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Töltse fel a tisztavíz-tartályt 
friss vízzel. Adjon hozzá 
fékezett habzású tisztítószert

Csatlakoztassa a tápkábelt az 
elektromos hálózathoz

Állítsa be a markolatot az 
ergonomikus kezelési 
magassághoz

Kapcsolja be a porszívót és az 
szivattyút, majd készülék 
beindításához kapcsolja be a 
főkapcsolót

Nyomja meg a markolaton a kapcsolót, és kezdje meg a tisztítást a készülék hátrafelé mozgatásával. 
Amikor a tisztítási nyomvonal végéhez közeledik, engedje fel a markolaton a kapcsolót majd folytassa a 
tisztítást az új nyomvonalon. Hagyjon egy kis átfedést a nyomvonalak között, ezzel biztosítva, hogy sehol 
ne maradjon szennyeződés

A tartozék felszereléséhez: távolítsa el a szívócsövet a fedélen és csatlakoztassa 
az üres, bal oldali csatlakozóhoz. Csatlakoztassa a szívótömlőt a fedélhez, és 
csatlakoztassa az tisztavíz tömlőt a jobb alsó rész gyorscsatlakozójához. Ha 
mindkettő csatlakoztatva van, biztosítsa, hogy a készülék parkoló pozícióban 
álljon, indítsa el a készüléket a szivattyú és a szívás gombok aktiválásával, és 
kezdje meg a munkát a tartozékkal.

Állítsa be az kefenyomást az 
Ön igényeinek megfelelően, 
hogy elérje a kívánt sebességet, 
mivel ez változik a különböző 
típusú szőnyegek esetében

Külön kérésre kifejezetten kárpitozott bútorok 
tisztításához használható kárpittisztító fej, valamint 
szintén külön kérésre speciális padlótisztító eszköz 
is rendelkezésre áll a nehezen kezelhető területeken 
történő tisztításhoz 

Húzza ki a készülék elektro-
mos csatlakozódugóját a 
dugaljból



Karbantartás

Kezelési útmutató CEX410

Húzza ki a készülék elektromos 
csatlakozódugóját a dugaljból

Ürítse ki a piszkosvíz-tartályt 
a leeresztő cső segítségével

Tisztítsa meg piszkosvíz-tar-
tályt

Tisztítsa meg belül az úszógo-
lyós rendszert. Tisztítsa meg a 
fedél tömítését 

Viper helyi viszonteladó:

Telefonszám:

Sorozatszám:

Ürítse ki az oldattartályt

A kefe eltávolításakor tisztítsa meg a kefe-
házat és szükség esetén ellenőrizze a két 
szórófúvókát

A készülék alján férhet hozzá a vízszűrőhöz. 
Tartsa tisztán a szűrőt 

A készüléket mindig parkoló pozícióban 
tárolja

Húzza ki a kefét a bal oldalon és tisztítsa 
meg. A visszahelyezéshez először csatlakoz-
tassa a kefe jobb oldalát, majd nyomja a kefe 
bal oldalát a helyére. Vegye le a szívófejet, és 
tisztítsa meg

Hagyja a piszkosvíz-tartály tetejét nyitott 
állapotban


