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X10 gőztisztító gép 
Használati utasítás 

 
FIGYELEM: Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és az összes utasítást. Az alább felsorolt 
figyelmeztetések és utasítások figyelmen kívül hagyása áramütést, tüzet és / vagy súlyos sérüléseket 
okozhat.  
Figyelmeztetés: Az elektromos készülékek használata során az alábbi alapvető biztonsági 
óvintézkedéseket mindig követni kell a tűz, áramütés, személyi sérülés és anyagi károk kockázatának 
elkerülése érdekében.  
 
●A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a kézikönyvet.  
● A tervezett felhasználást a kézikönyv tartalmazza. A tartozék vagy tartozékok használata, illetve az 
ebben a kezelési útmutatóban foglaltaktól eltérő műveletek végrehajtása személyi sérülés 
kockázatával járhat.  
 
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA  
 
● Ne gőzölje le az embereket, az állatokat, az elektromos készülékeket, vagy az elektromos 

csatlakozókat.  

● Ne tegye ki az esőre.  

● Ne merítse a készüléket a vízbe.  

● Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket. Használat közben tartsa távol a gyerekeket a készüléktől. 

● Ne hagyja a készüléket elektromos csatlakozóaljzatba, ha nem használja.  

● Tartsa távol a készülék vezetékét a hőtől, az olajtól és az éles szélektől.  

● Ne kezelje a gőztisztítót nedves kézzel.  

● Ne húzza meg, ne hordozza a kábelt, használja a kábelt fogantyúként, vigyázzon a kábelre az éles 

sarkok körül.  

● Ne használja a készüléket olyan zárt helyiségben, ahol tűzveszélyes porral vagy más robbanó vagy 

mérgező gőzzel munkavégzés folyik.  

● Ne használja bőrre, viaszos polírozott bútorra vagy padlókra, szintetikus szövetekre, bársonyra vagy 

más finom, gőzre érzékeny anyagokra.  

● Ne használjon semmilyen rögzítetlen kemény padlófelületet. Ezen kívül olyan felületeken, 

amelyeket viasszal, vagy viaszmentes anyaggal kezeltek.  

● Azt javasoljuk, hogy mindig vizsgálja meg a tisztítandó felülete.  

● Azt is javasoljuk, hogy ellenőrizze a padló gyártójának használati és ápolási utasításait.  

● Soha ne helyezzen vízkőmentesítő, aromás, alkoholtartalmú vagy tisztítószereket a gőzölőbe, mivel 

az károsíthatja.  

● A készülék nagyon meleg gőzt bocsát ki a használati terület tisztítására. Ez azt jelenti, hogy a gőzfej 

és a tisztító párnák használat közben nagyon forróak. Figyelem! Mindig megfelelő cipőt kell viselnie a 

gőzmosó használatakor. Viseljen papucsot vagy nyílt lábú cipőt.  

● Használat közben a fedél felforrósodhat.  

● A készülék használata során óvatosan kell eljárni. NE érintse meg azokat a részeket, amelyek 

használat közben felforrósodhatnak.  

● Ne használja, ha a mikroszálas tisztítóbetét nem megfelelően van felszerelve.  
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EGYÉB BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK  
● Ez a készülék nem alkalmas olyan személyeknek (beleértve a gyermekeket is), akiknek csökkent 
fizikai, érzékszervi vagy szellemi képessége van, illetve tapasztalat hiányában. Kivéve, ha felügyelet 
mellett használják.  
● Figyeljünk, hogy a gyermekek felügyelet nélkül, nehogy játsszanak a készülékkel.  
 
A BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ FOGALOMMEGHATÁROZÁSAI  
 
Fontos, hogy olvassa el és értse meg a kézikönyvet. Az általa tartalmazott információk a BIZTONSÁG 
ÉS a PROBLÉMÁK MEGSZÜNTETÉSÉRE VONATKOZNAK. Az alábbi jelek segítenek Önnek ezen 
információk felismerésében.  
VESZÉLY: Olyan veszélyeztetett helyzetet jelez, amely – ha nem kerüljük el – halált, vagy súlyos 
sérülést okozhat.  
FIGYELEM: Olyan potenciális veszély helyzetet jelöl, amely – ha nem kerüljük el – halálos, vagy súlyos 
sérülést okozhat.  
VIGYÁZAT: Olyan potenciálisan veszély helyzetet jelöl, amely – ha nem kerüljük el – kisebb, vagy 
nagyobb sérülést okozhat.  
FIGYELMEZTETÉS: A biztonsági figyelmeztetés nélküli jelzés olyan potenciálisan veszélyes helyzetet 
jelez, amely, – ha nem kerüljük el – anyagi kárt okozhat. 
 
Még a vonatkozó biztonsági előírások és a biztonsági berendezések alkalmazásával sem lehet 
elkerülni a fennmaradó kockázatokat.  
● Mozgó alkatrészek érintése által okozott sérülések.  
● Az esetleges forró alkatrészek érintése által okozott sérülések.  
● Az alkatrészek vagy kiegészítők cseréje során okozott sérülések.  
● A készülék hosszantartó használata által okozott sérülések. Ha hosszabb ideig használja a 
készüléket, tartson közben szünetet.  
 
ALAPFELSZERELTSÉG  
A Készülék  

B Fogantyúcső  

C Fogantyú  

D Ablaktörlő 

E Kicsi súroló fej  

F Közepes súroló fej  

G Tartozék adapter  

H Fúvóka  

I Fugatisztító eszköz  

J Kaparó eszköz  

K Mérőedény  

L Mikroszálas párna  

M Ruha gőzölős ronggyal  

N Gőzfej  

O Szőnyegtisztító  
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TERMÉK ALKATRÉSZEI  
1 Fogantyú  
2 vezetéktartó  
3 Fogantyú  
4 Reteszelő  
5 Víztartály sapka  
6 Víztartály gomb  
7 Víztartály  
8 Gőzszabályozó gomb  
9 Gőzfej orsó  
10 Tápkábel  
11 Vízbeöntő  
12 LED Fény  
13 Gőzölést kezelő gomb  
14 Fogantyú cső gombja  
 
Funkció és specifikáció  

- Állítható gőz mennyiség  

- Összecsukható tartó  

- A osztott típusú tervezés  

- Eltávolítható víztartály  

- A fogantyútartó és a gőzgomb beállítása  

- Folyamatos gőzkibocsátás (legfeljebb 5 percig folyamatosan működik) 20-35g minimum  

- Gőzölési idő: 20 perc 

- Amikor a készülék a víztartály üres, a jelző pirosan világít 

- Nyomáscsökkentő védelem, a fűtőegységben lévő nyomás állandó tartása  

- A forgástengely szögében a tisztítás nagyobb  

- Átfogó tartozékok konfigurálása  

Műszaki adatok  
● Névleges feszültség: 100-120V  
● Névleges frekvencia: 60Hz  
● Kimeneti teljesítmény: 1300W (+ 5% -10%)  
● Víztartály kapacitása: 350mL  
● Vízálló szint: IPX4  
 
MEGJEGYZÉS: Minden gőzmosó 100% -ban gyárilag tesztelve van, a termék teljesítményének és 
biztonságának érdekében. Az új gőzölők összeállításakor előfordulhat, hogy a készülék belsejében 
maradt víz.  
FIGYELMEZTETÉS: Az alábbi műveletek bármelyikének megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a 
készüléket kikapcsolta és kihúzta, valamint hogy a készülék hideg, és semmit sem tartalmaz.  
 
A fogantyú rögzítése  
Csúsztassa a fogantyú B csövet a C fogantyúig, amíg kattanás nem történik. Csúsztassa a 
fogantyúcsövet B a főtesthez rögzített fogantyúval, amíg a helyére nem kattan. A fogantyút a rúdból 
eltávolíthatjuk, így könnyebben tárolható a „14” fogantyúcső megnyomásával.  
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A gőzfej rögzítése  
● Csúsztassa a fő test alsó végét az N gőztartóra, amíg a gőzfej-orsó „9” a helyére nem kattan.  
● A gőzfej N eltávolítható a fő testről a gőzfej főorsójának kiemelkedő pontján.  
 
Tisztító párna felszerelése  
● Az N gömbfej fenekén levő rúdszerkezet miatt csak egy mikroszálas tisztítópárnát helyezzen a 
gőzfejre.  
 
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS  
FIGYELMEZTETÉS: KAPCSOLJA KI A „POWER OUTLET” JELZÉSSEL ELÁTOTT GOMBBAL A KÉSZÜLÉKET, 
AMIKOR TISZTÍTJA A KÉSZÜLÉKET  
A tartályban lévő maradék vizet ürítse ki, és minden használat után tisztítsa meg a tartályt.  
 
MŰKÖDTETÉS  
1.1 A víztartály feltöltése  

Az első módszer: 

Nyissa ki a víztartályt az óramutató járásával ellentétes irányba való elforgatással, töltse fel 360 ml 

vízzel, majd óvatosan forgassa el a víztartályt.  

A második módszer: Távolítsa el a víztartályt a fő testről, nyissa ki az víztartály poharat az óramutató 

járásával ellentétes irányba való elforgatással, és töltse fel a víztartályt a vízcsapból, majd az 

óramutató járásával megegyező irányú elforgatással zárja le a víztartályt. Szerelje fel a víztartályt a fő 

testre, amíg be nem kattan.  

2. Csatlakoztassa a készüléket a konnektorhoz.  

3. Amikor bekapcsolja a készüléket, a jelzőfények pirosra változnak a víztartály mindkét oldalán, 

jelezve az előmelegítést. Ha a fény nem világít, kérjük, ellenőrizze a “hibaelhárítás” fejezetet.  

4. Az előmelegítés kb. 25 másodpercet vesz igénybe. Miután a víztartály készen áll a használatára, a 

fény kék lesz.  

5. Ha a víztartály tele van vízzel, kb. 20 percig dolgozhat vele. Ha a víztartály víz nélkül van, akkor a 

jelzőfények pirosan világítanak, és a lámpák villognak, mert szükség van víz hozzáadására. 

FIGYELMEZTETÉS: Ha előmelegítés után kikapcsol, akkor újra kapcsolja be a készüléket.  

6. Nyomja meg a gőzgombot.  

7. Állítsa be a kívánt gőz mennyiségét a szabályozóval az óramutató járásával megegyező irányba. 

Beállíthatja a gőz mennyiségét különböző objektumok szerint.  

Nyomja meg a fogantyú csőcsonkját, vegye le a fogantyút az A fő testről. Szerelje fel a tartozék 
adaptert az A fő test tetején, amíg a helyére nem kerül. Nyomja meg a tartozék adapteren található 
kiemelkedő pontot a tartozék adapter eltávolításához az A fő testről. Válassza ki a megfelelő 
tartozékokat (ellenőrizze a tartozék használatának listáját), a nyílmutató szerint igazítsa és illessze be 
a G tartozék adapterbe, majd fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a helyére 
nem kerül. A kézi gőztisztító használata esetén az első lépés, hogy leválasztja a kezelőegységet 
második gombbal, miközben a fény kék színűvé válik.  
 
Tisztítás és karbantartás  
A készülék tisztítása előtt, győződjön meg arról, hogy ki van húzva a konnektorból. A tartályban lévő 
maradék vizet ürítse ki, és minden használat után tisztítsa meg a tartályt. Használjon mosogatószert a 
tartozékok tisztításához (Jet-fúvóka és kerek kefe), ha piszkosak, majd mossuk meg tiszta vízzel és 
szárítsuk meg.  
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Hogyan lehet eltávolítani a víztartály belsejét? A víztartály belsejében lerakódott kalcium 

tisztításához adjunk hozzá egy vagy két evőkanál ecetet egy teljes víztartályba, majd zárja le a 

víztartály kupakját, majd rázza fel.  

Mészkő eltávolítása  
Ha a gőzmosója lassabban kezd gőzt termelni, mint általában, vagy leállítja a gőz előállítását, 
előfordulhat, hogy el kell távolítani a mészköveket. A mészkő idővel elterjedhet a fém részeken, és 
nagymértékben befolyásolja a teljesítményt.  
Szükség van a rendszeres tisztításra, ha a teljes tartályt használja, vagy legalább havonta egyszer, 
különösen, ha kemény vizet használ.  
A mészkő eltávolításának gyakorisága függ a csapvíz keménységétől és a gőzölő használatának 
gyakoriságától.  
 
Tisztítóoldat  
1. Készítsünk 1/3 ecetet és 2/3 csapvizet tartalmazó oldatot, és adjunk hozzá a víztartályhoz.  
2. Csatlakoztassa a készüléket, kapcsolja be a főkapcsoló megnyomásával, és hagyja, hogy gőzt 
állítson elő, amely ecet / víz oldattal fel van töltve.  
3. Ismételje meg a fenti eljárást annyiszor, amennyiszer szükséges, amíg a normál gőzáram elérése 
meg nem történik.  
4. Töltse fel a víztartályt friss vízzel és öblítse ki.  
5. Töltse fel a víztartályt friss vízzel, csatlakoztassa a készülékhez és engedje fel gőzzel a rendszert.  
 
FIGYELEM: Ne hagyja felügyelet nélkül a gőzt a használat során.  
FIGYELMEZTETÉS: Végezze el a vizsgálati tisztítást egy megfelelő elszigetelt területen. Minden 
mészkövet távolítson el, hogy ne maradjon hulladék a rendszerben.  
MINDEN karbantartást csak hivatalos szerviz képviselő végezhet.  
 

MIKROSZÁLAS PÁRNA TISZTÍTÁSA  

● Mindig enyhe tisztítószert használjon.  

● A legjobb ápolás érdekében, törölje szárazra.  

● FONTOS: A karbantartási vagy hibaelhárítási ellenőrzések elvégzése előtt hagyja teljesen lehűlni.  

● FONTOS: Soha ne használjon fehérítőszert vagy textillágyítót a mikroszálas tisztítópárna 

mosásakor.  

TÁROLÁS  

● A gőzgép használata után kapcsolja ki a készüléket, majd húzza ki a konnektorból.  

● Vegye ki a víztartályt, és ürítse ki a maradék vizet a tartályban, és tisztítsa meg a külső felületet 

száraz ruhával. 

● Távolítsa el a tisztítópárnát, és mossa meg úgy, hogy készen áll a következő használatra.  

● A terméket védett, száraz helyen tárolja.  

● Tartsa távol gyermekektől.  

FIGYELMEZTETÉS: A tisztítás után vegye ki a víztartályt, mielőtt kikapcsolja a készüléket, majd hagyja 

a készüléket egy ideig, amíg nincs gőz. Miután a cső tiszta, biztonságosan tárolható. 
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