EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA - PWC-700B

EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJAS
PWC-700B
1 - PĀRSKATS PAR TUTTOLUXO 6SB (PWC-700B)
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1 - PĀRSKATS PAR TUTTOLUXO 6SB IERĪCI
A
B
C
D
E
F
G

Dzinēja ieslēgšanas poga
Rokturis pārnēsāšanai
Tvaika vadība
Funkciju poga
Tvertnes vāka stiprinājumi
Tvertnes vāks
Šļūtenes savienojuma ligzda

H
I
J
K
L
M
N

Šļūtenes strāvas pieslēgums
Poliestera filtrs
Kabeļa tinums
Vārsti ūdens tvertnes atvēršanai
Ūdens tvertne no iekšpuses
Apakšdaļa ar sensora vāciņu
SLALOM SYSTEMTM

2 - PIEDERUMU UN FILTRU SARAKSTS
PIEDERUMI
1
Pagarinājuma caurules ar ātrās bloķēšanas sistēmu
2
Piederumu turētājs: Lielā birste
2.1 Paklāja piederums
2.2 Piederums šķidrumam
2.3 Piederums grīdas tīrīšanai
3
Piederumu turētājs: Dress-fit vienkāršā sprausla
3.1
Mazā sprausla
3.2 Platā sprausla
3.3 Mazā apaļā birstīte
4
Piederumu turētājs: Dress-fit trīskāršā sprausla
4.1 Trīstūrveida birste ar vienkāršu un trīskāršu tvaika sprauslu
5
Apaļā birste ar koncentrisku galviņu
6
Piltuve boilera tvertnes iepildīšanai
7
Piederumu turētājs
7.1
Piederums šķidrumam ar gumijas slotiņu
7.2
Piederums ar sariem cietu atkritumu uzkopšanai
8
Piederums logu tīrīšanai

9
Gludekļa paliktnis
10
Gludeklis
11
Turbo birste * (pēc izvēles)
12
Tvaicētājs * (pēc izvēles)
FILTRI
1
Pludiņa filtrs
2
Gaisa ieplūdes filtrs
3
Poliestera filtrs
4
Motora ieplūdes filtrs
5
Hepa filtrs * (pēc izvēles)

2

3 - FUNKCIJU SARAKSTS
1.
2.

Uzkopšana ar putekļu sūcēju –
mitra un sausa, izmantojot ūdens filtru
Tīrīšana un dezinfekcija ar tvaiku

3.
4.

Vienlaicīga tīrīšana ar tvaiku un putekļu sūcēja funkcija
Profesionāla gludināšana ar tvaiku

5.
6.

Gaisa attrīšana un aromaterapija
Gaisa mitrināšana

4 - ĪPAŠĪBU SARAKSTS

Vairākas īpašības TUTTOLUXO 6SB ierīci padara par īpašu līdzekli cīņā pret
netīrumiem un gružiem. TUTTOLUXO 6SBierīci var pārvietot ātri, bez pūlēm un
efektīvi, taču vienlaikus ierīces ekspluatācija ir droša.

4.1 PATENTĒTĀS ĪPAŠĪBAS:

mākoni, kas saista putekļu un netīrumu daļiņas, rada unikālu ūdens filtru un
2
atbrīvo no tām gaisu.
Putekļi un netīrumi tiek iesūkti ūdens tvertnē.
➍-➎4
līmeņu filtru sistēma uztver sīkākās daļiņas. ➏ Gaiss, kas izkļūst no ierīces, ir
tīrs un svaigs – tas ir pilnībā attīrīts!

SPRAY SYSTEMTM, SLALOM SYSTEMTM, SIMPLY SYSTEMTM
TUTTOLUXO 6SB ierīce ir aprīkota ar ekskluzīvo SPRAY SYSTEMTM,
sarežģītu sistēmu, kas veic filtrēšanu, izmantojot ļoti smalki izsmidzinātu ūdeni
(kā mākonis), kas aiztur un sasaista sīkākās putekļu daļiņas. Tās gravitācijas
spēka ietekmē iekrīt tvertnē.
Šajā iekārtā izstrādāta atjautīga un ekoloģiski nekaitīga filtrēšanas sistēma: jums
vairs nav vajadzīgi papīra filtri, kas jāiegādājas atsevišķi un pēc tam jāizmet.
TUTTOLUXO 6SB ierīce palīdzēs ekonomēt līdzekļus un laiku, jo jums vairs nav
jāpērk ķīmiskas vielas vai putekļu maisi, turklāt tā arī rada mazāk atkritumu.
6
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2
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Ekskluzīvā Spray SystemTM izmanto “izsmidzināšanu”, daļu no četru filtru
sistēmas, lai saistītu pat sīkākās putekļu daļiņas.
➊ TUTTOLUXO 6SB uzsūc jebkāda veida putekļus un netīrumus. ➋ Dziļi
TUTTOLUXO 6SB iekšienē ūdens tiek pārvērsts par mikroskopiska izmēra daļiņu
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2

5 6

3
Izsmidzināšana

Uztvertie netīrumi

Attīrīts gaiss

SLALOM SYSTEMTM
Ievietojiet šļūteni ar tās savienojumu SLALOM SYSTEM™ atverē, kas atrodas
priekšpusē, un pieslēdziet pie elektrības tīkla (1. attēls). Signāls liecina par to, ka
šļūtene ir pievienota strāvai.
Īpašs, patentēts TUTTOLUXO 6SB dizains padara iekārtu pārsteidzoši viegli
lietojamu. Gan mazie priekšējie riteņi, gan šļūtenes savienojums ir vadāmi,
dodot maksimālu kustību brīvību, kā arī pasargājot šļūteni no nolietošanās.
Lai pārvietotu iekārtu uz priekšu (2. att.), jums tā nav jāvelk, kā parastie putekļu
sūcēji.
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SIMPLY SYSTEM Skatīt 9. nodaļu “ Apkope”
TM

4.2 DROŠĪBAS ĪPAŠĪBAS
4.2.1. Mehāniskās drošības īpašības:
• Spiediena drošības vārsts ir novietots ūdens sildītāja apakšdaļā, lai pārmērīga
spiediena gadījumā tvaiks atbrīvotos zem ierīces, netraumējot cilvēkus. Darba
spiediens ūdens sildītājā ir 4,5 bāri, un drošības vārsts atveras, spiedienam
sasniedzot 2 bārus. Vārsts nodrošina lielāku tvaika noplūdi, nekā rada ūdens
sildītājs tā, lai tiktu samazināts spiediens.
• 2 INCOLOY 800 karstuma spoles ir ārkārtīgi izturīgas pret augstu temperatūru
un kaļķakmens nogulsnēm.
• Putekļu sūcēja dzinējam nepieciešamā gaisa ieplūde un izplūde norit dažādos
virzienos, lai saglabātos dzinēja dzesēšanas līmenis.
4.2.2. Elektriskās drošības īpašības:
• Ūdens sildītājs aprīkots ar spiediena sensoru, kas nodrošina spiedienu 4,5
bāru apmērā.
• Tam ir daudzu kontakttapu konstrukcija, un, pieslēdzot pie elektrības tīkla
speciālo kontaktu (220-240V), elektriskā strāva tiks noraidīta uz šļūteni,
gludekli vai jebkuru citu elektrisko piederumu.
• Ja sekvence ir pareiza, vadības rezistors, pie kā pieslēgta ierīce, reaģē ar
minimālu novirzi; netiks atpazīts neviens nesaistīts piederums vai
priekšmets.
• Ja šie kritēriji tiek ievēroti, pirms elektriskās ķēdes atbrīvošanas paiet
aptuveni 7 sekundes.

2
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1
3

Pagarinātāju siltumizolācija:
paredzētas atsevišķas caurules 1 tvaikam un
2 putekļu sūcēja darbībai, 3 ārējā caurule
pasargā no aizdegšanās un izolē elektriskos
elementus 4.

4.3 TEHNISKIE DATI

Datu plāksnītes raksturojums
BRĪDINĀJUMS! Pārliecinieties, ka tehniskie dati uz datu plāksnītes atbilst jūsu
elektrības tīkla datiem.
Tehniskās īpašības
• Spriegums: 230 V +/- 6% 50 Hz
• Ūdens sildītāja jauda: 2100 W (1050+1050) W
• Putekļu sūcēja dzinēja jauda: 1200 W; modernā tehnoloģija nodrošina
rezultātu, ko sniedz 1600 W dzinējs, taču šajā iekārtā tas ir klusāks un
mazāk vibrējošs; mazāks enerģijas patēriņš, lielāka uzticamība, lielāks
gaisa apjoms.
• Gludekļa jauda: 850 W
• Tvaika spiediens: (450 kPa) 4,5 bāri
• Tvaika plūsma: 55 g/min
• Maksimālā tvaika temperatūra ūdens sildītājā: 148°C
• Efektīvā gaisa plūsma: 22l/sek
• Putekļu sūcēja spiediens: 2290 mm H2O (~22,4 kPa)
• Sildīšanas laiks: aptuveni 2 min. pēc tvaika padeves ieslēgšanas, dažas
sekundes pēc uzpildīšanas
• Ūdens sildītāja tilpums: 0,8 litri
• Ūdens sildītāja kapacitāte: 0,4 litri
• Reģenerācijas tvertnes tilpums: 1,2 litri
• Elastīgās caurules garums: 2,4 m
• Darba zona: 8 m
• Strāvas pievada garums: 5 m
• Trokšņa līmenis darbības laikā: 71 db(A)
Drošības īpašības:
• Apkopes spiediena slēdzis: 2 ± 6 bāri 0.3+/-0,15
• Drošības termostats: 170 °C
• Ūdens sildītāja drošības vārsts: 6 bāri +/- 0,5
• Zema sprieguma vadības komandas: 5 V
• Drošības pludiņš
• Karstuma izolācija uz pagarinājuma caurulēm
• Tvaika drošības slēdzis
Patentētās sistēmas:
• Spray SystemTM
• Slalom SystemTM
• Simply SystemTM
Produkta kods: PWC-700B
• Svars: 9,7 kg
• Izmēri: 336x332x479 mm

5 - SVARĪGAS DROŠĪBAS NORĀDES
Šajā instrukcijā ir izmantotas specifikācijas, lai pievērstu jūsu uzmanību dažām
detaļām:
UZMANĪBU! Ievērojiet piesardzību.
BRĪDINĀJUMS! Instrukcijā iekļauta papildu informācija un noderīgi padomi,
lai ierīci izmantotu atbilstoši.
1. Šī lietošanas instrukcija ir neatņemama ierīces sastāvdaļa. Uzmanīgi izlasiet
visus norādījumus un brīdinājumus, kas ietverti šajā lietošanas instrukcijā,
jo tie sniedz svarīgu informāciju par iekārtas lietošanu un apkopi.
Saglabājiet lietošanas instrukciju turpmākai lietošanai.
2. Šī iekārta ir paredzēta ūdens un tvaika izmantošanai: rūpīgi ievērojiet visus
norādījumus, kas ir ietverti šajā lietošanas instrukcijā.
3. Pēc iepakojuma noņemšanas pārliecinieties, vai iekārta ir neskarta, rūpīgi
apskatiet putekļu sūcēja korpusu un piederumus.
4. Ja nesaprotat informāciju, neizmantojiet ierīci un vērsieties pie profesionālā
un kvalificētā Zepter personāla.
5. Pirms ierīces pieslēgšanas pie elektrības tīkla, pārbaudiet, vai tās dati uz datu
plāksnītes atbilst jūsu elektrības tīkla datiem. Plāksnīte ar elektriskajiem
datiem atrodas ierīces apakšdaļā.
6. Ja elektrības tīkla rozete nav piemērota ierīces kontaktdakšai, palūdziet
Zepter personālu nomainīt to pret piemērotu. Personāla pārstāvim ir
jāpārbauda, vai tīkla strāva ir piemērota ierīcei ekspluatācijai.
7. Ieteicams izvairīties no adapteru, vairāku kontaktligzdu un/vai pagarinātāju
izmantošanas; ja bez tiem neiztikt, izmantojiet tikai drošības noteikumiem
atbilstošas ierīces.
8. Neizmantojiet ierīci, ja uz strāvas vada vai kontaktdakšas ir redzams jebkāds
bojājums. Neatbilstošas darbības gadījumā izslēdziet to, nemēģinot
saremontēt. Ja nepieciešams remounts, vērsieties pie sava Zepter
konsultanta.
9. Ja ierīce nokrītusi, nekavējoties izslēdziet un atvienojiet to no strāvas.
Pagaidiet brīdi, novietojiet ierīci atpakaļ tās darba pozīcijā un pēc dažām
sekundēm atkal ieslēdziet to. Nekad neapvērsiet iekārtu, ja tvertnē atrodas
ūdens: ūdens var iekļūt ar elektrību darbināmajās daļās.
10. Avārijas gadījumā nekavējoties nospiediet strāvas slēdzi, pēc tam
atvienojiet ierīci no strāvas tīkla.
11. Šo ierīci iespējams izmantot tikai tām funkcijām, kam tā paredzēta, t.i., mājas
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uzkopšanai un gaisa uzlabošanai. Ražotājs nenes atbildību par bojājumiem,
kas radušies neatbilstošas, nepareizas vai nepamatotas lietošanas rezultātā
12. .Neizmantojiet ierīci sprāgstvielu, viegli uzliesmojošu vielu, gāzes vai
atklātas liesmas klātienē.
13. Nekad neaizsprostojiet gaisa atveri, kas atrodas iekārtas aizmugurē.
Pirms lietošanas pārliecinieties, ka atvere nav aizsprostota ar netīrumiem,
kaļķakmeni, sausām lapām u.c. Aizvāciet visas netīrumu nogulsnes, kā
aprakstīts 9. nodaļā “Apkope”.
14. Šo iekārtu var lietot bērni vecumā no 8 gadiem un personas ar ierobežotām
fiziskajām un garīgajām spējām, bez iepriekšējas pieredzes un zināšanām
atbildīgās personas uzraudzībā vai gadījumā, ja viņiem sniegta
informāciaja par drošu iekārtas lietošanu, kā arī iespējamo risku. Bērniem
aizliegts rotaļāties ar ierīci. Bērniem bez uzraudzības nav ieteicams veikt
iekārtas tīrīšanu un apkopi.
15. Neizmantojiet komplektā neiekļautus piederumus, jo tie var izraisīt
nopietnu risku.
16. Izmantojiet ierīci tikai horizontālā pozīcijā, lai visi četri riteņi balstās uz
grīdas.
17. Strāvas vadam ir jābūt pilnīgi veselam. Nebojājiet vadu, saspiežot to,
uzkāpjot uz tā, raujot, samezglojot to vai aizskarot to ar asiem priekšmetiem.
18. Kad ierīce netiek izmantota, atvienojiet to no strāvas tīkla.
19. Esiet uzmanīgi, lai lietošanas laikā nesaskartos ar ierīces karsto virsmu vai
tvaiku.
20. Nekādā gadījumā nemēģiniet ar putekļu sūcēju uzsūkt jebkādas toksiskas vai viegli uzliesmojošas vielas, sprāgstvielas, celtniecības atkritumus,
degošas ogles vai izsmēķus. Nelietojiet ierīci skursteņa vai dūmvada
tīrīšanai vai eļļainu substanču (piemēram, kvēpu) savākšanai.
21. Nevērsiet strūklu pret cilvēkiem vai dzīvniekiem, elektriskām sistēmām,
azbestu saturošiem materiāliem vai indīgiem un bīstamiem materiāliem.
22. Neizmantojiet tvaiku, lai tīrītu pašu ierīci, tai darbojoties vai tīrīt apģērbus
vai apavus, kad tie ir uzvilkti.
23. Nomainot piederumus, apturiet tvaika padevi.
24. Nekad nevelciet strāvas vadu, lai iekārtu atvienotu no strāvas tīkla.

5
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25. Nepakļaujiet iekārtu skarbiem laika apstākļiem, piemēram, lietum, krusai,

sniegam, vējam u.tml.

26. Ja tuvumā atrodas bērni, izmantojiet ierīci ar lielāko uzmanību.
27. Tīrīšanas laikā neizmantojiet strāvas vadu ierīces pacelšanai vai pārvietošanai!

•
•

28. Ja nolemjat pārtraukt ierīces izmantošanu, iesakām to nodrošināt, - pēc

atvienošanas no strāvas tīkla pārgrieziet strāvas vadu! Iesakām neuzskatīt
ierīci par sadzīves atkritumiem, - nododiet to speciālistiem. Šāda ierīces
utilizācija ir pareiza, turklāt būs iespējams pārstrādāt sastāvdaļas un
izmantot tās no jauna citu priekšmetu izmantošanai, pasargājot mums
visiem piederošo vidi.
29. .Gludekli ir jālieto un jānovieto uz stabilas virsamas.
30. Novietojot gludekli uz pamatnes, pārbaudiet, vai tā ir stabila.
31. Ja gludeklis ir nokritis, nav ieteicama tā tālāka lietošana, ja saskatāmi
bojājumi vai radusies tā noplūde.

6

Apkope:
Ievērojiet ekspluatācijas instrukcijas un uzturiet ierīci darbspējas stāvoklī.
Ierīces remontu iespējams veikt tikai Zepter servisa centrā saskaņā ar
vietējiem drošības noteikumiem. Nepiederošu personu veikta remonta
rezultātā iespējami nopietni iekārtas bojājumi vai ievainojumi. Ierīces
ražotājs nenes atbildību par nepiederošu personu rīcību.

Utilizācija:

•

•

Ekspluatācijas perioda beigās iesakām to nodrošināt, - pēc atvienošanas no
strāvas tīkla pārgrieziet strāvas vadu! Iesakām neuzskatīt ierīci par sadzīves
atkritumiem, - nododiet to speciālistiem. Šāda ierīces utilizācija ir pareiza,
turklāt būs iespējams pārstrādāt sastāvdaļas un izmantot tās no jauna citu
priekšmetu izmantošanai, pasargājot mums visiem piederošo vidi.
Uzglabājiet šīs instrukcijas tālākai lietošanai!

6 - DARBA UZSĀKŠANA
SVARĪGI! Lietojot ierīci pirmo reizi, sekojiet šīm instrukcijām.
BRĪDINĀJUMS!
Pirms jebkuras darbības sākšanas pārbaudiet, vai ierīce nav pieslēgta pie
elektrības tīkla.
Nolieciet ierīci uz grīdas un atveriet tvertnes vāku, kā parādīts 1. un 2. att.

gadījumā tvertni var noņemt (5.att.) .
Noņemiet tvertnes vāku un ielejiet tvertnē aptuveni 0,9 l ūdens (6. att.). Aizveriet
tvertnes vāku un piestipriniet to vietā. Tagad ierīci var pieslēgt strāvas tīklam..

BRĪDINĀJUMS!
Drošības apsvērumu dēļ nekādā gadījumā necentieties ar putekļu sūcēju
savākt indīgas, viegli uzliesmojošas vielas, sprāgstvielas, gailošas ogles vai
degošus izsmēķus. Neizmantojiet ierīci skursteņa un kurtuves tīrīšanai, vai lai
noņemtu eļļainas vielas. Tas var izraisīt nopietnu apdraudējumu un iespējamus
iekārtas bojājumus!
BRĪDINĀJUMS!
Pirms iekārtas ieslēgšanas ar mērķi savākt cietās vielas, noņemiet tvertnes
augšdaļu (3. att.) un ielejiet tajā 0,7 l auksta ūdens, pievēršot uzmanību
tam, lai līmenis atbilstu uzdrukātajai atzīmei (4. att.). Nepieciešamības

1
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3

Water level
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Šļūtene un piestiprināšanas piederumi
Ievietojiet šļūteni ar tās savienojumu SLALOM SYSTEMTM atverē priekšpusē, un
pieslēdziet ierīci pie elektrības tīkla (sk. nodaļu 4.1 - patentētas funkcijas, Slalom
System (Slalom sistēma).
Grīdu uzskopšanai ievietojiet atbilstošos piederumus īpašā pagarinājuma
caurulē (7. att.), izmantojot atbilstošu piestiprināšanas/atlaišanas pogu (8. att.)
un pēc tam, nospiežot pogu, pievienojiet satvēriena rokturi.
Tagad, kad zināt, kā pievienot piederumus (piestiprināšanas sistēma tiem ir
identiska), jūs varat uzsākt uzkopšanu.

7
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Kad šļūtene ir ievietota, iedegsies zaļā gaisma, signalizējot, ka iekārta ir
pievienota strāvai.
Tvertnes vāka stiprinājumi ir izstrādāti tā, lai, nejauši uzsitot pa atvērtajiem
stiprinājumiem, tie netiktu bojāti. Tie var kļūt vaļīgi, taču atlikt tos vietā ir ļoti
vienkārši, uz atbalsta tapām nostiprinot zarus (9.att.).
Jūsu ērtībām katrā ierīces pusē jūs atradīsit 2 CAURUĻU TURĒTĀJUS, kuros
iespējams ievietot pagarinājuma caurules vienmēr, kad nepieciešamas brīvas
rokas, lai paveiktu ko citu (no jauna uzpildītu ūdens sildītāja tvertni, pārvietotu
u.c.) (10.att.).
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6.1 SŪKŠANAS AR VAKUUMU FUNKCIJA
Kad esat pieslēguši šļūteni saskaņā ar aprakstu, ieslēdziet dzinēja ieslēgšanas
pogu (A), un iedegsies oranžā diode, signalizējot, ka dzinējs ir iestatīts vidējā
ātrumā (11.att.). Lai iedarbinātu dzinēju, nospiediet ātruma pogu (12.att.) uz
šļūtenes satvēriena roktura. Lai mainītu dzinēja ātrumu, nospiediet pogu un
pēc tam atlaidiet vai turiet nospiestu, līdz sajūtiet ātruma izmaiņas, un pēc tam
atlaidiet.
Lai izslēgtu dzinēju, nospiediet un pēc tam ātri atlaidiet pogu.

Pieslēgums
Tvaiks
Ūdens līmenis
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6.2 ŪDENS SILDĪTĀJA SAGATAVOŠANA (TĪRĪŠANAI, DEZINFEKCIJAI,
GLUDINĀŠANAI UN MITRINĀŠANAI AR TVAIKU)

Lai izmantotu tvaiku, ir jānospiež tvaika funkcijas poga, kas ieslēdz ūdens
sildītāju (11.att.).
BRĪDINĀJUMS! Ja iedegas sarkanā gaisma, signalizējot, ka ūdens sildītājā
trūkst ūdens, iepildiet tvertnē ūdeni (sk. 6. att.), pēc tam divreiz nospiediet
pogu – lai izslēgtu un ieslēgtu funkciju.

Ātruma poga

Sāk mirgot oranžā diode, kas signalizē, ka ūdens sildītājā krājas spiediens.
Sasniedzot pareizo spiedienu, oranžā diode deg nepārtraukti, un jūs varat
izmantot tvaiku.
Tagad ievietojiet šļūtenes rokturī vēlamo tīrīšanas piederumu vai kopā ar vienu
vai vairākām pagarinājuma caurulēm. Lai nodrošinātu tvaiku, vienkārši pavelciet
uz roktura esošo aizslēgu (12.att.).
Lai izvairītos no nevēlamas tvaika noplūdes, noslēdziet to, nospiežot TVAIKA
DROŠĪBAS SLĒDZI stāvoklī “Slēgts”.

Tvaika drošības slēdzis
Tvaika ieslēgšanas poga
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7 - DARBĪBA
7.1 UZKOPŠANA AR PUTEKĻU SŪCĒJU – MITRA UN SAUSA,
IZMANTOJOT ŪDENS FILTRU

Ar putekļu sūcēju uzsūciet tikai ūdeni un izlijušus atspirdzinošos dzērienu. Pēc
uzkopšanas iztīriet ierīci saskaņā ar instrukcijām.
BRĪDINĀJUMS! Lai savāktu šķidrumus ar putekļu sūcēju, ūdens tvertnē
nav jāiepilda! uzsūcot lielu daudzumu ūdens, noteikti jāizmanto vidēja
un maksimāla putekļu sūcēja jauda, nevis minimālā. Ierīce var uzsūkt
līdz 1,2 l šķidruma. Ja šis daudzums ir pārsniegts, tiek ieslēgts drošības
pludiņš, radot troksni, un motora troksnis kļūst spalgāks. Šajā gadījumā
nekavējoties izslēdziet putekļu sūcēju un iztukšojiet ūdens tvertni.

7.2 TĪRĪŠANA UN DEZINFEKCIJA AR TVAIKU
Sasniedzot pareizo spiedienu, mirgojošā oranžā gaisma deg pastāvīgi, un tvaiks
ir gatavs lietošanai. Tagad ievietojiet vēlamo tīrīšanas piederumu tieši šļūtenes
rokturī vai arī vienā vai vairākās starpā esošajās pagarinājuma šļūtenēs. Lai
nodrošinātu tvaiku, vienkārši pavelciet uz roktura esošo tvaika jaudas pogu
(1.att.). Labāko tvaika atdevi iegūsiet, vispirms pagriežot tvaika regulatoru līdz
minimumam (-), pēc tam lēnām pastipriniet to (pret +), līdz sasniedzat tvaika
strūklu, kas ir piemērota jūsu ieplānotajām darbībām. Sīkāka informācija
sniegta 8. nodaļā PIEDERUMU LIETOŠANA.
Ātruma pog

Uzpildiet ūdens tvertni, kā aprakstīts 6. nodaļā. Turpiniet uzkopšanu, izvēloties
piemērotākos piederumus (sk 5. nodaļu).
Ar slēdža palīdzību, kas atrodas uz roktura, izvēlieties atbilstošo dzinēja jaudu
(1.att.). Ja uzkopjat putekļus un cita veida netīrumus, regulāri nomainiet ūdeni
tvertnē. Ja vēlaties uzkopt tikai putekļus, uzpildiet tvertni, kā aprakstīts 6.
nodaļā.
Uzkopšana ar putekļu sūcēju
Sekojiet iepriekšminētajām instrukcijām un izvēlieties jūsu darbam
piemērotākos piederumus. Izvēlieties un ieslēdziet nepieciešamo ātrumus.
Jutīgiem materiāliem izvēlieties nelielu jaudu, savukārt vidējais un maksimālais
ātrums būs piemērots lielākajai daļai citu uzkopšanas darbu.
Šķidrumu savākšana
Lai savāktu šķidrumus ar putekļu sūcēju, ūdens tvertnē nav jāiepilda, jūs varat
nekavējoties sākt darbu. Iesakām rīkoties sekojoši:
Vidējs ātrums - liels daudzums šķidruma vienuviet (piem., sifons).
Liels ātrums – neliels šķidruma daudzums.

Tvaika drošības slēdzis
Tvaika jaudas poga

1

7.3 TĪRĪŠANA AR TVAIKU UN UZKOPŠANA AR PUTEKĻUSŪCĒJU
VIENLAIKUS
Izmantojot divas funkcijas vienlaikus, jums vispirms ir jāsasilda ūdens
sildītājs un nedaudz jāizlaiž tvaiks, lai sasildītu elastīgo cauruli, pagarinājuma
caurules un lietojamos piederumus. Putekļu sūcēja funkciju iespējams
pievienot tvaika tīrīšanas funkcijai tikai tad, kad iekārta ir pilnībā sasildīta.
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Gludekļa apraksts
A. Tvaika poga
B. Monocaurule
C. Gludekļa temperatūras gaisma
D. Gludekļa temperatūras regulēšana (3. att.)
E. Nepielīpoša pamatne ar keramikas pārklājumu.
F. Gludekļa balsts
B

2

7.4 PROFESIONĀLA GLUDINĀŠANA AR TVAIKU
BRĪDINĀJUMS!
Izmantojot gludekli pirmo reizi, var pamanīt, ka no sildvirsmas tiek izlaists
neliels daudzums ūdens ar tvaiku. Tādēļ pirmo tvaika strūklu ieteicams
nevērst pret gludināmo audumu. Iestatiet gludekļa temperatūru (D,
2. att.). Ar tvaika kontroles palīdzību regulējiet tvaika daudzumu. Šim
nolūkam nospiediet pogu uz gludekļa roktura. Sarkanā diode liecina par
ūdens trūkumu.
BRĪDINĀJUMS!
Piezīme:
Gludekļa keramiskā apakšdaļa var uzņemt dabisko audumu krāsu un ar
laiku kļūt tumšāka. Tas neietekmē gludekļa atdevi.
Dažas gludekļa daļas var ievērojami sakarst.
Nepieskarties tām. Iespējami apdegumi.
Pēc lietošanas novietojiet gludekli uz pamatnes (E).
Nekad neatstājiet gludekli, kad tas ir pieslēgts pie ierīces.
Gludeklis var būt pievienots ierīcei profesionālas gludināšanas nolūkos,
izmantojot arī pastāvīgas uzpildīšanas funkciju! Pieslēdziet ierīci pie elektriskā
tīkla un ievietojiet gludekļa kontaktdakšu iekārtas korpusā. Ieslēdziet
gludināšanas funkciju: : vispirms nospiediet dzinēja pogu (A). Atskan īsa
signāls, un gludeklis ir gatavs darbam. Gludināšanas funkcijas atslēgšana: ja
vēlaties izslēgt gludināšanas funkciju, nospiediet dzinēja pogu I(A), bet pēc tam
atvienojiet gludekli no ierīces korpusa.

Nepielīpošās pamatnes ar keramikas pārklājumu priekšrocības
• Keramika nepielīp pie sintētiskiem izstrādājumiem un šķiedrām, kas balinātas
ar spandeksu (ņemiet vērā norādījumus par ieteicamo temperatūru).
• Keramika nerada statisko elektrību.
• Keramika ir labs siltuma vadītājs, tā palīdz izplatīt siltumu vienmērīgi pa visu
virsmu.
Sauss gludeklis
Sausajai gludināšanai nav nepieciešams izmantot tvaika pogu. Iestatiet
temperatūras regulējumu uz gludekļa (D) līdz vēlamajai temperatūrai un
pagaidiet, līdz nodziest diode (C).
Pēc tam jūs varat gludināt veļu bez tvaika.
Ieteicamā temperatūra audumam
Sintētiskās šķiedras (minimālā temperatūra)
Zīds/vilna (vidējā temperatūra)
Vilna/lini (maksimālā temperatūra)
3

Sašķirojiet gludināmos apģērbus atbilstoši auduma tipam un saskaņā ar ražotāja
sniegto informāciju. Vispirms gludiniet tās drēbes, kam nepieciešama zemāka
temperatūra.
Gludināšana ar tvaiku
Ja vēlaties uzmantot tvaiku, nospiediet funkciju pogu, lai izlaistu tvaiku. Ņemiet
vērā to, ka mirgojošā oranžā diode ieslēdzas, kad ūdens sildītājs ir gatavs darbam.
Gludinot ar tvaiku, vienmēr iestatiet temperatūras selektoru tvaika režīmā. Tvaika
pozīcija ir atzīmēta laukā, starp pozīcijām
un
. Šajā temperatūras joslā
iespējams gludināt ar tvaiku visus audumus. Padoms: uz apģērbu birkām precizētie
gludināšanas simboli attiecas tikai uz sauso gludināšanu. Gludinot ar tvaiku, tos
nav jāņem vērā. Pirms jutīgu audumu gludināšanas iesakām pārbaudīt rezultātu
neredzamajās apģērba vietās vai arī pārmaiņus apģērba gabalu pārklājot ar audumu.

7.5 GAISA ATTĪRĪŠANA UN AROMATERAPIJA

•

TMūsu elpojamā gaisa kvalitāte ir viens no svarīgākajiem faktoriem, kas ietekmē
mūsu veselību un labsajūtu. Ar TUTTOLUXO 6SB ierīci ūdenim attīrīšanas tvertnē
ir iespējams pievienot eļļu esences vai balzāmus. Tas ļaus veikt intensīvu gaisa
aromaterapiju, kas iepriecēs ikvienu, it īpaši bērnus.

7.6 GAISA MITRINĀŠAN

Pievienojiet pāris pilienus ZEPTER COSMETICS aromātiskā šķidruma ūdens
tvertnē, pirms sākt uzkopšanu ar putekļu sūcēju. Jau strādājot un vairākas
stundas pēc tam jūs jutīsiet burvīgo aromātu un aromaterapijas efektu.

Caur režģi aizmugurē tiks izplatīts tīrs un smaržojošs gaiss, ātri
atsvaidzinot visas telpas mājā, un likvidējot nepatīkamās smakas (5. att.).

Sagatavojiet TUTTOLUXO 6SB ierīci tīrīšanai ar tvaiku (sk.nodaļu 6.2.), iestatiet
tvaika regulēšanas slēdzi zemā līmenī, ieslēdziet ierīci, nospiediet tvaika slēdzi
un nodrošiniet atsvaidzinošu tvaiku. Jālieto ar elastīgo cauruli (6.att.) vai pēc
izvēles pieejamo piederumu – IZTVAIKOTĀJA KOMPLEKTU (7.att.)

Aromaterapija:

•

Atveriet tvertnes vāku un izņemiet attīrīšanas tvertni.

6

4

•
•

UZMANĪBU! Pārliecinieties, ka tvertne ir tīra.

•

Pievienojiet ūdenim pāris pilienus koncentrētas smaržas (4. att.).
Mēs iesakām izmantot tikai ZEPTER COSMETICS aromātisko šķidrumu.
Lietojot nepiemērotas aromātiskās eļļas, iespējams plastmasas elementu
bojājums.
Novietojiet atpakaļ attīrīšanas tvertni un vāku.

•
•

LV

UZMANĪBU! Pārliecinieties, ka tvertne
ir tīra un piepildīta ar tīru ūdeni.

5

Uzpildiet no jauna tvertni ar tīru ūdeni, kā aprakstīts nodaļā 6, pievienojot
1 litru ūdens.

TUTTOLUXO 6SB ir vienīgais putekļu
sūcējs, kas spēj funkcionēt arī kā gaisa
mitrinātājs un atsvaidzinātājs! Izmantojiet
patentēto GAISA IZTVAIKOTĀJU, lai
mitrinātu un piepildītu ar aromātiem
gaisu, ko elpojat.
Tvaicētājs
funkcionē
patstāvīgi
–
TUTTOLUXO 6SB strādā, kad jūs atpūšaties.
Gaisa iztvaikotājs ir pieejams pēc izvēles:
PWC-710B (8.att.).

7

Pieslēdziet iekārtu pie elektrības tīkla. Ieslēdziet vidējo ātrumu, vienreiz
nospiežot motora pogu.
8
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8 - PIEDERUMU LIETOŠANA
1. PAGARINĀJUMA CAURULES
Divas caurules ar ātrās bloķēšanas sistēmu, lai izraudzītu vēlamo garumu.
Tās ir termiski izolētas, lai nodrošinātu aizsardzību pret applaucēšanos. Maksimālais
garums – 2,4 m.
a

b

c

NODERĪGI PADOMI
1

2. Piederumu turētājs: LIELĀ BIRSTE
Uzticams un izturīgs piederums, piemērots visu veidu grīdām. Šī daudzfunkcionālā
birste ir apgādāta ar citiem piederumiem jebkāda tipa grīdas uzkopšanai:

2

2.1

2.2

2.3

2.1 Piederums paklāju tīrīšanai bez sariem (uzkopšana ar tvaiku vai putekļu
sūcēju)
2.2 Piederums šķidrumam (uzkopšana ar tvaiku vai putekļi sūcēju)
2.3 Piederums grīdai (uzkopšana ar)
Lietotāja izvēle – izmantot tvaiku, vakuumu vai abas funkcijas – pārsvarā ir atkarīga
no izmantotā piederuma, taču daudzos gadījumos tas ir atkarīgs no lietotāja izvēles
un aizvācamo netīrumu veida: ja netīrumi ir cieši pieķērušies, ieteicams izmantot
tvaiku; ātrās uzkopšanas vai izžāvēšanas gadījumā var izmantot tikai putekļu
sūcēja funkciju. Birste ir aprīkota ar četrām parocīgām spailēm, lai piestiprinātu
drēbi. Tai ir arī šļūce savienojuma vietas bloķēšanai. Šarnīra savienojums ļauj to
viegli izmantot pat grūti pieejamās vietās (piemēram, zem mēbelēm).

Kā izmantot piederumu paklāja tīrīšanai 2.1
Putekļi sūcēja funkcija ir teicami piemērota jebkurā gadījumā, pat tīrot sienas un
stūrus, pateicoties tā sānu gaisa savācējiem. Jūs varat izmantot putekļu sūcēja
funkciju vai tīrīt ar tvaiku (izmantojiet abas funkcijas nelielu virsmu tīrīšanai bez
īpašiem netīrumiem). Nelietojiet, tīrot jutīgas grīdas, piemēram, parketu , lai
nesaskrāpētu virsmu, ja nelietojat lupatu grīdas mazgāšanai. Pirms izmantot
piederumu, ar spaiļu palīdzību piestipriniet grīdas lupatu, lai noslaucītu grīdu ar
tvaika funkcijas palīdzību, bet pēc tam – ar putekļu sūcēju. Vienlaikus izmantojiet
tikai vienu funkciju: vispirms izmantojiet vieglu tvaiku, lai attīrītu netīrumus un
uztvertu tos ar lupatu, pēc tam izmantojiet putekļu sūcēju. Pēc tādas uzkopšanas
grīda būs tīra un sausa. Izskalojiet grīdas lupatu un turpiniet darbu.

2.1

Kā izmantot piederumu šķidrumam 2.2
Ātri un efektīvi savāciet no grīdas izlijušos šķidrumus. Pievērsiet uzmanību
tam, vai pliudiņš tvertnē nav pacēlies, savācot lielu daudzumu šķidruma. Šo
piederumu iespējams lietot, tīrot aizkarus un viegli tīrāmas grīdas, lai vispirms
notīrītu to ar tvaiku, izmantojot maksimālu tvaika jaudu un pēc tam savācot
šķidrumu ar putekļu sūcēju (ne lietojiet tvaika un putekļu sūcēja funkcijas
vienlaikus, izņemot gadījumu, ja vēlaties notīriet nelielu un gandrīz tīru virsmu,
jo lielākā daļa tvaika tiek uzsūkta, pirms tas izšķīdina netīrumus vai nogalina
mikroorganismus).penetrate the dirt or kill micro-organisms).

Izmantojiet birstes aizmugures daļā esošos sarus, lai nepieciešamības gadījumā
atbrīvotos no netīrumiem.

iespējams ieskrambāt ar paklāju tīrīšanas piederuma profilu 2.1.
Iekļūst jebkurā stūrī, uzkopj virsmu gar sienām, ar sariem attīrot netīrumus
pirms uzkopšanas ar putekļu sūcēju. To iespējams lietot, lai notīrītu aizkarus.
Tīrot grīdu, lietojiet to uzmanīgi. Neizmantojiet šķidrumu, lai sari paliktu tīri
un nenodiltu. Nelietojiet šo piederumu, lai noberztu netīrumus.
Uzmanību – necentieties lietot šo piederumu, uzkopjot virsmas ar
tvaikiem!

2.2

Uzmanību
• Parkets un citas jutīgas grīdas virsmas
Veicot parketa tīrīšanu ar tvaiku, minimizējiet tvaika daudzumu, lai neizraisītu
bojājumus. Strādājiet uz nelielas platības, lai redzētu, kā parkets reaģē uz tīrīšanu
ar tvaiku, un nenovietojiet birsti tieši uz koka virsmas, bet paturiet to atstatus.
Apskatiet, kā reaģē koks. Pastāv dažādu veidu parkets, un katrā gadījumā var
reaģēt citādi. Ja parkets uz tvaiku reaģē negatīvi, sāciet to apstrādāt ar grīdas
birsti un lēnām pievienot papildu tvaiku, vienmēr paturot prātā, ka negatīvas
sekas var parādīties vēlāk.
Ja sastopaties ar īpaši izturīgiem netīrumiem, vienmēr apstrādājiet lokalizēto
platību ar tvaiku, lai mīkstinātu netīrumus, izmantojot tvaiku un mitrumu, līdz
netīrumus var vienkārši noņemt.
Pirms noņemšanas pagaidiet brīdi, lai netīrumi kļūst mīkstāki. Kad tas paveikts,
jūs varat ar putekļu sūcēju uzsūkt netīrumus, atliecot birsti līdz paralēlajam
stāvoklim.
Uzmanību - Parkets un citas jutīgas grīdas virsmas
Tīrot parketu, izmantojiet vāju tvaika strūklu un pēc tam savāciet mitrumu
ar putekļu sūcēju, apmēram tāpat, kā jūs rīkojaties, tīrot logu. Šī metode
palīdz uzkopt vidēji netīru virsmu. Tīrot jutīgas virsmas, pacentieties nelietot
aizmugures sarus.
Kā izmantot piederumu grīdas tīrīšanai ar sariem 2.3
Izmantojiet to jutīgu virsmu uzkopšanai ar putekļu sūcēju, piem., parketu, ko
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2.3

VISPĀRĒJĀ LIETOŠANA
Īpaši netīras virsmas
Noslaukiet virsmu, lai noņemtu lielāko daļu netīrumu, pēc tam pielietojiet
tvaiku, lai izšķīdinātu tos, un pārtrauciet tvaika padevi. Visbeidzot ieslēdziet
putekļu sūcēju, nolieciet birsti uz priekšu, nosusiniet virsmu un uzsūciet
netīrumus.
Vidēji netīras virsmas
Izmantojiet tvaiku un putekļu sūcēja funkciju (taču ņemiet vērā, kādu piederumu
jūs izmantojat), pēc tam izslēdziet tvaiku. Birstei vienmēr ir jābūt noliektai uz
priekšu (lai atvieglotu netīrumu uzsūkšanu). Pēc darba pabeigšanas neizslēdziet
putekļu sūcēju uzreiz, lai ļautu netīrajam ūdenim, kas joprojām atrodas caurulē,
sasniegt tvertni.
Paklāji un grīdsegas
Tīrot šādas virsmas, it īpaši, ja tām ir garas šķiedras vai plūksnojums, turiet
birsti ar piederumu grīdai un paklājam (2.1.) noliektu nedaudz uz priekšu, lai
izvairītos no saru samezglošanās birstes aizmugurē. Ierīce var tīrīt un dezinficēt
jebkura veida paklāju vai grīdsegu, izņemot grīdsegu ar garu plūksnojumu,
kas var nobloķēt ūdens sprauslas un kavēt filtrāciju. Tīrot grīdsegas no aitas
vilnas, pirms tīrīšanas veiciet testu, jo karstums var izraisīt vilnas krāsas
maiņu vai novest pie saraušanās. Ierīce atdzīvinās krāsas, saglabās sākotnējo
biezumu un likvidēs pārtikas atliekas no paklāja apakšējā slāņa. Ja paklāja vai
grīdsegas augšpuse ir putekļaina, vispirms izmantojiet lielo birsti

13

14

LV
tikai ar putekļu sūcēja funkciju (izmantojot piederumu grīdsegai). Pēc
putekļu sūcēja izmantojiet ierīci paralēlā darbības režīmā (tvaiks + putekļu
sūcējs) tāpat kā tīrot vidēji netīras virsmas. Īpaši izturīgiem un sakaltušiem
netīrumiem iesakām izmantot 1 cauruma dressfit piederumu (3) + plata
sprausla (3.2.).
BRĪDINĀJUMS! Tvaiks jebkurā gadījumā nodrošina labu tīrīšanu, tomēr tīrot
paklājus vai grīdsegas, uzmanieties, lai ar putekļu sūcēju nesavāktu radītās
putas, jo tās var nokļūt dzinējā! Ieteicams izmantot mazgāšanas līdzekļus ar
zemu putu līmeni.
Auduma izmantošana
UZMANĪBU! Ieteicams uz birstes nostiprināt audumu, tīrot jutīgus materiālus ar
tvaiku, kā arī jutīgas virsmas – parketu vai marmoru, ja vēlaties izšķīdināt un izklāt
vasku (tvaikam ir jābūt iestatītam zemā līmenī un drēbei jābūt tādai, kas neskrāpē).
(2.4 att.)ixing a cloth on the brush is recommended when you go over delicate
materials with steam: fabric, but also delicate surfaces like parquet or marble, when
you want to dissolve and spread wax (steam on low and delicate cloth that won’t
scratch). (Pict. 2.4).

2.4

3.
3.1
3.2
3.3

PIEDERUMU TURĒTĀJS: DRESS -FIT VIENKĀRŠĀ SPRAUSLA
Mazā sprausla (der arī Dress-fit trīskāršajai sprauslai 4)
Platā sprausla (der arī Dress-fit trīskāršajai Sprauslai 4)
Mazā apaļā birste

3

3.1

3.2

3.3

Šo piederumu var izmantot vienu pašu vai no augšas aprīkojot ar mazo apaļu
birsti (vienkārši nostipriniet to uz sprauslas), lai noņemtu taukus, vai ar putekļu
sūcēja sprauslām, kas ļauj iesūkt taukus vai putekļus. Izmantojiet Mazo sprauslu
(3.1) īpašu zonu tīrīšanai vai Plato sprauslu (3.2) plašu zonu tīrīšanai.
Tas ir īpaši ieteicams tauku notīrīšanai un noņemšanai:
• starp flīzēm
• cepeškrāsns un plīts iekšdaļa un ārpuse
• tērauda vai emaljētās izlietnēs
• baseins, bidē, tualete, duša, vanna
• krāni un stiprinājumi (kaļķakmens noņemšanai)
Piemērots visa veida sarežģītiem darbiem.
Vispirms ar birsti un tvaiku notīriet platību, kur jānoņem tauki.
Apturiet tvaiku un pārslēdziet sprauslu putekļu sūcēja režīmā.
Putekļainiem radiatoriem: piemērojiet tvaiku, putekļi nokritīs uz grīdas, un tos
iespējams savākt ar putekļu sūcēju.
Durvīm/logu rāmjiem: novietojiet drēbi uz rāmja malas un, laižot tvaiku,
nolieciet dress-fit sistēmu; drēbe savāks netīrumus.
Tualetes tīrīšanai: izmantojiet tvaiku uz malas, no kurienes tek ūdens, lai
noņemtu katlakmeni. Nepieciešamības gadījumā izmantojiet mazo apaļo birsti.

4. Piederumu turētājs: Dress-fit trīskāršā sprausla
Šis piederums (4), ņemot vērā tā formu un izmēru, savienojumā ar īpašo
trīsstūrveida birsti ir īpaši piemērots plīts un darbvirsmu tīrīšanai.

7. Piederumu turētājs. Jāizmanto kopā ar:
7.1 Šķidrumu savākšanas piederumu ar slotiņu
7.2 Piederumu cietu netīrumu savākšanai ar sariem

4.1 Trīsstūrveida birste
Ar šīm īpašajām birstēm iespējams piekļūt grūti aizsniedzamām un neērtām
vietām, kā arī veikt darbu rūpīgi. Pagriežot to abos virzienos, iespējams iegūt
centrālu vai sānu/leņķa tvaika sprauslu.
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4.1

5. APAĻĀ BIRSTE
Šī birste ir jāizmanto, ja vienkārši vēlaties strādāt ar putekļu sūcēju.

5

6. PILTUVE
Šis ir noderīgs piederums, lai uzpildītu ūdens sildītāju pa uzpildīšanas tvertni.
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7.1

7.2

7.1 Šķidrumu savākšanas piederumu ar sūkli
Izlijušiem šķidrumiem, visa veida stikla virsmu tīrīšanai ar tvaiku, kā arī līdzenu
karstumizturīgu virsmu tīrīšanai. Izcili piemērots virtuvē uz priekšmetu virsmām,
nerūsējošā tērauda priekšmetiem, flīzēm.
7.2 Piederumam cietu netīrumu savākšanai ar sariem
Piemērots atzveltnes krēslu, dīvānu, mēteļu tīrīšanai vai putekļu uzsūkšanai no
nelīdzenām virsmām. Ja lietojat kopā ar tvaiku, pēc tam noslaukiet ar audumu, jo
putekļu sūcējs, iespējams, neuzsūks visu mitrumu. Ļoti piemērots automašīnu tīrīšanai.
8. LOGU TĪRĪTĀJS
Logu tīrītājs ir paredzēts vieglai stikla un citu gludu virsmu tīrīšanai.
BRĪDINĀJUMS! Ziemā pirms veikt jebkādu tīrīšanas procedūru, no 5 vai 10
cm attāluma ar tvaiku sasildiet logu rūtis.
Izmantojiet abas funkcijas, tvaiku un putekļu sūcēju, vienlaicīgi noliecot logu
tīrītāju un pavirzot lejup no stikla malas.
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1. PLUDIŅA FILTRS
Šis filtrs uztver liela izmēra netīrumus un
atkritumus (piem., lapas), ko nav uztvērusi
Spray SystemTM (izsmidzināšanas sistēma),
tāpēc tas ir ļoti svarīgs gaisa ieplūdes filtra
aizsardzības elements. (1. un 2. att.).

9. GLUDEKĻA PALIKTNIS
Drošības atbalsts, kur novietot gludekli.

9

2. GAISA IEPLŪDES FILTRS
Funkcija, ar ko nodrošināti visi TUTTOLUXO
modeļi, ir paredzēta, lai neļautu putekļu un
netīrumu daļiņām sasniegt un bojāt dzinēju
(3. att.).

10. GLUDEKLIS
Skatīt nodaļu 7.4.
(PROFESIONĀLA GLUDINĀŠANA AR TVAIKU)

1

2
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11. TURBO BIRSTE
(PIEEJAMA PĒC IZVĒLES) KODS: PWC-700-6
Paredzēta lietošanai ar putekļu sūcēju
un rotējošo birsti paklāju tīrīšanai. Turbo
suka ir piemērota paklāju tīrīšanai, turklāt
ar tās palīdzību jūs varat savākt gan
mājdzīvnieku spalvas, gan citas šķiedras
no jebkāda veida grīdām.

12. IZTVAIKOTĀJS
(PIEEJAMS PĒC IZVĒLES) KODS: PWC-710B
TUTTOLUXO 6SB Ir vienīgais putekļu sūcējs,
kas var nodrošināt arī gaisa mitrināšanu un
atsvaidzināšanui! Izmantojiet patentēto
IZTVAIKOTĀJU, lai mitrinātu gaisu, ko
elpojat, un piepildītu to ar aromātu, kas
uzlabos jūsu labasajūtu. Iztvaikotājs
darbojas patstāvīgi – TUTTOLUXO 6SB
darbojas, kad jūs atpūšaties.
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3. POLIESTERA FILTRS
Tiem, kam nepieciešama lielāka filtrēšanas
kapacitāte, ražotājs ir aprīkojis TUTTOLUXO
6SB ierīci ar mazgājamu poliestera filtru. Šis
filtrs papildus ievērojami samazina arī putekļu
sūcēja radīto troksni. Lai filtru vienmēr
uzturētu tīru un gatavu maksimālai atdevei,
tas ir jāpārbauda reizi mēnesi. Poliestera
filtrs pie aizmugurējās atveres ir izstrādāts, lai
aizturētu pat līdz 0,3 u sīkas daļiņas, aizturot
visas daļiņas, kas iekļuvušas ūdens tvertnē.
Poliestera filtrs, kas galvenokārt tiek izmantots
trokšņa samazināšanai, padara TUTTOLUXO
6SB ierīci par vienu no klusākajām savā klasē
pasaulē (4.att.).

4

9 - APKOPE

4. DZINĒJA IEPLŪDES FILTRS:
Izstrādāts, lai nepieļautu dažādu daļiņu
(paklājiu plūksnu, gaisā esošo putekļu
vai netīrumu) iekļūšanu dzinējā. Tas tiek
izmantots arī dzinēja dzesēšanai paredzētā
gaisa filtrēšanai; tā ir unikāla funkcija, kas
piemīt TUTTOLUXO modeļiem (5.att.).
5

5. HEPA FILTS (pieejams pēc izvēles)
Kods: PWC-700-516
Efektīva gaisa attīrīšana.
HEPA filtra tehnoloģija nodrošina efektīvu
gaisa attīrīšanu – tas attīra gaisu no 99,97%
daļiņu, kuru izmērs ir mazāks pat par 0,3
mikroniem. The HEPA filtrs palīdz iznīdzināt
mikroorganismus telpā esošajā gaisā (6.att.).

Pēc intensīvas lietošanas periodiem (pārbaudīt vismaz reizi sešos mēnešos)
ieteicams pārbaudīt visu filtrēšanas elementu efektivitāti.
Ierīces ārējās virsmas var tīrīt ar neitrālā mazgāšanas līdzeklī samitrinātu lupatu.
Ja ierīce nokrīt vai apgāžas, nekavējoties izslēdziet to un atvienojiet to no strāvas.
Ja iekārta saskaras ar ūdeni, pirms ieslēgšanas no jauna nosusiniet to ar sausu
luapatu un pagaidiet dažas minūtes.
Pēc uzkopšanas darbiem izlejiet netīro ūdeni no tvertnes, jo tajā var izveidoties
pelējums un apkaltums, kā rezultātā radīsies nepatīkama smaka.
Lai ierīci notīrītu, nevērsiet uz to tiešu ūdens strūklu vai augsta spiediena
tvaiku (pat, ja tā ir atvienota no strāvas)! Neizmantojiet augstspiediena
tīrīšanas iekārtas!
SVARĪGI! Pirms veikt jebkāda veida apkopi, izslēdziet iekārtu un
atvienojiet to no strāvas tīkla.

6

9.1 FILTRI

Sekojošie filtri ir nekavējoties jānomaina, ja konstatējat to bojājumu.
Jauni filtri ir pieejami Zepter servisa centrā.
PLUDIŅA FILTRS
Šis filtrs uztver liela izmēra netīrumus un
atkritumus (piem., lapas), ko nav uztvērusi
Spray SystemTM (izsmidzināšanas sistēma),
tāpēc tas ir ļoti svarīgs gaisa ieplūdes filtra
aizsardzības elements. (3. att.).
Pārbaudiet filtra efektivitāti.
Šim nolūkam noņemiet filtru ar pludiņa
palīdzību (2.att.) – pabīdiet pludiņu augšup.
Izmazgājiet filtru ar lielu daudzumu auksta
ūdens un neitrālu mazgāšanas līdzekli.
Nenovietojiet filtru žāvēties uz radiatoriem,
ļaujiet tam izžūt dabiski.

1
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Nelietojiet iekārtu, pirms filtrs ir pilnībā izžuvis. Lietojot mitru filtru,
iespējami iekārtas bojājumi. Ja uz filtra parādās plankumi vai pelējums,
nomainiet filtru. Jaunu filtru jūs varat iegādāties Zepter servisa centrā.
Atsevišķu elementu ekspluatācijas periods ir atkarīgs no ierīces lietošanas
intensitātes.
GAISA IEPLŪDES FILTRS
Šis filtrs nepieļauj SPRAY SYSTEMTM un pludiņa filtra neuztverto daļiņu
iekļūšanu dzinējā. Tīrot attīrīšanas tvertni, pārbaudiet aktīvās ogles filtru
efektivitāti.
Lai to izdarītu, noņemiet un atkārtoti noskalojiet abus aktīvās ogles filtrus.
Noņemiet tos no vāka un iekārtas korpusa (3. att.), izmantojot nelielas knaibles
(piemēram, uzacu izraušanai paredzēto pinceti). Nomazgājiet filtra elementu
ar lielu daudzumu auksta ūdens un neitrālu mazgāšanas līdzekli. Nenovietojiet
filtriu žāvēties uz radiatoriem, ļaujiet tam izžūt dabiski.
Ja uz filtra parādās plankumi vai pelējums, nomainiet filtru. Jaunu filtru jūs
varat iegādāties Zepter servisa centrā. Atsevišķu elementu ekspluatācijas
periods ir atkarīgs no ierīces lietošanas intensitātes.

POLIESTERA FILTRS
Lai filtru vienmēr turētu tīru un gatavu maksimālam sniegumam, tas reizi
mēnesī ir jāpārbauda.
Lai pārbaudītu filtru, rīkojieties šādi:
1) Noņemiet režģa vāku TUTTOLUXO 6SB ierīces aizmugurē (4.att.). Poliestera
filtrs ir uzstādīts iekšpusē. Nolieciet režģa vāku uz grīdas un izņemiet filtru,
kā norādīts (5.att.).
2) Pārbaudiet filtra stāvokli; ja tajā redzamas putekļu vai netīrumu pēdas,
nomazgājiet to ar lielu daudzumu silta ūdens un neitrālu mazgāšanas
līdzekli.
3) Ļaujiet filtram dabiski nožūt (nelieciet to uz radiatoriem vai sildītājiem).
Nelietojiet ierīci, līdz filtrs ir pilnībā sauss. Mitra filtra izmantošana var
sabojāt ierīci.
4) Pēc tīrīšanas novietojiet filtru vietā un no jauna uzstādiet vāku.
Pārliecinieties, ka režģa vāka āķi tiek iestiprināti spraugās uz ierīces
korpusa. Kad režģa vāks ir ievietots savā vietā, pagrieziet to uz augšu, lai
nostiprinātu to ar bloķējošās mēlītes palīdzību.
Ja pēc ilgstošas ekspluatācijas poliestera filtrs ir saplēsts vai sabojāts, tas
jānomaina ar jaunu autorizētā Zepter servisa centrā.
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MOTORA IEPLŪDES FILTRS
Izstrādāts, lai nepieļautu dažādu daļiņu (paklāju plūksnu, gaisā esošo putekļu
vai netīrumu) iekļūšanu dzinējā. Tas tiek izmantots arī dzinēja dzesēšanai
paredzētā gaisa filtrēšanai; tā ir unikāla funkcija, kas piemīt TUTTOLUXO modeļiem.

6
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1. Ja lietojat putekļu sūcēju ik dienas, vismaz reizi
mēnesī pārbaudiet, vai aspirējošais filtrs ir tīrs un
darbspējīgs.
2. If needed, remove and rinse the aspirating filter
frequently. To remove it, it is necessary to first
take off the tank and so avoid that, on turning
the appliance over, water is spilled on the
motor fan. Atrodiet apakšējo vāku un noņemiet
to, vienkārši ar rokām vai monētu atskrūvējot
centrālo skrūvi.
Noņemiet filtru (6.-8.att. ) un nomazgājiet to ar
ūdeni un neitrālu mazgāšanas līdzekli.
Pirms atkārtoti lietot putekļu sūcēju, svarīgi, lai
filtri būtu sausi.
Neatstājiet motora ieplūdes filtru žāvēties uz
sildītājiem vai radiatoriem!

Pārbaudot filtru, rīkojieties tāpat, ka poliestera filtra nomaiņas gadījumā:
1) Noņemiet režģa vāku TUTTOLUXO 6SB ierīces aizmugurē. Hepa filtrs ir
uzstādīts iekšpusē. Nolieciet režģa vāku uz grīdas un izņemiet filtru, kā
norādīts.
2) Pārbaudiet filtra stāvokli; ja tajā redzamas putekļu vai netīrumu pēdas,
nomainiet to.
3) Jauno filtru novietojiet tā vietā un no jauna uzstādiet vāku. Pārliecinieties,
ka režģa vāka āķi tiek iestiprināti spraugās uz ierīces korpusa. Kad režģa
vāks ir ievietots savā vietā, pagrieziet to uz augšu, lai nostiprinātu to ar
bloķējošās mēlītes palīdzību.
Ja pēc ilgstošas ekspluatācijas hepa filtrs ir saplēsts vai sabojāts, tas jānomaina ar
jaunu autorizētā Zepter servisa centrā.
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TVERTNES VĀKS AR PLUDIŅU
Pārbaudiet arī uz tvertnes vāka novietotā drošības pludiņa efektivitāti. Ja tas
ir apkaltis ar netīrumiem vai pelējumu, tas var nedarboties pareizi (10.att.).
Pārbaudiet, vai pludiņš var brīvi kustēties savā ietvarā. Noskalojiet vāku ar lielu
daudzumu karsta ūdens un neitrālu mazgāšanas līdzekli.

HEPA FILTRS (PIEEJAMS PĒC IZVĒLES)
Efektīva gaisa attīrīšana.
HEPA filtra tehnoloģija nodrošina efektīvu gaisa attīrīšanu – tas attīra gaisu no
99,97% daļiņu, kuru izmērs ir mazāks pat par 0,3 mikroniem. The HEPA filtrs
palīdz iznīdzināt mikroorganismus telpā esošajā gaisā (9.att.).
Pārbaudiet šo filtru reizi mēnesī un parūpējieties par to, lai tas vienmēr būtu
tīrs un nodrošinātu maksimālu funkciju izpildi.
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FILTRU NOMAIŅA:
Pludiņa filtrs (PWC-700-4): nomainiet reizi gadā atbilstoši stāvoklim.
Gaisa ieplūdes filtrs (PWC-700-2): nomainiet reizi gadā atbilstoši stāvoklim.
Poliestera filtrs (PWC-700-501): nomainiet reizi gadā atbilstoši stāvoklim.
Motora ieplūdes filtrs (PWC-700-533): nomainiet reizi gadā atbilstoši stāvoklim.
Hepa filtrs (PWC-700-516): nomainiet reizi 6 – 12 mēnešos.
Trokšņa filtrs (PWC-700-518): nomainiet reizi gadā atbilstoši stāvoklim.

9.2 SIMPLY SYSTEMTM

Pateicoties EASY SIMPLY SYSTEMTM , jums nav jāuzglabā maisi vai filtri.
Lai nodrošinātu labāko TUTTOLUXO 6SB efektivitāti, jums tikai jāiztīra
attīrīšanas tvertne. Darba beigās iztukšojiet attīrīšanas tvertnes šķidros
atkritumus, kā norādīts 11.att.
Lai atvieglotu šo darbību, jūs varat izņemt tvertnes iekšienē esošo sadalītāju (12.
att.). Ieteicams izņemt arī smidzinātājus (13.att.). Izskalojiet tvertni, sadalītāju
un smidzinātāju ar lielu daudzumu karsta ūdens un neitrālu mazgāšanas
līdzekli, līdz likvidētas visas nogulsnes un traipi uz tvertnes sienām.

BRĪDINĀJUMS!
Ja sadalītājs ir noņemts, lietotājam tas jānovieto atpakaļ pareizi – atbilstošajās
virzošajās detaļās ar izliekto pusi uz priekšu un augšu, tā, lai tas pieskaras dibenam
(citādi tas neieslīdēs iekšā). Rīkojieties uzmanīgi, jo šie elementi ir trausli.
Gadījumā, ja kāds no šiem elementiem ir bojāts, pieprasiet rezerves daļas Zepter
serviasa centrā. Nelietojiet TUTTOLUXO 6SB bez tiem. Pirms ievietot elementus
ierīcē, ļaujiet tiem nožūt. Mitrums ierīces iekšienē var radīt pelējumu un
nepatīkamu smaku.

9.3 ELASTĪGĀS ŠĻŪTENES TĪRĪŠANA:

Lai izvairītos no pelējuma un nogulšņu veidošanās elastīgajā šļūtenē, ieteicams
pēc uzkopšanas izskalot šļūteni: iztukšojiet attīrīšanas tvertni, izskalojiet
šļūteni tīrā ūdenī (ieteicams lietot siltu ūdeni), ieslēdziet trešo putekļu sūcēja
jaudas līmeni un uzsūciet ar to aptuveni litru ūdens.
Atkārtojiet divas vai trīs reizes. Katru reizi iztukšojiet attīrīšanas tvertni.

9.4. ŪDENS SILTĪTĀJA UN ELEKTRONISKĀ SENSORA
ATKAĻĶOŠANA
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Šajā nodaļā sniegsim padomu, kā ievērojami pagarināt iekārtas darba
mūžu, izmantojot ekskluzīvu tehnoloģiju, kas ļauj novērst kaļķakmens
veidošanos ūdens sildītājā.
Pēc ilgstoša darba perioda lielākā daļa tirgū pieejamo ūdens sildītāju kļūst
nederīgi darbam kaļķakmens nogulšņu dēļ. TUTTOLUXO 6SB, pateicoties
ekskluzīvai patentētai tehnoloģijai ļauj pārbaudīt un notīrīt speciālo
elektronisku sensoru, kas uzrauga ūdens līmeni ūdens sildītājā.

BRĪDINĀJUMS!
Iesakām pēc šķidrumu vai cietu vielu savākšanas izskalot ierīces iekšpusi un
visus izmantotos piederumus, iztukšojot tvertni un iesūcot 1 litru tīra ūdens
no krāna. Lai izvairītos no kaļķakmens vai pelējuma un nepatīkamas smakas
veidošanās, neatstājiet ūdeni tvertnē.
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Citas iekārtas kaļķakmens nogulšņu dēļ ar laiku vairs nespēj noteikt ūdens
līmeni, taču pateicoties vienkāršai darbībai, ko iespējams veikt mājās,
TUTTOLUXO 6SB var būt gluži kā jauna. Arī ūdens sildītāju iespējams atkaļķot,
pagarinot ierīces efektīvā darba mūžu.
Mēs iesakām veikt šo operāciju vismaz reizi gadā, taču kaļķakmens daudzums,
kas veidojas ūdens sildītājā, lielā mērā ir atkarīgs no jūsu krāna ūdens cietības.
Jebkurā gadījumā, ja novērojat iekārtas tvaika funkciju pasliktināšanos vai
kaļķakmens parādīšanos no tvaika sistēmas piederumiem, tas nozīmē, ka
pienācis laiks veikt sensora un ūdens sildītāja atkaļķošanu.
BRĪDINĀJUMS!
Neiesakām izmantot ūdeni, kura cietība pārsniedz 30°f. Pabeidziet tīrīšanu
un pagaidiet, lai iekārta pilnībā atdziest.
BRĪDINĀJUMS!
Nekad nekādā gadījumā neveiciet atkaļķošanu, ja iekārta joprojām
ir karsta! Jūs varat gūt apdegumus! Pirms jebkuras apkopes darbības
veikšanas pagaidiet vismaz divas stundas.
• Atvienojiet ierīci no elektrības tīkla.

•
•
•
•

Noņemiet šļūteni no iekārtas, lai atvieglotu darbību veikšanu.
Noņemiet tvertnes vāku un attīrīšanas tvertni un iztukšojiet.

•

Izmantojiet speciālo piltuvi (6), lai boilerī ielietu aptuveni pusglāzi etiķa
(aptuveni 0,1 litru). Piestipriniet sensoru pie boilera, griežot to pulksteņa
rādītāja virzienā. Pievelciet nespiežot.

•

Apgrieziet ierīci tās sākotnējā stāvoklī un novietojiet atpakaļ tvertni.
Aizveriet tvertnes vāku un piestipriniet to (1.-6. att. 6. nodaļā).

•
•

Pievienojiet ierīci pie strāvas un ieslēdziet to kā parasti.

•

Ieslēdziet boileri, nospiežot funkciju pogu.
Pagaidiet aptuveni 1 minūti, pēc tam izslēdziet ierīci. Atstājiet to strādājam
aptuveni 12 stundas, neaizmirstot iekārtu ik pa brīdim nedaudz pakratīt,
lai padarītu atkaļķošanu efektīvāku.
Kad noteiktais laiks ir pagājis, atskrūvējiet elektronisko sensoru, griežot
pogu pretēji pulksteņa rādītāja virzienam (15.att.), paņemiet iekārtu un
iztukšojiet boileri, izmantojot bļodu vai līdzīgu trauku. For a more thorough
cleaning of the electronic sensor, we advise you to use a glass of white
vinegar, or a mixture of water (70%) and descaler (30%).

Rūpīgākai elektroniskā sensora tīrīšanai mēs rekomendējam izmantot glāzi
etiķa vai ūdens un atkaļķošanai paredzēta līdzekļa šķīdumu (70% ūdens un
30% atkaļķotāja), kas pieejams tirdzniecībā.
Nekad neizmantojiet koncentrētus nedestilētus atkaļķošanas produktus!
Iespējams sensora virsmas bojājums! Ļaujiet, lai produkts vai etiķis
iedarbojas uz sensoru vismaz 2 stundas (16.att.)
Piestipriniet sensoru atpakaļ pie iekārtas, griežot pulksteņa rādītāja virzienā.
Pievelciet nespiežot.
SVARĪGI! Pirmoreiz izmantojot ierīci pēc šīs darbības, neaizmirstiet uzlaist
nedaudz tvaika uz netīras drēbes. Atkārtojiet to vairākas reizes, lai atbrīvotu
tvaika cikla elementus no apkaļķošanās procesā radītajiem produktiem.
Tagad ierīce atkal ir gatava izmantošanai!

Uzmanīgi apgrieziet iekārtu otrādi – sameklējiet sensora pogu (14.att.).

Atskrūvējiet elektronisko sensoru, griežot pogu pretēji pulksteņa rādītāja
virzienam, kā parādīts 15. att.

LV
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10 - INFORMĀCIJA PAR UTILIZĀCIJU
Saskaņā ar Likumdošanas dekrēta Nr. 151 p. 13 no 2005. gada 25. jūlija,
Eiropas direktīvu 2002/95/EK, 2002/96/EK un 2003/108/EK par samazinātu
bīstamo vielu izmantošanu elektriskajā un elektroniskajā aprīkojumā un
to utilizācijas ieviešanu, aizlieguma simbols nozīmē, ka pēc ekspluatācijas
perioda produktu aizliegts utilizēt kā sadzīves atriktumus. Šī iemesla dēļ
ierīces ekspluatācijas perioda beigās lietotājam ierīce ir jānodod speciālajos

elektronisko un elektrotehnisko atkritumu savākšanas centros,
vai arī, iegādājoties jaunu ekvivalentu ierīci, saskaņā ar “viens
pret vienu” likumu, jānodod mazumtirgotājam, lai tiktu veikta
atbilstoša utilizācija.
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11 - TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA
TRAUCĒJUMS

IEMESLS

RISINĀJUMS

Pēc iekārtas pievienošanas strāvas rozetei sāk
mirgot LED diode, norādot uz zemu ūdens līmeni,
un ir dzirdams skaņas signāls..

Ūdens līmenis tvertnē ir zems.

Atvienojiet iekārtu no strāvas.
Piepildiet ūdens tvertni un pieslēdziet iekārtu pie
elektrības tīkla.

Šļūtene nav pilnībā pievienota.

Pārbaudiet, vai šļūtene pie iekārtas ir pievienota
pareizi.

Tvaika regulators nav pilnībā aizvērts.

Atveriet tvaika regulatoru.

Piederums nav pareizi pievienots.

Pārbaudiet, vai piederums ir pievienots pareizi.

Filtra ieplūdi nobloķējuši netīrumi.

Pārbaudiet un iztīriet filtru.

Filtri nav uzstādīti pareizi.

Pārbaudiet filtru un nepieciešamības gadījumā
nostādiet to citā pozīcijā.

Gaiss plūst tam neparedzētās vietās.

Pārbaudiet, vai vāks, šļūtene un piederumi ir
uzstādīti un piestiprināti pareizi.

Ūdens tvertnes blīve nav ievietota pareizi.

Novietojiet pareizi blīvi starp tvertni un vāku.

Šļūtene vai piederums ir aizsērējuši ar netīrumiem.

Pārbaudiet un atbrīvojiet pārplūdes kanālu.

Rotējošā priekšējā riteņa pāreja ir aizsprostota.

Pārbaudiet un atbrīvojiet pārplūdes kanālu.

Pludiņš slēdz gaisa pāreju.

Iztukšojiet ūdens spaini un piepildiet to ar tīru
ūdeni līdz minimālajam līmenim.

Šļūtenē, piederumos vai spainī ir uzkrājušies dubļi
un netīrumi.

Notīriet visas daļas ar tīru ūdeni un vieglu
mazgāšanas līdzekli, taču pārliecinieties, ka tās ir
tīras un sausas pirms nākamās lietošanas reizes.

Uz tvaika gatavību norādošā LED deg, bet tvaiks
netiek padots..

Darbības laikā nokrīt kāds piederums.

Putekļu sūcēja jauda ir pārāk zema, vai darbības
laikā samazinās.

Dzinējs darbojas pareizi, bet putekļu sūcēja jauda
ir zema.
Šļūtene vai piederumi rada nepatīkamu smaku.

LV
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12 - PIEDERUMU LIETOŠANA
2.1

2

MARMORA/
AKMENS
GRĪDA

✔

PAKLĀJS

✔

✔

PARKETS

✔

✔

RUGS

✔

✔

FLĪŽU GRĪDA

✔

✔

3

2.3

2.2

✔

3.1

✔

✔
✔

3.3

3.2

✔

✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

IZLIETNE/
TUALETE UN
VANNA

✔

✔

✔

✔

✔

✔

PLĪTS/
CEPEŠKRĀSNS

✔

✔

✔

✔

✔

✔

RADIATOR/
TĒRAUDS

✔

✔

✔

✔

✔

KRĀNS

✔

✔

✔

VIRTUVES

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

LOGI

✔

✔

✔

✔

✔

PIEDERUMI
Piederumu turētājs: lielā birste
2
Piederums paklāja tīrīšanai
2.1
Piederums šķidruma savākšanai
2.2
Piederums grīdas tīrīšanai
2.3

3
3.1
3.2
3.3
4

Piederumu turētājs: dress-fit vienkāršā sprausla
Mazā sprausla
Vidējā sprausla
Mazā apaļā birste
Piederumu turētājs: dress-fit trīskāršā sprausla

4.1
5
7
7.1
7.2

11

✔

✔
✔
✔

✔

ATPŪTAS
KRĒSLS
DĪVĀNS
AUTOMAŠĪNA

✔

✔

✔

✔

✔

8

✔

✔

✔

DARBVIRSMA

✔

✔

✔

✔

7.2

7.1

✔

✔

✔

✔

7

✔

✔

FLĪŽU
STARPAS

LINOLEJS

5

4.1

4

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Trijstūra birste ar vienkāršo un trīskāršo tvaika sprauslut
Apaļā birste ar koncentrisko galviņu
Piederumu turētājs
Piederums tīrīšanai ar šķidrumu ar gumijas veltnīti
Piederums cieto netīrumu uzkopšanai ar sariem

✔
✔
8
11

Piederums logu tīrīšanai
Turbo birste (pieejama pēc izvēles)
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