NÁVOD NA POUŽITÍ
JIFFY J – 4000
-

-

-

-

Těsně připojte hadici podle obrázku č. 1 , připojte držák na hadici podle obr. č. 2.
Odšroubujte zátku nádrže a pomocí trychtýře naplňte zásobník dle ukazatele hladiny
(nepřelijte značku maximum).
Uzavřete pevně zátku zásobníku.
Ujistěte se zda máte suché ruce a zapněte steamer do zásuvky a přepněte vypínač do polohy
„ PREHEAT „ ( PŘEDEHŘÁTÍ ) dokud nezhasne červená kontrolka.
Po předehřátí vody přepněte přepínač do polohy ,, STEAM “ ( NAPAŘOVÁNÍ ) steamer začne
pářit do dvou minut.
V poloze PREHEAT udržuje steamer teplotu vody pro rychlé opětovné napařování.
Přestane-li steamer pářit – nedostatek vody v zásobníku, přepněte přepínač do polohy ,, OFF
“ (vypnuto) a počkejte až steamer vychladne 15minut, poté přilijte vodu na maximum a
přepněte přepínač do polohy ,,PREHEAT “ případně ,, STEAM “.
Vždy napařujte hadicí v horní poloze, tak nedovolíte kondenzaci páry proniknout zpět do
přístroje. Je-li napařování blízko podlahy, udržujte hadici ve vertikální poloze , abyste zamezili
kondenzaci páry (př. prskání). Některé látky je vhodnější napařovat z rubu , dle pokynů
výrobce.
Zavěste napařovací hlavu a hadici na držák, pokud přístroj nepoužíváte a přepněte do polohy
,, OFF “ .
Pokud steamer nepoužíváte déle jak 10 dní , vylijte vodu ze steameru, předejte tím tvorbě
vodního kamene.
UPOZORNĚNÍ:
Nikdy nepřelijte maximální hladinu vody (horká voda může uniknout hadicí).
Nikdy nezapínejte přístroj bez vody.
Vždy vypojte přístroj ze zásuvky pokud jej nepoužíváte.
Vždy kontrolujte pevnost dotažení matky hadice ke steameru.
Odstraňte vodní kámen každých 3 – 6 měsíců.
Nikdy nedoplňujte vodu do prázdného steameru pokud je zahřátý, vždy ho nechte
vychladnout minimálně 15 minut .
Nikdy nenapařujte oděvy na těle.
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