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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
При пользовании электрическими приборами всегда необходимо со-

блюдать следующие меры предосторожности во избежание риска пора-
жения электрическим током, причинения вреда человеку и возгорания.
1. Прочитайте все инструкции, перед тем как приступить к использова-

нию пароочистителя.
2. Используйте прибор только по назначению.
3. Во избежание риска поражения электрическим током запрещается 

помещать любую часть прибора в воду или иную жидкость.
4. Запрещается тянуть за шнур при попытке вытащить вилку из розетки.

Тянуть следует всегда только за вилку шнура.
5. Запрещается прикасаться шнуром к горячим поверхностям. Прибор 

должен полностью остыть перед тем, как его можно будет убрать на 
хранение или перед открытием бака для воды. Аккуратно, не затягивая 
слишком сильно, сверните шнур.

6. Всегда отключайте прибор от электросети, когда заливаете воду 
или сливаете остаток воды, а также, когда прибор не используется. 
Всегда медленно поворачивайте предохранительную крышку, когда 
открываете бак для воды. Это позволит оставшемуся пару постепенно 
выйти, а Вам избежать ожога.

7. Запрещается использовать прибор с поврежденным шнуром и вил-
кой, если прибор или любая его часть упала или повреждена. Чтобы 
избежать поражения электрическим током, не разбирайте прибор и не 
пытайтесь отремонтировать его самостоятельно. За диагностикой и 
ремонтом обратитесь к продавцу или в один из авторизованных сер-
висных центров. Неправильная сборка или ремонт может привести к 
поражению электрическим током в процессе использования прибора.

8. Не оставляйте работающий прибор без наблюдения и в присутствии 
детей.

9. Прикосновения к горячим металлическим частям, контакте горячей 
водой или паром чреваты ожогами. С особой осторожностью сливай-
те оставшуюся воду, так как она может быть очень горячей. Никогда 

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ!
Благодарим Вас за покупку многофункционального устройства  

MIE Pulito Vapore!
Прежде чем приступить к эксплуатации прибора,  

внимательно прочтите данную инструкцию  
и сохраните ее на случай необходимости в будущем.

* 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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не направляйте пар на других людей. Пар очень горячий и может 
вызвать ожоги.

10. Запрещается использовать прибор вблизи взрывчатых и / или вос-
пламеняемых веществ.

11. Данный прибор предназначен для использования только в помещении. 
Выполняйте все инструкции, представленные в этом руководстве.

12. При использовании прибора запрещается заливать в него химические 
вещества или другие жидкости (рекомендуется использовать демине-
рализованную воду). Химические вещества могут повредить прибор. 
Повреждение прибора вследствие использования химических веществ 
не покрывается гарантийными обязательствами производителя.

13. Запрещается направлять пар на любой электрический прибор или 
прибор, содержащий электрические части (телевизор, радиоприемник, 
электрическая печь и т.д.).

ЧТОБЫ СНИЗИТЬ РИСК ВОЗГОРАНИЯ,  
ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ И ИНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ:
• Запрещается оставлять прибор подключенным к электросети, когда 

он не используется. Всегда отключайте прибор от электросети, когда 
он не используется и перед обслуживанием или дозаправкой водой.

• Используйте прибор в соответствии с требованиями данной инструкции.
• Используйте только рекомендуемые изготовителем аксессуары.
• Запрещается использовать удлинители или розетки, не обладающие 

достаточной мощностью.
• Запрещается вставлять и вытаскивать вилку шнура питания мокрыми 

руками и пользоваться прибором босиком.
• Храните прибор в доме в прохладном, темном и сухом месте.
• Никогда не переворачивайте работающий прибор и не поворачивай-

те его набок. Никогда не направляйте пар на людей, животных или 
растения.

• Запрещается помещать пароочиститель- парогенератор в воду или 
другие жидкости. Всегда отключайте прибор от электросети, когда 
заливаете воду.

• Запрещается добавлять чистящие средства, ароматические добавки, 
масла и любые другие химические вещества в воду, используемую 
в данном приборе, так как это может привести к его повреждению. 
Используйте водопроводную воду или дистиллированную / очищенную 
воду, если вода в вашей местности слишком жесткая.

• Чтобы избежать перегрузки линии, не включайте другие мощные 
приборы в ту же розетку, от которой получает питание прибор.

• Не оставляйте прибор без присмотра, когда он подключен к сети.
• Используйте только удлинители, рассчитанные на силу тока не менее 16 А.
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ВНЕШНИЙ ВИД 

1. Индикатор готовности пара и отсутствия воды
2. Кнопка включения
3. Устройство для намотки шнура
4. Отверстие для залива воды
5. Отсек для хранения аксессуаров
6. Разъем для подключения шланга
7. Шланг с паровым пистолетом
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

1. Отпариватель для одежды
2. Профессиональный утюг с пробковой ручкой
3. Тефлоновая насадка для утюга
4. Резиновый коврик для утюга
5. Мерный стаканчик

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

0 

0 
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3. Тефлоновая насадка для утюга
4. Резиновый коврик для утюга
5. Мерный стаканчик

6 
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НАСАДКИ

1. Катушка для электрошнура 1 шт.
2. Держатель отпаривателя для одежды 1 шт.
3. Удлинительная  труба 2 шт.
4. Насадка-щётка для стекла 1 шт.
5. Насадка для пола 1 шт.
6. Щётка для ковров 2 шт.
7. Насадка для мягкой мебели 1 шт.
8. Паровое сопло высокого давления 1 шт.
9. Насадка для ковровых покрытий 1 шт.
10. Круглая щётка (с металлическими щетинками) 1 шт.
11. Круглая щётка (с нейлоновыми щетинками) 1 шт.
12. Матерчатая накладка для насадки для пола 1 шт.
13. Матерчатый чехол 1 шт.
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Чистка паром является экологически чистой и имеет преимуще-

ства перед современными моющими средствами. Вода в форме пара 
используется экономно. Пар, вырабатываемый благодаря высокой тем-
пературе, удаляет растворимые жиры и запылённые участки, которые 
обычно сложно очистить. Пар делает ваши вещи гигиенически чистыми 
и не оставляет бактерий, клещей, микробов, болезнетворных микроор-
ганизмов, удаляет частицы пыли, что предотвращает возникновение 
аллергии на пыль. Вы можете почувствовать все преимущества пароо-
чистителя, используя его в домашнем хозяйстве.

ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ
1. Убедитесь, что материалы и поверхности, которые вы собирае-

тесь очистить, подходят для уборки пароочистителем.
2. При работе с парогенератором учитывайте технические характе-

ристики обрабатываемых материалов и поверхностей.
3. Если инструкции отсутствуют, используйте пароочиститель на 

небольшом участке поверхности материала. При возникновении 
повреждений, не используйте пароочиститель.

4. Только квалифицированный специалист может заменить 
электричес кий провод при неисправности прибора.

5. Используйте насадки только от данного прибора.
6. Наденьте хлопковый чехол на щёточку, чтобы избежать царапин.
7. На вертикальных поверхностях, работайте сверху вниз. Подложите 

ткань под поверхность, которую собираетесь очистить, чтобы собрать 
грязь.

8. При необходимости используйте удлинительную трубу.
9. Обработанная паром грязь легче смывается. Начинайте обработку с 

наиболее загрязненных участков поверхности.
10. При особо сильном загрязнении поверхности используйте насадку 

паровое сопло высокого давления.
11. Чтобы удалить пятна с мягкой мебели или ковров, распылите пар 

на пятно, затем, не надавливая, осторожно пройдитесь треуголь-
ной  щёточкой по поверхности. Дайте поверхности высохнуть и 
проверь  те, исчезло ли пятно. Если результат неудовлетворитель-
ный, повторите процедуру.

12. На деликатных поверхностях, например, на деревянной, распыли  
те пар в небольшом количестве и сразу высушите.

13. Ковры следует чистить сначала пылесосом, а затем пароочисти-
телем.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Паровое сопло не может очистить известко-

вые загрязнения, они должны очищаться с использованием специальных 
средств.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Заливка воды
Откройте крышку отсека для воды и заполните пароочисти-

тель чистой водой из-под крана или дистиллированной водой. 
Ставьте пароочиститель только на ровные поверхности.

Подготовка к работе
1. Подсоединяйте прибор к электрической сети, которая соответству-

ет напряжению, указанному в технических характеристиках прибора.
2. Прибор должен быть отключён.
3. Электрошнур не должен быть повреждён.
4. Крышка отсека для воды должна быть плотно закрыта.
5. На шланг должна быть надета соответствующая насадка.
6. Паровой шланг не должен быть забит.
7. После проверки вышеуказанных пунктов включите прибор.
8. Зеленый свет лампочки индикатора пара сигнализирует о готов-

ности прибора к эксплуатации.
9. Красный свет лампочки индикатора отсутствия воды сигнализи-

рует об отсутствии воды в приборе.

Отключение пароочистителя
Выключите прибор. После окончания работы отключите пароочисти-

тель от сети и оставьте его остывать.

Присоединение удлинительной трубы
Нажмите на пружинную кнопку на паровом пистолете.
Вставьте паровой пистолет в рукав удлинительной трубы до 

щелчка.

Присоединение щётки и насадки
Для того, чтобы воспользоваться 

насадкой для пола или прямоугольной 
щёткой (дополнительной), необходимо 
сначала устано вить колено для щётки. 
Направьте колено для щётки вниз и 
вставьте в него щётку. Затем подними-
те колено для щётки вверх. Нажмите на 
пружинную кнопку на паровом пистоле-
те или на удли нительной трубе. Вставьте 
колено для щётки в паровой пистолет или 
в удли нительную трубку до щелчка пру-
жинной кнопки.
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тельной трубе. Вставьте колено для щетки в паровой пистолет или в 
удлинительную трубку до щелчка пружинной кнопки. 

Отсоединение трубы или щетки 
Нажмите на пружинную кнопку на паровом пистолете или на удлини
тельной трубке. Отсоедините удлинительную трубку или колено для 
щетки от парового пистолета. Направьте колено для щетки вниз и 
отсоедините щетку от колена для щетки. 

Присоединение парового шланга 
Присоедините гибкий шланг с паровым пистолетом к корпусу 
прибора. 

(( 
�

Отсоединение парового шланга 
1. Выключите прибор.
2. Держите паровой шланг над раковиной до того, пока пар не
перестанет выходить.
3. Вытащите вилку из розетки.
4. Отсоедините гибкий шланг.
Использование защитного хлопкового чехла для щетки
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Отсоединение трубы или щётки
Нажмите на пружинную кнопку на паровом пистолете или на 

удлини тельной трубке. Отсоедините удлинительную трубку или ко-
лено для щётки от парового пистолета. Направьте колено для щётки 
вниз и отсое дините щётку от колена для щётки.

Присоединение парового шланга
Присоедините гибкий шланг с паровым пистолетом к корпусу прибора.

Отсоединение парового шланга
1. Выключите прибор.
2. Отключите прибор от электрической сети.
3. Держите паровой шланг над какой-либо емкостью до полного пре-

кращения поступления пара.
4. Отсоедините паровой шланг.

Использование защитного матерчатого чехла
Матерчатый чехол используется для защиты поверхностей от цара-

пин.
ВНИМАНИЕ! Чехол нагревается при чистке.
Снимайте чехол только после того, как пар перестанет выходить и 

прибор остынет. Грязный чехол можно стирать в стираль ной машине.

Присоединение круглой щётки
Круглая щётка должна использоваться только вместе с паровым 

соплом высокого давления. Присоедините круглую щётку к паровому 
соплу.
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Очистка стекла (дополнительно)
Если внешняя температура близка к точке замерзания, во избежание 

повреждения стекла, пар на оконное стекло сначала нужно распылять с 
расстояния в 20 см.

После этого вы можете обработать паром всю поверхность стекла с 
более близкого расстояния.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Резкие перепады температуры стекла при ис-
пользовании пароочистителя могут привести к тому, что стекло треснет.

ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА
Пароочиститель MIE Pulito Vapore комплектуется профессиональ-

ным утюгом с пробковой ручкой и подошвой из сверхпрочного алюми-
ниевого сплава. Т.е., MIE Pulito Vapore может одновременно выполнять 
роль паро очистителя и парогенератора с утюгом и качественно отгла-
живать одежду. Парогенератор пароочистителя не уступает по мощно-
сти обычному парогенератору. Сильная струя пара справится с отглажи-
ванием любых тканей.

Кроме этого, в комплекте MIE Pulito Vapore имеется паровой шланг с 
паровым утюжком для вертикального отпаривания.

Шланг для отпаривания удлинённый — 2,5 метра. Это даёт возмож-
ность отпаривать поверхности на большом расстоянии от аппарата. На-
пример, при отпаривании штор длины шланга будет достаточно, чтобы 
комфортно работать, не поднимая вверх весь пароочиститель.

Паровой утюжок MIE Pulito Vapore оснащён системой защиты от ка-
пель, т.е. имеет встроенный нагревательный элемент. Пар, попадая на 
горячую поверхность утюжка, не остывает и не превращается в воду, а 
полностью проникает в ткань, не оставляя на ней мокрых следов.

Паровой утюжок имеет регулятор температуры нагрева, индикатор 
нагрева, кнопку подачи пара с фиксатором и тефлоновую подошву.
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ЧТО ЧИСТИТЬ АКСЕССУАРЫ
Виниловые покрытия, ламинат. 
Необходимо подмести или пропылесосить пол. Для 
углов и плинтусов используйте паровое сопло с круглой 
щёткой, если это необходимо. Используйте насадку для 
пола с матерчатым чехлом, для особо загрязнённых по-
верхностей — без матерчатого чехла.

Насадка для пола с 
матерчатым чехлом, 
удлинительная трубка, 
паровое сопло с кру-
глой щёткой.

Каменная плитка, шиферная плитка, керамическая 
плитка, твёрдая древесина.
Наденьте матерчатый чехол на насадку для пола, разо-
грейте поверхность паром в течение нескольких секунд, 
отключите пар, повторяйте процедуру, пока чехол не ста-
нет влажным. Пар растворяет глубоко въевшуюся грязь, 
при этом пол не намокает, так как испарение происходит 
очень быстро. Осадка не остаётся. Не использовать на 
негерметизированном полу.

Насадка для пола с 
матерчатым чехлом, 
паровое сопло с кру-
глой щёткой.

Удаление воска.
Используйте круглую щётку, вытирайте обрабатыва-
емую поверхность полотенцем пока не удалите воск. 
Воск очень быстро тает. Поэтому при работе постоянно 
вытирайте поверхность полотенцем.

Паровое сопло с кру-
глой щёткой.

Электрические плиты, духовки, грили, отдушины.
Используйте паровое сопло с круглой щёткой для об-
работки поверхности плиты, полочек над плитой, двер-
ных стекол, труднодоступных поверхностей, углов и 
конфорок.

Паровое сопло с кру-
глой щёткой.

Небольшая бытовая техника, холодильники, моро-
зильные камеры, микроволновые печи.
Для обработки больших поверхностей используйте 
прямоугольную щетку с матерчатым чехлом. Для обра-
ботки углов и трещин используйте паровое сопло без 
щетки, после обработки паром протрите поверхности 
полотенцем.

Прямоугольная щетка 
с матерчатым чехлом, 
паровое сопло, поло-
тенце.

Раковины, краны, стоки. 
Используйте паровое сопло для обработки труднодо-
ступных мест, или используйте паровое сопло с круглой 
щеткой. При необходимости проведите влажную обра-
ботку поверхности. Это позволит удалить въевшуюся 
грязь даже в самых недоступных местах соединений, 
краях раковины, царапинах разделочных досок и унич-
тожит бактерии.

Паровое сопло и кру-
глая щётка.
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ЧТО ЧИСТИТЬ АКСЕССУАРЫ
Звукоизоляционная плитка  
чувствительная к воздействию пара. 
смотри 
крашеные, панельные  
и оклеенные обоями поверхности.

Насадка для пола с ма-
терчатым чехлом, или 
прямоугольная щетка 
с матерчатым чехлом, 
удлинительная трубка.

Вентиляционные отверстия. 
Используйте удлинительную трубку для обработки труд-
нодоступных вентиляционных отверстий.
Круговые движения позволят быстро очистить вентиля-
цию. Протрите поверхность насадкой для пола с матер-
чатым чехлом. При необходимости допускается сначала 
обработать поверхность паровым соплом. Для вентиля-
ций типа «жалюзи» используйте паровое сопло, круглую 
щетку и полотенце.

Паровое сопло, уд-
линительная трубка, 
насадка для пола с 
матерчатым чехлом, 
круглая щетка.

Занавески, диваны.
Сначала пропылесосьте обрабатываемую поверхность.  
Далее используйте прямоугольную щетку с матерчатым 
чехлом для удаления пылевых клещей.
ОСТОРОЖНО: Не использовать при обработке материа-
лов, не выдерживающих температуру выше 180°С.

Прямоугольная щетка 
с матерчатым чехлом, 
удлинительная трубка.

Одежда.
Используйте прямоугольную щетку с матерчатым 
чехлом для чистки и разглаживания складок.
ОСТОРОЖНО: Не использовать при обработке тканей,  
не выдерживающих температуру выше 180°С.

Прямоугольная щетка 
с матерчатым чехлом, 
удлинительная трубка.

Виниловые синтетические материалы.
Некоторые виниловые и синтетические материалы чув-
ствительны к воздействию пара и могут деформироваться.
Перед очисткой протестируйте на незаметном месте. 
Обработайте поверхность паровым соплом с расстояния 
15 см. Используйте прямоугольную щетку с матерчатым 
чехлом, работайте в двух направлениях — второе под 
прямым углом к первому. Чехол должен быть горячим и 
влажным, но не мокрым! Используйте паровое сопло для 
очистки поверхности швов с расстояния 5 см, протрите 
поверхность полотенцем.

Прямоугольная щетка 
с матерчатым чехлом, 
удлинительная трубка.

Рабочие и офисные поверхности. 
Офисные поверхности очищайте паровым соплом с рас-
стояния 15 см, оставьте на несколько секунд, вытрите 
полотенцем, повторите при необходимости.

Прямоугольная щётка, 
паровое сопло, круглая 
щётка.
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ЧТО ЧИСТИТЬ АКСЕССУАРЫ
Черепица и кафель.
Используйте круглые щетки, прямоугольную щётку без 
чехла. После этого используйте прямоугольную щетку  
с чехлом. После обработки паром насухо вытрите.

Паровое сопло, круглая 
щетка, прямоугольная 
щетка, матерчатый 
чехол.

Фарфоровая, хромированная фурнитура.
Для очистки больших поверхностей используйте пря-
моугольную щетку с чехлом, для углов, петель, полок и 
решеток — паровое сопло. Протрите полотенцем и про-
ведите влажную обработку поверхности.

Прямоугольная щётка, 
паровое сопло, круглая 
щетка, удлинительная 
трубка.

Душевые кабины и двери. 
Используйте прямоугольную щетку с чехлом, или насад-
ку для стекол, или паровое сопло с круглой щеткой для 
очистки застывших мыльных разводов со стеклянных и 
керамических панелей. Не трите, застывшее мыло рас-
тает под действием пара. Можно использовать мягкое 
моющее средство или уксус при сильных загрязнениях. 
Протрите и проведите влажную обработку поверхности. 
Чаще ополаскивайте детали парогенератора.

Прямоугольная щетка, 
матерчатый чехол, 
паровое сопло, насад-
ка-щетка для стекла, 
круглая щетка, удлини-
тельная трубка.

Стеклопластик.
Используйте прямоугольную щетку или паровое сопло с 
круглой щеткой для очистки наиболее загрязненных участ-
ков, протрите и проведите влажную обработку поверхно-
сти. Для удобства используйте удлинительную трубку.

Прямоугольная щетка, 
матерчатый чехол, 
паровое сопло, круглая 
щетка, удлинительная 
трубка.

Окна, зеркала.
Если стекла слишком загрязнены, используйте щет-
ку-насадку для стекол с матерчатым чехлом, затем, при 
необходимости, протрите полотенцем. Будьте осторож-
ны, чтобы окна и зеркала не треснули. Помните о разни-
це температур.

Щетка-насадка для 
стекол, удлинительная 
трубка.

Оконные рамы.
Используйте паровое сопло с круглой щеткой для очист-
ки оконных рам, ручек, щеколд, и т.д. В конце чистки под-
ложите под щетку полотенце для полировки.

Паровое сопло, кру-
глая щетка, удлини-
тельная трубка, поло-
тенце.

Дверные пороги и подоконники. 
Чтобы очистить глубоко въевшуюся грязь с окон или 
дверных порогов, оберните полотенцем паровое сопло, 
чтобы предотвратить разбрасывания мелких частиц с 
поверхности. Вытрите и высушите полотенцем.

Паровое сопло.
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ЧТО ЧИСТИТЬ АКСЕССУАРЫ
Ковровые покрытия. 
Сначала необходимо пропылесосить обрабатываемую 
поверхность.  Обработать поверхность паром с помо-
щью насадки для пола с расстояния 15 см. Наденьте на 
насадку матерчатый чехол и вытирайте в двух направ-
лениях — второе под прямым углом к первому. Особо 
загрязненные поверхности можно очистить с исполь-
зованием легкого раствора моющего средства, а затем 
обработать паром.

Насадка для пола  
с матерчатым чехлом, 
удлинительная трубка.

Выведение пятен.
Используя паровое сопло для выведения пятен, держи-
те его нарасстоянии 5-10 см от поверхности ковра. Про-
мокните пятна полотенцем. Повторите процедуру при 
необходимости.
НЕ ПЕРЕГРЕВАЙТЕ СТЕНЫ И ПОТОЛКИ!

Паровое сопло,  
полотенце,  
удлинительная трубка.

Крашеные, панельные  
и оклеенные обоями поверхности.
Окрашенные стены, обои, деревянные панели чувстви-
тельны к обработке паром. Всегда при очистке исполь-
зуйте матерчатый чехол. Не обрабатывайте подолгу 
одно и тоже место, дайте поверхности остыть, затем 
повторите. Особо загрязненные поверхности сначала 
обработайте паром, затем используйте насадку для 
пола или прямоугольную щетку с чехлом. Может быть 
использован раствор легкого моющего средства для 
облегчения удаления загрязнений. Деревянные панели 
очищайте быстро, проверяйте чехол на нагревание. Ис-
пользуйте прямоугольную щетку с матерчатым чехлом 
для удаления остатков грязи.

Насадка для пола,  
прямоугольная щетка 
матерчатый чехол,  
удлинительная трубка, 
паровое сопло.



15

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение / Частота: 220-240 В / 50-60 ГЦ 
Общая мощность: 2300 ВТ
Мощность парогенератора: 1500 ВТ 
Мощность утюга: 800 ВТ
Мощность утюжка отпаривателя: 550 ВТ 
Производительность пара: до 200 г/мин 
Давление пара: 5,5 БАР
Паровой удар: 6,5 БАР
Объем резервуара для воды: 1,5 л

Материал подошвы утюга: сверхпрочный  
алюминиевый сплав 

Материал подошвы утюжка: Нержавеющая сталь с 
тефлоновым покрытием

Размер подошвы утюга: 20x11 см 
Размер подошвы утюжка: 1Зx7,5 см 
Система Антикапля: ЕСТЬ 
Тефлоновая насадка: ЕСТЬ 
Температурный режим: 80-200° С
Длина парового шланга утюга: 168 см 
Длина парового шланга утюжка: 250 см 
Автоматическое отключение: НЕТ 
Время ожидания готовности: 4 мин 
Индикатор готовности пара: ЕСТЬ
Индикатор завершения воды в бойлере: ЕСТЬ
Кнопка включения утюга с контрольным индикатором: ЕСТЬ 
Продолжительность работы с паром  
до новой заправки бойлера водой: до 60 мин.

Дозалив: ЕСТЬ
Отверстие для промывки нагревательного элемента: ЕСТЬ 
Функция очистки: НЕТ
Антиминеральный фильтр: НЕТ 
Вертикальное отпаривание: ЕСТЬ
Возможность подключения отпаривателя: ЕСТЬ 
Комплект для вертикального отпаривания: ЕСТЬ 
Комплект насадок для паровой чистки: ЕСТЬ
Управление: МЕХАНИЧЕСКОЕ 
Колеса: ЕСТЬ

Дополнительные функции: 

3 прибора в 1: 
пароочиститель, 
отпариватель, 
утюг
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ХРАНЕНИЕ
Отпариватель рекомендуется хранить в помещении с нормальной 

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 инфор-
мацию о товаре Вы можете посмотреть на сайте www.mie-eu.com. 

Продукция соответствует требованиям Технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтно-
го оборудования», Технического регламента Таможенного союза ТР 
ТС020/2011«Электромагнитная совместимость технических средств».
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Operating Instructions

DEAR USER!
Thank you for your purchase of the MIE Pulito Vapore multi-

functional appliance!
Please read these instructions carefully before using the appliance  

and store them in a safe place for future reference.

* 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.

ENGLISH
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Operating Instructions

SAFETY MEASURES
You must adhere to the following precautions when using any electrical 

appliance to avoid the risk of an electric shock, personal injury, and fire.
1. Read all the instructions before using the steam cleaner.
2. Only use the appliance for its intended purpose.
3. Do not place any part of the device in water or other liquid to avoid an 

electric shock.
4. Do not pull the cord when trying to pull the plug out of the socket. Only pull 

the plug itself.
5. Do bring the electrical cord in contact with a hot surface. The appliance 

must be completely cool before it can be stored or before opening the 
water tank. Roll the cord up carefully, without tightening it too much.

6. Always disconnect the appliance from the power supply when filling water 
up, draining any remaining water, or when the appliance is not in use. 
Always turn the safety cap slowly to open the water tank. This will prevent 
you from being burned by allowing the remaining steam to gradually 
escape.

7. Do not plug in or use the appliance if the electrical cord is damaged or if any 
part of it has been dropped or damaged. Do not disassemble the device or 
attempt to repair it yourself. Risk of an electric shock. For diagnostics and 
repairs, contact the seller or one of our licensed service centers. Risk of 
electric shock during use following incorrect assembly or repair.

8. Do not leave the device running without supervision, especially in the 
presence of children.

9. Contact with hot metal parts, hot water or steam can cause burns. Drain 
the remaining water with great care, as it may be very hot. Never direct 
steam at another person. The steam is very hot and can cause burns.

10. Do not use the device near explosive and/or flammable substances.
11. This appliance is intended for indoor use only. Follow all of the instructions 

provided in this manual.
12. When using the device, do not fill it with chemicals or other liquids (we 

recommend using demineralized water). Such chemicals can damage 
the device. Damage to the device caused by using incorrect liquids is not 
covered by the manufacturer’s warranty.

13. Do not direct the steam onto any electrical device or device containing 
electrical components (TV, radio, electric oven, etc.).
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Operating Instructions

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK,  
OR OTHER HARM:

• Do not leave the appliance connected to the mains when not in use. Always 
disconnect the appliance from the power supply when not in use, before 
servicing or refilling with water.

• Use the device in accordance with the instructions in this manual.
• Only use the accessories recommended by the manufacturer.
• Do not use extension cords or outlets that do not provide sufficient power.
• Do not insert or remove the power cord plug with wet hands or use the 

appliance with bare feet.
• Store the appliance in a dark, cool, and dry place.
• Never turn the device over or onto its side when it is running. Never point 

the steam at people, animals or plants.
• Do not place the steam cleaner/steam generator in water or any other 

liquid. Always disconnect the appliance from the power supply when you 
fill it with water.

• Do not add cleaning products, flavourings, oils or any other chemical 
substances to the water in this appliance, as they may damage it. Use tap 
water or distilled / purified water if the water in your area is too hard.

• To avoid overloading the circuits, do not plug other powerful devices into 
the same outlet that this appliance is powered from.

• Do not leave the appliance unattended when it is connected to the mains.
• Only use extension cords rated for at least a 16 A current.
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Operating Instructions
ВНЕШНИЙ ВИД 

1. Индикатор готовности пара и отсутствия воды
2. Кнопка включения
3. Устройство для намотки шнура
4. Отверстие для залива воды
5. Отсек для хранения аксессуаров
6. Разъем для подключения шланга
7. Шланг с паровым пистолетом

5 

APPEARANCE

1. Steam ready and no water indicator
2. Power button
3. Cord winding device
4. Water inlet hole
5. Accessory storage compartment
6. Hose connector
7. Hose with steam gun
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COMPONENT PARTS

1. Fabric steamer
2. Professional iron with cork handle
3. Teflon cover for iron
4. Rubber mat for iron
5. Measuring cup

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

0 

0 

1. Отпариватель для одежды
2. Профессиональный утюг с пробковой ручкой
3. Тефлоновая насадка для утюга
4. Резиновый коврик для утюга
5. Мерный стаканчик

6 
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ACCESSORIES

1. Electric cord coil 1 pc
2. Clothes steamer holder 1 pc
3. Extension tube 2 pcs
4. Brush attachment for glass 1 pc
5. Floor attachment 1 pc
6. Carpet brush 2 pcs
7. Upholstery attachment 1 pc
8. High-pressure attachment 1 pc
9. Carpet cleaning attachment 1 pc
10. Round brush (with metal bristles) 1 pc
11. Round brush (with nylon bristles) 1 pc
12. Cloth trim for floor attachment 1 pc
13. Fabric cover 1 pc
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OPERATIONAL FEATURES
Steam cleaning is an environmentally friendly cleaning method with 

numerous advantages over modern detergents. Water is used efficiently when 
in the form of steam. The steam generated by the high temperature of the 
appliance removes soluble fats and dust from areas that are usually difficult to 
clean. Steam kills bacteria, mites, microbes, pathogens, removes dust particles, 
making your clothes hygienic and preventing allergic reactions to dust. You can 
explore all of the steam cleaner’s advantages when using it at home.

IMPORTANT ADVICE
1. Ensure all materials and surfaces to be cleaned are suitable for cleaning 

with a steam cleaner.
2. When using the steam generator, take the technical characteristics of the 

materials and surfaces being processed into account.
3. If there are no care instructions, use the steam cleaner on a small area of 

the material surface. If any damage occurs, do not use the steam cleaner 
on that surface.

4. Only a qualified technician can replace the electrical wiring if the device 
malfunctions.

5. Only use attachments from this appliance.
6. Cover the brush with the cotton cover to avoid scratches.
7. Work from top to bottom on vertical surfaces. Place a cloth under the 

surface to be cleaned in order to collect dirt.
8. Use an extension tube if necessary.
9. It is easier to clean off dirt that has first been steamed. Start steaming the 

dirtiest areas of the surface.
10. Use the high-pressure attachment if the surface is particularly dirty.
11. When removing stains from upholstered furniture or carpets, spray 

steam on the stain then carefully pass a triangular brush over the surface 
without pressing down on it. Let the surface dry and check if the stain has 
disappeared. If it has not reached the desired effect, repeat the procedure.

12. When cleaning delicate surfaces, such as wood, use a small amount of 
steam and dry immediately.

13. Carpets should be cleaned with a vacuum cleaner before cleaning with the 
steam cleaner.

WARNING! The steam cleaner cannot remove lime contamination, this 
must be cleaned off with specific means.
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OPERATION

Filling with water
Open the water compartment cover and fill the steam cleaner with clean 

tap or distilled water. Only position the steam cleaner on a flat surface.

Preparation for use
1. Connect the appliance to an electrical network that corresponds to the 

voltage specified in the technical specifications of the device.
2. The appliance must be switched off.
3. There must be no damage to the electric cord.
4. The water compartment cover must be tightly closed.
5. Fit the appropriate attachment onto the hose.
6. The steam hose must not be blocked.
7. After checking the above points, turn the appliance on.
8. If the green light of the steam indicator light is on, the device is ready for 

use.
9. If the red light of the no water indicator light is on, there is no water left in 

the device.

Disabling the steam cleaner
Turn the appliance off. Disconnect the steam cleaner from the mains and 

leave it to cool after use.

Connecting the extension tube
Press the spring button on the steam gun.
Insert the steam gun into the extension tube until there is a click.

Connecting the brush and attachment
You must first install the brush joint 

in order to use the floor attachment or 
optional rectangular brush. Point the brush 
joint downwards and insert the brush into 
it. Then lift up the brush joint. Press down 
the spring button on the steam gun or the 
extension tube. Insert the brush joint into 
the steam gun or extension tube until the 
spring button clicks.
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тельной трубе. Вставьте колено для щетки в паровой пистолет или в 
удлинительную трубку до щелчка пружинной кнопки. 

Отсоединение трубы или щетки 
Нажмите на пружинную кнопку на паровом пистолете или на удлини
тельной трубке. Отсоедините удлинительную трубку или колено для 
щетки от парового пистолета. Направьте колено для щетки вниз и 
отсоедините щетку от колена для щетки. 

Присоединение парового шланга 
Присоедините гибкий шланг с паровым пистолетом к корпусу 
прибора. 

(( 
�

Отсоединение парового шланга 
1. Выключите прибор.
2. Держите паровой шланг над раковиной до того, пока пар не
перестанет выходить.
3. Вытащите вилку из розетки.
4. Отсоедините гибкий шланг.
Использование защитного хлопкового чехла для щетки

11 

Disconnecting a pipe or brush
Press the spring button on the steam gun or the extension tube. Disconnect 

the extension tube or brush joint from the steam gun. Point the brush joint 
downwards and detach the brush from the brush joint.

Connecting the steam hose
Connect the flexible hose with the steam gun to the body of the appliance.

1. Turn the appliance off.
2. Disconnect the appliance from the mains.
3. Hold the steam hose over a container until the steam supply stops 

completely.
4. Disconnect the steam hose.

Using the protective fabric cover

The fabric cover is used to protect surfaces from scratching.
ATTENTION! The fabric cover heats up during cleaning.
Only remove the fabric cover after the steam has stopped escaping and 

the appliance has cooled down. The dirty fabric cover is machine washable.

Connecting the round brush
The round brush should only be used with the high-pressure steam 

attachment. Attach the round brush onto the high-pressure steam attachment.

Glass cleaning (optional)
If the temperature outside is close to freezing, the steam on the window 

glass must first be sprayed from a distance of 20 cm, in order to avoid damaging 
the glass.

You can steam the entire surface of the glass from a closer distance after that.
WARNING! Sudden changes in the temperature of the glass can cause 

the glass to crack when using the steam cleaner.
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DEVICE FEATURES
The MIE Pulito Vapore steam cleaner is equipped with a professional iron 

with a cork handle and a heavy-duty aluminum alloy sole. Because of this, MIE 
Pulito Vapore can iron clothes efficiently by acting both as a steam cleaner 
and a steam generator. The steam generator of the steam cleaner matches 
the power of a conventional steam generator. A strong stream of steam will 
smooth any fabric.

The MIE Pulito Vapore set also includes a fabric steamer and a steam iron 
for vertical steaming.

The steam hose is 2.5 meters long. This makes it possible to steam 
surfaces at a significant distance from the appliance. When steaming curtains, 
for example, the hose will be long enough to work comfortably without lifting 
up the entire steam cleaner.

The MIE Pulito Vapore steam iron is equipped with a drip protection system, 
i.e. it has a built-in heating element. Steam that falls on the hot surface of the 
iron, does not cool down and does not turn into water, but fully penetrates the 
fabric, leaving no wet marks.

The steam iron has a temperature controller, a heat indicator, a steam 
button with a lock and a Teflon sole.
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WHAT TO CLEAN ACCESSORIES
Vinyl floor, laminate floor.  
You must sweep or vacuum the floor. Use a round brush 
attached to the high-pressure steam attachment for corners 
and baseboards if necessary. Use the floor attachment with 
the fabric cover, or without the fabric cover for particularly dirty 
surfaces.

Floor attachment with 
cloth cover, extension 
tube, high-pressure 
steam attachment with 
round brush.

Stone tiles, slate tiles, ceramic tiles, solid wood.  
Put the fabric cover onto the floor nozzle, heat with steam for 
a few seconds, turn the steam off. Repeat the procedure until 
the cover is wet. The steam will dissolve ingrained dirt, while 
the floor stays dry because the water evaporates very quickly. 
There is no residue remaining. Do not use on floors that are not 
waterproof.

Floor attachment 
with cloth cover, 
high-pressure steam 
attachment with a 
round brush.

Removing wax.  
Steam using a round brush and wipe the surface with a towel 
until the wax has been removed. The wax melts very quickly. 
Always wipe the surface with a towel after steaming because 
of this.

High-pressure steam 
attachment with a 
round brush.

Electric stoves, ovens, grills, vents.  
Use the high-pressure steam attachment with a round brush 
to treat the surface of the stove, shelves above the stove, door 
panes, hard-to-reach surfaces, corners and burners.

High-pressure steam 
attachment with a 
round brush.

Small appliances, refrigerators, freezers, microwave 
ovens.  
For large surfaces, use the rectangular brush with a fabric 
cover. Use the high-pressure steam attachment without the 
brush to treat corners and cracks. Wipe the surface with a towel 
after steaming.

Rectangular brush 
with fabric cover, 
high-pressure steam 
attachment, towels.

Sinks, taps, drains.  
Use the high-pressure steam attachment to handle hard-to-
reach areas, or use the high-pressure steam attachment with 
a round brush. Perform a wet surface treatment if necessary. 
This will remove ingrained dirt and kill bacteria even in the 
most inaccessible places including joints, edges of a sink and 
scratches on chopping boards.

High-pressure steam 
attachment and a 
round brush.
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WHAT TO CLEAN ACCESSORIES

Sound-proof tiles are sensitive to steam treatments. 
See 
Painted, paneled, and wallpapered surfaces.

Floor attachment 
with fabric cover or 
rectangular brush with 
fabric cover, extension 
tube.

Vents.  
Use an extension tube to clean hard-to-reach vents.  Use 
circular movements to quickly clear the ventilation. Wipe the 
surface using the floor attachment with a fabric cover. You can 
treat the surface with the high-pressure steam attachment first, 
if necessary. For shutter type ventilation use the high-pressure 
attachment, round brush and a towel.

High-pressure steam 
attachment, extension 
tube, floor attachment 
with fabric cover, round 
brush.

Curtains, sofas.  
Vacuum the surface first. Then use the rectangular brush with 
the fabric cover to remove dust mites.  CAUTION: Do not use on 
materials that cannot withstand temperatures over 180°C.

Rectangular brush with 
fabric cover, extension 
tube.

Clothes.  
Use the rectangular brush with the fabric cover to clean and 
smooth out creases.  CAUTION: Do not use on materials that 
cannot withstand temperatures over 180°C.

Rectangular brush with 
fabric cover, extension 
tube.

Synthetic materials and vinyl.  
Some synthetic materials and vinyl are sensitive to steam and 
can lose their shape.  Test in an inconspicuous place before 
cleaning. Treat the surface with the high-pressure steam 
attachment from a distance of 15 cm. Use the rectangular brush 
with the fabric cover. Work in two directions, the second at a 
right angle to the first. The fabric cover must be hot and damp, 
but not wet! Use the high-pressure steam attachment to clean 
the surface of the seams from a distance of 5 cm. Wipe the 
surface with a towel.

Rectangular brush with 
fabric cover, extension 
tube.

Office and work surfaces.  
Clean office surfaces with the high-pressure steam attachment 
from a distance of 15 cm, leave for a few seconds, wipe with a 
towel, repeat if necessary.

Rectangular brush, 
high-pressure steam 
attachment, round 
brush.
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WHAT TO CLEAN ACCESSORIES

Clay and ceramic tiles.  
Use the round brushes, the rectangular brush without the fabric 
cover. Then use the rectangular brush with the fabric cover. 
After steaming, wipe dry.

High-pressure steam 
attachment, round 
brush, rectangular 
brush, fabric cover.

Porcelain and chrome fittings.  
Use a rectangular brush with its case for cleaning large 
surfaces and the high-pressure steam attachment for corners, 
hinges, shelves and racks. Wipe off with a towel and perform a 
wet surface treatment.

Rectangular brush, 
high-pressure steam 
attachment, round 
brush, extension tube.

Showers and doors.  
Use the rectangular brush with the fabric cover, the glass 
attachment, or the high-pressure steam attachment with a round 
brush to clean congealed soap stains off glass and ceramic 
panels. Do NOT rub, the congealed soap will melt with the use 
of steam. You can use a mild detergent or vinegar for ingrained 
dirt. Wipe and perform a wet surface treatment. Rinse the steam 
generator parts more often.

Rectangular brush, 
fabric cover, high-
pressure steam 
attachment, glass 
brush attachment, 
round brush, extension 
tube.

Fibreglass.  
Use the rectangular brush or the high-pressure steam 
attachment with a round brush to clean the dirtiest areas, wipe 
and perform a wet surface treatment. Use an extension tube for 
convenience.

Rectangular brush, 
fabric cover, high-
pressure steam 
attachment, round 
brush, extension tube.

Windows, mirrors.  
If the glass is too dirty, use the glass brush attachment with 
a fabric cover, then wipe with a towel if necessary. Be careful 
of causing windows and mirrors to crack. Keep in mind the 
difference in temperatures.

Glass brush 
attachment, extension 
tube.

Window frame.  
Use the high-pressure steam attachment with a round brush to 
clean window frames, handles, latches, etc. Place a polishing 
towel under the brush towards the end of cleaning.

High-pressure steam 
attachment, round 
brush, extension tube, 
towel.

Door frames and window sills.  
To clean ingrained dirt from window sills or door frames, wrap 
a towel around the high-pressure steam attachment to prevent 
small particles from spreading across the surface. Wipe and 
dry with a towel.

High-pressure steam 
attachment.
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WHAT TO CLEAN ACCESSORIES

Carpeted surfaces.  
It is necessary to first vacuum the treated surface. Treat the 
surface with steam using the floor attachment, maintaining a 
distance of 15 cm. Place the fabric cover onto the attachment 
and wipe in two directions — the second stroke being at right 
angles to the first. Particularly dirty surfaces can first be cleaned 
with a light detergent solution, followed by a steam clean.

Floor attachment 
with the fabric cover, 
extension tube.

Stain removal.  
Use the high-pressure steam attachment to remove stains, 
keeping it at a distance of 5-10 cm from the carpet. Blot the 
area with a towel. Repeat the procedure if necessary.  DO NOT 
OVERHEAT WALLS AND CEILINGS!

High-pressure steam 
attachment, towel, 
extension tube.

Painted, paneled and papered surfaces.  
Painted walls, wallpaper, and wood panels are sensitive to 
steaming. Always use the fabric cover when cleaning. Do not 
steam the same area for a long time. Let the surface cool, then 
repeat. Particularly dirty surfaces should first be treated with 
steam, followed by using the floor attachment or rectangular 
brush with the fabric cover. A light detergent solution can be 
used alongside steaming to facilitate the removal of dirt. Clean 
wood panels quickly and check the covers for overheating. 
Use the rectangular brush with the fabric cover to remove any 
remaining dirt.

Floor attachment, 
rectangular brush, 
fabric cover, extension 
tube, high-pressure 
steam attachment.
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TECHNICAL PARAMETERS
Voltage / Frequency: 220-240 V / 50-60 Hz
Total power: 2300 W
Steam generator power: 1500 W
Iron power: 800 W
Steam iron power: 550 W
Steam capacity: up to 200 g / min
Steam pressure: 5.5 bar
Steam output: 6.5 bar
Water tank capacity: 1.5 l
Iron sole material: heavy-duty aluminum alloy 
Iron sole material: stainless steel with teflon coating 
Iron sole size: 20x11 cm 
Size of the sole of the iron: 13x7,5 cm 
Anti-Drops system: YES
Teflon nozzle: YES 
Temperature range: 80-200°C 
Length of steam hose iron: 168 cm
Length of fabric steamer hose: 250 cm
Automatic shut-off: NO
Standby time: 4 minutes
Steam ready indicator: YES
Water completion indicator in the boiler: YES
Iron ON button with indicator: YES
Duration of working with steam  
until the boiler needs water added: up to 60 minutes 

Top up: YES
Opening for flushing the heating element: YES 
Cleaning function: NO 
Antimineral filter: NO 
Vertical steaming: YES
Possibility to connect the fabric steamer: YES
Vertical steaming kit: YES
Set of attachments for steam cleaning: YES
Control: MECHANICAL
Wheels: YES

Additional functions: 3 appliances in 1:  
Steam cleaner, steamer, iron.
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STORAGE
It is recommended to store the steamer at room temperature in a room with 

a normal level of humidity, out of the reach of children.

USAGE
To avoid harming the environment or human health with uncontrolled 

waste release, this appliance must be disposed of separately from other waste 
and/or properly recycled for reuse. For detailed information about methods and 
locations of environmentally safe disposal, consumers should contact either 
the appliance distributor or the authorized 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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* Өнімді үнемі жетілдірудің себебінен, өндіруші мұндай өзгерістер туралы қо-
сымша хабарлаусыз, тауарды сыртқы рәсімдеуге, құрамдауға және техника-
лық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы.

ҚҰРМЕТТІ ПАЙДАЛАНУШЫЛАР!
MIE Pulito Vapore көп атқарымды құрылғысын сатып алғаныңыз үшін 

алғысымызды білдіреміз!
Аспапты қолданудың алдында, осы нұсқаулықты мұқият оқып 

шығыңыз және оны болашақта қажет болған жағдайға сақтаңыз.

ҚАЗАҚ
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ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
Электрлік аспаптарды қолданған кезде, электр тогымен зақымдану, 

адамға зиян келтіру және жану қаупін болдырмау үшін әрқашан келесі 
сақтық шараларын сақтау қажет.
1. Бутазартқышты қолдануға кірісудің алдында барлық нұсқаулықтарды 

оқыңыз.
2. Аспапты тек қана мақсаты бойынша қолданыңыз.
3. Электр тогымен зақымдануды болдырмау үшін, аспаптың кез келген 

бөлігін суға немесе басқа сұйықтыққа салуға тыйым салынады.
4. Розеткадан ашаны суырып алған кезде, баусымнан тартуға тыйым 

салынады. Баусымның ашасын ғана тарту керек.
5. Баусыммен ыстық жабындарға жанасуға тыйым салынады. Аспапты 

сақтаудың алдында немесе суға арналған бакты ашудың алдында, оны 
толықтай суытыңыз. Тым қатты тартпай, баусымды мұқият бүктеңіз.

6. Суды құйған кезде немесе судың қалдығын төккен кезде, сондай-ақ 
аспап қолданылмаған кезде аспапты әрқашан электр желісінен ажы-
ратыңыз. Суға арналған бакты ашқан кезде, сақтандырғыш қақпақты 
әрқашан баяу бұраңыз. Бұл қалған буға біртіндеп шығуға, ал Сізге 
күйіп қалуды болдырмауға мүмкіндік береді.

7. Егер аспап немесе оның кез келген бөлігі құлап қалса немесе зақымдал-
са, баусымы және ашасы зақымдалған аспапты қолдануға тыйым 
салынады. Электр тогымен зақымдануды болдырмау үшін, аспапты 
бөлшектемеңіз және оны өз бетіңізше жөндеуге тырыспаңыз. Диагно-
стика мен жөндеу үшін сатушыға немесе лицензияланған сервистік 
орталықтардың біреуіне жүгініңіз. Дұрыс емес құрастыру немесе 
жөндеу аспапты қолдану барысында электр тогымен зақымдануға 
әкелуі мүмкін.

8. Жұмыс істеп тұрған аспапты бақылаусыз және балалардың жанында 
қалдырмаңыз.

9. Ыстық металл бөліктерге, ыстық суға немесе буға жанасу күйіктерді 
тудырады. Қалған суды төккен кезде өте абай болыңыз, себебі ол өте 
ыстық болуы мүмкін. Ешқашан буды басқа адамдарға бағыттамаңыз. 
Бу өте ыстық және күйіктер пайда болады.

10. Аспапты жарылғыш және/немесе тұтанғыш заттардың жанында қол-
дануға тыйым салынады.

11. Осы аспап орынжайда ғана пайдалануға арналған. Осы нұсқаулықта 
келтірілген барлық нұсқаулықтарды орындаңыз.

12. Аспапты қолданған кезде оған химиялық заттарды немесе басқа сұй-
ықтықтарды құюға тыйым салынады (минералсыздандырылған суды 
қолдану ұсынылады). Химиялық заттар аспапты зақымдауы мүмкін. 
Химиялық заттарды қолдану салдарынан аспапты зақымдануы өн-
дірушінің кепілдікті міндеттерімен өтелмейді.
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13. Буды кез келген электрлік аспапқа немесе электрлік бөліктері бар 
аспапқа (теледидар, радиоқабылдағыш, электрлік пеш және т.б.) 
бағыттауға тыйым салынады.

ЖАНУ, ЭЛЕКТР ТОГЫМЕН ЗАҚЫМДАНУ ЖӘНЕ БАСҚА БҰЗЫЛУ 
ҚАУПІН ТӨМЕНДЕТУ ҮШІН:

• Қолданылмаған кезде аспапты электр желісіне қосулы қалдыруға 
тыйым салынады. Егер аспап қолданылмаса және оған қызмет көр-
сетудің немесе сумен толтырудың алдында электр желісінен әрқа-
шан сөндіріңіз.

• Аспапты осы нұсқаулықтың талаптарына сәйкес қолданыңыз.
• Дайындаушы ұсынған керек-жарақтарды ғана қолданыңыз.
• Жеткілікті қуаты жоқ ұзартқыштарды немесе розеткаларды қолда-

нуға тыйым салынады.
• Қуат баусымының ашасын дымқыл қолмен енгізуге және суырып 

алуға және аспапты жалаң аяқ қолдануға тыйым салынады.
• Аспапты салқын, қараңғы және құрғақ жерде сақтаңыз.
• Ешқашан жұмыс істеп тұрған аспапты бұрамаңыз және оны бүйір 

жаққа бұрамаңыз. Ешқашан буды адамдарға, жануарларға немесе 
өсімдіктерге бағыттамаңыз.

• Бутазартқыш-бу генераторды суға немесе басқа сұйықтықтарға са-
луға тыйым салынады. Суды құйған кезде әрқашан аспапты электр 
желісінен ажыратыңыз.

• Тазартқыш құралдарды, хош иісті қоспаларды, майларды және басқа 
кез келген химиялық заттарды осы аспапта қолданылатын суға қо-
суға тыйым салынады, себебі бұл оны зақымдауы мүмкін. Сіздің 
аймақтағы су тым қатты болса, құбыр суды немесе дистилденген / 
тазартылған суды қолданыңыз.

• Желінің асқын жүктелуін болдырмау үшін, басқа қуатты аспаптарды 
аспап қуаттанатын розеткаға қоспаңыз.

• Аспап желіге қосулы болса, оны қараусыз қалдырмаңыз.
• Кемінде 16 А ток күшіне есептелген ұзартқыштарды ғана қолда-

ныңыз.
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ВНЕШНИЙ ВИД 

1. Индикатор готовности пара и отсутствия воды
2. Кнопка включения
3. Устройство для намотки шнура
4. Отверстие для залива воды
5. Отсек для хранения аксессуаров
6. Разъем для подключения шланга
7. Шланг с паровым пистолетом

5 

СЫРТҚЫ ТҮРІ

1. Бу дайындығының және судың жоқтығының индикаторы
2. Қосу түймесі
3. Баусымды орауға арналған құрылғы
4. Су құюға арналған тесік
5. Керек-жарақтарды сақтауға арналған бөлік
6. Құбыршекті қосуға арналған жалғағыш
7. Бу тапаншасы бар құбыршек
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ТОЛЫМДАУШЫЛАР

1. Киімге арналған бумен жібіткіш
2. Тығынды тұтқасы бар кәсіби үтік
3. Үтікке арналған тефлонды саптама
4. Үтікке арналған резеңке кілемше

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

0 

0 

1. Отпариватель для одежды
2. Профессиональный утюг с пробковой ручкой
3. Тефлоновая насадка для утюга
4. Резиновый коврик для утюга
5. Мерный стаканчик

6 
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САПТАМАЛАР

1. Электр баусымына арналған шарғы 1 дана
2. Киімге арналған бумен жібіткіштің ұстағышы 1 дана
3. Ұзартушы түтік 2 дана
4. Шыныға арналған қылшақ-саптама 1 дана
5. Еденге арналған саптама 1 дана
6. Кілемдерге арналған саптама 2 дана
7. Жұмсақ жиһазға арналған саптама 1 дана
8. Жоғары қысымды бу шүмегі 1 дана
9. Кілем жабындарына арналған саптама 1 дана
10. Дөңгелек қылшақ (металл қылтандары бар) 1 дана
11. Дөңгелек қылшақ (нейлон қылтандары бар) 1 дана
12. Еденге арналған саптама  

үшін матадан жасалған қаптама 1 дана

13. Матадан жасалған тыс 1 дана
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ПАЙДАЛАНУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Бумен тазарту экологиялық түрде таза болып табылады және за-

манға сай жуғыш құралдардың алдында басымдықтарға ие. Бу түріндегі 
су үнемді түрде қолданылады. Жоғары температураның арқасында шыға-
рылатын бу еритін майларды және әдетте қиын тазартылатын шаң басқан 
жерлерді кетіреді. Бу заттарды гигиеналық түрде тазартады және бакте-
рияларды, жеркенелерді, микробтарды, ауру тудырғыш микроағзаларды 
қалдырмайды, шаң бөлшектерін жойып, шаң-тозаңнан туындайтын ал-
лергияны болдырмайды. Бутазартқышты үй шаруашылығында қолданып, 
оның барлық артықшылықтарын сезіне аласыз.

МАҢЫЗДЫ КЕҢЕСТЕР
1. Тазартқыңыз келетін барлық материалдар мен жабындардың бута-

зартқышпен тазартуға қолайлы екендігіне көз жеткізіңіз.
2. Бу генераторымен жұмыс істеген кезде өңделетін материалдар мен 

жабындардың техникалық сипаттамаларын ескеріңіз.
3. Нұсқаулықтар болмаса, бутазартқышты материал жабынының 

шағын жерінде қолданыңыз. Бұзылымдар туындаса, бутазарқышты 
қолданбаңыз.

4. Аспаптың ақаулығы кезінде электр сымын білікті маман ғана ауысты-
ра алады.

5. Осы аспаптың саптамаларын ғана қолданыңыз.
6. Сызаттарды болдырмау үшін, қылшақты мақта тысқа салыңыз.
7. Тіке жабындарда, үстінен астына қарай жұмыс істеңіз. Кірді жинау 

үшін, жинағыңыз келетін жабынның астына мата төсеңіз.
8. Қажет болса, ұзартқыш түтікті қолданыңыз.
9. Бумен өңделген кір оңай жуылады. Жабынның анағұрлым лас жер-

лерін өңдей бастаңыз.
10. Жабынның өте қатты ластануы кезінде жоғары қысымды бу шүме-

гінің саптамасын қолданыңыз.
11. Жұмсақ жиһаздан немесе кілемдерден дақтарды жою үшін, буды 

даққа бүркіңіз, кейін қатты баспай, жабынды үшбұрышты қылшақпен 
өңдеңіз. Жабынды құрғатыңыз және дақтың кеткенін тексеріңіз. Егер 
нәтиже қанағаттанғысыз болса, рәсімді қайталаңыз.

12. Жұмсақ жабындарға, мысалы, ағаш жабындарға буды шағын мөл-
шерде бүркіңіз және бірден құрғатыңыз.

13. Кілемдерді алдымен шаңсорғышпен, кейін бутазартқышпен та-
зартқан жөн. 
ЕСКЕРТПЕ! Бу шүмегі әкті ластануды тазарта алмайды, олар ар-

найы құралдармен тазартылуы тиіс.



40

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

ПАЙДАЛАНУ

Су құю
Суға арналған бөліктің қақпағын ашыңыз және шүмектегі таза су-

мен немесе дистилденген сумен бутазартқышты толтырыңыз. Бута-
зартқышты тегіс жабындарға ғана қойыңыз.

Жұмысқа дайындау
1. Аспапты аспаптың техникалық сипаттамаларында көрсетілген кер-

неуге сәйкес келетін электр желісіне жалғаңыз.
2. Аспап ажыратылуы тиіс.
3. Электр сымы зақымдалмауы тиіс.
4. Суға арналған бөліктің қақпағы мықтап жабылуы тиіс.
5. Құбыршекке тиісті саптама тағылуы тиіс.
6. Бу құбыршегі бітелмеуі тиіс.
7. Жоғарыда аталған тармақтарды тексергеннен кейін аспапты қо-

сыңыз.
8. Бу индикаторы шамының жасыл түсі аспаптың пайдалануға дайын 

екендігін хабарлайды.
9. Судың жоқтығы индикаторы шамының қызыл түсі аспапта судың 

жоқтығын хабарлайды.

Бутазартқышты сөндіру
Аспапты сөндіріңіз. Жұмыс аяқталғаннан кейін бутазартқышты желі-

ден сөндіріңіз және оны суытыңыз.

Ұзартқыш түтікті жалғау
Бу тапаншасындағы серіппелі түймені басыңыз.
Бу тапаншасын ұзартқыш түтіктің жеңіне сарт еткен дыбысқа дейін 

енгізіңіз.

Қылшақты және саптаманы жалғау
Еденге арналған саптаманы немесе 

тікбұрышты қылшақты (қосымша) қолдану 
үшін, алдымен қылшаққа арналған буынды 
орнату қажет. Қылшаққа арналған буынды 
төмен қарай бағыттап, оған қылшақты ен-
гізіңіз. Қылшаққа арналған буынды жоға-
ры көтеріңіз. Бу тапаншасындағы немесе 
ұзартқыш түтіктегі серіппелі түймені ба-
сыңыз. Қылшаққа арналған буынды бу та-
паншасына немесе ұзартқыш түтікке сарт 
еткен дыбыс естілмейінше енгізіңіз.
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тельной трубе. Вставьте колено для щетки в паровой пистолет или в 
удлинительную трубку до щелчка пружинной кнопки. 

Отсоединение трубы или щетки 
Нажмите на пружинную кнопку на паровом пистолете или на удлини
тельной трубке. Отсоедините удлинительную трубку или колено для 
щетки от парового пистолета. Направьте колено для щетки вниз и 
отсоедините щетку от колена для щетки. 

Присоединение парового шланга 
Присоедините гибкий шланг с паровым пистолетом к корпусу 
прибора. 

(( 
�

Отсоединение парового шланга 
1. Выключите прибор.
2. Держите паровой шланг над раковиной до того, пока пар не
перестанет выходить.
3. Вытащите вилку из розетки.
4. Отсоедините гибкий шланг.
Использование защитного хлопкового чехла для щетки

11 

Құбырды немесе қылшақты ажырату
Бу тапаншасындағы немесе ұзартқыш түтіктегі серіппелі түймені ба-

сыңыз. Ұзартқыш түтікті немесе қылшаққа арналған буынды бу тапанша-
сынан ажыратыңыз. Қылшаққа арналған буынды төмен қарай бағыттап, 
қылшаққа арналған буыннан қылшақты ажыратыңыз.

Бу құбыршегін жалғау
Бу тапаншасы бар икемді құбыршекті аспаптың корпусына жалғаңыз.

Бу құбыршегін ажырату
1. Аспапты сөндіріңіз.
2. Аспапты электр желісінен ажыратыңыз.
3. Бу құбыршегін будың келуі толықтай аяқталмайынша қандай да бір 

сыйымдықтың үстінде ұстаңыз.
4. Бу құбыршегін ажыратыңыз.

Қорғағыш матадан жасалған тысты қолдану
Матадан жасалған тыс жабындарды сызаттан қорғау үшін қолданы-

лады.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Тыс тазартқан кезде қызады.
Бу шығып болғаннан кейін және аспап суығаннан кейін тысты алып 

тастаңыз. Кірлеген тысты кір жуатын машинада жууға болады.

Дөңгелек қылшақты жалғау
Дөңгелек қылшақ жоғары қысымды бу шүмегімен ғана қолданылуы 

тиіс. Дөңгелек қылшақты бу шүмегіне жалғаңыз.
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Шыныны тазарту (қосымша)
Егер сыртқы температурасы қату нүктесіне жақын болса, шынының 

зақымдалуын болдырмау үшін, терезе әйнегіндегі буды алдымен 20 см 
қашықтықтан бүрку керек.

Бұлан кейін барынша жақын қашықтықтан шынының барлық жабы-
нын бумен өңдей аласыз.

ЕСКЕРТПЕ! Шыны температурасының кенет төмендеуі бута-
зартқышты қолданған кезде шынының жарылуына әкелуі мүмкін.

АСПАПТЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
MIE Pulito Vapore бутазартқышы тығынды тұтқасы және өте берік 

алюминий қорытпасынан жасалған табаны бар кәсіптік үтікпен жинақта-
лады. Яғни, MIE Pulito Vapore аспабы бір уақытта бутазартқыштың және 
үтігі бар бу генераторының жұмысын атқарып, киімді сапалы түрде үтік-
теуі мүмкін. Бутазартқыштың бу генераторы қуаты бойынша әдеттегі 
бу-генераторынан нашар емес. Будың қатты ағыны кез келген матаны 
үтіктейді.

Сонымен қатар, MIE Pulito Vapore жиынтығында тіке булап жібітуге 
арналған бу үтігімен бу құбыршегі бар.

Булап жібітуге арналған ұзартылған құбыршек — 2,5 метр. Бұл аппа-
раттан үлкен қашықтықта жабындарды булап жібітуге мүмкіндік береді. 
Мысалы, пердені булап жібіткен кезде құбыршектің ұзындығы барлық 
бутазартқышты жоғары көтермей ыңғайлы жұмыс істеу үшін жеткілікті 
болады.

MIE Pulito Vapore бу үтігі тамшылардан қорғау жүйесімен жаб-
дықталған, яғни кіріктірілген қыздырғыш элементке ие. Бу үтіктің ыстық 
жабынына тиген кезде суымайды және суға айналмайды, дымқыл із-
дерді қалдырмай, матаға толықтай сіңеді.

Бу үтігі қыздыру температурасының реттегішіне, қыздыру индикато-
рына, бекіткіші бар буды беру түймесіне және тефлонды табанға ие.
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ҚАНДАЙ НӘРСЕНІ ТАЗАРТУҒА БОЛАДЫ КЕРЕК-ЖАРАҚТАР
Винилді жабындар, ламинат.  
Еденді сыпыру немесе шаңсорғышпен тазарту қажет. 
Бұрыштар мен ернеуліктер үшін қажет болса дөңгелек 
қылшағы бар бу шүмегін қолданыңыз. Матадан жа-
салған тысы бар саптаманы, өте қатты ластанған жа-
бындар үшін - матадан жасалған тысы жоқ саптаманы 
қолданыңыз.

Матадан жасалған 
тысы бар еденге 
арналған саптама, 
ұзартқыш түтік, дөң-
гелек қылшағы бар бу 
шүмегі.

Тас плиткасы, шифер плиткасы, керамикалық  
плитка, қатты сүрек.  
Еденге арналған саптамаға матадан жасалған тысты 
кигізіңіз, жабынды бірнеше секунд бойы бумен қыз-
дырыңыз, буды сөндіріңіз, тыс дымқыл болмайынша 
рәсімді қайталаңыз. Бу сіңіп кеткен кірді терең ерітеді, 
бұл ретте еден суланбайды, себебі булану өте тез өтеді. 
Тұңба қалмайды. Бітеуленбеген еденде қолданбаңыз.

Матадан жасалған 
тысы бар еденге ар-
налған саптама, дөң-
гелек қылшағы бар бу 
шүмегі.

Балауызды кетіру.  
Дөңгелек қылшақты қолданыңыз, балауыз кетпейінше, 
өңделетін жабынды орамалмен сүртіңіз. Балауыз өте 
тез ериді. Сондықтан жұмыс істеген кезде жабынды 
үнемі орамалмен сүртіңіз.

Дөңгелек қылшағы бар 
бу шүмегі.

Электрлік плиталар, тұмшапештер,  
грильдер, тартпа көмейлер.  
Плитаның жабынын, плитаның үстіндегі сөрелерді, 
есіктердің шыныларын, қол жетпейтін жабындарды, 
бұрыштарды және конфоркаларды өңдеу үшін дөңгелек 
қылшағы бар бу шүмегін қолданыңыз.

Дөңгелек қылшағы бар 
бу шүмегі.

Шағын тұрмыстық техника, тоңазытқыштар, 
мұздатқыш камералар, қысқа толқынды пештер.  
Үлкен жабындарды өңдеу үшін матадан жасалған тысы 
бар тікбұрышты қылшақты қолданыңыз. Бұрыштар мен сы-
заттарды өңдеу үшін қылшағы жоқ бу шүмегін қолданыңыз, 
бумен өңдеуден кейін жабынды орамалмен сүртіңіз.

Матадан жасалған 
тысы бар тікбұрышты 
қылшақ, бу шүмегі, 
орамал.

Шұңғылшалар, шүмектер, науалар.  
Қол жетпейтін жерлерді өңдеу үшін бу шүмегін қолда-
ныңыз немесе дөңгелек қылшағы бар бу шүмегін қолда-
ныңыз. Қажет болса, жабынды ылғалмен өңдеңіз. Бұл 
тіпті ең қолжетімсіз қосылым жерлерінде, шұңғылшаның 
шетінде, турайтын тақтайлардың сызаттарында сіңіп 
кеткен кірді жоюға және бактерияларды жоюға мүмкіндік 
береді.

Бу шүмегі және дөңге-
лек қылшақ.
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ҚАНДАЙ НӘРСЕНІ ТАЗАРТУҒА БОЛАДЫ КЕРЕК-ЖАРАҚТАР

Будың әсеріне сезімтал дыбыс оқшаулағыш плитка.  
Боялған, панельдік және тұсқағаз жапсырылған жабын-
дарды қара.

Матадан жасалған 
тысы бар еденге ар-
налған саптама немесе 
матадан жасалған тысы 
бар тікбұрышты қыл-
шақ, ұзартқыш түтік.

Желдету саңылаулары.  
Қол жетпейтін желдеткіш саңылауларды өңдеу үшін 
ұзартқыш түтікті қолданыңыз.  Айналма қозғалыстар 
желдеткішті жылдам тазартуға мүмкіндік береді. Мата-
дан жасалған тысы бар еденге арналған саптаманың 
жабынын сүртіңіз. Қажет болса, алдымен жабынды бу 
шүмегімен өңдеуге рұқсат беріледі. «Желбезекті саңы-
лау» типті желдеткіштер үшін бу шүмегін, дөңгелек қыл-
шақты және орамалдарды қолданыңыз.

Бу шүмегі, ұзартқыш 
түтік, матадан жа-
салған тысы бар еденге 
арналған саптама, дөң-
гелек қылшақ.

Перделер, дивандар.  
Алдымен өңделетін жабынды шаңсорғышпен тазар-
тыңыз. Одан кейін шаң жеркенелерін жою үшін матадан 
жасалған тысы бар тікбұрышты қылшақты қолданыңыз.  
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: 180°С жоғары температураға төзбейтін 
материалдарды өңдеген кезде қолданбаңыз.

Матадан жасалған 
тысы бар тікбұрышты 
қылшақ, ұзартқыш түтік.

Киім.  
Тыртыстарды тазарту және үтіктеу үшін матадан жа-
салған тысы бар тікбұрышты қылшақты қолданыңыз.  
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: 180°С жоғары температураға төзбейтін 
маталарды өңдеген кезде қолданбаңыз.

Матадан жасалған 
тысы бар тікбұрышты 
қылшақ, ұзартқыш түтік.

Винилді синтетикалық материалдар.  
Кейбір винилді және синтетикалық материалдар будың 
әсеріне сезімтал және пішімін өзгертуі мүмкін.  Тазар-
тудың алдында байқалмайтын жерде тексеріңіз. 15 см 
қашықтықта бу шүмегі бар жабынды өңдеңіз. Матадан 
жасалған тысы бар тікбұрышты қылшақты қолданыңыз, 
екі бағытта - екіншісі біріншіге тік бұрыштың астында жұ-
мыс істеңіз. Тыс өте ыстық және ылғалды, бірақ дымқыл 
болмауы тиіс! 5 см қашықтықтан жіктердің жабынын та-
зарту үшін бу шүмегін қолданыңыз, жабынды орамалмен 
сүртіңіз.

Матадан жасалған 
тысы бар тікбұрышты 
қылшақ, ұзартқыш түтік.

Жұмыс істейтін және кеңселік жабындар.  
Кеңселік жабындарды 15 см қашықтықтан бу шүмегімен 
тазартыңыз, бірнеше секундқа қалдырыңыз, орамалмен 
сүртіңіз, қажет болса қайталаңыз.

Тікбұрышты қылшақ, 
бу шүмегі, дөңгелек 
қылшақ.
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ҚАНДАЙ НӘРСЕНІ ТАЗАРТУҒА БОЛАДЫ КЕРЕК-ЖАРАҚТАР
Жабыңқыш және кафель.  
Дөңгелек қылшақтарды, тысы жоқ тікбұрышты қылшақты 
қолданыңыз. Бұдан кейін тысы бар тікбұрышты қыл-
шақты қолданыңыз. Бумен өңдегеннен кейін құрғатып 
сүртіңіз.

Бу шүмегі, дөңгелек қыл-
шақ, тікбұрышты қыл-
шақ, матадан жасалған 
тыс.

Фарфор, хромдалған фурнитура.  
Үлкен жабындарды тазарту үшін тысы бар тікбұрышты 
қылшақты, бұрыштар, ілмектер, сөрелер және торлар 
үшін -бу шүмегін қолданыңыз. Орамалмен сүртіңіз және 
жабынды ылғалмен өңдеңіз.

Тікбұрышты қылшақ, бу 
шүмегі, дөңгелек қыл-
шақ, ұзартқыш түтік.

Душ кабиналары және есіктер.  
Тысы бар тікбұрышты қылшақты немесе шыныға ар-
налған саптаманы немесе шыны және керамикалық 
панельдерден қатып қалған сабын іздерін тазарту үшін 
дөңгелек қылшағы бар бу шүмегін қолданыңыз. Ысқыла-
маңыз, қатып қалған сабын будың әерімен ериді. Қатты 
ластанған кезде жұмсақ тазартқыш құралды немесе сірке 
суды қолдануға болады. Сүртіңіз және жабынды ылғал-
мен өңдеңіз. Бөлшектерін бу генераторымен жиі шайып 
тұрыңыз.

Тікбұрышты қылшақ, 
матадан жасалған тыс, 
бу шүмегі, шыныға 
арналған қылшақ-сап-
тама, дөңгелек қылшақ, 
ұзартқыш түтік.

Шыны-пластик.  
Анағұрлым ластанған жерлерді тазарту үшін тікбұрышты 
қылшақты немесе дөңгелек қылшағы бар бу шүмегін қол-
даныңыз, сүртіңіз және жабынды ылғалмен өңдеңіз. Ыңғай-
лылық үшін ұзартқыш түтікті қолданыңыз.

Тікбұрышты қылшақ, 
матадан жасалған тыс, 
бу шүмегі, дөңгелек 
қылшақ, ұзартқыш түтік.

Терезелер, айналар.  
Егер шыны тым қатты ластанған, матадан жасалған тысы 
бар шыныға арналған саптама-қылшақты қолданыңыз, 
қажет болса, орамалмен сүртіңіз. Терезе мен шыны жа-
рылып кетпеуі үшін абай болыңыз. Температуралар айы-
рмашылығын есіңізде сақтаңыз.

Шыныға арналған сап-
тама-қылшақ, ұзартыш 
түтік.

Терезе жиектемелері.  
Терезе жиектемелерін, тұтқаларды, бекіткіштерді және 
т.б. тазарту үшін дөңгелек қылшағы бар бу шүмегін қол-
даныңыз. Тазартып болғаннан кейін қылшақтың астына 
тегістеуге арналған орамаларды төсеңіз.

Бу шүмегі, дөңгелек 
қылшақ, ұзартқыш түтік, 
орамал.

Есік табалдырықтары және терезе алды тақтайлары.  
Терезеден немесе есік табалдырықтарынан терең сіңіп 
кеткен кірді тазарту үшін, жабыннан ұсақ бөлшектерді 
шашуды болдырмау үшін орамалмен бу шүмегін ораңыз. 
Орамалмен сүртіңіз және құрғатыңыз.

Бу шүмегі.
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ҚАНДАЙ НӘРСЕНІ ТАЗАРТУҒА БОЛАДЫ КЕРЕК-ЖАРАҚТАР
Кілем жабындары.  
Алдымен өңделетін жабынды шаңсорғышпен тазарту 
қажет. Жабынды 15 см қашықтықтан еденге арналған 
саптаманың көмегімен өңдеңіз. Саптамаға матадан жа-
салған тысты кигізіп, екі бағытта - екіншісі біріншіге тік 
бұрыштың астында сүртіңіз. Қатты ластанған жабындар-
ды жуғыш құралдың жеңіл ерітіндісін қолданап, кейін бу-
мен өңдеп тазартуға болады.

Еденге арналған 
саптама матадан 
жасалған тысы бар, 
ұзартқыш түтік.

Дақтарды кетіру.  
Дақтарды кетіруге арналған бу шүмегін қолданып, оны 
кілем жабынынан 5-10 см қашықтықта ұстаңыз. Дақты 
орамалмен дымқылдаңыз. Қажет болса рәсімді қайта-
лаңыз. ҚАБЫРҒАЛАР МЕН ТӨБЕЛЕРДІ ҚЫЗДЫРМАҢЫЗ!

Бу шүмегі, орамал, 
ұзартқыш түтік.

Боялған, панельдік және тұсқағаз жапсырылған жа-
бындар.  
Боялған қабырғалар, тұсқағаздар, ағаш панельдер бу-
мен өңдеуге сезімтал. Тазартқан кезде әрқашан мата-
дан жасалған тысты қолданыңыз. Бір жерді ұзақ уақыт 
бойы өңдемеңіз, жабынды суытыңыз, кейін қайталаңыз. 
Қатты ластанған жабындарды алдымен бумен өңдеңіз, 
кейін еденге арналған саптаманы немесе тысы бар 
тікбұрышты қылшақты қолданыңыз. Ластануды жоюды 
жеңілдету үшін жуғыш құралдың жеңіл ерітіндісін қол-
дануға болады. Ағаш панельдерді жылдам тазартыңыз, 
тыстың қыздырылуын тексеріңіз. Кірдің қалдықтарын 
жою үшін матадан жасалған тысы бар тікбұрышты қыл-
шақты қолданыңыз.

Еденге арналған сап-
тама, тікбұрышты қыл-
шақ, матадан жасалған 
тыс, ұзартқыш түтік, бу 
шүмегі.
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ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ
Кернеуі / Жиілігі: 220-240 В / 50-60 Гц
Жалпы қуаты: 2300 Вт
Бу генераторының қуаты: 1500 Вт
Үтіктің қуаты: 800 Вт
Булап жібіткіш үтігінің қуаты: 550 Вт
Будың өнімділігі: 200 г/мин дейін
Будың қысымы: 5,5 БАР
Бу соққысы: 6,5 БАР
Суға арналған сұйыққойманың көлемі: 1,5 л

Үтік табанының материалы: өте берік алюминий  
қорытпасы

Үтік табанының материалы: тефлонды жабыны бар 
тот баспайтын бола

Үтік табанының өлшемі: 20Х11 см
Үтік табанының өлшемі: 1ЗХ7,5 см
«Тамшыларға қарсы» жүйесі: БАР
Тефлонды саптама: БАР
Температуралық режим 80-200° С
Үтіктің бу құбыршегінің ұзындығы: 168 см
Үтіктің бу құбыршегінің ұзындығы: 250 см
Автоматты сөндіру: ЖОҚ
Дай ы ндығы н күту уақыты: 4 мин
Будың дайындық индикаторы: БАР
Бойлердегі судың аяқталу индикаторы: БАР
Бақылау индикаторы бар үтікті қосу түймесі: БАР
Бойлерді жаңадан сумен толтыруға дейін бумен жұмыс 
істеу ұзақтығы: 60 мин дей

Толтырып құю: БАР
Қыздырғыш элементті шаюға арналған тесік: БАР
Тазарту атқарымы: ЖОҚ
Минералға қарсы сүзгі: ЖОҚ
Тік булау: БАР
Бумен жібіткішті жалғау мүмкіндігі: БАР
Тіке булауға арналған жиынтық: БАР
Бумен тазартуға арналған саптамалар жиынтығы: БАР
Басқару: МЕХАНИКАЛЫҚ
Доңғалақтар: БАР

Қосымша атқарымдар: 
1-де 3 аспап.  
Бутазартқыш, бумен 
жібіткіш, үтік.
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САҚТАУ
Бумен жібіткіштің 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 
және өзекті ақпаратты www.mie-eu.com сайтында қарай аласыз.

Өнім Кедендік одақтың «Төмен вольтты жабдық қауіпсіздігі туралы» 
КО ТР 004/2011 Техникалық регламентінің, «Техникалық құралдардың 
электромагниттік үйлесімділігі» Кедендік Одақтың КО ТР020/2011 Техни-
калық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.








