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УВАЖАЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ!
Благодарим Вас за покупку пароочистителя MIE Juno
Прежде чем приступить к эксплуатации прибора,  

внимательно изучите данную инструкцию и храните ее в доступном ме-
сте для примененияв случае необходимости в будущем.

Желаем Вам приятного использования!

* Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель со-
храняет за собой право на внесение изменений во внешнее оформление, 
комплектацию и технические характеристики товара, без дополнительного 
уведомления об этих изменениях.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПАРООЧИСТИТЕЛЯ MIE JUNO
Благодаря уникальной технологии пароочистителя MIE Juno, осно-

ванной на совмещении высокотемпературного воздействия и подачи 
мощной струи пара, вы максимально быстро справитесь с уборкой. Па-
роочиститель MIE Juno с легкостью отмоет пол, окна, вытяжки, кондици-
онер, микроволновую печь и прочие предметы домашнего обихода. При 
работе с пароочистителем MIE Juno нет необходимости в использова-
нии химических средств, таким образом, шансы повредить какие-либо 
поверхности при чистке минимальны.

Длительный срок службы
Бойлер из алюминиевого сплава кокильного литья с дополнительно 

утолщенными стенками нагревает воду существенно быстрее аналогов 
и продлевает срок службы прибора.

Энергосберегающие технологии
Специальная тепловая трубка и бойлер быстро нагревают воду, 

обеспечивая экономию электроэнергии.
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПАРООЧИСТИТЕЛЕМ
Нижеизложенные меры безопасности при работе с пароочистите-

лем разделены на две группы: «Запрещается» и «Внимание».
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• Не вытаскивайте вилку шнура питания из розетки электросети мо-
крыми руками.

• Не вытаскивайте вилку шнура питания из розетки электрической 
сети, пока прибор включен.

• Не открывайте предохранительный клапан во время работы 
пароочис тителя.

• Не заливайте в пароочиститель иные жидкости, кроме чистой воды.
• Не ставьте пароочиститель на неровную или очень горячую поверх-

ность.
• Не используйте пароочиститель, если в нем закончилась вода (об 

этом просигнализирует красный световой индикатор).
• Не ставьте тяжести на шнур питания прибора.
• Не допускайте контакта с паром на расстоянии ближе 20 см от паро-

вого пистолета.
• Не допускайте повреждения шнура питания прибора.
• Не позволяйте детям играть с пароочистителем, это опасно.
• Не ополаскивайте пароочиститель водой и не храните его в поме-

щении с высокой влажностью.
• Не выливайте воду из бойлера пароочистителя, пока прибор под-

ключен к сети, можно получить ожоги.
ВНИМАНИЕ:

• Немедленно отключите прибор от сети питания при сбое напряже-
ния в сети питания или при обнаружении неисправности самого при-
бора.

• Прибор предназначен только для домашнего использования, про-
мышленное применение запрещается.

• Всегда проверяйте пароочиститель на предмет возможных повреж-
дений перед началом работы или выключайте его для осмотра и про-
верки, если вы заметили, что прибор не функционирует не должным 
образом.

• При первоначальном использовании пароочистителя допускается 
на ли чие небольшого остаточного количества воды в паровом шлан-
ге.

• Если температура воздуха ниже нуля градусов, не используйте 
паро очиститель для мойки окон.

• Крепко закручивайте предохранительный клапан прежде, чем вклю-
чать прибор, иначе горячая вода начнет выливаться из бойлера.
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• Используйте пароочиститель в хорошо проветриваемом помещении.
• Не забывайте включать предохранительную блокировку подачи 

пара после окончания работы с пароочистителем.
• Будьте особенно внимательны и осторожны при заливке воды 

в бойлер.
• Не предпринимайте попыток разобрать пароочиститель или заме-

нить  какие-либо его комплектующие части, пока прибор не остыл 
полностью после работы.

• Не направляйте струю пара на стеклянную поверхность более 2 се-
кунд на одно и то же место.

• После окончания работы отключайте прибор от сети питания.
• Откройте предохранительный клапан после того, как пароочисти-

тель остынет.
В случае поломок обращайтесь в авторизованный сервисный 

центр MIE. Адреса сервисов можно посмотреть на официальном 
сайте поставщика https://mie-eu.com/warranty-and-service

ВНИМАНИЕ!
* Специалисты фирменного сервисного центра MIE рекоменду-

ют использовать при работе с прибором дистиллированную 
или фильтрованную воду.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА
Напряжение/Частота:     220–240В / 50–60 Гц
Мощность парогенератора:    1500 Вт
Давление пара:     4 Бара
Производительность пара:    42 гр./мин.
Регулятор подачи пара:    плавная регулировка
Объем бойлера:     1,1 л
Длина электрического шнура:    3 м
Длина парового шланга:    1,5 м
Автоматическое отключение:    есть
Время ожидания готовности:    4–5 мин.
Индикатор готовности пара:    есть
Индикатор завершения воды в бойлере:  есть
Кнопка включения парогенератора  
с контрольным индикатором:    есть
Продолжительность работы с паром  
до новой заправки бойлера водой:   25 мин.
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№ Название Функция

1
Кнопка включения / выключения 
электро питания

Включение/выключение электро-
питания прибора

2 Индикатор готовности пара
Показывает процесс готовности  
к подаче пара

3
Индикатор завершения воды в бой-
лере

Оповещает о необходимости залить 
воду

4
Регулятор интенсивности подачи 
пара

Регулировка мощности паровой 
струи

5 Кнопка подачи пара с фиксатором

При нажатии кнопки подачи пара 
прибор начинает подавать пар, 
а фиксатор обеспечивает непре-
рывную подачу пара

6 Предохранительный клапан
Наполнение бойлера водой / сброс  
избыточного давления в бойлере

7 Паровой шланг
Подача пара от бойлера к паровому 
пистолету

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЧАСТИ ПРИБОРА

1 2 3 4 5 6 7
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Удлиняющая трубка 2 шт.

Насадка- щетка для стекла 1 шт.

Насадка для пола 1 шт.

Щетка для ковров 2 шт.

Насадка для мягкой мебели 1 шт.

Насадка — сопло высокого давления 1 шт.

Насадка для ковровых покрытий 1 шт.

Круглая щетка 

(с металлическими щетинками)
1 шт.

АКСЕССУАРЫ К ПАРООЧИСТИТЕЛЮ
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Круглая щетка  
(с нейлоновыми щетинками)

1 шт.

Матерчатая накладка для насадки  
для пола

1 шт.

Мерный стаканчик 1 шт.

Матерчатый чехол 1 шт.

Наплечный ремень 1 шт.
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1. Заправка бойлера водой
• Перед началом работы наполните бойлер пароочистителя водой.
• Прежде чем наливать воду в бойлер, убедитесь, что в нем не оста-

лось воды после предыдущего использования прибора. После окон-
чания работы с пароочистителем обязательносливайте оставшуюся 
воду из бойлера и промывайте его воизбежание образования наки-
пи, которая может привести к засорению отверстий подачи пара.

• Как промыть бойлер: налейте в бойлер небольшое количество воды, 
хорошенько потрясите пароочиститель и полностью слейте воду. 
Если вода грязная, повторите эту процедуру.

• Для наилучшей работы пароочистителя рекомендуется наливать 
в среднем 0.5–0.8 литра воды. Лучше всего для этого использовать 
прилагающийся мерный стаканчик.

• Плотно закрутите предохранительный клапан после того, как напол-
ните бойлер пароочистителя водой.

НЕ ЗАЛИВАЙТЕ В БОЙЛЕР КАКИЕ-ЛИБО ИНЫЕ ЖИДКОСТИ,  
КРОМЕ ЧИСТОЙ ВОДЫ. МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ  

ДИСТИЛЛИРОВАННУЮ ИЛИ ФИЛЬТРОВАННУЮ ВОДУ.

2. Включение питания прибора
• Перед подключением питания пароочистителя убедитесь, что пре-

дохранительный клапан бойлера с водой надежно закручен.
• Вставьте вилку шнура питания в розетку электрической сети и на-

жмите кнопку питания на пароочистителе. При этом должен заго-
реться красный индикатор питания.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРООЧИСТИТЕЛЯ

ВНИМАНИЕ:
• Не касайтесь включенного прибора мокрыми руками.
• Не пользуйтесь неисправным шнуром питания и не подсоеди-

няйте прибор к неисправной розетке.
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3. Работа с пароочистителем
Пароочиститель будет готов к подаче пара, когда загорится зеленый 

индикатор. Обычно на это требуется около 4–5 минут и зависит от объ-
ема воды в бойлере.

Возьмите паровой пистолет и нажмите кнопку подачи пара. При этом 
пароочиститель начнет подавать пар.

Пароочиститель MIE Juno оснащен регулятором интенсивности по-
дачи пара. Если вам требуется длительная непрерывная подача пара 
без необходимости удерживать кнопку подачи пара, поверните фикса-
тор подачи пара вправо. Отключить непрерывную подачу пара можно 
повернув фиксатор подачи пара влево.

Если вы оставляете прибор без присмотра даже на очень короткое 
время, для предотвращения случайной самопроизвольной подачи пара 
отключите подачу пара и поверните фиксатор подачи пара влево.
• Зеленый индикатор будет включаться и выключаться в процессе ра-

боты прибора.Сигнал индикатора означает,чтодавлениевбойлере-
достигло4бар. Индикатор отключается при падении давления ниже 
4 бар,наработуприбораэтоневлияет.
В начале работы пароочистителя из парового пистолета возможно 

появление небольшого количества воды, что не является признаком не-
поладки. Это конденсат, образовавшийся в паровом шланге. Не начи-
найте работу, пока вода не стечет полностью (займет 2–3 секунды). Ре-
комендуется слить воду из парового пистолета в какую-нибудь емкость.
• Используйте соответствующие насадки для разных поверхностей 

и покрытий. Более подробная информация по насадкам изложена 
в соответствующем разделе.

• Красный индикатор сигнализирует о недостатке воды в бойлере.

ВНИМАНИЕ:
Не откручивайте предохранительный клапан бойлера при 
включен ном питании прибора для предотвращения выброса го-
рячего пара и воды.

По окончании работы с пароочистителем отключите его питание. 
Подождите, пока прибор полностью остынет, затем нажмите на предо-
хранительный клапан и открутите его.

Повторяйте этот алгоритм действий (1–3) при каждом использова-
нии прибора.
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4. Хранение и чистка пароочистителя
Если пар не вышел из пароочистителя полностью, подождите пока 

прибор остынет, откройте предохранительный клапан и вылейте из бой-
лера оставшуюся воду.

ВНИМАНИЕ:
Пожалуйста, помните, что при сливании воды из бойлера  
при нагретом приборе велик риск получить ожог.

ВНИМАНИЕ:
Не ополаскивайте корпус пароочистителя водой.
Не допускайте воздействия высокой влажности на прибор, 
это может привести к короткому замыканию.

Если корпус прибора необходимо почистить, осторожно протрите 
его губкой для мытья посуды, слегка смоченной водой.

Мелкие детали и аксессуары к пароочистителю можно хранить 
в специальном отделении в базе-основании на колесиках.

После проведения процедур по чистке и уходу уберите пароочисти-
тель на хранение в сухое темное место.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
АКСЕССУАРОВ ПАРООЧИСТИТЕЛЯ

1. Удлиняющая трубка

Воспользуйтесь удлиняющей трубкой, если вам требуется произве-
сти уборку труднодоступных зон, таких как высоко расположенные окна 
и полы под мебелью. Наденьте широкий конец удлиняющей трубки на 
паровой пистолет, при этом вы услышите характерный щелчок. Исполь-
зуйте одну или обе удлиняющие трубки одновременно, если это необхо-
димо. Чтобы снять удлиняющую трубку с парового пистолета, нажмите 
на кнопку- фиксатор и потяните трубку вниз.
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2. Насадка- сопло высокого давления

Эта насадка позволяет проводить тщательную уборку в труднодо-
ступных узких местах, например, в углах помещений и в ванных комна-
тах. Эту насадку надевают непосредственно на пистолет парового шланга.

3. Круглая щетка

    
Круглые щетки с нейлоновыми и металлическими щетинками наса-

живаются на насадку-сопло. С помощью щетки с металлическими ще-
тинками можно избавиться от въевшейся грязи. Щетка с нейлоновыми 
щетинками подходит для удаления застарелой грязи на менее чувстви-
тельных материалах. Применение: накрутите щетку на конец насад-
ки-сопла. Чтобы снять щетку, потяните ее вниз и открутите.

4. Насадка для мебели
Чтобы прогладить предметы мягкой мебели наденьте на насадку для 

мебели белый матерчатый чехол и закрепите насадку на паровом писто-
лете.

Вы также можете использовать удлиняющую трубку с насадкой для 
мебели, в этом случае удлиняющая трубка надевается на паровой пи-
столет, а сама насадка — уже на удлиняющую трубку.

Рекомендуется устанавливать регулятор подачи пара на малую ин-
тенсивность при использовании этой насадки.
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5. Насадка для мойки стекол

Чтобы помыть окна, зеркала, керамическую плитку или иные предметы 
с гладкими поверхностями, воспользуйтесь насадкой для мойки стекол 
со специальной резиновой кромкой.

ВНИМАНИЕ:
Если температура воздуха ниже 0° С,  
не используйте паро очиститель для мытья окон.
Не направляйте струю пара на стеклянную поверхность  
более 2 секунд на одно и то же место.

6. Насадка- щетка для мытья пола
Наденьте насадку- щетку для пола на удлиняющую трубку и подсое-

дините ее к паровому пистолету. Убедитесь, что насадка плотно держит-
ся на удлиняющей трубке. Насадка для мытья пола идеально подходит 
для чистки моющихся стен и половых покрытий. Ее можно использовать 
как с матерчатой накладкой для насадки для пола, так и без нее. Матер-
чатую накладку закрепляют на насадке с помощью клипс-зажимов.

Насадку- щетку для пола можно использовать с матерчатой салфет-
кой, чтобы пол был сразу сухим и чистым после уборки. Просто сверни-
те салфетку вдвое и закрепите прямо на насадке для пола.

Для ковровых покрытий используйте насадку для ковров. Для ис-
пользования с салфеткой, закрепите ее на ковровой насадке с помощью 
клипс- зажимов, которые находятся на насадке.
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СПОСОБ ПЕРЕНОСКИ И ХРАНЕНИЯ ПАРООЧИСТИТЕЛЯ
Для переноски пароочистителя на плече воспользуйтесь наплеч-

ным ремнем на корпусе прибора.
Вы можете так же просто передвигать пароочиститель по полу, бла-

годаря колесикам на базе-основании прибора. Мелкие аксессуары 
и комплектующие пароочистителя можно хранить в специальном отделе-
нии в базе-основании прибора.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
Проблема Возможная причина Как устранить

Прибор не подает пар

Вилка шнура питания 
плохо вставлена в розетку 
сети питания

Выньте вилку шнура питания 
из розетки сети питания и сно-
ва вставьте ее, либо восполь-
зуйтесь другой розеткой

Световой индикатор пита-
ния не горит

Включите кнопку питания при-
бора

В бойлере пароочистите-
ля недостаточное количе-
ство воды

Долейте воду в бойлер

Включена предохрани-
тельная блокировка пода-
чи пара

Нажмите на фиксатор подачи 
пара еще раз для разблоки-
ровки подачи пара

Иные причины
Обратитесь за помощью в сер-
висный центр.
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Проблема Возможная причина Как устранить

Вода подтекает из 
парового пистолета

Если это первое использо-
вание прибора, некоторое 
количество воды могло 
изначально находиться 
в паровом шланге, или 
же некоторое количество 
воды могло остаться в па-
ровом шланге после по-
следнего использования 
прибора

Это нормальное явление, оно 
скоро прекратится само собой.

Если подтекание воды 
не прекращается — это 
существенные неполадки, 
которые не удастся устра-
нить самостоятельно

Обратитесь за помощью  
в сервисный центр.

Прочие

Пар вырывается по краям 
парового пистолета или 
насадки

Обратитесь за помощью  
в сервисный центр.

Пластиковые части при-
бора деформировались / 
размягчились
Пар вырывается из пре-
дохранительного клапана, 
хотя он закручен
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ХРАНЕНИЕ
Пароочиститель рекомендуется хранить в помещении с нормаль-

ной влажностью и комнатной температурой в недосягаемом для детей 
месте.

УТИЛИЗАЦИЯ
Во избежание нанесения вреда окружающей среде или здоровью че-

ловека от неконтролируемого выброса отходов, устройство необходимо 
утилизировать отдельно от других отходов и/или надлежащим образом 
переработать для повторного использования. Для получения детальной 
информации о месте и способе экологически безопасной утилизации 
потребителям необходимо обратиться либо к продавцу данного устрой-
ства, либо в уполномоченные местные органы.

Товар сертифицирован. Гарантийный срок и срок службы техники 
указаны в гарантийной карточке. Более подробную и актуальную ин-
формацию о товаре Вы можете посмотреть на сайте www.mie-eu.com.

Продукция соответствует требованиям Технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 
оборудования», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 
020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
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ENGLISH
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DEAR USER! 
Thank you for your purchase of the MIE Juno steam cleaner! 

We recommend you read these instructions carefully before using the 
appliance and store them in an accessible place for possible future use. 

We hope you enjoy your steam cleaner! 

* Due to continued product development and improvement, the manufacturer reserves 
the right to make changes to the external design, configuration and technical 
characteristics of the product, without giving further notice of these modifications.
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MIE JUNO STEAM CLEANER ADVANTAGES 
The unique technology of the MIE Juno steam cleaner ensures you will 

clean up as quickly as possible thanks to the combination of high levels of 
heat and power in the steam jet. The MIE Juno steam cleaner makes it easy 
to clean floors, windows, extractor fans, air conditioners, microwaves and 
other household items. There is no need for chemicals when cleaning with the 
MIE Juno steam cleaner, minimizing the chances of damaging surfaces whilst 
cleaning. 

Long-term durability 
The die cast aluminium alloy boiler, with its additionally thickened walls, 

heats water significantly faster than other such devices and extends the life of 
the appliance.

Energy saving technology 
The heat pipe and boiler save energy by rapidly heating the water.
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SAFETY PRECAUTIONS FOR USING THE STEAM CLEANER
The steam cleaner safety precautions are divided into two categories: 

“Danger” and “Warning”.
DANGER:

• Do not pull the mains plug out of the mains with wet hands.
• Do not pull the mains plug out of the mains when the appliance  

is switched on.
• Do not open the safety valve while the steam cleaner is in use.
• Do not fill the steam cleaner with any liquids other than clean water.
• Do not place the steam cleaner on an uneven or very hot surface.
• Do not use the steam cleaner if it has run out of water (indicated by the red 

indicator light).
• Do not place heavy objects on the appliance power cord.
• Do not come into contact with the steam any closer than 20 cm from the 

steam gun.
• Do not damage the appliance power cord.
• Do not permit children to play with the steam cleaner, it is dangerous.
• Do not rinse the steam cleaner with water or store it in a place with a high 

level of humidity.
• Do not empty the water from the steam cleaner boiler when the appliance 

is connected to the mains, there is a risk of burns.
WARNING:

• Disconnect the appliance from the power supply immediately if the power 
supply fails or if there is a fault with the appliance.

• The appliance is intended for home use only. Industrial use is prohibited.
• Always check the steam cleaner for possible damage before starting work. 

Turn the steam cleaner off and inspect it if you notice that the appliance is 
not functioning correctly.

• A small residual amount of water is permitted in the steam hose with the 
steam cleaner’s first use.

• Do not use steam cleaner for window cleaning if the temperature outside is 
below zero degrees centigrade.

• Firmly tighten the safety valve before the appliance is switched on to 
prevent hot water pouring out of the boiler.

• Use the steam cleaner in a well-ventilated area.
• Do not forget to turn the steam supply safety lock ON after working with 

the steam cleaner.
• Take particular care when pouring water into the boiler.
• Do not attempt to disassemble the steam cleaner or replace any of its 

components until the appliance has fully cooled down after use.
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• Do not hold the steam jet in the same place for more than 2 seconds when 
using on a glass surface.

• Disconnect the appliance from the power supply after use.
• Only open the safety valve after the steam cleaner has cooled down.In 

case of technical issues, contact an authorized MIE service center.
Service center addresses can be found on the supplier’s official 

website https://mie-eu.com/warranty-and-service.
ATTENTION!

* MIE service center specialists recommend using distilled or filtered water when 
using the appliance.

TECHNICAL DESCRIPTION 
Voltage / frequency:     220-240 V / 50-60 Hz 
Steam generator power:     1500 W 
Steam pressure:     4 Bar 
Steam Capacity:     42 g/min 
Steam adjustor:      smooth adjustment 
Volume of the boiler:     1.1 l 
Power cord length:     3 m 
Length of the steam hose:    1.5 m 
Automatic shutdown:     Yes 
Standby time:      4-5 min 
Steam ready indicator:     Yes 
Water completion indicator in the boiler:   Yes 
Steam generation activation button  
with a control indicator:     Yes 
Duration of working with steam  
until the boiler needs water added:   25 min
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№ Name Function

1 Power on / off button 
Switches the appliance  
power supply on / off 

2 Steam ready indicator 
Indicates the readiness  
of the steam supply 

3
Indicator of insufficient water  
in the boiler 

Notifies the user of the necessity  
to add water to the boiler 

4 The steam flow rate regulator Adjusts the steam jet power 

5 Steam supply button with lock 

When the steam supply button  
is pressed, the appliance starts  
to supply steam, and the retainer 
ensures a continuous flow of steam 

6 Safety valve 
Fills the boiler with water / relieves 
excess pressure in the boiler 

7 Steam hose 
Supplies steam from the boiler  
to the steam gun 

COMPONENT PARTS

1 2 3 4 5 6 7



23

Operating Instructions

Extension tube 2 pcs

Brush attachment for glass 1 pc

Floor attachment 1 pc

Carpet brush 2 pcs

Upholstery attachment 1 pc

High-pressure attachment 1 pc

Carpet cleaning attachment 1 pc

Round brush  
(with metal bristles) 

1 pc

STEAM CLEANER ACCESSORIES 
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Round brush  
(with nylon bristles)

1 pc

Cloth trim, for floor attachment 1 pc

Measuring cup 1 pc

Fabric cover 1 pc

Shoulder strap 1 pc
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1. Refilling with water
• Fill the steam cleaner boiler with water before use.
• Before pouring water into the boiler, make sure that there is no water 

remaining from previous use. After using the steam cleaner, always drain 
the remaining water from the boiler and rinse the boiler to avoid the scale 
buildup, which can block the steam supply holes.

• To rinse the boiler: pour a small amount of water into the boiler and shake 
the steam cleaner well. Fully drain the water. If the drained water is dirty, 
repeat this procedure.

• To ensure optimum performance of the steam cleaner, we recommend 
to pour 0.5-0.8 liters of water into the steam cleaner. It is best to use the 
included measuring cup for this purpose.

• Ensure the safety valve is fully tightened after filling the steam cleaner 
boiler with water.

DO NOT FILL THE BOILER WITH ANY LIQUID OTHER THAN CLEAN 
WATER. WE RECOMMEND YOU USE DISTILLED OR FILTERED WATER.

2. Switching the appliance on
• Before connecting the steam cleaner to the power supply, ensure that the 

pre – storage valve of the water boiler is securely screwed on.
• Plug the power cord plug into the power socket and press the power button 

on the steam cleaner. The red power indicator should light up.

STEAM CLEANER OPERATING INSTRUCTIONS

WARNING
• Do not touch the appliance with wet hands when it is switched on.
• Do not use a faulty power cord or connect the appliance to a faulty 

plug socket
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3. Using the steam cleaner
The steam cleaner will be ready to supply steam when the green indicator 

lights up. This usually takes about 4-5 minutes and depends on the volume of 
water in the boiler. 

Pick up the steam gun and press the steam button. The steam cleaner will 
now start to supply steam. 

The MIE Juno steam cleaner is equipped with a steam intensity regulator. 
If you need a continuous supply of steam without having to hold the steam 
button, turn the steam lock to the right. You can disable continuous supply of 
steam by turning the steam supply lock to the left. 

If you are to leave the appliance unattended, even for a very short time, 
turn off the steam supply and turn the steam lock to the left to prevent an 
accidental burst of steam.

The green indicator will turn on and off whilst the appliance is in use. The 
indicator signals the boiler pressure reaching 46 bar. The indicator turns off when 
the pressure drops below 4 bars. This does not affect the work of the appliance. 
At the beginning of the steam cleaner operation, a small amount of water may 
appear from the steam gun. This is not a sign of fault. This is condensation 
formed in the steam hose. Do not use until the water is completely drained (it 
will take 2-3 seconds). We recommend to drain the water from the steam gun 
into a container.
• Use the appropriate attachments for different surfaces and coatings. For 

more information about the attachments, see the accessories section.
• The red indicator indicates that there is not enough water in the boiler.

WARNING
Do not unscrew the boiler safety valve when the appliance is powered 
ON to prevent hot steam and water from escaping. 

After using the steam cleaner, turn the power off. Wait until the appliance 
is completely cool. Press the safety valve and unscrew it.

Repeat this procedure (1–3) every time you use the appliance.
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4. Steam cleaner storage and cleaning
If there is steam still coming from the steam cleaner, wait until the appliance 

cools down, open the safety valve and empty the remaining water from the 
boiler.

WARNING:
Please remember there is a high risk of getting burned when draining 
water from the boiler when the appliance is still hot.

WARNING:
Do not rinse the body of the steam cleaner with water.
Do not expose the appliance to a high level of humidity, as this may 
cause it to short circuit.

If the body of the appliance needs cleaning, carefully wipe it with a slightly 
dampened dish sponge.

Small parts and accessories for the steam cleaner can be stored in a 
special compartment on the wheeled base. 

Following cleaning and maintenance, store the steam cleaner in a dark, 
dry place. 

INSTRUCTIONS FOR USING STEAM CLEANER ACCESSORIES 

1. Extension tube

Use the extension tube if you need to clean hard-to-reach areas, such as 
high windows and floors behind furniture. Place the wide end of the extension 
tube on the steam pipe, and you will hear a distinctive click. Use one or two 
extension tubes if necessary. To remove the extension tube from the steam 
gun, press the release button and pull the tube downwards. 
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2. High-pressure nozzle

This attachment allows thorough cleaning in hard-to-reach narrow areas, 
such as corners of rooms and in bathrooms. This attachment is not intended to 
be used directly on the steam hose. 

3. Round brush

    
Round brushes with nylon and metal bristles can be attached to the nozzle. 

You can get rid of ingrained dirt using the brush with metal bristles. The nylon 
bristle brush is suitable for removing old dirt on less delicate surfaces. To use 
the brush: screw the brush onto the end of the nozzle. To remove the brush, 
pull it downwards and unscrew it. 

4. Furniture attachment
To iron upholstered furniture items, place a white cloth cover on the furniture 

attachment and attach the attachment to the steam gun. 
An extension tube can also be used with the furniture attachment. In this 

case, the extension tube is put on the steam gun, and the attachment itself is 
already on the extension tube. 

We recommend to set the steam regulator to a low intensity when using 
this accessory.
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5. Glass cleaning attachment

To clean windows, mirrors, ceramic tiles or other items with smooth 
surfaces, use the glass cleaning attachment with the rubber edge.

6. Floor cleaning brush attachment

WARNING
If the temperature outside is below 0° C, do not use the steam 
cleaner to clean windows.  
Do not hold the steam jet in the same place for more than 2 seconds 
when using on a glass surface. 

Put the floor attachment on the extension tube and attach it to the steam 
gun. Make sure that the attachment is firmly attached to the extension tube. The 
floor attachment is ideal for cleaning washable walls and floor coverings. It can 
be used with or without a cloth pad. The cloth can be fixed to the attachment 
using clips. 

The floor attachment can be used with a cloth so that the floor is immediately 
dry and clean after cleaning. Simply fold the cloth in half and fasten it directly 
onto the floor attachment. 

Use the carpet attachment for carpets. For use with a cloth, secure it to the 
carpet attachment using the clips that are located on the attachment. 
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CARRYING AND STORING THE STEAM CLEANER
To carry the steam cleaner over your shoulder, use the shoulder strap on 

the main body of the appliance. 
The wheels on the base of the appliance make it easy to move the steam 

cleaner across the floor. Small accessories and steam cleaner components 
can be stored in a special compartment in the base of the appliance.

TROUBLESHOOTING
Problem Possible cause How to fix it 

The appliance does  
not supply steam 

The power cord plug  
is not properly inserted  
into the mains 

Выньте вилку шнура питания 
из розетки сети питания и сно-
ва вставьте ее, либо восполь-
зуйтесь другой розеткой

The power indicator light  
is not lit 

Включите кнопку питания при-
бора

There is not enough water  
in the steam cleaner boiler 

Долейте воду в бойлер

The steam supply safety 
lock is activated 

Нажмите на фиксатор подачи 
пара еще раз для разблоки-
ровки подачи пара

Other reasons 
Обратитесь за помощью в сер-
висный центр.
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Problem Possible cause How to fix it 

Water is leaking  
from the steam gun 

If this is the first time the 
appliance is being used, 
some water may already 
have been present in the 
steam hose, or some water 
may have remained in the 
steam hose after the last use 
of the appliance 

This is expected,  
it will soon stop by itself. 

If the water does not stop 
leaking, this is a significant 
problem that you cannot 
solve yourself. 

Contact the service center  
for assistance. 

Other 

Steam is escaping from 
edges of the steam gun or 
the attachment 

Contact the service center  
for assistance. 

Deformed / softened plastic 
components 
Steam escapes from the 
pre-storage valve, even 
though it is twisted 
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STORAGE 
We recommend you store the steam cleaner in a room with normal humidity 

and in room temperature, out of the reach of children. 

USAGE 
To avoid harming the environment or human health from uncontrolled waste 

release, the appliance must be disposed of separately from other waste and/
or properly recycled for reuse. For detailed information about the location and 
method of environmentally safe disposal, please contact either the appliance 
distributor or the relevant local authorities. 

This product is certified. The warranty and service life of the equipment are 
detailed on the warranty card. More detailed and up-to-date information about 
the product can be found on the website www.mie-eu.com. 

The products meet the requirements of the technical regulations of the 
Customs Union TR CU 004/2011 “On Safety of Low-Voltage Equipment” and the 
technical regulations of the Customs Union TR CU 020/2011 “Electromagnetic 
Compatibility of Technical Equipment”.
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ҚАЗАҚ
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ҚҰРМЕТТІ ПАЙДАЛАНУШЫ! 
MIE Juno бутазартқышын сатып алғаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз 
Аспапты пайдалануды бастау алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып 
шығыңыз және оны болашақта қажет болған жағдайда қолдану үшін 

қолжетімді жерде сақтаңыз. 
Сізге жағымды пайдалануды тілейміз! 

* Өнімді үнемі жетілдірудің себебінен, өндіруші мұндай өзгерістер туралы қо-
сымша хабарлаусыз, тауарды сыртқы рәсімдеуге, құрамдауға және техника-
лық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы.
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MIE JUNO БУТАЗАРТҚЫШЫНЫҢ БАСЫМДЫҚТАРЫ 
Жоғары температуралық әсер ету мен қуатты бу ағынын беруді 

біріктіруге негізделген MIE Juno бутазартқышының бірегей технологи-
ясы арқасында, сіз тазалауды барынша жылдам аяқтайсыз. MIE Juno 
бутазартқышы еденді, терезелерді, сорғыштарды, кондиционерді, қысқа 
толқынды пешті және үй тұрмысындағы басқа заттарды оңай жуады. 
MIE Juno бутазартқышымен жұмыс істеген кезде химиялық құралдарды 
қолданудың қажеті жоқ, осылайша тазартқан кезде қандай да бір жабын-
дарды зақымдау қаупі өте төмен. 

Ұзақ қызмет ету мерзімі 
Қосымша қалыңдатылған қабырғалары бар кокильді тәсілмен 

құйылған алюминийлі қорытпадан жасалған бойлер суды баламалы 
құрылғылардан анағұрлым тез ысытып, аспаптың қызмет ету мерзімін 
ұзартады. 

Энергия үнемдеуіш технологиялар 
Арнайы жылулық түтікше және бойлер электр энергиясын үнемдеуді 

қамтамасыз етіп, суды жылдам қыздырады. 
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БУТАЗАРТҚЫШПЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ КЕЗІНДЕГІ САҚТЫҚ  
ШАРАЛАРЫ

Бутазартқышпен жұмыс істеу кезіндегі төменде баяндалған қа-
уіпсіздік шаралары екі топқа бөлінген: «Тыйым салынады» және «Назар 
аударыңыз».

ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ:
• Дымқыл қолмен қуат сымын электр желісінің розеткасынан суыр-

маңыз.
• Аспап қосулы болған кезде қуат сымын электр желісінің розетка-

сынан суырмаңыз.
• Бутазартқышының жұмысы кезінде сақтандырғыш қақпақшаны 

ашпаңыз.
• Бутазартқышқа таза судан басқа сұйықтықтарды құймаңыз.
• Бутазартқышты тегіс емес немесе өте ыстық жабынға қоймаңыз.
• Суы бітіп қалса бутазартқышты қолданбаңыз (бұны қызыл жарық ин-

дикаторы хабарлайды).
• Аспаптың қуат сымына ауыр заттарды қоймаңыз.
• Бу тапаншасынан 20 см жақын қашықтықта буға жанаспаңыз.
• Аспаптың қуат сымын зақымдамаңыз.
• Балалардың бутазартқышпен ойнауына жол бермеңіз, бұл қауіпті.
• Бутазартқышты сумен шаймаңыз және оны ылғалдылығы жоғары 

орынжайда сақтамаңыз.
• Аспап желіге қосылған кезде бутазартқыштың бойлеріндегі суды 

төкпеңіз, күйіп қалуыңыз мүмкін.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:

• Қуат желісіндегі кернеудің ақаулығы кезінде немесе аспаптың ақау-
лығын анықтаған кезде аспапты дереу қуат желісінен ажыратыңыз.

• Аспап тек қана үйде қолдануға арналған, өнеркәсіпте пайдалануға 
тыйым салынады.

• Жұмысты бастаудың алдында бутазартқыштың ықтимал зақымда-
нуын әрқашан тексеріңіз немесе аспаптың тиісінше жұмыс істемей-
тінін байқасаңыз, оны қарау және тексеру үшін ажыратыңыз.

• Бутазартқышты бірінші рет қолданған кезде, бу құбыршегінде судың 
аздаған қалдық мөлшерінің болуына жол беріледі.

• Егер ауа температурасы нөл градустан төмен болса, бутазартқышты 
терезе жуу үшін қолданбаңыз.

• Аспапты қосудың алдында сақтандырғыш қақпақшаны мықтап 
бұраңыз, әйтпесе ыстық су бойлерден төгіле бастайды.
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• Бутазартқышты жақсы желдетілетін орынжайда қолданыңыз.
• Бутазартқышты қолданғаннан кейін будың берілісін сақтандырғыш 

бұғаттауды қосуды ұмытпаңыз.
• Бойлерге су құйған кезде өте сақ және мұқият болыңыз.
• Аспап жұмыс істеп болғаннан кейін толығымен суымайынша, бута-

зартқышты бөлшектеу немесе оның қандай да бір жиынтықтаушыла-
рын ауыстыру әрекеттерін жасамаңыз.

• Бу ағынын 2 секунд бойы шыны жабынға бірдей жерге бағыттамаңыз.
• Жұмысты аяқтағаннан кейін аспапты қуат желісінен ажыратыңыз.
• Бутазартқышы суығаннан кейін сақтандырғыш қақпақшаны ашыңыз. 

Сынып қалған жағдайда MIE авторластырылған сервистік ор-
талығына жүгініңіз. Сервистердің мекенжайларын жеткізушінің 
https://mie-eu.com/warranty-and-service ресми сайтында қарауға бо-
лады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
* МІЕ фирмалық сервистік орталығының мамандары аспаппен 

жұмыс істеген кезде тазартылған немесе сүзгіленген суды қол-
дануды ұсынады.

АСПАПТЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ
Кернеуі/Жиілігі:     220–240 В / 50–60 Гц
Бу генераторының қуаты:    1500 Вт
Будың қысымы:     4 Бар
Будың өнімділігі:     42 г/мин
Буды берудің реттегіші:    бірқалыпты реттеу
Бойлердің көлемі:    1,1 л
Электрлік сымның ұзындығы:    3 м
Бу құбыршегінің ұзындығы:    1,5 м
Автоматты сөндіру:     бар
Дайындықты күту уақыты:    4–5 мин
Будың дайындық индикаторы:    бар
Бойлердегі судың аяқталу индикаторы:  бар
Бақылау индикаторы бар  
бу генераторын қосу түймесі:    бар
Бойлерді жаңадан сумен толтыруға дейін  
бумен жұмыс істеу ұзақтығы:    25 мин
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№ Атауы Атқарым

1 Электр қуатын қосу/сөндіру түймесі
Аспаптың электр  
қуатын қосу / сөндіру

2 Будың дайындық индикаторы
Буды беруге дайындық  
үдерісін көрсетеді

3
Бойлердегі судың аяқталу индика-
торы

Суды құю қажеттілігін хабарлайды

4
Буды беру қарқындылығының рет-
тегіші

Бу ағынының қуатын реттеу

5 Бекіткіші бар буды беру түймесі

Буды беру түймесін басқан кезде, 
аспап буды бере бастайды,  
ал бекіткіш буды үздіксіз беруді 
қамтамасыз етеді

6 Сақтандырғыш қақпақша
Бойлерді сумен толтыру / бойлердегі 
артық қысымды ысыру

7 Бу құбыршегі
Бу тапаншасына бойлерден  
буды беру

АСПАПТЫҢ ЖИЫНТЫҚТАУШЫЛАРЫ

1 2 3 4 5 6 7
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Ұзартатын түтікше 2 дана

Шыныға арналған қылшақ-саптама 1 дана

Еденге арналған саптама 1 дана

Кілемдерге арналған саптама 2 дана

Жұмсақ жиһазға арналған саптама 1 дана

Жоғары қысымды шүмек-саптама 1 дана

Кілем жабындарына  
арналған саптама

1 дана

Дөңгелек қылшақ 
(металл қылтандары бар)

1 дана

БУТАЗАРТҚЫШТЫҢ КЕРЕК-ЖАРАҚТАРЫ
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Дөңгелек қылшақ 
(нейлон қылтандары бар)

1 дана

Еденге арналған саптама үшін матадан 
жасалған қаптама

1 дана

Өлшеуіш стақан 1 дана

Матадан жасалған тыс 1 дана

Иыққа тағатын белдік 1 дана
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1. Бойлерді сумен толтыру
• Жұмысты бастаудың алдында бутазартқыштың бойлерін сумен тол-

тырыңыз.
• Бойлерге су құюдың алдында, онда аспапты алдыңғы қолданудан 

кейін судың қалмағанына көз жеткізіңіз. Бутазартқышпен жұмыс істеп 
болғаннан кейін бойлердегі қалған суды міндетті түрде төгіңіз және 
буды беру тесіктерін бітеуі мүмкін қақтың түзілуін болдырмау үшін 
оны шайыңыз.

• Бойлерді жуу тәсілі: бойлерге судың аздаған мөлшерін құйыңыз, бу-
тазартқышты жақсылап сілкіңіз және суды төгіңіз. Су лас болса, осы 
шараны қайталаңыз.

• Бутазартқыштың үздік жұмысы үшін шамамен 0.5–0.8 литр суды құю 
ұсынылады. Ең дұрысы, қоса берілетін өлшеуіш стақанды қолдану 
керек.

• Бутазартқыштың бойлерін сумен толтырғаннан кейін сақтандырғыш 
қақпақшаны мықтап бұраңыз.

БОЙЛЕРГЕ ТАЗА СУДАН БАСҚА СҰЙЫҚТЫҚТАРДЫ ҚҰЙМАҢЫЗ.  
БІЗ ТАЗАРТЫЛҒАН НЕМЕСЕ СҮЗГІЛЕНГЕН СУДЫ ҚОЛДАНУДЫ 

ҰСЫНАМЫЗ.

2. Аспаптың қуатын қосу
• Бутазартқыштың қуатын қосудың алдында суы бар бойлердің сақтан-

дырғыш қақпақшасы мықтап бұралғанына көз жеткізіңіз.
• Қуат сымының ашасын электр желісінің розеткасына енгізіңіз және 

бутазарт қыштағы қуат түймесін басыңыз. Қызыл түсті қуат индика-
торы жануы тиіс.

БУТАЗАРТҚЫШТЫҢ ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:
• Қосылған аспапқа су қолыңызды тигізбеңіз.
• Жарамсыз қуат сымын пайдаланбаңыз және аспапты жарам-

сыз розеткаға жалғамаңыз.



42

Қолдану бойынша нұсқаулық 

3. Бутазартқышпен жұмыс істеу
Жасыл түсті индикатор жанса, бутазартқыш буды беруге дайын бо-

лады. Əдетте бұл үшін 4-5 минут керек және бойлердегі су мөлшеріне 
байланысты.

Бу тапаншасын алыңыз және буды беру түймесін басыңыз. Бута-
зартқыш буды бере бастайды.

MIE Juno бутазартқышы буды беру қарқындылығының реттегішімен 
жабдықталған. Егер сізге буды беру түймесін ұстап тұру қажеттілігінсіз 
буды ұзақ уақыт бойы үздіксіз беру керек болса, буды берудің бекіткішін 
оң жаққа бұраңыз. Буды беру бекіткішін сол жаққа бұрап, буды үздіксіз 
беруді сөндіріңіз.

Егер аспапты тіпті аз уақытқа қараусыз қалдырсаңыз, буды еріксіз
кездейсоқ беруді болдырмау үшін буды беруді сөндіріңіз және буды
беру бекіткішін сол жаққа бұраңыз.

• Жасыл индикатор аспаптың жұмысының барысында қосылады және 
сөндіріледі. Индикатордың сигналы бойлердегі қысымның 4 бар 
мәніне жеткендігін білдіреді. Индикатор 4 бар мәнінен төмен қысым 
төмендеген кезде сөндіріледі, бұл аспаптың жұмысына ықпал етпей-
ді.
Бу тапаншасындағы бутазартқыштың жұмысының басында судың 

аздаған мөлшері туындай алады, бұл ақаудың белгісі болып табылмай-
ды. Бұл бу құбыршегінде түзілетін конденсат. Су толықтай ағылмайын-
ша жұмысты бастамаңыз (2-3 секундқа созылады). Бу тапаншасындағы 
суды қандай да бір сыйымдыққа ағызу ұсынылады.
• Əртүрлі жабындар мен беткі қабаттар үшін тиісті саптамаларды қол-

даныңыз. Саптамалар бойынша толығырақ ақпарат тиісті бөлімде 
баяндалған.

• Қызыл индикатор бойлердегі судың жетіспеуін хабарлайды.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:
Ыстық бу мен судың шығарылуын болдырмау үшін аспаптың қу-
аты қосулы болған кезде бойлердің сақтандырғыш қақпақшасын 
бұрап алмаңыз.

Бутазартқышпен жұмысты аяқтағаннан кейін оның қуатын ажыра-
тыңыз. Аспапты толықтай суытыңыз, кейін сақтандырғыш қақпақшаны 
басыңыз және оны бұрап алыңыз.

Аспапты қолданған сайын осы әрекеттер алгоритмін (1–3) қайта-
лаңыз.



43

Қолдану бойынша нұсқаулық 

4. Бутазартқышты сақтау және тазарту
Егер бу бутазартқыштан толықтай шықпаса, аспапты суытыңыз, 

сақтандырғыш қақпақшаны ашыңыз және бойлердегі қалған суды төгіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:
Аспап қыздырылған күйде бойлердегі суды төккен кезде күйік 
алу қаупі жоғары екендігін есіңізде сақтаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:
Бутазартқыштың корпусын сумей шаймаңыз.
Жоғары ылғалдың аспапқа эсер етуін болдырмаңыз,  
бұл қысқаша тұйықталуға әкелуі мүмкін.

Егер аспаптың корпусын тазарту қажет болса, оны суға сәл ғана 
дымқылданған ыдыс-аяқ жууға арналған ысқышпен абайлап сүртіңіз.

Бутазартқыштың ұсақ бөлшектері мен керек-жарақтарын доңға-
лақтары бар негіздеме-базада арнайы бөлімде сақтауға болады.

Тазарту және күтім жасау бойынша рәсімдерді өткізгеннен кейін, бу-
тазартқышты құрғақ қараңғы жерге сақтауға апарыңыз.

БУТАЗАРТҚЫШТЫҢ КЕРЕК-ЖАРАҚТАРЫН  
ҚОЛДАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ

7. Ұзартатын түтікше

Жоғарыда орналасқан терезелер мен жиһаз астындағы еден сияқты 
қол жетпейтін жерлерді жинау керек болса, ұзартқыш түтікшені қолда-
ныңыз. Бу тапаншасына ұзартқыш түтікшенің кең ұшын тағыңыз, ол кез-
де сарт еткен дыбыс естіледі. Бұл қажет болса, бір уақытта бір немесе 
екі ұзартқыш түтікшені қолданыңыз. Бу тапаншасынан ұзартқыш түтік-
шені алып тастау үшін бекіткіш-түймені басыңыз және түтікшені артқа 
қарай тартыңыз.
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8. Жоғары қысымды шүмек-саптама

Бұл саптама қол жетпейтін жерлерде, мысалы, орынжайлардың 
бұрыштарында және ванна бөлмелерінде мұқият тазалауды жүргізуге 
мүмкіндік береді. Бұл саптаманы тікелей бу түтікшесінің тапаншасына 
тағады.

9. Дөңгелек қылшақ

    
Нейлон және металл қылтандары бар дөңгелек қылшақтар шүмек-

саптамаға тағылады. Металл қылтандары бар қылшақтың көмегімен 
сіңіп кеткен кірді жоюға болады. Нейлон қылтандары бар қылшақ 
сезімталдығы төмен материалдарда сіңіп кеткен кірді жоюға қолайлы. 
Қолданылуы: қылшақты шүмек-саптаманың ұшына бұраңыз. Қылшақты 
алып тастау үшін, оны төмен қарай тартыңыз және бұраңыз.

10. Жиһазға арналған саптама
Жұмсақ жиһаздың заттарын үтіктеу үшін, жиһазға арналған саптамаға 

ақ түсті матадан жасалған тысты кигізіңіз және саптаманы бу тапаншасы-
на бекітіңіз.

Сіз жиһазға арналған саптамасы бар ұзартқыш түтікшені де қолдана 
аласыз, бұл жағдайда ұзартқыш түтікше бу тапаншасына, ал саптаманың 
өзі – ұзартқыш түтікшеге тағылады.

Осы саптаманы қолданған кезде буды беру реттегішін шағын қарқын-
дылыққа орнату ұсынылады.
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11. Шыны жууға арналған саптама

Терезелерді, айналарды, керамикалық тақтаны немесе тегіс жа-
бындары бар басқа заттарды жуу үшін арнайы резеңке жиектемесі бар 
шыны жууға арналған саптаманы қолданыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:
Егер ауа температурасы 0° С төмен болса, бутазартқышты те-
резе жуу үшін қолданбаңыз.
Бу ағынын 2 секунд бойы шыны жабынға бірдей жерге бағытта-
маңыз.

12. Еден жууға арналған қылшақ-саптама
Ұзартқыш түтікшеге қылшақ-саптаманы тағыңыз және оны бу тапан-

шасына жалғаңыз. Саптама ұзартқыш түтікшеге тығыз орналасқанына 
көз жеткізіңіз. Еден жууға арналған саптама жуылатын қабырғалар мен 
еден жабындарын тазарту үшін өте ыңғайлы. Оны еденге арналған сап-
таманың матадан жасалған қаптамасымен немесе қаптамасыз қолда-
нуға болады. Матадан жасалған қаптаманы клипс-қысқыштардың көме-
гімен саптамаға бекітеді.

Еденге арналған қылшақ-саптаманы еден тазалаудан кейін бірден 
таза және құрғақ болуы үшін матадан жасалған майлықпен қолдануға 
болады. Майлықты екі қабаттап бүктеңіз және еденге арналған сапта-
маға бекітіңіз.

Кілем жабындары үшін кілемдерге арналған саптаманы қолданыңыз. 
Майлықпен бірге қолдану үшін, оны саптамадағы клипс-қысқыштардың 
көмегімен кілем саптамасына бекітіңіз.
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БУТАЗАРТҚЫШТЫ ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ ТӘСІЛІ
Бутазартқышты иықта тасымалдау үшін аспаптың корпусындағы 

иыққа тағатын белдікті қолданыңыз.
Аспаптың негіздеме-базасындағы доңғалақтардың арқасында, 

бутазартқышты жай ғана еден бойынша жылжыта аласыз. Бута-
зартқыштың ұсақ керек-жарақтары мен жинақтаушыларын аспап-
тың негіздемебазасындағы арнайы бөлімшеде сақтауға болады.

АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ
Ақау Ықтимал себебі Жою тәсілі

Аспап буды бермейді

Қуат сымының ашасы қуат 
желісінің розеткасына на-
шар салынған

Қуат сымының ашасын қуат 
желісінің розеткасынан алып 
шығыңыз және оны қайтадан 
салыңыз немесе басқа ро-
зетканы қолданыңыз

Қуаттың жарық индикато-
ры жанбайды

Аспаптың қуат түймесін қо-
сыңыз

Бутазартқыштың бой-
лерінде су мөлшері жет-
кіліксіз

Бойлерге суды толтырыңыз

Бу берілісінің сақтанды-
рғыш бұғатталуы қосылды

Буды беруді бұғаттан босату 
үшін буды беру бекіткішін қай-
тадан басыңыз

Өзге себептер
Қызмет көрсету орталығына 
көмекке жүгініңіз.
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Ақау Ықтимал себебі Жою тәсілі

Су бу тапаншасынан 
ағады

Егер бұл аспапты бірінші 
рет қолдану болса, кейбір 
су мөлшері  бастапқы 
түрде бу құбыршегінде 
болуы немесе аздаған су 
мөлшері аспапты соңғы 
рет қолданғаннан кейін бу 
түтікшесінде қалуы мүмкін

Бұл қалыпты жағдай, ол өздігі-
нен тоқтайды.

Егер судың ағуы тоқтама-
са -бұл дербес түрде жо-
юға болмайтын анағұрлым 
маңызды ақаулар

Қызмет көрсету орталығына 
көмекке жүгініңіз.

Басқалары

Бу бу тапаншасының не-
месе саптаманың шеттері-
нен шығады

Қызмет көрсету орталығына 
көмекке жүгініңіз.

Аспаптың пластиктен жа-
салған бөліктері бүлінді / 
жұмсарды
Ол бұралса да, бу сақтан-
дырғыш қақпақшадан 
шығады
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САҚТАУ
Бутазартқышты қалыпты ылғалдылығы мен бөлме температурасы 

бар орынжайда, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау ұсынылады.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ
Қоршаған ортаға немесе адамның денсаулығына бақыланбайтын 

қалдықтардың лақтырындылары тигізетін зиянды болдырмау үшін, 
құрылғыны басқа қалдықтардан бөлек кәдеге жарату және/немесе қай-
тадан қолдану үшін тиісінше қайта өңдеу керек. Экологиялық қауіпсіз 
кәдеге жарату орны мен тәсілі туралы егжей-тегжейлі ақпарат алу үшін 
тұтынушыларға осы құрылғының сатушысына немесе уәкілетті жергілік-
ті органдарға жүгіну қажет.

Тауар сертификатталған. Техниканың кепілдік мерзімі және қызмет 
ету мерзімі кепілдік картасында көрсетілген. Тауар туралы толығырақ 
өзекті ақпаратты www.mie-eu.com сайтына қарай аласыз.

Өнім Кедендік одақтың «Төмен вольтты жабдық қауіпсіздігі туралы» 
КО ТР 004/2011 Техникалық регламентінің, «Техникалық құралдардың 
электромагниттік үйлесімділігі» Кедендік Одақтың КО ТР 020/2011 Тех-
никалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.
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