
Vapori Jet Maxi 
Használati utasítás 

 
 
A Telemarketing International Kft. ezúton szeretné megköszönni Önnek a bizalmat, és azt, hogy termékünk megvásárlása 
mellett döntött. 
 
 
Termékleírás 

1. Gőztisztító test 

2. Rövid fúvóka 

3. Biztonsági kupak 

4. Gőzkiengedő gomb 

5. Nyél 

6. Kábel és csatlakozó 

7. Működést jelző fény 

 
 
 
Tartozékok 

8. Tölcsér 

9. Töltőedély 

10. Kefés fúvófej 

11. Sarok fúvófej 

12. Hosszú fúvófej 

 
 
 
 
Biztonsági utasítások 
Az alábbi információk nagyon fontosak! Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót és tartsa be a benne 
foglaltakat! 
A Telemarketing International Kft. nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért és balesetekért. 
Mielőtt első alkalommal használná a terméket, csomagolja ki és győződjön meg róla, hogy sérülésmentes állapotban van. 
A termék kizárólag háztartási célra készült. 
Ne tegye ki a készüléket az időjárás viszontagságainak, úgy mint napsütés, eső, hó, stb. 
A készüléket kizárólag felnőttek használhatják.  
Mielőtt az elektromos hálózatkoz csatlakoztatja a készüléket, győződjön meg róla, hogy a kábel és a csatlakozó tökéletes 
állapotban van. 
Amennyiben a kábel vagy a készülék bármely része sérül vagy folyadékkal érintkezett, ne használja a készüléket és ne próbálja 
meg önállóan megjavítani. 
Ne hagyja lógva a kábelt. 
Soha ne merítse a készüléket vagy bármely részét vízbe vagy egyéb folyadékba. 
A saját biztosnága érdekében kizárólag a hozzá tartozó kiegészítőkkel használja a készüléket. 
Használat előtt mindig teljesen tekerje le a kábelt, annak túlmelegedésének elkerülése érdekében. 
Győződjön meg róla, hogy a biztonsági kupak szorosan rá van csavarva a készülékre. 
Győződjön meg róla, hogy a gőzkiengedő gomb működését semmi nem akadályozza. 
Használat közben soha ne döntse meg a készüléket 45 foknál jobban. 
Figyelem! A készülék forró gőzt bocsát ki magából! Soha ne irányítsa a gőzt emberek, állatok vagy növények felé. 
Soha ne adjon semmilyen adalékot a készülékbe adagolt vízhez! 
A fúvófejeket csak akkor vegye le a készülékről, amikor az már teljesen lehűlt és leválasztotta az elektromos hálózatról. 
Soha ne töltse túl a készüléket vízzel! 
 
Figyelem! Válassza le a készüléket az alábbi esetekben: 
Amikor fel akarja tölteni a készülék tartályát. 
Amikor le akarja cserélni valamelyik tartozékot. 
Amikor már nem használja a készüléket. 
Amennyiben megszakadt az áramellátás. 
 
A készülék használata 
Helyezze a készüléket sík, egyenletes felületre. Csavarja le a biztonsági kupakot, majd helyezze a tölcsért a nyíláshoz. 
Töltsön 175 ml vízet a töltőedélybe, majd töltse fel a tartályt a tölcséren keresztül. (a készülék maximális kapacitása 300 ml) 
Ezt követően helyezze vissza a biztonsági kupakot. 
Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz. Ekkor a működést jelző lámpa világítani kezd. 
Körülbelül 6 perc elteltével a készülék készen áll a működésre. Ezt a gőzkioldó gomb megnyomásával tudja ellenőrzini. 
Amennyiben valamelyik kiegészítővel szeretné használni a készüléket, azt az elektromos hálózathoz való csatlakoztatás előtt 
helyezze rá. 
A tisztításhoz nyomja meg a gőzkioldó gombot.  
Fertőtlenítéshez helyezze fel a készülékre a hosszú fúvócsövet a röviddel egyidejűleg. 



A tartály feltöltése működés közben 
A tartály ismételt feltöltéséhez válassza le a készüléket az elektromos hálózatról. 
Nyomja meg a gőzgombot ahhoz, hogy meggyőződhessen arról, a készülék nem tud több gőzt kiengedni. Ekkor újra fel kell 
töltenie a tartályt vízzel. 
Óvatosan vegye le a biztonsági kupakot. Várja meg, amíg a készülék az összes gőzt kiengedi magából és csak azt követően 
vegye le a kupakot. 
Amennyiben a biztonsági kupakot nem lehet lecsavarni a készülékről, az azt jelzi, hogy túl nagy a nyomás a készülékben. Ilyen 
esetben nyomja meg a gőzkioldó gombot, ahányszor szükséges.  
Ezt követően helyezze a készüléket hűvös helyre és hagyja hűlni körülbelül 5 percig. Ezt követően már eltávolíthatja a 
biztonsági kupakot.  
A tölcsér és a töltőedény segítségével töltse fel vízzel a készüléket, majd csavarja vissza a biztonsági kupakot. 
 
 
Tisztítás és tárolás 
Használat után mindig válassza le a készüléket az elektromos hálózatról. 
Nyomja meg addig a gőzkiengedő gombot, amíg az összes gőz nem távozik a készülékből. 
Amikor már nem enged ki több gőzt a készülék, helyezze hűvös helyre, hagyja körülbelül 5 percig hűlni, majd távolítsa el a 
biztonsági kupakot. 
Ürsítse ki a készülékből a benne maradt vizet, majd száraz ruhával törölje át. 
Ezt követően helyezze vissza a biztonsági kupakot. 
Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy egyéb folyadékba. 
 
 
Technikai információk 
220V-240V ~ 50 Hz 
900W-1050W 
 
Kapacitás: 300 ml 
Töltőedély kapacitás 175 ml 
Gőznyomás: 0,25 mpa-0,42 mpa 
 
A készülék megfelel a 2006/95/EC biztonsági irányelveknek és a 2004/108/CE alacsony feszültségű készülékek elektromos 
kompatibilitásáról szóló irányelveknek. 
  
 
 
Környezetvédelem – 2002/96/EC irányelv 

Amikor meglátja egy termék csomagolásán az áthúzott szemetes jelet, az azt jelenti, hogy a termék megfelel a 
2002/96/EK Európai Irányelvnek. 
Kérjük, tájékozódjon lakóhelyén az elektromos és elektronikai termékek újrahasznosításának rendszeréről. 
Kérjük, kövesse az erre vonatkozó helyi szabályokat és ne dobja ki a már használaton kívüli elektromos termékeket 
a háztartási hulladékok közé. Az elektromos és elektronikai termékek megfelelő újrahasznosításával elkerülhető a 
környezetre való kedvezőtlen hat.  
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Telemarketing International Kft. 

H-9028 Győr, Fehérvári út 75. 

Tel.: + 36-96/961-000 
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