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Gyors üzembe helyezési útmutató

Ez a kézikönyv segít előkészíteni a takarítóeszközt, hogy azonnal használni tudja.
Kérjük, vegye figyelembe a vonatkozó szabályokat és előírásokat, valamint a
hatékony baleset-megelőzési szabályokat. A felhasználó köteles megfelelni az összes
alkalmazandó helyi és állami munkaügyi törvénynek és a biztonsági előírásoknak. Az
eszköz üzembe helyezése előtt feltétlenül olvassa el a biztonsági előírásokat,
utasításokat illetve a karbantartási leírást. Az elektromos készülékek használata során
mindig követni kell az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, hogy csökkentse az
áramütés és / vagy sérülés kockázatát az alábbiak szerint:

3

4

2

Biztonsági információk

1. Biztonsági előírások
Figyelmeztetés

Veszély

Olyan veszélyes
helyzeteket jelöl, melyeket
ha nem
kerülhető el, akkor halálos
vagy súlyos sérüléshez
vezethet.
1.1
















A áramütés vagy égési
sérülés.

Figyelmeztetés (Általános figyelmeztetések)

A készülék által kibocsájtott folyadékot nem szabad elektromos
alkatrészek tisztítására alkalmazni, mint például a sütők belseje.
Mindig tartson biztonságos távolságot minden villamos
energiaforrástól,
beleértve az elektromos vezetékeket az áramütés megelőzésére.
Ügyeljen arra, hogy ne csípje oda az újait a könnyen
összekapcsolható hosszabbító rúd zár rendszeréhez.
A felület károsodásának megelőzése érdekében soha ne tisztítson LED, LCD,
plazma vagy hasonló monitorokat ezzel a rendszerrel.
Kerülje a tisztítószer permetezését a levegőbe. Helyezze a tisztítópárnát az üvegre
és permetezzen rövid időközönként.
Kerülje a szemkontaktust a permetezővel. Ne nyelje le és ne
lélegezze be tisztító folyadékot.
Soha ne használjon egynél több rudat egyszerre - egy rövid, vagy
két hosszú hosszabbító rúd, mellyel elérheti a 3,3 m távolságot.
Ne engedje, hogy játékként használják. Szoros felügyelet
szükséges, ha a készüléket gyermekek vagy gyermekek közelében használják.
Ezt a készüléket 8 éves és annál idősebb gyermekek használhatják. Olyan
személyek, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességgel bírnak
vagy hiányos a tapasztalatuk és tudásuk a használatot illetően, szigorú
felügyeletre szorulnak. A készülék biztonságos használatára vonatkozó utasítások
megismeréséig és a esetleges veszélyek megértéséig a készüléket ne használják.
A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a karbantartást
felügyelet nélküli gyermekek nem végezhetik.
Miután kicsomagolta a készüléket, ügyeljen arra, hogy óvatosan dobja el a
műanyagot hogy a gyerekek vagy a csökkent képességűek ne érjék el őket.
Ne tegye ki az elemeket közvetlen napfénynek, hőnek vagy szélnek.
Robbanásveszély áll fenn!
Az akkumulátort el kell távolítani a készülékből, mielőtt megtörténne
leselejtezték. Biztonságosan kell ártalmatlanítani.
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2.1 Rendeltetésszerű használat
Ez egy professzionális tisztítóeszköz a beltéri felületek tisztítására pl.: ablakok,
rozsdamentes acél, stb. Ezt a készüléket úgy tervezték, hogy csak a szakemberek
használják. Mindig ügyeljen arra, hogy a készülék megfelelően legyen összeszerelve,
rendszeresen karbantartva és csak rendeltetésszerűen használják. A munkahelyi
hőmérsékletnek 5 ° C és 40 ° C között kell lennie.
2.2 Professzionális üvegtisztító folyadék - Figyelmeztetés
A Stingray Professional üvegtisztítót csak szakemberek használják. Kérjük,
tartsa távol gyermekektől. Okozhat szemirritációt, káros lehet, ha lenyeli és
kerülje a permet belégzését. Amennyiben szemmel érintkezik a folyadék, nagy
mennyiségű vízzel öblítse ki a szemet. Ha lenyeli a folyadékot, NE hánytassa magát!
Belégzés esetén, vigye ki a személyt friss levegőre. Bőrrel való érintkezés esetén
mossa meg az érintettet felületet vízzel. Ha ezen tünetek bármelyike fennáll, orvosi
ellátást kell kérni. Összetevők: <5% anionos tenzidek, színezékek és illatanyagok.
Ne használja semmilyen LED, LCD vagy plazma képernyőn.
Ne használjon más folyadékot, mint az Unger által ajánlott tisztító folyadékot.
A termék adatlapját elolvashatjuk és letölthetjük a www.ungerglobal.com
weboldalon vagy közvetlenül írhat a compliance@unger-europe.com címre.
Szavatosság
Az Unger általános feltételei érvényesek.
A garancia nem terjed ki az alábbiakra:
• Működési és telepítési hibák.
• Arra az esetre, ha a gépház felnyitását / szétszerelését nem az Unger által kijelölt
szakember végzi (kivéve a 3.4. pontban leírt akkumulátorcserét és az üvegtisztító
tasak cserét a 3.1. pontban leírtak szerint).
• Arra az esetre, ha a csatlakozásokat és a tömlők cseréjét nem az Unger által
kijelölt szakember végzi.
• Arra az esetre, ha nem Unger által ajánlott pótalkatrészeket vagy alkatrészeket
használja.
• Illetéktelen végez módosításokat az eszközön.
• Nem engedélyezett kémiai adalékanyagok használata esetén.
• Ha nem tartja be a biztonsági és karbantartási előírásokat.
A gyártó nem vállal felelősséget a készülék működéséért abban az esetben:
•
•
•
•

Ha nem követi a használati utasítást.
Olyan alkalmazásoknál, amelyek nem felelnek meg a termék leírásnak.
Ha nem felel meg a biztonsági előírásoknak.
A kockázat és a sérülés csökkentése érdekében kövesse az utasításokat.
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A rendszer áttekintése

4

A Stingray egy önállóan is működő modulokból áll. A kézi tisztító egység a háromszög
alakú tisztítófejből áll, melyen egy mikroszálas tisztító betét van. A fej maga rugalmas
és egy beépített szóró fejjel van felszerelve. A háromszög formájának köszönhetően
minden sarok könnyen elérhető. Az egység teste nyitható, itt lehet kicserélni az
üvegtisztító tasakot és az elemeket.
A kézi tisztító egység önmagában is használható, vagy meghosszabbítható a
könnyen összekapcsolható hosszabbító rudakkal. A hosszabbító rudak alján található
a permetező aktiváló gomb, így takarítás közben nem kell a kézi egységgel
irányítani.
Minden könnyen összekapcsolható hosszabbító rúd egy permetező aktiváló gomb
található.

4.1
•
•
•

•
•
•
•

4.2
•
•
•
•
•

4.3
•
•

•
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Telepítés
A tasak elhelyezése a takarító gépbe
Vegyen ki egy új tasakot a dobozból és csavarja le a védősapkát.
Nyissa ki a kézi készülék rekeszét úgy, hogy a fekete gombot
visszafelé csúsztatja, vegye le a fedelet (1. kép).
Nyomja a tasakot a rekesz tetején levő csatlakozóhoz. Forgassa el
a csatlakozócsapot, hogy jobb hozzáférést biztosítson. (2. kép) A
tisztítófej mindig felfelé nézzen.
A szivárgás elkerülése érdekében a lehető legtávolabbra kell tenni
a tasakot a csatlakozócsonkra. (3. kép)
Nyomja meg a tasakot, és csúsztassa le úgy, hogy a rekeszbe
kerüljön.
Tegye vissza a fedelet, és erősítse meg, hogy a fekete gomb a
helyén legyen (4. kép)
Figyelem: Mindig úgy cserélje ki a tasakot, hogy a tisztítófejet
felfelé tartja. Húzza le a tasakot, hogy megakadályozza a
szivárgást a rekeszben. Ha kifröccsent a tisztítófolyadék, akkor tiszta
és száraz, ruhával törölje fel.
A takarító fej összeállítása
Az eszköz háromszög alakú mikroszálas tisztító betéttel van
felszerelve.
A háromszög alakú mikroszálas tisztító betét maximális tisztító
teljesítményt biztosít a Stingray üvegtisztítóval kombinálva.
Helyezze a mikroszálas tisztító betétet a betéttartóra. A rugalmas
sarok pántok segítenek a megfelelő felhelyezésben.
Ha a mikroszálas tisztító betét szennyezett, vegye le és mossa ki.
Kérjük, olvassa el a rávarrt tisztítási utasítás címkét.
Egy adott betét segítségével megtisztítható terület mérete és
minősége, függ a tisztítandó felület állapotától.
Könnyen összekapcsolható hosszabbító rudak
A kézi tisztító egység önállóan használható az egyszerűen elérhető területekhez.
(5. kép)
A kézi tisztító egységet úgy lehet meghosszabbítani, annak érdekében, hogy
elérje a magasabb vagy nehezen elérhető felületeket, hogy a rendelkezésre
álló rövid 63 cm-es vagy a hosszabb 124 cm-es könnyen összekapcsolható
rudakat használja (lásd 4. oldal).
A rendszert legfeljebb három hosszú és egy rövid hosszabbító (ezüst gyűrűs rúd)
használatára tervezték. Legfeljebb 2 hosszú és 1 rövid rúd, ha a rúdnak csak
egy ezüst gyűrűje van. Maximális rúd hossz esetén ajánlott használni a rövid
rudat a legalacsonyabb szekcióban a maximális stabilitás érdekében. Soha ne
lépje túl maximális ajánlott hosszúságot. Az Unger nem vállal felelősséget
semmilyen kárért, amennyiben az utasításokat nem tartja be.
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•

•
•

4.4

•
•
•
•
•
•
•
•
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A készülék egységen és a könnyen összekapcsolható hosszabbító rúdon egy
háromszög alakú kivágás, illetve gomb található. A hosszabbító rudak
hozzáadásakor győződjön meg róla, hogy a zárkapcsok megfelelően be
vannak zárva. (6. kép)
A bezáráshoz nyomjuk meg a zárkapcsot és különítsük el a hosszabbító rudat.
(7. kép).
Ügyeljen arra, hogy ne csípje oda az ujjait a zárkapocshoz.

Akkumulátorcsere

A készülék működéséhez 2 db 1,5 V-os AA elem szükséges.
Az elemtartó a folyadék tasak alatt van.
Egyszerűen távolítsa el a tasakot a rekeszből az akkumulátorcsere során.
Csavarja ki az akkumulátor fedelét.
Vegye ki a régi elemeket, és dobja ki a megfelelő szövetségi,
állami / tartományi és helyi szabályozás és irányelv szerint.
Cserélje ki az új elemeket. Ügyeljen arra, hogy mindegyikük a
megfelelő irányba legyen elhelyezve.
Zárja le a rekeszt és rögzítse a fedelet a csavarral.
Ne tegye ki az elemeket közvetlen napfénynek, hőnek vagy szélnek.
Robbanásveszély áll fenn!

Használat

Minden könnyen összekapcsolható rúdnak saját aktiváló
gombja van a tisztítófolyadék adagolásához. Az alsó kezéhez
legközelebb álló gomb megnyomása a legalkalmasabb.
Mivel a háromszög alakú betét "nagy teljesítményű" mikroszálas
anyagból készül, nem sok üvegtisztítót kell használni. A lehető
legkevesebb folyadékot használja a tisztítási folyamat során.
1. Indítsa el a tisztítást, helyezze a háromszög betétet az ablakra. Csak minimális
nedvességre van szüksége a betétnek, hogy a legjobb eredményt érje el. A
makacs szennyeződések esetén, tartsa nyomva a permetező gombot kb. 1
másodpercig négyzetméterenként.
A zöld mikroszálas betét (SRPD1) esetében javasoljuk, hogy az elején négy
másodpercig nyomja a permetező gombot, hogy benedvesedjen a betét.
Használjon körkörös mozdulatokat az ablakon, hogy a betét teljes felülete
átnedvesedjen.
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2. Kezdje az ablakkeretek tisztításával.
Fordítsa el a jobb szélét a betétnek a
következő keret oldalához, és mozgassa
a következő sarokba. Fordítsa újra a
széleket a következő képkockához,
lépjen lefelé, és ismételje meg hogy az
ablak mind a négy sarkát megtisztítsa.
3. Tisztítsa meg az ablak belső felületét.
Oldalról tisztíthatja a másik oldalra vagy
felülről lefelé. Mindig forgassa a
háromszögfejet az oldalak irányába.

6

Karbantartás és tárolás

Használat után tisztítsa és szárítsa meg az összes hosszabbító rudat egy mikroszálas
ronggyal. Olvassa el és kövesse a mosási címkét a betéten. A rendszert
biztonságosan tárolja. Ne támassza oszlopnak vagy falnak. Tisztítófejjel felfelé ajánlott
tárolni. A Stingray tisztító gépet falra szerelhető szerszámtartóban is tárolhatja. A
tároló helyiség hőmérséklete legfeljebb 5 ° C - 40 ° C között lehet.

7 Műszaki adatok
Hossz / szállítási súly fő egység

51 cm, 750 g

Hosszú / súly rövid hosszabbító rúd

63 cm, 440 g

Hosszú / súly hosszabbító rúd

124 cm, 270 g

Max. tisztítási magasság

3x hosszú, 1x rövid hosszabbító rúd (kb.
4,37 m) (ezüst gyűrűs rúddal)

Tisztítófej méret / mikroszálas betét

25 x 25 x 0,25 cm

Mikroszálas betét anyaga

SRPD1 (zöld): 70% poliészter, 30%
poliamid
SRPD2 (szürke): 90% poliészter, 10%
poliamid

Szükséges elemek

2x 1,5V AA

Stingray Professional üvegtisztító* (150ml)

<5% anionos tenzidek, színezékek és
illatanyagok

A Stingray Professional üvegtisztító*

** elérheti a 150 négyzetmétert
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A tisztítófolyadékot a 3M gyártja.
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Környezetvédelmi információk
A külső csomagolóanyag (a folyadék tasak kivételével) újrahasznosítható. Kérjük,
ne helyezze el a csomagolást a rendes szemétkosárba, hanem gondoskodjon a
megfelelő újrahasznosításról.
Az elhasznált készülékek értékes anyagokat tartalmaznak, amelyek
újrahasznosíthatóak. Kérjük, gondoskodjon a megfelelően a kidobásra szánt
készülékek újrahasznosításáról.
Az elemek olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek nem kerülhetnek a
környezetbe. Kérjük, dobja ki a régi akkumulátorokat az alkalmazandó
szövetségi, állami / tartományi és helyi előírásoknak megfelelően.
Az elemet el kell távolítani a készülékből, mielőtt eldobja és biztonságos szelektív
hulladéktárolóba helyezni.
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