
  Vidtskue Vej 12, DK-7100 Vejle

  75 71 15 99

@  info@supersellers.dk
 

 www.supersellers.dk

Du skal bruge: 
Vand 
Afkalker – varenr. 80070-00

Sådan afkalker du:
1.  Tøm maskinen og vandbeholderen for vand

2.  Hæld ca. 1 dl afkalker i vanddunken og fyld den halv op med vand og sæt den i steameren

3.  Vip steameren lidt fra side til side for at fordele afkalkningsvæsken

4.  Lad steameren stå utændt 2-3 timer. Gerne natten over

5.  Tøm væsken i steameren ud ved at skrue bundproppen af (under steameren)  
             og lad væsken løbe ud i et afløb

6.  Steameren og vandbeholderen skylles igennem med masser af rent vand flere gange.
     Vip steameren fra side til side for at sikre dig at alt bundfalden kalk bliver skyllet ud.

7.  Mærk efter om der er klumper af kalk i hullet ved bundprop og vanddunk 
             samt ved hullet mellem slange og maskine.

8.  Kontrollér at der ikke er stoppede dyser i damphovedet.
    
Ved problemer: 
Kontrollér altid om det er kalk, der er årsag til at din steamer driller.
Er der vand på og er den tændt?
Er der skader på tænd/ sluk knappen?
Er der skader på ledninger?

VIGTIGT: 
Steameren må ikke være tændt, mens den afkalkes

Tips!
Du kan forlænge din steamers levetid med flere år ved rigtig vedligeholdelse.
En steamer skal afkalkes med jævne mellemrum - gerne hver 14. dag.
Sæt det evt. i kalenderen.
  

Afkalkning af steamer - Gulv steamer K9, Vitesse og Quick Steamer 2
Læg alle delene frem, så der kan dannes et overblik.

  Der er 1 års garanti på din steamer. 
 
Får du brug for garantien skal du oplyse din steamers unikke produktnummer og PO nummer. 
Det unikke produktnummer for denne steamer finder du præget i typepladen på din steamer. 
PO nummeret for denne steamer er: 
 

Bundprop 
K9

Bundprop 
Quick steam


