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Φυσικς καθαρισµς µε ατµ –
υγιεινή καθαριτητα χωρίς τη χρήση χηµικών
προϊντων

επιφάνειας και των µορίων
της βρωµιάς, ακµη και της
πιο επίµονης. Αυτ ωφελεί
Στο εγχειρίδιο αυτ

και το πορτοφλι σας και το

αναφέρονται συµβουλές

περιβάλλον, εφσον δεν

και παραδείγµατα σχετικά

χρησιµοποιείτε ακριβά

µε τη χρήση της συσκευής

καθαριστικά προϊντα. Η

καθαρισµού µε ατµ.

αποσκλήρυνση

Αλλά κατ’ αρχάς: Γιατί ο
ατµς έχει καθαριστική
δράση;

επιβεβαιώνει το γεγονς
τι ο ατµς απ τις
συσκευές µας δε
δηµιουργεί σκληρά άλατα ή

Με τις παραδοσιακές

γρατσουνιές.

µεθδους καθαρισµού σε
µερικές περιπτώσεις η
βρωµιά αποµακρύνεται
µνο επιφανειακά. Ο ατµς
διαπερνά τις λεπτές
σχισµές µεταξύ της

Το νερ σε µορφή ατµού
αποτελεί έναν οικονοµικ
τρπο καθαρισµού: Μνο
ένα λίτρο νερού βρύσης
παράγει 1,7 λίτρα ατµού.
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ΣΥΜΒΟΥΛΗ 1
Αφαλάτωση της συσκευής:
Μετά απ τρεις συνεχµενες χρήσεις της συσκευής καθαρισµού
µε ατµ, πλύνετε το βραστήρα µε καθαρ νερ για να
αποµακρυνθούν τα άλατα. Ανάλογα µε τη σκληρτητα του νερού
της βρύσης σας, αποµακρύνετε τα άλατα ανά τακτικά διαστήµατα
µε το προϊν της Kärcher RM 511.

Πως
λειτουργεί µια συσκευή καθαρισµού µε ατµ;

Η χρήση ζεστού νερού
προφανώς επιταχύνει τη
διαδικασία. Κατά τη διάρκεια
Μια συσκευή καθαρισµού µε
ατµ λειτουργεί σχεδν
πως µια συσκευή
µαγειρέµατος µε ατµ. Το
νερ θερµαίνεται έως το
σηµείο βρασµού σε
στεγανοποιηµένο βραστήρα,
ώστε να παραχθεί ατµς. Η
διαδικασία αυτή διαρκεί απ
1 έως 6 λεπτά ανά λίτρο
νερού.

της διαδικασίας η πίεση στο
βραστήρα αυξάνεται και
φθάνει έως και τα 4 bar,
ανάλογα µε το µοντέλο. Η
παραγωγή ατµού είναι
καλύτερη εάν η δεξαµενή
δεν γεµίζεται έως το χείλος,
διαφορετικά θα παραχθούν
πολλοί υδρατµοί και θα
διαποτιστεί η επιφάνεια που
θέλετε να καθαρίσετε. Οι
συσκευές καθαρισµού µε
ατµ της Kärcher
συµµορφώνονται µε λα τα
πρτυπα ασφαλείας και
έχουν πιστοποιηθεί απ
γερµανικές και άλλες
διεθνείς αρχές ελέγχου.
9λα τα εξαρτήµατα που είναι
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ηλεκτρικά αγώγιµα είναι
αδιάβροχα.

Τι µπορεί
να κάνει µια συσκευή καθαρισµού µε ατµ;

Εάν µια συσκευή
καθαρισµού µε ατµ
Οι συσκευές καθαρισµού µε

χρησιµοποιείται για πρώτη

ατµ µπορούν να

φορά, το αποτέλεσµα

χρησιµοποιηθούν παντού.

συνήθως δεν είναι απλυτα

Σε σκληρές επιφάνειες,

ικανοποιητικ, επειδή

στην κουζίνα, το µπάνιο,

υπάρχουν ακµα στην

την τουαλέτα, σε τζάµια,

επιφάνεια ίχνη του χηµικού

καθρέφτες, ευαίσθητες

προϊντος που είχε χρησι-

επιφάνειες επίπλων και

µοποιηθεί προηγουµένως.

επίσης για σιδέρωµα και

Η συµβουλή µας είναι να

την περιποίηση υφασµάτων.

κάνετε πρώτα ένα «βασικ

Τα 9 πρακτικά µας

καθαρισµ», δηλ. να

παραδείγµατα δείχνουν τον

καθαρίσετε την επιφάνεια

σωστ τρπο χρήσης µιας

µία ή δύο φορές µε το

συσκευής καθαρισµού µε

µηχάνηµα και ένα πανί για

ατµ και τα σηµεία που

να αποµακρυνθούν τα ίχνη.

πρέπει να προσέξετε.
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ΣΥΜΒΟΥΛΗ 2
Πρώτα κάντε δοκιµή:
Εάν δεν είστε σίγουροι για την αντίδραση ενς υλικού στον
καθαρισµ µε ατµ, πάντα κάνετε πρώτα µια δοκιµή σε µικρή
επιφάνεια που δεν είναι άµεσα ορατή. Αυτ ισχύει κυρίως για τα
υφάσµατα (ταπετσαρίες, βελούδο, χαλιά κλπ) ή τις επιφάνειες απ
δέρµα. Μην καθαρίζετε µε ατµ χαλιά απ βελούδο. Περιµένετε να
στεγνώσει η επιφάνεια για να δείτε εάν υπάρχουν αλλαγές στο
χρώµα ή στο σχήµα.

Υπολείµµατα λίπους

1. Το ανοξείδωτο ατσάλι είναι µοναδικ- αλλά µνο εάν δεν έχει λίπη. Οι επίπεδες επιφάνειες
καθαρίζονται µε το εργαλείο χειρς και πετσετέ πανί.
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2. Εάν το στρώµα λίπους έχει
επικαθίσει για µεγάλο
χρονικ διάστηµα, ο µνος
τρπος αφαίρεσής του είναι
να τρίψετε µε πίεση και
συνεχµενους ψεκασµούς
ατµού.

3. Τα λίπη συσσωρεύονται στο
πανί, εποµένως θα πρέπει να
το αντικαθιστάτε τακτικά.

4. Καθαρίστε µε µικρές
κινήσεις την επιφάνεια,
χρησιµοποιώντας εναλλάξ το
εργαλείο χειρς και το
καθαρ πανί.

Καθαρισµς εστιών και φούρνων

1. Συνήθως είναι δύσκολο να
διατηρηθεί καθαρή µια
κεραµική εστία, χι µως εάν
έχετε συσκευή καθαρισµού
µε ατµ. Απλά προσαρµστε
ένα ανοξείδωτο σπιράλ - το
οποίο µπορείτε να
προµηθευτείτε απ
οποιοδήποτε χρωµατοπωλείο
- πάνω απ τη στρογγυλή
βούρτσα.

3. Το εσωτερικ του φούρνου
µπορεί να καθαριστεί µε τον
ίδιο τρπο, χρησιµοποιώντας
εάν χρειάζεται αποσπώµενες
µικρές βούρτσες. Πριν
2. Μην ανησυχείτε, σε
ξεκινήσετε, θυµηθείτε να
συνδυασµ µε τον ατµ, το
κλείσετε τη γενική ασφάλεια
σπιράλ δεν θα χαράξει την
ρεύµατος για λγους
κεραµική εστία, επειδή ο
ασφαλείας. Μειώστε τη ροή του
ατµς δηµιουργεί ένα είδος
µαλακού στρώµατος πάνω στο ατµού σο καθαρίζετε το
οποίο «γλιστρά» το σπιράλ ενώ φούρνο για να έχετε
καθαρίζετε. Για τον καθαρισµ οραττητα. 9πως και στην
περίπτωση της εστίας,
συνδέσεων και γωνιών απλά
τελειώστε σκουπίζοντας το
χρησιµοποιήστε τη µικρή
φούρνο µέχρι να στεγνώσει.
βούρτσα χωρίς άλλο
εξάρτηµα.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 3
Ηλεκτρικές συσκευές – προφυλάξεις:
Για λγους ασφαλείας, πρέπει να αποσυνδέσετε λες τις
ηλεκτρικές συσκευές πριν ξεκινήσετε τον καθαρισµ µε ατµ.
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Καθαρισµς πουρί

1. Για να καθαρίσετε
µεµονωµένα σηµεία,
χρησιµοποιήστε το µικρ
ακροφύσιο προσαρµοσµένο
σε στρογγυλή βούρτσα.

2. Ο απευθείας ψεκασµς
ατµού και το γρήγορο τρίψιµο
αποµακρύνουν ακµη και την
πιο επίµονη, στερεοποιηµένη
βρωµιά ή τα λίπη.

3. Μετά απ τον καθαρισµ µε
ατµ, σκουπίστε την επιφάνεια
µε πανί. Προσοχή: Οι
συνδέσεις µε σιλικνη θα
πρέπει να ψεκάζονται λίγο,
ώστε να µην επηρεαστεί το
υλικ.

Καθαρισµς βρύσης

8

1. Για να αποφύγετε
γδαρσίµατα στις µεταλλικές
και ανοξείδωτες βρύσες,
χρησιµοποιήστε µνο το µικρ
ακροφύσιο. Κρατήστε το
κοντά στο αντικείµενο που
θέλετε να καθαρίσετε και
περιµένετε µέχρι να
διαλυθούν τα σκληρά άλατα.
Εάν το πρβληµα είναι
επίµονο ή σε δύσκολο σηµείο,
προσαρµστε µια βούρτσα στο
ακροφύσιο. Εάν χρειαστεί,
χρησιµοποιήστε τη συρµάτινη
βούρτσα. Τρίψτε το σηµείο
που θέλετε να καθαρίσετε µε
ψεκασµούς ατµού ισχυρής
πίεσης.

2. Για να αφαιρέσετε παχύ
στρώµα αλάτων, ρίξτε πρώτα
µερικές σταγνες ξύδι και
αφήστε να περάσουν 5 λεπτά
περίπου, ώστε να δράσει το
ξύδι.

3. Θα διαπιστώσετε τι ο
τακτικς καθαρισµς µε ατµ
αποτρέπει τη δηµιουργία
σκληρών αλάτων.

Καθαρισµς πλακστρωτων δαπέδων

1. Στην περίπτωση επίµονης
βρωµιάς, καθαρίστε πρώτα
την επιφάνεια µε το εργαλείο
δαπέδου µεµονωµένα. Η
δράση τριψίµατος των τριχών
αφαιρεί µε µηχανικ τρπο
τις στερεοποιηµένες
επικαθίσεις.

2. Για καθηµεριν καθαρισµ
συντήρησης ή µετά απ τον
καθαρισµ που περιγράφεται
στο 1, προσαρµστε ένα πανί
στο εργαλείο. ∆ιπλώστε το,
αφήνοντας µικρ περιθώριο
και στερεώστε το σταθερά.
Εµείς χρησιµοποιήσαµε ένα
ειδικ πανί απ µικροΐνες, το
οποίο διατίθεται απ την
Kärcher ως επιπλέον
εξάρτηµα.

3. Αφού απελευθερωθεί ο
ατµς, πιέστε το εργαλείο µε
γρήγορες κινήσεις προς τα
εµπρς και προς τα πίσω,
ψεκάζοντας κατά αραιά
διαστήµατα ατµ. Για να
αφαιρεθεί εντελώς το πουρί,
µετακινήστε το εργαλείο χι
µνο ανάµεσα στις συνδέσεις
αλλά και διαγώνια.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 4

Καθαρισµς παρκέ

Καθαρισµς µε συσκευή
αναρρφησης:
1. Ούτε ο καθαρισµς παρκέ
(που δεν έχει στιλβωθεί µε λάδι
ή κερί) είναι πλέον πρβληµα.
Καθαρίστε µε δύο πανιά (=4
στρώµατα), ώστε να µην είναι
µεγάλη η ποστητα του ατµού
που έρχεται σε επαφή µε την
επιφάνεια. Μειώστε τη ροή του
ατµού στο ελάχιστο (εάν η
συσκευή σας διαθέτει
δυναττητα ρύθµισης ροής
ατµού).

2. Χρησιµοποιήστε το SC 1702
µνο στη θέση λειτουργίας
ψεκασµού ατµού. Σκουπίστε µε
γρήγορες κινήσεις το δάπεδο.
Μην χρησιµοποιείτε το εργαλείο
ατµού σε οποιοδήποτε σηµείο
για χρονικ διάστηµα
µεγαλύτερο απ το
απαιτούµενο. Βεβαιωθείτε τι
δεν δηµιουργείται υπερβολική
συσσώρευση υγρασίας.
Οι εναποµείναντες υδρατµοί θα
στεγνώσουν γρήγορα χωρίς να
αφήσουν γραµµές.

Συνιστούµε να καθαρίσετε
µε συσκευή αναρρφησης
πριν απ τον καθαρισµ
µε ατµ. Καθαρίστε µε
ατµ το παρκέ µνο εάν
είστε βέβαιοι τι τα φύλλα
του δαπέδου έχουν
τοποθετηθεί και
συγκολληθεί σωστά.
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ΣΥΜΒΟΥΛΗ 5
Πανιά καθαρισµού:
Τα πανιά που χρησιµοποιούνται για τον καθαρισµ πλένονται
στους 60ºC. Βεβαιωθείτε ωστσο τι δεν χρησιµοποιείτε
µαλακτικ ρούχων, επειδή έτσι µειώνεται η ικαντητά τους να
απορροφούν τη βρωµιά και τις σταγνες νερού.

Καθαρισµς παραθύρων:
Χρήση του εργαλείου για παράθυρα
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1. Εάν χρησιµοποιείτε
συσκευή καθαρισµού µε ατµ
για πρώτη φορά, κάντε πρώτα
ένα «βασικ καθαρισµ»:
Χρησιµοποιώντας το πέλµα
χειρς τυλιγµένο σε πανί,
τρίψτε απ πάνω προς τα
κάτω κάθε τζάµι.
Επαναλάβετε τη διαδικασία
µε στεγν πανί.

2. Χρησιµοποιώντας το
εργαλείο παραθύρων,
υγράνετε το τζάµι πρώτα µε
ατµ, στη συνέχεια σκουπίστε
απ πάνω προς τα κάτω µε
την ειδική ελαστική σπάτουλα
του εργαλείου για παράθυρα.
Το χειµώνα: Προθερµάνετε τα
κρύα παράθυρα απ
απσταση 5 εκ. περίπου.

4. Μετά απ τον αρχικ
καθαρισµ, ο καθαρισµς των
παραθύρων θα είναι
ευκολτερος τις επµενες
φορές. Απλά ψεκάστε ατµ σε
λο το παράθυρο ανά
λωρίδες εσωτερικά και
εξωτερικά µε το εργαλείο για
παράθυρα, δουλεύοντας απ
πάνω προς τα κάτω.
Κρατήστε το εργαλείο σε
απσταση 10 εκ. απ το τζάµι
περίπου.

5. Τώρα σκουπίστε το
παράθυρο απ πάνω προς τα
κάτω µε την ειδική ελαστική
σπάτουλα και τελειώστε
σκουπίζοντας οριζοντίως τη
βάση. Για αποφυγή γραµµών,
σκουπίζετε την ειδική
ελαστική σπάτουλα µε ένα
πανί µετά απ κάθε λωρίδα.

3. Εάν θέλετε να καθαρίσετε
τα παράθυρα απ έξω,
παρακαλούµε προσέξτε το
εξής: Οι συσκευές
καθαρισµού µε ατµ
χρησιµοποιούνται µνο σε
εσωτερικούς χώρους, δεν
πρέπει να χρησιµοποιούνται
σε εξωτερικούς. Η παραπάνω
εικνα δείχνει την πρτασή
µας για τη λύση του
προβλήµατος

6. Εάν παραµένουν σταγνες
νερού µετά απ το σκούπισµα
µε την ειδική ελαστική
σπάτουλα δεν υπάρχει
κανένα πρβληµα. Για στιλπν
αποτέλεσµα χωρίς γραµµές,
απλά σκουπίστε τις σταγνες
νερού µε πανί.

Καθαρισµς παραθύρων: µε το µικρ ακροφύσιο
και την ειδική ελαστική σπάτουλα

1. Το πρώτο βήµα είναι το ίδιο
µε εκείνο στην περίπτωση του
εργαλείου για παράθυρα: κάντε
πρώτα ένα «βασικ καθαρισµ».

2. Έπειτα ρίξτε ατµ στη
γυάλινη επιφάνεια, απ πάνω
προς τα κάτω.

3. Αφαιρέστε τους υδρατµούς
µε την ειδική ελαστική
σπάτουλα απ πάνω προς τα
κάτω.

4. Τέλος, σκουπίστε τις
εναποµένουσες σταγνες µε
ένα πανί. Τελειώσατε!

Φρεσκάρισµα ρούχων

Το φρεσκάρισµα των ρούχων
γίνεται παιχνιδάκι µε το
ακροφύσιο για ρούχα (επιπλέον
εξάρτηµα). Τα χνούδια και οι
τρίχες µπορούν να
αποµακρυνθούν εύκολα απ τα
ρούχα µε τον ενσωµατωµένο
συλλέκτη υλικών: Μπορείτε να
φρεσκάρετε τις πτυχώσεις σε
κουρτίνες που είναι ήδη
κρεµασµένες, χωρίς να
χρειαστεί να χρησιµοποιήσετε
σιδερώστρα. Με τη διαδικασία
αυτή αποµακρύνονται επίσης
αποτελεσµατικά οι οσµέςπραγµατικ χέρι βοήθειας.
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ΣΥΜΒΟΥΛΗ 6

Σιδέρωµα

Μικρά παιδιά:
Τα µικρά παιδιά έχουν
την τάση να βάζουν
αντικείµενα στο στµα
τους. Έτσι, έρχονται σε
επαφή µε τα ίχνη των
καθαριστικών και
µπορεί να εµφανίσουν
αλλεργίες. Ο
καθαρισµς µε ατµ
προστατεύει εσάς και
την οικογένειά σας,
δεδοµένου τι ο ατµς
δεν αφήνει κανένα
υπλειµµα στις
επιφάνειες.

2. Επιλέξτε τη µέγιστη
θερµοκρασία στο σίδερ σας
ταν σιδερώνετε µε πίεση
ατµού. Η συνεχής ροή ατµού
προστατεύει τα ρούχα σας
απ το κάψιµο, είτε είναι
βαµβακερά, µεταξωτά ή λινά.
12

1. Το σύστηµα σιδερώµατος
µε ατµ της Kärcher (µε ή
χωρίς εξαγωγή ατµού)
µειώνει στο µισ το χρνο
σιδερώµατος, σε σύγκριση µε
την παραδοσιακή µέθοδο. Οι
πλάκες σιδερώµατος µε
εξαγωγή ατµού συγκρατούν
στη θέση τους τα ρούχα, τα
σεντνια κλπ. Η επιφάνεια
σιδερώµατος διογκώνεται σαν
µπαλνι και έτσι δεν
ζαρώνουν ακµα και τα πιο
ευαίσθητα υλικά.
Η πρσθετη θερµτητα
επιτρέπει το απευθείας
στέγνωµα των αντικειµένων

που σιδερώνονται και άρα
είναι έτοιµα να τοποθετηθούν
στην ντουλάπα. Το σύστηµα
σιδερώµατος µε πίεση ατµού
µπορεί να γεµιστεί εκ νέου
ανά πάσα στιγµή-χωρίς να
χρειαστεί να περιµένετε να
κρυώσει. Η συσκευή
καθαρισµού µε ατµ SC 1702
σε συνδυασµ µε το
ατµοσίδερο, είναι επίσης
ιδανική για σιδέρωµα µε
ατµ.

3. Επιπλέον εξάρτηµα:
Βάση απ τεφλν για το
σίδερο. Αποφεύγεται η
γυαλάδα στα σκούρα και
ευαίσθητα υφάσµατα (π.χ.
λινά). ∆εν χρειάζεται πλέον
να σιδερώνετε τα µπλουζάκια
µε στάµπες απ την ανάποδη.

4. Η πίεση του ατµού είναι
επαρκής ώστε να µπορείτε να
σιδερώνετε χοντρά τζιν
παντελνια µνο απ τη µία
πλευρά. Μην πιέζετε µε
δύναµη και µετακινείτε το
σίδερο αργά πάνω απ το
αντικείµενο που σιδερώνετε η πίεση του ατµού κάνει τη
δουλειά σας.

...και ακµη περισστερες επιλογές καθαρισµού
Ψεκασµς ατµού και
αφαίρεση σκνης απ
φυτά

Καθαρισµς
ταπετσαριών
Κρατήστε το µικρ
ακροφύσιο πλαγίως και
χι κατακρυφα. Ο ατµς
αποµακρύνει το λεκέ σε
ύφασµα που κρατάτε
δίπλα του.

Απψυξη καταψύκτη
(πάνω). Πρώτα βγάλτε τον

Αφαίρεση ταπετσαρίας
(πάνω)

καταψύκτη απ την πρίζα.
Χρησιµοποιήστε το µικρ
ακροφύσιο για να ξεπαγώσετε
γρήγορα τον πάγο στον
καταψύκτη. Με τη διαδικασία
αυτή αποµακρύνονται επίσης
οι οσµές και µπορείτε να
τοποθετήσετε απευθείας τα
τρφιµα στον καταψύκτη.

Καθαρισµς τουαλέτας
και νιπτήρα (κάτω)

Καθαρισµς καλοριφέρ
(πάνω)

Αφαίρεση λεκέδων απ
κάπνα Με συνεχή ροή
ατµού βουρτσίστε
διαδοχικά τις
προβληµατικές περιοχές.
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Πίνακας εφαρµογών

A
B
∆
E
K
Λ
M
N

Π

Σ
T

Τι θέλω να καθαρίσω;

Τι θα πρέπει να χρησιµοποιήσω;

Αποχετεύσεις (νιπτήρας)

Ακροφύσιο ισχύος και πανί

Βαµµένες επιφάνειες

Εργαλείο χειρς, πανί

Βρύσες

Μικρ ακροφύσιο µε βούρτσα

∆άπεδα απ PVC

Εργαλείο δαπέδου, πανί

∆ερµατίνη

Εργαλείο χειρς, πανί

Έπιπλα

Πανί

Επιφάνεια εργασίας, ξύλο

Πανί

Επιφ. εργασίας, πλαστικ

Εργαλείο χειρς µε πανί

Καλοριφέρ

Πιστλι ατµού, µικρ ακροφύσιο, εργαλείο χειρς

Κουρτίνες

Σίδερο ατµού

Λινλαιο

Εργαλείο δαπέδου, πανί

Μέταλλο

Μικρ ακροφύσιο µε βούρτσα

Ντουζιέρα

Εργαλείο χειρς και πανί

Παπούτσια

Πιστλι ατµού, πανί απ µικροΐνες

Παράθυρα

Ακρ. για παράθυρα, πανί, πιθανν εργαλείο χειρς

Πέτρινα δάπεδα

Εργαλείο δαπέδου, πανί

Πλάκες δαπέδου

Εργαλείο δαπέδου, πανί

Πλαστικ

Μπορεί να χρησιµοποιηθεί οποιοδήποτε απ τα
εξαρτήµατα.

Πρτες

Εργαλείο χειρς, πανί

Σιδέρωµα

Ατµοσίδερο/ πλάκα σιδερώµατος ή µονάδα
σιδερώµατος µε ατµ

Στρια

Εργαλείο χειρς, πανί

Συνδέσεις

Μικρ ακροφύσιο µε βούρτσα

Τέντες

Πιστλι ατµού, πανί

Τζάµι, καθρέφτες

Εργαλείο για παράθυρα, πανί, πιθανν εργαλείο
χειρς

Φυτά

Πιστλι ατµού
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Φ

Παρατηρήσεις
Χρησιµοποιήστε πανί για να εµποδίσετε το πιτσίλισµα και καθαρίστε µε πλήρη ατµ.
Μη χρησιµοποιείτε το εργαλείο σε ένα συγκεκριµένο σηµείο για µεγάλο χρονικ
διάστηµα.
Ρίξτε µερικές σταγνες ξύδι πάνω στα σκληρά άλατα και αφήστε το να δράσει για 5’.
Κάντε βασικ καθαρισµ για να αφαιρέσετε λα τα υπολείµµατα χηµικών προϊντων.
Αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει πριν επαναλάβετε τον καθαρισµ.
Υγράνετε το πανί µε ατµ και σκουπίστε τα έπιπλα.
Υγράνετε το πανί µε ατµ, σκουπίστε την επιφάνεια.
Μην ψεκάζετε µε ατµ άκρα που έχουν συγκολληθεί.
Στεγνώστε την επιφάνεια χρησιµοποιώντας πανί. Απλώστε απ κάτω πανί για να
συγκεντρώνονται τα υπολείµµατα της βρωµιάς.
Εφαρµζετε κατακρυφα τον ατµ, απ πάνω προς τα κάτω
Χρησιµοποιείτε τακτικά προϊντα προστασίας.
Γυαλίστε χρησιµοποιώντας πανί.
Βεβαιωθείτε τι το υλικ είναι ανθεκτικ σε υψηλή θερµοκρασία.
Υγράνετε µε ατµ χρησιµοποιώντας το πιστλι ατµού απ απσταση 10 εκ. περίπου,
έπειτα σκουπίστε µε πανί.
Εφαρµστε προηγουµένως ατµ, ώστε να αποφευχθεί η θερµική τάση.
Κάντε βασικ καθαρισµ για να αφαιρέσετε λα τα υπολείµµατα χηµικών προϊντων.
Πριν ξεκινήσετε, αφαιρέστε τα υπολείµµατα χηµικών προϊντων. Να καθαρίζετε µε
αργές κινήσεις.
Ρυθµίστε τη ροή ατµού ανάλογα µε το είδος των λεκέδων
Υγράνετε το πανί µε ατµ και σκουπίστε την πρτα απ πάνω προς τα κάτω.
Επιπλέον εξάρτηµα.
∆οκιµάστε την ανθεκτικτητα του υλικού στη θερµτητα, τελειώστε σκουπίζοντας
µε πανί.
Να καθαρίζετε µε αργές κινήσεις, στο τέλος σκουπίστε µε πανί.
Μειώστε τη ροή του ατµού στο ελάχιστο. Λάβετε υπψη την ευαισθησία εµποτισµού.
Ρωτήστε τον έµπορο ή τον πωλητή.
Πριν ξεκινήσετε, αφαιρέστε τα υπολείµµατα χηµικών προϊντων.
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Ψεκάστε µε το πιστλι ατµού απ απσταση 20-30 εκ.

Συσκευές
καθαρισµού µε πίεση

Σάρωθρα

Ηλεκτρικές µηχανές ξηρής
και υγρής αναρρφησης
Επαναφορτιζµενο
σκουπάκι

Ροµπτ καθαρισµού
Robocleaner

Μηχανές
αναρρφησης µε φίλτρο νερού

Οποιονδήποτε καθαρισµ και αν θέλετε να εκτελέσετεη Kärcher έχει τη λύση.

Για περισστερες πληροφορίες παρακαλούµε
επικοινωνήστε µαζί µας:

Kärcher Α.Ε.Ε.
Νικηταρά 31-33 & Κωνσταντινουπλεως
13671 Αχαρναί
Τηλ.: ++30-210-2316153 (12 γραµµές)
Fax: ++30-210-2316159
e-mail: sales@karcher.gr
www.karcher.gr

Po. 4/04 Αρ. παραγγελίας 0.029-039 Τυπώθηκε στη Γερµανία σε χαρτί λευκασµένο χωρίς χλώριο. Υπκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση.

Η Kärcher έχει ένα προϊν για κάθε ανάγκη.

