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SteamForce / SteamForce Plus

KÖSZÖNJÜK, HOGY MEGTISZTELT MINKET BIZALMÁVAL!
A használati utasítás a készülék részét képezi. Biztonságos helyen kell megőrizni! A
használati utasítást figyelmesen végig kell olvasni, mielőtt használnák a készüléket.

Szállítmány tartalma

1

1 Alapkészülék
2 Gőztömlő
3 Gőzlemezek nagy
4 Gőzlemezek kicsi*
5 Spatula*
6 Használati utasítás
* Csak a SteamForce Plus termékkel
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Az alkalmazott szimbólumok magyarázata
Ez a szimbólum Önre, ill. a készülékre vonatkozó potenciális
veszélyre utal Ez alatt a szimbólum alatt fontos információk
találhatók sérülések és a készülék megrongálódásának elkerülésére.

i

Alkalmazási ötleteket és más különösen hasznos útmutatást jelez.

VIGYÁZAT: A gőzlemez szélein gőz szivároghat ki

!

Forrázásveszély: Fej felett végzett munkák esetén forró vízcseppek
csepeghetnek ki.
Figyelem - égési sérülés veszélye: A felület a használat során
felforrósodhat.
Hordjon munkavégzésnél alkalmas védőkesztyűt.

A munkavégzés során használjon megfelelő védőszemüveget.
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Általános biztonsági utasítások
FIGYELEM!

Minden utasítást el kell olvasni. Áramütés, tűz, illetve súlyos
sérülés lehet a következménye, ha nem tartják be a
következőkben felsorolt utasításokat.

a) Tartsa a munkafelületet tisztán és jól világítsa be. Rendetlenség
vagy sötét munkafelületek balesethez vezethetnek.
b) A villamos szerszám használata alatt tartsa távol a gyermekeket
és más személyeket. Ha elterelődik a figyelme, elvesztheti uralmát a
készülék felett.
c) A csatlakozó dugónak illeszkedni kell a dugaszoló aljzathoz.
A dugót semmilyen módon sem szabad megváltoztatni. Ne
használjon adapter dugót védőföldeléses készülékekkel együtt.
A változatlan dugó és a hozzáillő dugaszoló aljzat csökkenti a villamos
áramütés kockázatát.
d) Kerülje, hogy testrészei földelt felületekkel, mint pl. csövekkel,
fűtőtestekkel, tűzhelyekkel és hűtőszekrényekkel érintkezzenek. A
villamos áramütés kockázata megnövekszik, ha a testünk le van földelve.
e) A készüléket fizikai, érzékszervi vagy mentális képességeikben
korlátozott, ill. megfelelő gyakorlattal vagy tudással nem
rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha őket felügyelik,
ill. ha a készülék biztonságos használatára megfelelő képzést
kaptak, és megértették a használattal járó kockázatokat.
f) Gyermekeknek nem szabad a készülékkel játszaniuk. Leforrázhatják
magukat, illetve áramütést szenvedhetnek.

Biztonsági utasítások a gőzös tapétaleszedőhöz
Figyelem! A forró gőzzel (min. 100 °C) végzett munka során fennáll a
súlyos égési sérülések veszélye.
A készülékből forró gőz és forrásban lévő víz szabadulhat ki,
ha a készülék meghibásodása miatt túlnyomás keletkezik, és
működésbe lép a biztonsági szelep (5 A).
Használat közben óvatosan változtassa a készülék helyzetét.
A gőzfejlesztő, a tömlő és a gőzlemez nagyon magas
hőmérsékletű is lehet. Használat közben mindig megfelelő
védőruházatot/védőkesztyűt kell viselni.
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A készülék működtetéséhez kizárólag tiszta vizet szabad használni, aktív
összetevők vagy adalékanyagok nélkül. Ne kapcsolja be a készüléket, ha az
üres.
Ne irányítsa a gőzlemezt/lándzsát emberekre, állatokra vagy hőmérsékletre
érzékeny tárgyakra. Folyadékot és gőzt ne irányítson közvetlenül elektromos
készülékre vagy olyan berendezésre, amely elektromos alkatrészt
tartalmazhat. Mindig ügyelni kell rá, hogy a készülék stabilan, vízszintes
helyzetben álljon (a földön) (6. ábra).
Ne másszon fel a készülékre vagy a gőztömlőre, illetve ne helyezzen rájuk
tárgyakat. Semmiképpen ne csavarja meg vagy törje meg a gőztömlőt,
és soha ne zárja el a szelepet. A készüléket kizárólag a fogantyújánál fogva
hordozza.
Semmiképpen ne húzza a gőztömlőnél vagy a tápkábelnél fogva. A készüléket
tilos tovább használni, ha az leesett, azon sérülés látható, ill. ha az már nem
tömített.
Semmiképpen ne merítse folyadékba a készüléket. A töltéshez/utántöltéshez,
az ürítéshez, a tartozékok minden egyes cseréjehez, a karbantartáshoz illetve
ha a gőzölő készülék nincs használatban (beleértve a munkaszüneteket is) a
hálózati kábel dugóját a fali aljzatból ki kell húzni. Tartsa távol a készüléket a
gyerekektől, amikor az be van kapcsolva, ill. ha az éppen hűl.
Semmiképpen ne töltsön túl sok folyadékot a készülékbe. Túltöltés vagy
hiba esetén húzza ki a hálózati tápkábel dugóját. Kizárólag eredeti Wagner
pótalkatrészeket és tartozékokat szabad használni!
Vigyázat! Rövidzárlat veszélye! A konnektorokat és kapcsolókat le kell
takarni, és nem szabad érintkezniük a gőzzel. Hosszabbító kábel használata
esetén: maximális hossz 10 m – a kábel keresztmetszete legyen legalább 3
x 1 mm². Előzze meg a sérüléseket! Fa/gipsz felületek és bevonatos anyagok
közelében végzett munkák során a készülékből kilépő hő vagy gőz károsíthatja
ezeket az anyagokat. Megoldás: Használjon kartonból vagy fémből készült
hő-/gőzpajzsot. Túlmelegedés esetén a készülék automatikusan kikapcsol.
Körülbelül 10 perc után a készülék automatikusan ismét bekapcsol. A
gőzölési idő körülbelül 70 perc. A készüléket tilos felügyelet nélkül hagyni,
ha az csatlakoztatva van a hálózathoz. Ne állítsa fel a készüléket gyerekek és
állatok közelében. A gőzfejlesztő tartályát soha nem szabad teljesen leüríteni.
5

H

SteamForce / SteamForce Plus

Rendeltetésszerű használat

A gőzzel működő tapétaleszedő kizárólag tapéták leszedésére szolgál.
A gőzös tapétaleszedő optimális élettartama úgy garantálható, ha minden egyes használat
után kihúzzák a tápkábelt, és gondosan megtisztítják a készüléket.
VIGYÁZAT! - A gőz leoldhatja a laza, törött, porózus vagy gyengén megkötött vakolatot.
A munka megkezdése előtt tesztelje a készüléket egy kis területen. Ne tartsa túl sokáig
egy helyzetben a gőzlemezt, és vegye le a felületről, ha a vakolat elkezd morzsolódni.
VÉDJE AZ OTTHONÁT - Nem keletkeznek gőzfoltok a szőnyegeken és bútorokon, ha a
készüléket egy kemény lapos lemezre helyezi. Ügyeljen rá, hogy a készülék ne csússzon
el, illetve ne boruljon fel. A védőfólia és az újságpapír nem nyújt elegendő védelmet.

Előkészítés
Különösen a többrétegű, átfestett vagy vízátnemeresztő tapéták esetén
javasolt keresztirányban dolgozni a tapéta-spatulával az eltávolítandó
területeken.

Üzemeltetés

• Távolítsa el a betöltő dugót, és töltse fel a készüléket tiszta vízzel a MAX szintjelzésig.
Helyezze vissza a dugót (1. + 2. ábra).
• Csavarja rá kézzel a tömlőt a forróvíz-tartály és a gőzlemez menetes csatlakozásaira,
•
•
•
•
•
•
•

hogy biztonságosan legyen rögzítve. NE HÚZZA MEG TÚLSÁGOSAN (3. + 4. ábra).
Használat közben rendszeresen ellenőrizze, hogy nem lazultak-e meg a csatlakozások.
Dugja be a készülék tápkábelét a konnektorba (5. ábra).
A gőz előállításához legfeljebb kb. 12 perc időre lehet szükség. Ez a betöltött víz
mennyiségétől és hőmérsékletétől függ (7. ábra).
A készüléket nem szabad őrizetlenül hagyni. Gyermekek és háziállatok ne tartózkodjanak
a helyiségben.
A gőzfejlesztés befejeződése előtt kis idővel kis mennyiségű víz jelenik meg buborékok
formájában a gőzlemezen.
Vigyázat. A gőz megjelenése előtt forró víz léphet ki a készülékből.
Tartsa a gőzlemezt körülbelül 10 másodpercig a tapétára fektetve – utána tapétakaparóval
le lehet szedni a tapétát (9. ábra).
A szükséges gőz mennyisége a tapéta fajtájától függően változik. Addig dolgozzon a
gőzös készülékkel, amíg alacsony nem lesz a víz szintje. Ekkor húzza ki a készüléket, és
hagyja hűlni legalább 2 percig (11. ábra).
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Figyelem!Vigyázat: A forró folyadékok vagy a gőz égési sérüléseket okozhatnak.

Forrázásveszély! Még a forró állapotú gőzből is lecsapódhatnak tűzforró
cseppek. A gőzt nem szabad elektromos berendezésekre irányítani. A
forrázásveszélyre a dugókon látható szimbólum figyelmeztet.
Vigyázat, gőz - A tartályfedél kinyitásakor és a készülék utántöltésekor a
készülékból forró gőz áramolhat kifele. A munka befejezésekor hagyni kell
teljesen kihűlni a készüléket, majd le kell üríteni. A készüléket kizárólag üresen
és szárazon tárolja.
A készüléket mindig üres állapotban kell tárolni. A töltődugó
felcsavarozása előtt a készüléknek mindig legalább 2 percig hűlnie
kell. Vigyázat! Forrázásveszély! (11. ábra).
Melegítés közben forró víz léphet ki a gőzlemezből. Fej felett végzett
munkák esetén forró víz léphet ki.

Vízkőmentesítés

i

A vízkő-lerakódások károsítják a készüléket. A rendszeres
vízkőmentesítés elengedhetetlen feltétele annak, hogy az eszköz
működőképes maradjon. A készüléket az alul található táblázatnak
megfelelően a víz keménységi fokának figyelembe vételével
vízkőtelenítse. A garancia nem vonatkozik az olyan készülékekre,
amelyek a vízkőmentesítés hiánya miatt hibásodtak meg!

Keménységi fok

mmol/l

Vízkőoldás-javaslat

Alacsony

< 1,50

11 tartályfeltöltés után (44 L)

Közepes

1,50 - 2,50

9 tartályfeltöltés után (36 L)

> 2,50

6 tartályfeltöltés után (24 L)

Magas

• Használjon kereskedelmi forgalomban kapható vízkőmentesítő folyadékot vagy
tablettát, és töltsön 1,5 liter vizet egy mérőedénybe.
• Adja hozzá a gyártó utasításai szerint szükséges mennyiségű vízkőoldó szert, és
alaposan keverje össze az oldatot.
• Töltse be a vízkőoldó oldatot a készülékbe.
• Hagyja hatni a vízkőoldót körülbelül 30 percig.
• Utána ürítse le teljesen a gőzös tapétaleszedőt.
• Ezután alaposan öblítse át friss vízzel a készüléket kétszer-háromszor, a vízkőoldó
maradékának eltávolítása érdekében.

Raktározás
Tárolja üresen, függőlegesen felállítva és száraz állapotban.
7
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Műszaki adatok
Feszültség:
Gőzölési idő:*
Max. töltőmennyiség:
Súly (készülék, gőz-tömlő,
nagy méretű gőzőlőlap):
Tömlő hosszúság:

220-240 V ~
70 min.
4,0 L
1,8 kg

Teljesítményfelvétel:
Gőzadagolás:
A nagy gőzlemez súlya:
A kis gőzlemez súlya:

2000W
45 g/ min
150 g
60 g

3,7 m

*Hozzávetőleges gőzölési idő a biztonsági lekapcsolás előtt.

Üzemzavar elhárítás
Üzemzavar
Nem működik
a gőzös
tapétaleszedő

Hibaok

• Vízkő rakódott le a fűtőelemre
• Túl kevés víz van a tartályban.

•

Megoldás

➞➞Tisztítsa meg
➞➞Töltse fel vízzel. Várjon 2
Egy megfelelő biztonsági eszköz
percet. Az utántöltés hatására
megakadályozza a fűtőszál
a biztonsági eszköz visszaáll
túlmelegedését, ha túl kevés víz
alapállapotba.
van a tartályban.
A készülék ferdén áll, a fűtőelem ➞➞Állítsa vízszintes helyzetbe a
nem ér bele a vízbe.
készüléket.

Alkatrész jegyzék
Tétel

Megnevezés

Rendelési szám

1

Gőztömlő

2414575

2

Gőzlemezek nagy

2414572

3

Gőzlemezek kicsi

2414573

4

Spatula

2414574

5

Tanksapka

2414576

Környezetvédelem
A készüléket tartozékokkal és csomagolással együtt környezettudatos
újrahasznosításnak kell átadni. Kiselejtezésnél a készüléket ne tegye a háztartási
szemétbe. Segítse a környezetvédelmet, ezért a készülékét vigye el egy helyi
megsemmisítő helyre vagy érdeklődjön a szakkereskedésben.
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Fontos megjegyzés a termékszavatosságra vonakozóan!
Egy EU-rendelet értelmében a gyártó a termékért termékhibák esetén korlátlanul csak
akkor felel, ha valamennyi alkatrész a gyártótól származik, vagy azokat ő engedélyezte, ill.
ha a készülékek összeszerelése, és üzemeltetése szakszerűen történt. Idegen tartozékok, és
pótalkatrészek alkalmazása esetén a felelősség teljesen vagy részben kizárható, amennyiben
az idegen tartozék vagy idegen pótalkatrészek alkalmazása vezet termékhibához.

3+1 év garancia
A garancia 3 évre szól, az eladás napjától számítva (pénztárblokk). A garancia további
12 hónappal meghosszabbodik, ha a készüléket a vásárlást követő 4 héten belül
interneten, a www.wagner-group.com/3plus1 alatt regisztrálják. A regisztráció
csak akkor lehetséges, ha a vevő az ott szükséges adatai mentésébe beleegyezik. A
garancia azon hibák ingyenes elhárítására korlátozódik, amelyek igazolhatóan a
nem kifogástalan anyagok gyártás során történő használatára vagy szerelési hibákra
vezethetőek vissza, valamint a rossz alkatrészek ingyenes cseréjére. Kizárja a garanciát
az a használat vagy üzembe helyezés valamint azok az önállóan elvégzett szerelések
vagy javítások, amelyek az Üzemeltetési útmutatónkban nincsenek megadva.
A kopásnak kitett alkatrészek szintén mentesek a garancia alól. A garancia kizárja az
ipari alkalmazást. A garanciavállalás jogát nyomatékosan fenntartjuk magunknak.
A garancia megszűnik abban az esetben, ha a készüléket más személyek bontották
meg, mint a WAGNER szerviz személyzete. A szállítási sérülések, karbantartó
munkák valamint a hibás karbantartó munkák miatt bekövetkező károk és
üzemzavarok nem tartoznak a garanciális szolgáltatások közé. A készülék megvételét
a garancia igénybevételénél az eredeti bizonylat bemutatásával kell bizonyítani.
Amennyire a törvény szerint lehetséges, kizárunk minden felelősséget minden személyi,
dologi vagy következményes károkra vonatrkozóan, különösen akkor, ha a készüléket
más célra használták, mint az Üzemeltetési útmutatóban meghatározott felhasználási
cél, továbbá a készüléket nem a mi üzemeltetési útmutatónk szerint helyezték üzembe
vagy javították meg, vagy nem szakember végzett rajta önállóan javításokat.A jelen
Üzemeltetési útmutatón túlmenő javításokra vagy helyreállító munkákra fenntartjuk
magunknak azt a jogot, hogy ezeket a gyárban végezzük el. Jótállás vagy javítás
esetén, kérem forduljon az eladóhelyre.
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EU megfelelőségi nyilatkozat
Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az alábbi
vonatkozó rendeletekben foglalt előírásoknak:
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU
Alkalmazott harmonizált szabványok:
EN 60335-1, EN 60335-2-54, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 62233
Az EU megfelelőségi nyilatkozatot a termékhez mellékeltük.
Az szükség esetén a következő rendelési kóddal utánrendelhető: 2410392.
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KÜLÖNLEGES INSPIRÁCIÓS MÓD
A következő projektjét keresi? Akkor nézzen körül a projektkeresőnkben.
Itt praktikus útmutatásokat találhat a felújítás, szépítés és csináld magad témaköreiben.
Így egyedülállóvá teheti otthonát. Tegye széppé környezetét!

Eljött a tapétacsere ideje!

Fesse újra a teraszát!

Hozzon létre nagyszerű színekben pompázó
kül-, és beltereket!

Még több inspirációra van szüksége?
wagner-group.com/projects
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+7 (499)
705-11-31
1 3193066
info@wagner.ru

PUT WAGNER
ROMIB
S.R.L. SERVICE

ul. E.Poligonului
Imieli 27 nr. 5 - 7
str.
41-605 Swietochlowice
100070
Ploiesti ,judet Prahova
+48/32/346 37 00
TT +40-344801240
+48/32/346 37 13
FF +40-344801239

J. WAGNER AG
Industriestraße
TEHOMIX
OY 22

9450 Altstätten
Telekatu
10
T +41 TURKU
71 - 7 57 22 11
20360
+41 71
57 23999
23
TF +385
(0)- 27 2755
F +385 (0) 2 2755 995

FHC SRL

Via Stazione 94,
26013 Crema (CR)
T 0373 204839
F 0373 204845

14 -16 Kevlar Close
Braeside, VIC 3195
T +61 9587 2000
F +61 9580 9120

GR

DELOS S.A.

Gonetsa area
Markopoulo Mesogaias 190 03
Attiki, Greece
P.O. BOX 293
T 22990 41056
F 22990 41059
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