозі і
універсальну щітку над нею, застосуєте невеликий тиск, поки він не клацне (19).
Переконайтесь в тому, що Розділ 1 і Розділ 2 прочитано і діють як там описано: пар та
всмоктування активуються одночасно для турботливого догляду за поверхнею.
Ви можете регулювати інтенсивність пара використовуючи кнопки + / - (див. Розділ 4); для
такого типу поверхні, ми радимо використовувати мінімальній рівень подачі пара.
Ви можете регулювати потужність всмоктування шляхом перемикання регулятора на ручці.
УВАГА!: Для забезпечення додаткової безпеки, перевірте подачу пара на прихованій ділянці
поверхні і дайте їй висохнути, щоб переконатися, що не сталося жодних деформацій або змін
у кольорі.
9. ОЧИЩЕННЯ КИЛИМІВ І КИЛИМОВМХ ПОКРИТТІВ
Тільки функція всмоктування
Лише для функції всмоктування, встановіть інноваційну універсальну щітку в позицію А ( без
вставок) шляхом натискання на перемикач.
За для безпеки необхідно задіяти блокування пара на ручці під час прибирання.
Переконайтесь в тому, що Розділ 1 прочитаний та пройдені усі кроки.
Ви можете регулювати потужність всмоктування шляхом перемикання регулятора на ручці (4).
Під час використання лише всмоктування, можливо скористатися турбощіткою. Вона
бездоганно збирає людське волосся і шерсть домашніх тварин з текстильних поверхонь.
Тільки функція подання пара
УВАГА!: Перед очищенням шкіри або текстилю паром, дізнайтесь у виробника інструкцію по
обробці таких матеріалів і завжди, в першу чергу, використовуйте пар на прихованих ділянках,
щоб не пошкодити їх. Дайте їм висохнути, щоб упевнитись, що не сталося жодних деформацій
або змін у кольорі.
Для очищення лише парою, встановіть універсальну щітку в положення А (без вставок).
Переконайтеся в тому, що Розділ 2 прочитано і пройдені всі кроки.
Ви можете регулювати інтенсивність пара використовуючи кнопки + / - (див. Главу 4); для
такого типу поверхні, ми рекомендуємо використовувати середній рівень подачі пари.
Змішаний режим ( пар + всмоктування)
Для одночасного всмоктування та очищення паром, встановіть універсально щітку в позицію А
(без вставок). Переконайтесь в тому, що Розділ 1 і Розділ 2 прочитано і діють як там описано.
Ви можете регулювати інтенсивність пара використовуючи кнопки + / - (див. Розділ 4); для
такого типу поверхні, ми радимо використовувати середній рівень подачі пара.
Ви можете регулювати потужність всмоктування шляхом перемикання регулятора на ручці.
Щоб уникнути неприємного запаху бруду у пилозбирачі (особливо під час прибирання рідини
і / або при використанні пара), рекомендовано очищувати його після кожного використання
згідно з методами зазначеними у Розділі 17.
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Програмний режим (тільки для UNICO MCV80)
Для цього типу поверхні є програма, див. Розділ 6.2.
10. ОЧИЩЕННЯ СКЛА, ВІКОН ТА КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ ЗІ ШВАМИ
УВАГА: Під час чищення скла, особливо в холодну пору року, розігрійте скло, подаючи пар на
відстані, приблизно, 50 см від нього.
Тільки функція подання пара
10.1.

Переконайтесь в тому, що Розділ 1 і Розділ 2 прочитано і пройдені покроково.

Приєднайте щітку 2 в 1 до ручки або телескопічної трубки. Натисніть на перемикач і
пересуньте його вперед для висування гумової стяжки. (20).
10.2.

Ви можете регулювати інтенсивність пара використовуючи кнопки + / - (див.Розділ 4);

для такого типу поверхонь, ми радимо використовувати середній рівень подання пара.
10.3.

Натисніть і утримуйте кнопку подання пара на ручці (15) і надайте рясну кількість пара

на поверхню.
10.4.

Активуйте всмоктування і зберіть вологу і рідину, утворену на поверхні.

Після кількох підходів, ви зможете легко чистити скло, не лишаючи розводів.
Програмний режим (тільки для UNICO MCV80)
Для цього типу поверхні є програма, див. Розділ 6.2.
11. ОЧИЩЕННЯ М’ЯКИХ МЕБЛІВ (МАТРАСИ, ДИВАНИ, САЛОНИ АВТОМОБІЛЯ І Т.Д.)
Тільки функція всмоктування
Для використання всмоктування, в залежності від типу поверхні, приєднайте один з наступних
аксесуарів:
Щітка 2 в 1 без активованої гуми стяжки. Можливо використовувати функцію всмоктування на
будь-якому типі поверхонь.
Щілинна насадка 2 в 1 (в положенні 2) (23). Можливо використовувати всмоктування в
важкодоступних та вузьких місцях.
Міні-турбощітка. Для глибокого очищення текстилю шляхом збору волосся та шерсті.
Насадка для всмоктування. Збирає пил і бруд на невеликих площах.
Переконайтесь у тому, що Розділ 1 2 прочитано і пройдені покроково.
Ві можете регулювати потужність всмоктування шляхом перемикання регулятора на ручці (4).
Тільки функція подання пара
УВАГА!: Перед очищенням шкіри або текстилю паром, дізнайтесь у виробника інструкцію по
обробці таких матеріалів і завжди, в першу чергу, використовуйте пар на прихованих
клаптиках, щоб не пошкодити їх. Дайте їм висохнути, щоб упевнитись, що не сталося жодних
деформацій або змін у кольорі.
Для використання лише подання пара, з’єднайте щітку 2 в 1 з чохлом (21), після приєднайте
щітку до ручки або телескопічної трубки.
Переконайтесь в тому, що гумова стяжка не активована.
Переконайтесь в тому, що Розділ 2 прочитаний та пройдені усі кроки.
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Ви можете регулювати інтенсивність пара використовуючи кнопки + / - (див. Главу 4); для
такого типу поверхні, ми рекомендуємо використовувати мінімальний рівень подачі пари.

Змішаний режим ( пар + всмоктування)
Для одночасного всмоктування та очищення паром, використовуйте щітку 2 в 1 з чохлом (21),
після приєднайте щітку до ручки або телескопічної трубки.
Переконайтесь в тому, що Розділ 2 прочитаний та пройдені усі кроки.
Ви можете регулювати інтенсивність пара використовуючи кнопки + / - (див. Розділ 4); для
такого типу поверхні, ми радимо використовувати мінімальний рівень подачі пара.
Подання пару і всмоктування можуть бути використані почергово.
Переконайтесь в тому, що гумова стяжка не активована.
Програмний режим (тільки для UNICO MCV85)
Для цього типу поверхні є програма, див. Розділ 6.1.
12. ОЧИЩЕННЯ САНТЕХНІКИ, КУХОННОЇ ТЕХНІКИ І Т.Д.
Тільки функція подання пара
Переконайтесь в тому, що Розділ 2 пройдений.
12.1. Підключіть концентратор пара до ручки. Для абразивного ефекту, прикрутіть до нього
маленьку нейлонову щітку.
12.2. Ви можете регулювати інтенсивність пара використовуючи кнопки + / - (див. Розділ 4);
для такого типу поверхні, ми радимо використовувати максимальний рівень подання пара.
Змішаний режим ( пар + всмоктування)
12.3. Приєднайте насадку для всмоктування до концентратора пару (22) и активуйте функцію
всмоктування, щоб моментально зібрати весь бруд, який з’являється від ефекту
концентратора пара.
У моделі MCV85 є 3 маленькі кольорові щіточки різного кольору, щоб розділяти ділянки які
ними прибирають.
Програмний режим (тільки для UNICO MCV85)
Для цього типу поверхні є програма, див. Розділ 6.1.
13. ОЧИЩЕННЯ МЕБЛІВ І ДЕЛІКАТНИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Тільки функція всмоктування
Тільки для всмоктування, приєднайте щілинну насадку 2 в 1 до ручки в положенні 1 (с
щетиною) (23),це дозволить прибирати пил з поверхонь.
Переконайтесь у тому, що Розділ 1 прочитаний і виконаний.
Ви можете регулювати потужність всмоктування шляхом перемикання регулятора на ручці (4).
Тільки функція подання пара
Переконайтесь, що Розділ 1 прочитаний і виконаний.
Ви можете регулювати інтенсивність пару використовуючи кнопки + / - (див. Розділ 4); для
такого типу поверхні, ми радимо використовувати мінімальний рівень подачі пара.
Натисніть і утримуйте кнопку подання пара на ручці і спрямуйте на текстильну серветку.
Використовуйте вологу серветку для протирання поверхні. Не протирайте двічі те саме місце.
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УВАГА!: Не спрямовуйте потік пару на поверхню.
УВАГА!: До того, як обробити поверхню парою, протестуйте на непомітній ділянці вплив пари.
14. ІНШІ ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ
УВАГА!: До того, як обробити поверхню парою, протестуйте на непомітній ділянці вплив пари.
14.1. Штори
Пилові кліщі і пил можуть бути видалені зі штор шляхом подачі пари безпосередньо з
ручки. Пар здатний видаляти неприємні запахи і освіжати колір деяких текстильних
виробів.
Для таких виробів використовуйте мінімальний рівень подання пара.
14.2. Усунення плям з килимів і м’яких меблів.
УВАГА!: Пар.
Є імовірність отримати опіки!
Під’єднайте концентратор пара без круглої щітки до рочки, спрямуйте потік пара на пляму
під максимальним кутом і встановіть текстильну серветку під тим же кутом, але з іншої
сторони від плями, щоб бризки пара з брудом від плями, потрапляли на цю серветку..
Для цієї дії, встановіть мінімальний рівень подачі пара.
Під’єднайте насадку для всмоктування до концентратора, щоб зібрати залишки бруду і
вологу.
14.3. Турбота про рослини і зволоження кімнати
Ви можете освіжити свої кімнатні рослини і видалити з них пил шляхом подачі пару на них
пара з відстані 50см, використовуючи мінімальний рівень подання пара. Вони стануть
чистіше, яскравіше, і зможуть дихати свіжістю. Так само, на мінімальному рівні, ви можете
подати пар в порожній простір, щоб освіжити і зволожити приміщення. Це особливо
корисно в місцях, де бувають люди, що палять.
15. ВІДСУТНІСТЬ ВОДИ
Коли у баку закінчується вода, індикатор на контрольній панелі загориться, і ви почуєте
характерний сигнал. Для того, щоб продовжувати використання подання пара, просто
відкрийте кришку бака і долийте воду (10).
Для використання тільки функції всмоктування, наявність води в баку не обов’язкова.
16. ОБСЛУГОВУВАННЯ
Переконайтеся в тому, що прилад вимкнено та відключено від електромережі (24).
Щоб почистити пристрій зовні, використовуйте тільки м’яку тканину і звичайну воду.
Всі аксесуари можуть бути очищені звичайною водою. Переконайтесь, що вони висохли перед
наступним використанням.
Не використовуйте миючі засоби у будь-якому вигляді.
Тканина, яка входить до стандартного набору, може бути випрана згідно з інструкціями,
вказаними на етикетці.
17. ОЧИЩЕННЯ ПИЛОЗБІРНИКА
17.1. Переконайтесь у тому, що пристрій вимкнено і відключено від електромережі (24).
17.2. Від’єднайте пилозбірник і витягніть його (25).
17.3. Утримуйте верхню ручку і повертайте за годинниковою стрілкою (26).
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17.4. Повільно витягніть фільтр, потягнувши вперед і спуштоште контейнер в сміттєвий бак
(26-27).
17.5. Помийте пилозбірник і фільтр використовуючи звичайну воду (26-27). Струсіть для
вилучення залишків води.
17.6. Зберіть всі частини, згідно з попереднім пунктом у зворотному порядку (30).
Спустошуйте мішок кожен раз, коли рівень в ньому доходить до позначки MAX.
Ми радимо спустошувати мішок кожного разу перед встановленням пристрою в місце для
зберігання, в незалежності від того, наскільки він був заповнений.
УВАГА: Якщо в пилозбірнику утворилася піна (швидше за все на оброблюваної поверхні
було засіб, який утворює піну), негайно виконайте кроки з Розділів 17, 18 і 22.
18. ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРІВ
18.1. Переконайтесь у тому, що пристрій вимкнено і відключено від електромережі (24).
18.2. Від’єднайте пилозбірник і дістаньте його (25).
18.3. Опустіть ручку фільтру (31) і поверніть кришку (32), поки два трикутники не співпадуть
(33).
18.4. Підніміть кришку, потягнувши вверх (34) і дістаньте сітчастий фільтр (35).
18.5. Потягніть мультіциклоний блок вверх (36).
18.6. Вимийте сітчастий фільтр (37) і мультіциклоний блок, використовуючи звичайну воду
(38).
18.7. Вижміть фільтр (37) і зберіть всі частини, дотримуючись процедури в зворотному
порядку, переконавшись, що сітчаста частина фільтра спрямована вгору.
18.8. Вийміть HEPA-фільтр з корпусу пристрою, від’єднавши його від відповідного важеля
(39).
18.9. Помийте НЕРА-фільтр, використовуючи проточну воду і обережно струсіть, щоб
видалити зайвий бруд або залишки води; перед заміною фільтра в приладі, дозвольте
йому висохнути природним шляхом далеко від прямого світла і тепла протягом,
щонайменше, 24 годин (40).
УВАГА!: Перевіряйте фільтри під час обслуговування. Замінюйте їх, якщо помітили
пошкодження.
Незалежно від способу використання пристрою, фільтри мають проходити повну
процедуру очищення, що най менше, 2 рази на рік.
19. ОЧИЩЕННЯ БОЙЛЕРА
УВАГА!: Пар.
Є імовірність отримати опіки!
УВАГА!: Небезпека опіку! Перед доступом до бойлеру (відкручування ковпачка, наповнення і
спустошення), переконайтесь в тому, що пристрій вимкнено і відключено від мережі
електропостачання що най менше 2 години.
Щоб підтримувати максимальну працездатність, проводьте чистку бойлера один раз на рік і /
або кожні 50 використань.
19.1.

Повністю спустоште резервуар и витягніть пилозбірник.

19.2.

Покладіть пристрій на бік і відкрийте кришку за допомогою монети (41).
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19.3.

Відкрутіть ковпачок за допомогою шестигранного ключа №6 (42).

19.4.

Влийте 200 мл водопровідної води в бойлер.

УВАГА!: Не перевищуйте вказану кількість води, наливайте воду повільно в бойлер,
контролюйте, щоб не переповнився.
19.5.

Промийте бойлер і вилийте воду в злив або спеціальну ємність для брудної води. Якщо

вода занадто брудна, повторіть процедуру, поки вода не стане чистою (43).
19.6.

Налийте 200 мл води в бойлер і закрутіть ковпачок, перевірте наявність ущільнення і

правильного закриття ковпачка. Замініть кришку.
19.7.

Знову наповніть бак для води і закрийте заслінку.

19.8.

Ввімкніть прилад.

Перед початком прибирання паром, спрямуйте струмінь у рукомийник або іншу ємність, поки
пар не стане повністю чистим.
20. ОЧИЩЕННЯ МІНІ-ТУРБОЩІТКИ

20.1.

Поверніть гайку і зніміть верхню частину міні-турбощітки.

20.2.

Прочистіть щітку всередині і прикріпіть її назад, повторюючи процедуру в зворотному

напрямку.
21. ОЧИЩЕННЯ ТУРБОЩІТКИ

21.1.

Відкрийте кришку і очистіть щітку всередині.

21.2.

Закрийте кришку

22. ОЧИЩЕННЯ ВСМОКТУЮЧИХ ТРУБОК
22.1.

Натисніть на вимикач і вимкніть прилад.

22.2.

Втягніть 0,5 л води з ємності (44) та спустоште пилозбірник.

22.3.

Повторюйте процедуру, поки вода в пилозбірнику не стане достатньо чистою.

22.4.

З чистим та сухим пилозбірником всмоктуйте повітря, що найменше 5 хвилин, щоб

повністю висушити трубки.
22.5.

Переконайтесь, що пилозбірник і фільтри повністю висохли.
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22.6.

Переконайтесь. Що трубки не засміченні, скориставшись щіткою для чистки:

Рекомендована очистка трубок під час кожної очистки фільтрів і після кожного інтенсивного
використання продукту.
23. ЗАМІНА ГУМОВИХ ВСТАВОК УНІВЕРСАЛЬНОЇ НАСАДКИ MULTIBRUSH
Гумові вставки можуть бути замінені, коли їх стан є незадовільним.
Є 2 вставки:
- одна позначається буквою F – передня
- друга позначається буквою R – задня
Для заміни рухайтесь по крокам, зазначеним на малюнку:

23.1.

Встановіть щітку в положення B і переверніть.

23.2.

Посуньте гумові вставки ліворуч потім потягніть вверх.

23.3.

Монтування нових вставок проходить в зворотному порядку попередньої процедури.

УВАГА!: Гумові вставки мають бути встановленні хвилястими викривленнями назовні.

24. ЗАПАСНІ КІЛЬЦЯ
Періодично перевіряйте стан кілець на ручці шланга і телескопічної трубки. Якщо
необхідно, замініти їх, знімаючи старі, встановлюючи нові, і змащуючи силіконом
або вазеліном (при відсутності змащення, ви можете використовувати невелику
кількість рослинної олії).
25. ЗБЕРІГАННЯ
25.1.

Вимкніть прилад і від’єднайте від електромережі.

25.2.

Обережно потягніть шнур живлення до себе, щоб активувати автоматичний механізм

намотки, спрямовуючи шнур акуратно назад в прилад.
22

25.3.

Шланг и гнучкий шланг можна розташувати на корпусі приладу, рухаючи універсальну

щітку на пристрої до положення фіксації.
УВАГА!: Не підіймайте прилад з телескопічною трубкою и щіткою в положенні фіксації
(паркування).
Перед зберіганням, ми радимо швидко просушити фільтр і контейнер для води за допомогою
тканинної серветки, щоб запобігти формуванню неприємних запахів..
26. FRESCOASPIRA
Цей освіжувач повітря, який містить натуральні інгредієнти. Під час використання, він видає
приємний аромат в приміщенні.
26.1. Переконайтеся в тому, що пристрій вимкнено, а відключено від мережі.
26.2. Відключіть і витягніть пилозбірник.
26.3. Вставте Frescoaspira в призначене місце в HEPA-фільтрі (46).
26.4. Зберіть пилосос в зворотному порядку.
Ми радимо замінювати його кожні два місяці.

УВАГА:
• Тримати як най далі від дітей
• Якщо проковтнув: Обполоснути порожнину рота звичайною водою. Не викликати
блювоту. Негайно зв'язатися з центром по отруєнню отрутами або доктором.
• Не наносити на очі, шкіру або одяг.
• Чи шкідливий для водних організмів з довгостроковими наслідками.
• Уникати розливу.
• Утилізуйте відповідно до місцевих правил.
Склад:
ETHANONE,1-(HEXAHYDRO-TETRAMETHYLMETHANONAZULENYL) - ALPHA-METHYL-1,3BENZODIOXOLE-5-PROPIONALDEHYDE - MIX GERANIOL NEROL ACETATE
2-PENTYL-3-PHENYL-2-PROPEN-1-AL - OTNE (1-(1,2,3,4,5,6,7,8 Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2naphthalenyl) ethanone) - 3- METHYL-4-(2,6,6-TRIMETHYL-2-CYCLOHEXEN-1-YL)-3-BUTEN- 2-ONE
(MAIN COMPONENT) - ACETATO P-T-BUT-CICLOEXILE - 3,4,5,6,6,PENTAMETHYLHEPT-3-EN-2-ONE
(AND ISOMERS) - 7-HYDROXY-3,7-DIMETHYLOCTAN-1-AL
Може викликати алергічні реакції на шкірі.
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27. ПОШУК І УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
Проблема
UNICO не вмикається.
Двигун обертається/погано всмоктує

Причина
Немає живлення
Трубки або аксесуари заблоковані

UNICO не всмоктує / погано всмоктує.

Пилозбірник повний або неправильно
вставлений.
Регулювання всмоктування встановлена
на мінімальний рівень.
Пилозбірник
або
гнучкий
неправильно вставлені.

шланг

Рішення
Перевірити шнур, вилку и розетку
Вимкніть
прилад,
видаліть
будь-які
засмічення з труб і аксесуарів
Спустошите мішок і вставте правильно.
Налаштуйте натяг за допомогою важеля на
ручці.
Правильно вставте мішок і / або перевірте, що
б гнучкий шланг був правильно вставлений.

Фільтри засмічені.

Очистіть фільтри, як описано в розділі 18.

Вода збирається під приладом під час
збирання рідин.

Засмічені усмоктувальні трубки.
Рідина в пилозбірнику
перевищила рівень MAX.

Очистіть трубки, як описано в розділі 22.
Спустоште мішок.

Немає подачі пари.

Піна в пилозбірнику.
Бойлер вимкнений.

Універсальний перемикач щіток не працює.
У встановленому програмному режимі,
після всмоктування, немає часу, щоб
закінчити сушку.
Прилад перебуває під тиском, але випускає
мало пари.
Виникає неприємний запах при включенні
функції всмоктування.

Ретельно
дотримуйтесь
інструкцій
очищення в главах 17 - 18- 22.
Натисніть на кнопку включення бойлера.

з

У бойлері немає води.

Налийте воду в резервуар як описано в
Розділі 15.

Паровий шланг не вставлений.

Підключіть шланг подачі пари
всмоктуючої трубці, замикаючи
кнопки; підключити парової
приладу і ручці (як описано в
показано на сторінці 2).

Активовано блокування пара.

Вимкніть блокування пара на рукоятці.

Бойлер не під тиском.

Дочекайтеся, поки світловий індикатор пара
перестане блимати.
Зніміть тримач з тканиною з
Щітки.
У встановленому програмному режимі можна
активувати функцію всмоктування шляхом
натиснення відповідної кнопки.
Натисніть на кнопку регулювання пара (+),
щоб збільшити потік.
Очистіть мішок, як описано в главі 18, або
просто висушити його. якщо запах
зберігається, виконайте повну чистку, як
описано в розділах 17, 18 і 22.
Спрямуйте струмінь пара на тканину для
розігріву трубки.
Встановіть універсальну щітку в позицію А.

Тримач з тканиною для парового
очищення встановлений на щітці.
Занадто повільно пилососите поверхні.

Пар встановлений на мінімальний
рівень.
Пилозбірник забруднений або занадто
вологий.

Пара виходить перемішана з краплями
води.
Тримач з тканиною для парової
очищення не блокується на щітці.
Аксесуари важко зібрати

Паровий шланг і / або телескопічна
трубка холодні.
Щітка знаходиться в позиції В або С.

Насос продовжує качати воду.

В циркуляції бойлера присутній повітря.

Рідина витікає з щітки після збирання
рідини пилососом.

Рідина залишається всередині труб.

Ущільнення викликають тертя.

Підлога як і раніше волога.
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до гнучкої
автоматичні
шланг до
розділі 1 і

Змастіть ущільнення силіконовим мастилом
або
вазеліном, або, як альтернатива, невеликою
кількістю рослинного масла.
Вимкніть прилад, дайте йому охолонути,
потім повторіть процедуру, описану в розділі
1.
Потримайте в повітрі щітки при включеному
приладі протягом декількох секунд, щоб
рідина перемістилася в резервуар.
Повторіть операцію прибирання пилососом.

Попереджувальні сигнали

Причина

Рішення

-

Горить індикатор "Out of water"
Тривалий звуковий сигнал
Миготливі світлодіоди
Блимає світлодіод режиму пара 1

Несправність
бойлера

Вимкніть прилад на кілька хвилин і
знову ввімкніть. Якщо проблема
виникне знову, зверніться в
авторизований сервісний центр.

-

Горить індикатор "Out of water"
Тривалий звуковий сигнал
Миготливі світлодіоди
Блимає світлодіод режиму пара 2

Бойлер не
нагрівається до
потрібної
температури.

Вимкніть прилад на кілька хвилин і
знову ввімкніть. Якщо проблема
виникне знову, зверніться в
авторизований сервісний центр.

-

Горить індикатор "Out of water"
Тривалий звуковий сигнал
Миготливі світлодіоди
Блимає світлодіод режиму пара 3

Насос
продовжує
качати воду.

Вимкніть прилад на кілька хвилин і
знову ввімкніть. Якщо проблема
виникне знову, зверніться в
авторизований сервісний центр.

При виникненні проблем, зверніться в авторизований сервісний центр Polti (www.polti.com) або
службу підтримки клієнтів у вашій країні - www.becker.ua.
ГАРАНТІЯ
Цей прилад призначений тільки для домашнього використання, гарантія надається на будь-які
дефекти, присутні при передачі товару; дата покупки повинна бути підтверджена за допомогою
документа покупки, дійсного для цілей оподаткування та виданого продавцем.
Для здійснення ремонту, необхідно пред'явити документ докази покупки і гарантійний талон.
ЩО МАЄ НА УВАЗІ ГАРАНТІЯ
Під час гарантійного терміну Polti гарантує безкоштовний ремонт виробу з виробничим або
заводським дефектом, і, отже, клієнт не несе розтрати по ремонту.
Щоб скористатися гарантією, покупцеві потрібно звернутися в один з авторизованих Сервісних
центрів Polti з документом про підтвердження покупки від продавця, дійсного для цілей
оподаткування та датою покупки продукту. Без докази покупки і відповідної дати покупки, за роботу
буде стягуватися плата. Зберігайте документ про підтвердження покупки протягом всього терміну дії
гарантії.
НА ЩО НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ ГАРАНТІЯ

•
•
•

•
•

Будь-які неполадки або пошкодження, які не є виробничим дефектом.
Будь-яка несправність через неправильне використання або використання відмінного від того,
що зазначено в цій інструкції, яка є невід'ємною частиною продажу продукції.
Будь-який дефект в результаті форс-мажорних обставин (пожеж, коротких замикань) або
викликаний третіми особами (підробки).
Пошкодження, викликані використанням неоригінальних деталей Polti, і ремонту або
модифікацій, які виконуються співробітниками або сервісними центрами, які не
авторизованими Polti.
Пошкодження, викликані користувачем.
Запчастини (фільтр, щітка, шланг, і т.д.), пошкоджені при використанні (витратні матеріали)
або звичайним зносом.
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•
•
•
•

Будь-який збиток, заподіяний накипом.
Дефекти, що виникли через відсутність технічного обслуговування / очищення згідно з
інструкціями виробника.
Монтаж неоригінальних аксесуарів Polti або тих, які були змінені або які не підходять для
пристрою.
Неправильне використання та / або використання, яке не відповідає інструкції по
використанню і будь-яким іншим попередженням або вказівкам, що містяться в цьому
посібнику, анулює гарантію.

Polti і Becker не несуть відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки для людей, предметів
або тварин, що виникли через недотримання інструкцій, зазначених в цьому посібнику, що
стосуються попереджень щодо використання та обслуговування продукту.
Більш детальна інформація за умовами гарантійного обслуговування вказана в гарантійному талоні,
який Ви отримали з пристроєм в момент покупки.
Список діючих авторизованих сервісних центрів Polti можна побачити на веб-сайті www.polti.com і
www.becker.ua.
***************************************************************************************
За консультаціями з використання та питань сервісного обслуговування, звертайтеся за даними:
ТОВ "Беккер-Україна"
вул. Василя Верховинця, 12, офіс 504
Тел: (044) 390 71 18
Тел: (067) 509 48 15
office@becker.ua
www.becker.ua
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