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Tvaika slota MAX 5 
 Lietošanas instrukcija 

Paldies, ka iegādājāties šo produktu. 

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.  

Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzi arī šo instrukciju. 

Apsveicam Jūs esat iegādājies tvaika slotu MAX 5, Jauna, daudz vieglāka, kompaktāka un ar portatīvo 

tvaika tīrītājs. MAX 5 ir jauns tīrīšanas, dezinficēšanas veids, kas daudz efektīvāk iztīrīs jūsu māju 

salīdzinot ar tradicionālajām tīrīšanas metodēm. Tās darbības princips ir pavisam vienkāršs – ūdenim 

pārvēršoties tvaikā, tvaiks atmiekšķē visus netīrumus no tīrāmās virsmas bet mikrošķiedras drāniņa to visu 

savāc. Tīrāmās virsmas ir dezinficētas un nopulētas. Regulāra mājas uzkopšana ar MAX 5 iznīcinās 

putekļu ērcītes, dažāda veida baktērijas un pelējuma sēnīti. 

Slotas sastāvdaļas 

Rokturis 

Apakšējais elektriskā vada turētājs 

Roktura pagarinājuma stiprinājums 

Tvaika plūsmas regulators 

Ūdens tvertnes vāciņš 

Ūdens tvertne 

Tvaika ģenerators 

Fiksēšanas poga 

Slotas galva 

Skats no aizmugures Skats no priekšas 

Ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis (O/I). 

 

Augšējais elektriskā vada turētājs 

 

Elektriskais vads 

Elektriskā vada turētājs 

Roktura stiprināšanas poga 

Roktura pagarinājums 
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Piederumu Komplekts 
 

1. Uzlika paklāju tīrīšanai. 

2. Mikrošķiedras lupatiņa 

grīdas tīrīšanai. 

3. Mērkrūze. 

4. Tvaika ģeneratora sprauslas 

tīrīšanas adata. 

5. Uzgalis tvaika strūklas 

fokusēšanai – ideāls grūti 

aizsniedzamu vietu tīrīšanai. 

6. Birstīte ar misiņa sariem – 

plīts, grila u.c. tamlīdzīgu 

virsmu tīrīšanai. 

7. Birstīte ar neilona sariņiem – 

saudzīgai dažādu virsmu 

tīrīšanai. 

8. Pagarinātāja caurule. 

9. Drāniņa putekļu savākšanai. 

10. Uzgalis putekļu tīrīšanai. 

11. Mikrošķiedras drāniņa logu 

un spoguļu tīrīšanai. 

12. Uzgalis logu un spoguļu 

tīrīšanai un apģērbu 

gludināšanai un 

atsvaidzināšanai. 

13. Mikrošķiedras drāniņa 

apģērbu gludināšanai un 

atsvaidzināšanai 

 

 

Tvaika slotas MAX 5 salikšana: 
 

1.  Savienojiet tvaika 

ģeneratoru ar „slotas galvu” 

kā tas ir parādīts (1a un 1b) 

zīmējumā: uzlieciet tvaika 

ģeneratoru uz „slotas 

galvas” un spiediet to uz 

leju līdz dzirdat „klikšķi”, 

kas liecina, ka slotas galva 

ir nofiksēta. 

Pirms uzsākat tvaika slotas 

MAX 5 lietošanu, 

pārliecinieties, ka „slotas 

galva” stingri turas pie 

tvaika ģeneratora. 
 

2. Ievietojiet roktura 

pagarinājumu tvaika ģeneratora augšpusē (Skat. Zīm. 2a un 2b), un 

spiediet roktura pagarinājumu uz leju līdz dzirdat „klikšķi”, kas 

liecina, ka roktura pagarinājums ir nofiksēts. 
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3. Ievietojiet rokturi roktura 

pagarinājumā (Skat. Zīm. 

3a un 3b), un spiediet 

rokturi uz leju līdz dzirdat 

„klikšķi”, kas liecina, ka 

rokturis ir nofiksēts. 
 

4. Tvaika ģeneratoru, 

pagarinājuma cauruli un 

rokturi savienojiet tā, lai 

grope, kas ir paredzēta 

elektrības vadam ir viena 

pret otru (Sk. Zīm.4a). 

Ievietojiet kabeli tam 

paredzētajā vietā un 

nofiksējiet to ar apakšējā 

vada turētāju (Sk. Zīm.4b). 

Ievietojiet elektrības vadu gropē uz augšpusē nostipriniet to ar 

augšējo vada turētāju (Sk. Zīm.4c) un pēc tam iestipriniet to vada 

turētājā, kas ir uz roktura (Sk. Zīm.4d). 
 

5. Uzlieciet mikrošķiedras drāniņu uz „slotas galvas”. Tā stiprinās ar 

lipekļiem tāpēc pārliecinieties, vai lipeklis uz mikrošķiedras 

drāniņas precīzi sakrīt ar lipekli, kas ir iestiprināts pie „slotas 

galvas” (Sk. Zīm.5a un 5b). Kad mikrošķiedras lupatiņa ir pielikta, 

piespiediet to stingri pie grīdas, lai tā stingri savienojas ar „Slotas 

galvu”. 
 

6. Kad vēlaties tvaika 

slotu MAX5 izmantot 

mīksto grīdas segumu 

tīrīšanai – ielieciet 

tvaika slotas galvu 

uzlikā paklāju tīrīšanai (Sk. Zīm.6a un 6b). Nekad neizmantojiet 

tvaika slotu MAX5 paklāju tīrīšanai bez šīs uzlikas. 

5.  

6. chct 

 

 

 

Uzmanību! Pirms uzsākat uzgaļu nomaiņu vai kādus montāžas darbus, pārliecinieties vai tvaika slota 

MAX5 ir atvienota no strāvas un Ieslēgšanas / Izslēgšanas slēdzis (O/I). 
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Tvaika slotu MAX 5 lietošana 
 

Pirms uzsāciet lietot Tvaika slota MAX5, obligāti iepazīstieties ar zemāk esošo informāciju. 
 

Tvaika slota MAX 5 ir paredzēta sekojošu virsmu tīrīšanai – marmors, granīts, keramikas flīzes, 

paklāji, linolejs, lamināts, parkets un cita veida cietkoksnes virsmas. Atcerieties, ka ne visus grīdas segumus 

var tīrīt ar karstu tvaiku - piemēram, ja Jūs iepriekš esat grīdas ievaskojis, tad tīrot tās ar Tvaika slotu MAX5 

Jūs šo vaska kārtu noņemsiet nost. Nelietojiet šo preci uz grīdas segumiem, kas ir jūtīgi pret paaugstinātu 

temperatūru un mitrumu. Ja grīdas segums nav paredzēts tīrīšanai ar ierīcēm, kas izdala karstumu, tad pēc 

kāda lietošanas laika Jūsu grīdas segums var tikt bojāts. 

 Lietojot tvaika slotu MAX5 uz vinila, linoleja vai citiem pret karstumu jūtīgiem materiāliem esiet 

piesardzīgi, jo pārāk liels karstums var izkausēt līmi, kas ir to sastāvā. Ja Jums ir lamināta vai parketa grīdas 

segumi, pārliecinieties vai tam nav kādi bojājumi, piemēram, plaisas, par kurām var iekļūt mitrums. Lai būtu 

droši, ka tvaika slota MAX5 karstā tvaika padeve nenodarīs kaitējumu Jūsu grīdas segumam izmēģiniet to 

kāda mazāk redzamā vietā. Pirms uzsākat grīdas uzkopšanu pirmo reizi ar tvaika slotu MAX 5 vēlreiz 

pārliecinieties pat pie grīdas seguma ražotāja un / vai izplatītāja, ka Jūsu grīdas segums ir paredzēts tīrīšanai 

ar karstu tvaiku. 

 Uzliku paklāju tīrīšanai izmantojiet vienmēr, kad tīrāt mīkstos grīdas segumus. Neizmantojiet uzliku 

paklāju tīrīšanai, ja tīrāt cietas virsmas - Jūs varat tās saskrāpēt. 

  

 

1. Ūdens tvertnes uzpildīšana: 
 

 Pārliecinieties, ka Tvaika slota 

MAX5 ir atvienota no elektriskās 

tīkla. 
 

 Pagrieziet pulksteņrādītāja virzienā 

ūdens tvertnes vāciņu tieši par 90
0
 

pret simbolu  un noņemiet 

vāciņu (Skat. Zīm. 1a, 1b, 1c). 
 

 Turiet Tvaika slotu MAX5 45 ̊ slīpumā 

(Skat. Zīm. 1d) un izmantojot mērkrūzi, 

piepildiet slotas ūdens tvertni ar ūdeni 

(Skat. Zīm. 1e). Nepārpildiet to! 

Maksimālais ūdens da8udzums, ko drīkst 

iepildīt, ir 400ml/13,5oz. 
 

 Aiztaisiet ūdens tvertni un pagrieziet to pulksteņrādītāja 

virzienā tieši par 90
0
 līdz simbolam (Skat. Zīm. 1g, 1h).  

 

 Pārliecinieties, ka misiņa bumba ūdens tvertnē atrodas 

ūdenī (Skat. Zīm. 1i). 

 

 

Uzmanību! Vietās, kur ūdens ir ciets - ir jālieto destilēts ūdens. 

Nekad nepievienojiet ūdenim tīrīšanas līdzekļus tas var bojāt 

slotu vai padarīt tās darbību nedrošu. 
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2. Tvaika daudzuma regulēšana: 
 

Tvaika daudzumu Jūs varat regulēt pagriežot tvaika plūsmas regulatoru ar 

nepieciešamā režīma attēlu uz leju / pret trīsstūri. 
 

 1-low (zems) un 2-medium (vidējs). Abi šie režīmi ir piemēroti grīdu 

tīrīšanai, piemēram, linoleja, keramikas, marmora, koka, lamināta utt. 

 3-High (augsts). Šis režīms ir piemērots paklāju un segu tīrīšanai. 

 4-Hot Spray (Karsta šalts). Šo režīmu iesakām izmantot, ja nepieciešams 

tīrīt – vannasistabu, logus, virtuvi utt.  

 

Uzmanību! Režīmus var mainīt atkarībā no situācijas un tīrīšanas specifikas. 

Tvaika padeves režīma maiņas laikā Jums tvaika slota nav jāizslēdz.  

 

 

3. Tvaika slotas MAX5 lietošanas uzsākšana: 
 

 Pieslēdziet elektriskās strāvas vadu pie iezemētas elektriskās kontaktligzdas. 

 Zem Ieslēgšanas / Izslēgšanas slēdža iedegsies sarkana gaisma, kas norādīs, ka slota ir pieslēgta 

strāvai. 

 Ieslēgšanas/ izslēgšanas (O/I) slēdzis ir Izslēgts 

pozīcijā (slēdzis nav iespiests). Uzgaidiet, kamēr 

iedegas zaļā diode (apmēram 20-30 sekundes) kas 

norāda, ka slota ir gatava lietošanai. Ja Jūs sāksiet lietot 

slotu pirms zaļās diodes iedegšanās – kopā ar tvaiku 

tiks izpūsts arī ūdens, tādējādi radot peļķes. Tas var 

notikt arī tad, ja Ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdzis ir 

atstāts Ieslēgts pozīcijā (slēdzis ir iespiests uz iekšu) no 

iepriekšējās lietošanas reizes un ierīce ir izslēgta nevis 

nospiežot Ieslēgšanas / Izslēgšanas slēdzi, bet tikai 

izvelkot elektrības kontaktdakšu. 

 Lēnām slidiniet slotu pāri tīrāmajām virsmām. 

Absorbējošais mikrošķiedras pārvalks savāks netīrumus, ko atmiekšķē tvaika plūsma. Turiet pa 

rokai dvieli un noslaukiet lieko ūdeni, ja tas ir, nepieciešams. 

 Kad tvaiku slota pārstāj izdalīt tvaikus, izslēdziet to un atslēdziet no elektriskā tīkla, piepildiet 

ūdens tvertni un turpiniet tīrīšanu. 

 

Lai sasniegtu labāku rezultātu! 

 Pirms lietojat tvaika slotu – izsūciet grīdu ar putekļusūcēju. 

 Lai izvairītos no peļķu rašanās – sekojiet, lai mikrošķiedru lupatiņa ir tīra un sausa. 

 Lai dezinficētu daļu grīdas, turiet tvaika slotu virs šīs daļas aptuveni 10 sekundes, bet ne ilgāk par 15 

sekundēm. 

 

Uzmanību! 

 Neturiet tvaika slotu vienā vietā pārāk ilgi. Tas var bojāt grīdas virsmu. 

 Nelietojiet tvaika slotu uz grīdām, kas ir jutīgas pret karstumu un tvaikiem. 

 Pirmajā lietošanas reizē var paiet ilgāks laiks, līdz slota sāk izdalīt tvaiku, jo ūdenim ir jāaizplūst 

caur filtru līdz sildītājam. 

 Kad piepildāt ar ūdeni pirmo reizi vai piepildāt atkārtoti, var būt dzirdams neliels troksnis, sūknim 

uzsildoties. Tas ir normāli un izbeigsies, kad tvaika slota būs gatava lietošanai. 
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 Ilgstošas lietošanas laikā slotas zaļā diode ieslēgsies un izdzisīs – tas ir normāli. Zaļā gaisma norāda 

uz to, ka sildītājs ir sasniedzis nozīmēto temperatūru, un kad zaļā gaisma nodziest, tas nozīmē, ka 

sildītājs atkal uzsilst. Tas neietekmēs tvaika slotas darbību un Jūs varat turpināt uzkopšanu. 

 Tas ir normāli, ja rodas nedaudz ūdens „krēpu” kopā ar tvaikiem. 

 Tvaika spēks un karstums var dažādi ietekmēt noteiktus materiālus. Vienmēr pirms uzsākat tīrīšanu 

kādā mazāk redzamā vietā pārbaudiet, vai tvaiks nebojā tīrāmo virsmu. 

 

 

Tvaika ģeneratora lietošana 
Tvaika ģeneratoru var atdalīt un lietot atsevišķi, lai tīrītu darba 

virsmas virtuvē, izlietnes, logus un flīzes utt. Jums atliek pievienot 

tikai nepieciešamos uzgaļus. 
 

1. Izņemiet elektrības vadu no augšējā un vidējā vada turētāja un 

izņemiet elektrības vadu no gropes (Skat. Zīm. 1a un 1b).  
 

2. Nospiediet roktura pagarinājuma stiprinājuma pogu un 

izņemiet roktura pagarinājumu no tvaika ģeneratora (Skat. 

Zīm. 2a un 2b). 
 

3. Nospiediet fiksēšanas pogu uz tvaika ģeneratora apakšējās 

daļas un atvienojiet „slotas galvu” (Skat. Zīm. 3a un 3b). 
 

4. Pievienojiet uzgali tvaika strūklas fokusēšanai: Pievienojiet 

uzgali, tam paredzētajā vietā un iespiediet to tvaika ģeneratorā 

to līdz dzirdat „klikšķi”, kas liecina, ka uzgalis ir nofiksēts 

(Skat. Zīm. 4a un 4b). Pirms uzsākat tvaika slotas MAX 5 

lietošanu, pārliecinieties, ka uzgali tvaika strūklas fokusēšanai 

stingri turas pie tvaika ģeneratora. 
 

5. Lai pievienotu - birstīti ar neilona sariņiem vai birstīti ar 

misiņa sariņiem Jums tā ir jāizliek uz uzgaļa tvaika slotas 

fokusēšanai un jāuzspiež līdz atdurei (Skat. Zīm. 5a, 5b, 5c). 

Lai birstītes noņemtu Jums, tās vienkārši ir jānoņem. 

 Birstīte ar neilona sariņiem – paredzēta saudzīgai 

gludu un cietu virsmu, piem., tualetes, izlietnes, 

virtuves letes utt. tīrīšanai. 

 Birstīte ar misiņa sariņiem – paredzēta cietu un 

metālisku virsmām, piem.: grila restes, flīzes, auto 

diski utt. 

 Abus birstīšu veidus var lietot arī plīts un 

u.c. tamlīdzīgu virsmu tīrīšanai. Tīrot uz 

tīrāmās virsmas ievienojiet tīrīšanas 

līdzekļus, ja tas nepieciešams. 
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Āķi 

Papildus uzgaļu uzlikšana un lietošana 
 

Nospiediet fiksēšanas pogu uz tvaika ģeneratora apakšējās daļas un atvienojiet „slotas galvu” vai uzgali 

tvaika plūsmas fokusēšanai. 
 

Pagarinājuma caurules pievienošana. 

Pievienojiet pagarināja cauruli tam paredzētajā vietā un spiediet 

iekšā tvaika ģeneratorā to līdz dzirdat „klikšķi”, kas liecina, ka 

pagarināja caurule ir nofiksēta (Skat. Zīm. 1a, 1b, 1c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzgalis logu tīrīšanai. 
 

1. Uzlieciet uz 

uzgaļa 

miktošķiedras 

drāniņu logu un 

spoguļu tīrīšanai 

un nofiksējiet to 

stingi novelkot ar 

saiti, kas ir 

izvilkta cauri mikrošķiedras drāniņas apmalei (Skat. Zīm. 2a, 2b, 2c).  
 

Uzmanību! Pirms darba uzsākšanas pārliecinieties ka mikrošķiedras lupatiņa stingri turas uz uzgaļa.  
 

 

2. Iespraudiet uzgali pagarinātāja caurules brīvajā 

galā līdz atdurei un lai to nofiksētu – pagrieziet 

uzgali par 90 ˚ (Skat. Zīm. 3a, 3b).  
 

3. Ieslēdziet tvaika ģeneratoru un sāciet tīrīšanu. Ja 

tas ir nepieciešams, lieko ūdeni no stikla 

virsmām Jūs varat noņemt ar uzgaļa augšpusē 

iestrādāto gumiju. 

 

 

Uzgalis drēbju gludināšanai un atsvaidzināšanai.  
 

Drēbju gludināšanai 

tiek izmantots tas 

pats uzgalis, kas 

stikla virsmu tīrīšanai 

- tikai miktošķiedras 

drāniņas logu un 

spoguļu tīrīšanai 

vietā Jums ir jāuzliek 

mikrošķiedras drāniņa, kas ir paredzēta drēbju gludināšanai un atsvaidzināšanai. (Skat. Zīm. 4a, 4b un 4c). 
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1. Pievienojiet uzgali logu tīrīšanai/ drēbju gludināšanai, atsvaidzināšanai pie pagarinājuma caurules kā 

aprakstīts iepriekš. 

2. Uzlieciet uz uzgaļa mikrošķiedras drāniņu drēbju gludināšanai un atsvaidzināšanai. 

3. Ieslēdziet tvaika ģeneratoru un sāciet drēbju gludināšanu / atsvaidzināšanu. 
 

Uzmanību! Pirms sākat apģērba gludināšanu, iesakām izmēģināt gludināšanu ar kādu vecāku apģērba 

gabalu, lai saprastu, cik ātri un kādā attālumā no auduma ir jākustina gludināšanas uzgalis. Atcerieties – 

tvaikam ir jāiekļūst audumā tikai tik daudz lai auduma šķiedras piebriestu un iztaisnotos, bet audums 

nedrīkst kļūt mitrs. 

 

 

Uzgalis putekļu tīrīšanai. 
 

1. Uzlieciet mikrošķiedras drāniņu, kas paredzēta 

putekļu savākšanai uz tam paredzētā uzgaļa 

(Skat. Zīm. 6a, 6b). 
 

2. Pievienojiet uzgali putekļu tīrīšanai pie 

pagarinātāja caurules - iespraudiet uzgali 

pagarinātāja caurules brīvajā galā līdz atdurei un 

lai to nofiksētu – pagrieziet uzgali par 90 ˚ (Skat. 

Zīm. 7a un 7b). 

 

 

 

 

 

Tīrīšana un kopšana 
 

Uzmanību! 

Pirms veicat slotas tīrīšanu un apkopi – pārliecinieties, ka slota ir atslēgta no elektriskā tīkla! 
 

Pēc tvaika slotas lietošanas: 

 Izslēdziet tvaika slotu nospiežot Ieslēgšanas / Izslēgšanas pogu. 

 Atslēdziet slotu no elektriskā tīkla. 

 Pirms noņemiet mikrošķiedras pārvalku, ļaujiet tam atdzist un tad uzmanīgi noņemiet to slotas galvas 

vai stikla virsmu un putekļu tīrīšanas un uzgaļiem, jo tas vēl var būt karsts. 

 Ja ūdens tvertnē ir palicis pāri ūdens – izlejiet to. 

 Pirms novietojat ierīci glabāšanai, ļaujiet ūdenim, kas ir slotas iekšpusē (filtrā un tvaika ģeneratorā) 

iztecēt ārā no tvaiku snīpja. 

 Saritiniet strāvas padeves vadu ap vada turētājem. 

 Noslaukiet tvaiku slotas virsmas ar mīkstu drāniņu. Uzglabājiet slotu sausā vietā. 

 Uzglabājot tvaika slotu vertikālā stāvoklī ar mitru mikrošķiedras pārvalku, uz grīdas var rasties baltas 

pēdas. 

 Šīs pēdas var viegli notīrīt ar etiķi. Noņemiet mikrošķiedras pārvalku pirms uzglabāšanas. 
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Slotas kopšana: 

 Ūdens tvertnes atkaļķošana: 

Lai notīrītu kaļķa nogulsnes, kas uzkrājas ūdens tvertnes iekšpusē, pievienojiet ūdenim vienu 

ēdamkaroti baltā etiķa, noslēdziet tvertni ar vāku un sakratiet tās saturu. Neieslēdziet tvaika padevi. 

Ļaujiet etiķa šķīdumam slotas ūdens tvertnē pastāvēt dažas stundas. Tad izlejiet ūdeni ārā no ūdens 

tvertnes un piepildiet atkal ar tīru ūdeni un izskalojiet tvertni. 

 

 Attīrīšana no kaļķakmens: 

Ja slota sāk izdalīt tvaikus daudz lēnāk nekā parasti vai vispār pārtrauc izdalīt tvaikus, iespējams, 

Jums slota ir jāattīra no kaļķakmens. Ar laiku uz slotas metāla detaļām var veidoties kaļķakmens, kas 

būtiski ietekmē tvaika slotas darbību. Mēs iesakām slotu regulāri tīrīt no kaļķakmens, īpaši vietās, 

kur ir ciets ūdens. Kaļķakmens tīrīšanas biežums ir atkarīgs no ūdens cietības līmeņa un no tā, cik 

bieži Jūs lietojat tvaiku slotu. 

 

Lai notīrītu kaļķakmeni, sekojiet šīm norādēm: 

Lietojot skrāpi 

 Pirms veicat apkopi, pārliecinieties, ka tvaika slota ir atslēgta 

no elektriskā tīkla,. 

 No tvaika ģeneratora noņemiet slotas galvu un rokruri. 

 Izmantojiet komplektā esošo tīrīšanas adatu, lai atbrīvotos no 

kaļķakmens atlikumiem mazajā caurumiņā, kas atrodas tvaiku 

izplūdes vietā (Skat. Zīm. 2). Grozot adatu augšup un lejup, Jūs 

varat iztīrīt tvaika izvades vietu. Vienmēr pārliecinieties, ka 

kaļķakmens ir pilnībā iztīrīts no tvaika izvades vietas, pirms Jūs 

samontējat ierīci atpakaļ. Turpiniet grozīt un kustināt adatu, 

kamēr nogulsnes vairs nav redzamas. 

 Salieciet slotu un turpiniet darbu.  

 

 

Lietojot tīrīšanas līdzekļus 

 Sagatavojiet tīrīšanas līdzekli – 1/3 baltā etiķa uz 2/3 krāna ūdens. Ielejiet to ūdens tvertnē. 

 Ieslēdziet tvaika ģeneratoru, nospiežot Ieslēgšanas / Izslēgšanas slēdzi un ļaujiet tam izdalīt tvaiku 

tik ilgi, kamēr etiķa/ūdens šķīdums ir izlietots. 

 Atkārtojiet iepriekš minēto procedūru tik reizes, cik nepieciešams, līdz tiek panākta normāla tvaika 

plūsma.  

 Izskalojiet ūdens tvertni. 

 Piepildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni, ieslēdziet tvaika ģeneratoru un darbiniet līdz ūdens tvertne ir 

tukša. 

 

Uzmanību! 

Pēc katras kaļķakmens tīrīšanas reizes nepieciešams veikt pārbaudes tīrīšanu kādā maz redzamā vietā, lai 

pārliecinātos, ka sistēmā nav palikušas nogulsnes, kas varētu izdalīties tīrīšanas laikā. 

 

Uzmanību! Visas iepriekš minētās darbības mēs iesakām darīt atklātās un labi vedinātās telpās. 

 

Mikrošķiedru lupatiņu kopšana 

 Drīkst mazgāt veļas mašīnā 60
0 

C (140
0
F). 

 Neizmantot balinātājus un veļas mīkstinātājus. 
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Iespējamās problēmas, to risinājumi 
 

Problēma Iespējamais iemesls Risinājums 

Slota neieslēdzas 
Iespējams, ierīce nav pieslēgta 

pie elektriskā tīkla 

Pārliecinieties, vai ierīce ir 

pieslēgta pie elektriskā tīkla. 

Samazināts tvaika daudzums 

vai tvaika nav vispār. 

 

1. Ūdens tvertne ir tukša  

2. Nosprostots tvaika uzgalis  

3. Kaļķakmens nogulsnes 

1. Piepildiet ūdens tvertni.  

2. Noņemiet tvaika tīrītāja uzgali 

un iztīriet to.  

3. Veiciet kaļķakmens attīrīšanas 

procedūru. 

Tvaiks iet ārā pa 

savienojuma vietām 

1. Piederumi nav pareizi 

pievienoti, 

2. Kaļķa nogulsnes vai kāds 

cits traucēklis atrodas 

savienojuma vietās 

1. Izslēdziet ierīci, ļaujiet tai 

atdzist, noņemiet piederumus 

un nostipriniet tos vēlreiz.  

2. Noņemiet piederumu, 

pārbaudiet un iztīriet 

savienojuma vietas. 

Ūdens pil ārā no 

pagarinājuma caurules 

Caurules iekšpusē ir radies 

kondensāts. 

Turiet cauruli vertikāli un ļaujiet 

ūdenim iztecēt ārā. 

Mikrošķiedras pārvalks 

samirkst 
Pārvalks piesūcas ar ūdeni 

1. Noņemiet pārvalku un 

nomainiet to ar sausu vai 

ļaujiet tam atdzist, tad 

izspiediet to un novietojiet 

atpakaļ. 

2. Samaziniet tvaika padevi. 

 

 

Drošības pasākumi 
 

Lūdzu, iepazīstieties ar instrukciju rūpīgi. Ar jebkādu noteikumu neievērošanu, kas ir atrunāta instrukcija, 

Jūs varat zaudēt preces garantiju.  
 

Pasākumi, lai samazinātu ugunsgrēka izcelšanās, elektrošoka, citu traumu gūšanas risku vai applaucēšanās 

briesmas:  

1. Pārliecinieties, ka spriegums, kas ir norādīts uz ierīces, atbilst Jūsu elektriskās tīkla spriegumam.  

2. Lai nodrošinātu aizsardzību pret elektriskā šoka risku, pieslēdziet slotu tikai pie pareizi iezemētām 

kontaktligzdām.  

3. Šī ierīce ir izstrādāta lietošanai tikai iekštelpās, nelietojiet to ārpus telpām.  

4. Neatstājiet tvaika slotu bez uzraudzības, kad tā ir pieslēgta pie strāvas. Kad esat beiguši tīrīšanu, vienmēr 

atslēdziet slotu no elektriskā tīkla.  

5. Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci. Īpaši jāuzmanās lietojot slotu bērnu, mājdzīvnieku vai augu 

tuvumā.  

6. Tvaika slota MAX 5 nav piemērotiem lietošanai bērniem un personām ar ierobežotām fiziskām, jušanas 

vai psihiskām spējām, kā arī personām, kam nav pietiekami daudz pieredzes un zināšanu, ja vien tās 

neuzrauga un neinstruē attiecībā uz lietošanu kāda persona, kas arī ir atbildīga par viņu drošību. 

7. Nekad nevērsiet slotas un ģeneratora radītos tvaikus pret cilvēkiem, dzīvniekiem vai augiem. 

8. Neiemērciet tvaika slotu MAX 5 ūdenī vai citos šķidrumos. Nekādā gadījumā nepieļaujiet slotas 

samirkšanu! 

9. Nelietojiet slotu, ja tai ir bojāts elektriskais vads vai kontaktdakša. Ja slota nedarbojas kā nākas, ir bojāta, 

atstāta ārpus telpām vai samērcēta ūdenī. Ja strāvas padeves vads ir bojāts, tas ir jānomaina (nomaiņu 

drīkst veikt tikai kvalificēts speciālists).  
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10. Atvienojot slotu no elektriskā tīkla, neizvelciet kontaktdakšu no rozetes velkot aiz elektrības vada, bet 

gan izvelkot kontaktdakšu ar roku. Nelietojiet vadu kā rokturi, neiespiediet vadu durvīs, nevelciet to gar 

asām malām / šķautnēm vai priekšmetiem. Turiet elektrības vadu tālāk no karstām virsmām. 

11. Nekad nemēģiniet ar spēku iespraust kontaktdakšu kontaktligzdā. 

12. Nelietojiet pagarinātājus vai kontaktligzdas ar neatbilstošu strāvas padeves spēju un bez atbilstoša 

zemējuma.  

13. Atslēdziet slotu no kontaktligzdas pēc katras lietošanas.  

14. Neaiztieciet kontaktdakšu vai slotu vai tvaika ģeneratoru ar mitrām rokām un nelietojiet to ar kailām 

kājām.  

15. Neievietojiet priekšmetus slotas atverēs, nelietojiet, ja atveres ir nosprostotas.  

16. Nelietojiet slotu bez mikrošķiedras pārvalka. 

17. Nelietojiet slotu, vispirms nepiepildot ūdens tvertni ar ūdeni.  

18. Esiet īpaši piesardzīgi, lietojot slotu uz kāpnēm.  

19. Uzglabājiet slotu iekštelpās - sausā vietā.  

20. Lietojiet slotu tikai labi apgaismotās vietās.  

21. Nekad nelejiet slotas ūdens tvertnē karstu ūdeni vai citus šķidrumus - piemēram, aromātiskos, 

alkoholiskos vai tīrīšanas produktus. Tas var padarīt ierīci par nedrošu, sabojāt to.  

22. Vienmēr saglabājiet tvaika izvades atveri tīru. Nekad nenovietojiet tvaika izvades atveri uz mīkstas 

virsmas, kas var nosprostot tvaika plūsmu. Neļaujiet vilnai, dzīvnieku spalvām, matiem un citiem 

potenciālajiem aizsprostotājiem iekļūt atverēs, lai nodrošinātu atbilstošu tvaika plūsmu.  

23. Lietojiet tvaika slotu un tvaika ģeneratoru tikai šajā instrukcijā norādītajiem mērķiem. Lietojiet tikai 

ražotāja ieteiktos piederumus. Citu ražotāju piederumu lietošana var kļūt par ugunsgrēka, elektriskā šoka 

vai traumas cēloni.  

24. Tvaikus nedrīkst vērst elektriskos komponentus saturošu ierīču virzienā. 

25. Sargājiet slotu no salīšanas.  

26. Nelietojiet tvaika slotu slēgtās telpās, kas ir pildītas ar viegli uzliesmojošiem, sprādzienbīstamiem vai 

toksiskiem tvaikiem, piemēram, ar krāsu šķīdinātāju vai krāsu iztvaikojumiem u.c. 

27. Nelietojiet uz ādas vai vaskotām mēbelēm un grīdām, sintētiskām šķiedrām, samta vai citiem smalkiem 

audumiem, kas ir jutīgi pret tvaikiem.  

28. Nekad nelietojiet uz nehermetizētas grīdas seguma. Tvaiku pielietošana nehermetizētai koka grīdai var 

izraisīt tās deformāciju vai citādi bojāt grīdas apdari. 

29. Vienmēr pārbaudiet Jūsu grīdas seguma ražotāja sniegtās lietošanas un kopšanas norādes pirms uzsākat 

tvaika slota MAX 5 lietošanu. Pirms uzsākat lietot slotu uz jebkāda veida grīdas, izmēģiniet to uz 

nelielas izolētas grīdas seguma zonas. 

30. Uzgali paklāju tīrīšanai lietojiet tikai uz grīdsegām un paklājiem. Lietojot to, uz citām grīdas virsām Jūs 

varat sašvīkāt un pat saskrāpēt tās. 

31. Uzmanību! Šī ierīce izdala tvaikus un rada mitrumu. Ja tā tiek atstāta darbojamies vienā vietā ilgāk par 

10 – 15 sekundēm – var rasties ūdens pēdas. 

32. Lai nodrošinātu ilgstošu ierīces kalpošanu, pēc lietošanas to vienmēr iztīriet un izlejiet ārā atlikušo 

ūdeni.  

33. Dažādās vietās ūdens kvalitāte var atšķirties. Minerālu nogulsnes var izraisīt pārmērīgu spiediena 

veidošanos tvaika slotas iekšpusē, tādējādi liekot ierīcei pārmērīgi uzkarst un pārstāt funkcionēt. Ja Jūs 

izdzirdat skaļu paukšķošu troksni, tas nozīmē, ka ierīce nav pareizi kopta. Ja rodas šāda veida problēmas, 

nekavējoties pārtrauciet tās lietošanu.  

34. Nelietojiet slotu ar mērķi uzsildīt telpu.  

35. Pirms veicat slotas tīrīšanu – obligāti atslēdziet to no elektriskā tīkla.  

36. Neaiztieciet ierīces karstās virsmas.  

37. Lai izslēgtu ierīci, vispirms nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas pogu pozīcijā „Izslēgts”, tad atslēdziet 

slotu no elektriskā tīkla.  

38. Nelietojiet ierīci citiem mērķiem, kas nav norādīti šajā instrukcijā.  

 

ŠĪ IERĪCE IR DOMĀTA LIETOŠANAI VIENĪGI MĀJAS APSTĀKĻOS. 
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Ja šī ierīce tiek lietota komerciālos nolūkos - ražotāja garantija kļūst par spēkā neesošu. 

 

Svarīgi! 

Vienmēr pēc lietošanas iztukšojiet ūdens tvertni. Ja Ūdens tvertnē ir izveidojušās nogulsnes vai nosēdumi – 

iztīriet ūdens tvertni. 

Nekādā gadījumā nelietojiet nekādus mazgāšanas vai tīrīšanas līdzekļus. 

 

 

Ierīces garantija neattiecas: 

 Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā. 

 Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā nepareiza izmantošana utt.). 

 Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā. 

 Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā. 

 Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces 

pārslogošanas rezultātā. 

 

 

Apkārtējās vides aizsardzība 

 Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci nedrīkst nodot parastos 

sadzīves atkritumos, bet tā nododama atsevišķi īpašā elektrisko un elektronisko iekārtu 

savākšanas vietā. 

Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu līdzcilvēku 

veselības aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide un cilvēku veselība. 

Plašāku informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā, no sava atkritumu 

apsaimniekotāja vai veikalā, kur šo ierīci iegādājāties. 

 

Importēts no Čehijas republikas 
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