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Enne esimest kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit, isegi juhul kui olete juba sama tüüpi seadet 
kasutanud. Kasutage seadet ainult juhendis kirjeldatud viisil. Hoidke juhend alles kohas, kust selle 
tulevikus vajaduse korral kergesti kätte saate. 
Hoidke vähemalt garantiiperioodi vältel alles originaalkarp, pakkematerjal, ostutšekk ja garantiikaart 
juhuks kui seade vajab garantiiremonti. Sellisel tarnimisel pakkige seade ainult originaalpakendisse.

 



Aurupuhastaja 
SSC 3001YL 

 
 
OLULISED TURVANÕUDED 
LUGEGE HOOLIKALT JA HOIDKE ALLES. 

• See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks füüsiliste, sensoorsete 
või vaimsete puuetega või muudele isikutele, kes teadmatuse või 
kogenematuse tõttu ei suuda seda ohutult kasutada, välja arvatud 
nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on 
õpetatud masinat ohutult kasutama. Lapsed ei tohi seadmega 
mängida. 

• Enne seadme ühendamist vooluvõrku kontrollige seadme etiketilt 
tehniliste näitajate vastavust teie vooluvõrguga. 

• Ühendage seade ainult nõuetekohaselt paigaldatud seinakontakti. 
• Seade on loodud koduseks kasutamiseks. Ärge kasutage seda 

ärilisel otstarbel, tootmishoones ega õues. 
• See seade aitab puhastada põrandaid, liitmikke, kraanikausse, 

plaate ja sillutisi, aknaid, õhupuhasteid, pliidiplaate, ahju uksi, 
grille, tööpindasid, pehmet mööblit, riideid, mänguasju, jne 

• Ärge kasutage seadet nahast esemete, vinüülpõrandate, 
tihendatud vuukideta põrandate, vahatatud põrandate ja mööbli, 
sünteetiliste kangaste, pehmendatud plastist toodete, külmunud 
või madalal temperatuuril oleva klaasi, sametist või seemisnahast 
kangaste või muude materjalide puhastamiseks, mida kuum aur 
võib kahjustada. 

• Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel. 

See sümbol tähendab:  
Tähelepanu: Kuum aur! Põletuse oht. 

• Seadet kasutades pöörake tähelepanu põletuse vältimisele kuuma 
auruga. 

• Ärge asetage seadet ebastabiilsele alusele, laua servale, elektri- või 
gaasipliidile ega muude kütteseadmete lähedale. Asetage seade 
alati kindlale kuivale pinnale.
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• Kasutage seadet ainult koos tootja poolt lisatud 

originaaltarvikutega. 
• Täitke veepaak ainult kraaniveega või destilleeritud veega, kui 

kraanivesi on liiga kare ning põhjustab katlakivi teket. Enne 
veepaagi täitmist veenduge, et seade on väljalülitatud ja 
eemaldatud vooluvõrgust. Täitke veepaak vastavalt juhistele 
peatükis Veepaagi täitmine. Ärge üle täitke. 

• Ärge lisage veepaaki kunagi katlakivieemaldusvahendeid, 
aroomiõlisid, pesuvahendeid, alkoholi, vms. Vastasel korral võite 
seadet kahjustada või põhjustada kehavigastusi: 

• Enne lisaotsikute paigaldamist, eemaldamist või vahetamist 
veenduge, et seade oleks väljalülitatud ja eemaldatud 
vooluvõrgust. 

• Ärge kasutage seadet kohtades, kus on õlivärvi lahusti-, riiete 
puhastamiseks kasutatavate kemikaalide või muid 
plahvatusohtlikke või toksilisi aurusid. 

• Seadet kasutades ärge puutuge kuumenevaid osasid. See võib 
põhjustada põletust. 

• Ärge pöörake seadet kasutamise ajal tagurpidi ega sulgege auru 
väljumisavasid, samuti ärge toppige neisse esemeid. 

• Seadet kasutades ei tohi auru suunate teiste inimeste, loomade või 
elektritarvikuid sisaldavate esemete poole, nagu nt küpsetusahju 
sisemus. 

Tähelepanu: 
Kuum vesi on veepaagis surve all, seega ärge avage täiteava ega 
vabastage surveklappi. 

• Ärge jätke vooluvõrku ühendatud seadet järelvalveta.
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• Kui seade on ühendatud vooluvõrku või kui olete asetanud selle 

jahtuma, hoidke seade ja selle juhe alla 8 a laste käeulatusest 
eemal. 

• Peale kasutamist ja enne seadme puhastamist lülitage seade välja 
ja eemaldage pistik pistikupesast. 

• Laske seadmel täielikult jahtuda enne selle puhastamist või 
ärapanemist. 

• Ärge asetage juhet kuumuse lähedale ega üle teravate servade. 
Seadke juhe kohta, kus te sellele peale ei astu ega seadet maha ei 
tõmba. 

• Elektrilöögi vältimiseks ärge kastke seadet ega juhet vette ega 
muudesse vedelikesse ning ärge peske voolava vee all. 

• Ärge eemaldage pistikut seinakontaktist juhtmest tõmmates. See 
võib juhet või pistikupesa kahjustada. Eemaldage pistik 
seinakontaktist tõmmates õrnalt juhtme pistikust.. 

• Ärge kasutage seadet, kui see on kahjustatud. Kui juhe on 
kahjustatud, laske see vahetada professionaalil. 

• Ärge kasutage seadet, kui see lekib, on kukkunud või sellel on 
nähtavaid kahjustusi. Elektrilöögi vältimiseks ärge püüdke 
tolmuimejat ise parandada ega teha selles muid muudatusi. Kui 
seade vajab parandamist, tuleb seda lasta teha vastavas 
teeninduses. Omavolilise parandamisega riskite tulenevalt juhendi 
mittenõuetekohasest täitmisest garantii katkemisega.



Aurupuhastaja 
SSC 3001YL 

 
AURUPUHASTAJA KIRJELDUS 

 

Kaitseklapp  

Auru otsik 

350 ml veepaak 

175 ml mõõtetops 

Lehter 

Minimopi riidest kate 

Sirge põhiotsik 

Päästikulukk 

Auru päästik 

Painduv voolik 

Märgutuli 
Annab märku küttekeha 
kuumenemisest veepaagis. 

 
Ümar hari (3 tk) 

Minimopi pea 

Akna- ja peeglipuhastustarvik 

Painutatud otsik 
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ÜLEVAADE TARVIKUTEST JA NENDE KASUTUSOTSTARVE 

 

Ärge kasutage aurupuhastajat: 
sünteetiliste-, sametist või seemisnahast kangaste või muude materjalide puhastamiseks, mida kuum 
aur võib kahjustada. 
vahatatud mööbli ja põranda piirkonnas. Aur võib põhjustada läike kadumise. 
külmunud või madalal temperatuuril oleva klaasi puhastamiseks, kuna võib seda kahjustada 
 või purustada. 
värvimata puitpindadel. 

TARVIKUTE PAIGALDAMINE JA EEMALDAMINE 

• Ümara harja A12 ja painutatud otsiku A15 võib paigaldada nii aurupuhastaja otsikule A2, sirgele 
põhiotsikule A7 või painduvale voolikule A10. Kui on vaja ulatuda kaugemale, võite painduvale 
voolikule A10 lisada sirge põhiotsiku A7 ja sellele ümara harja A12 või painutatud otsiku A15. 

• Minimopi A13 võib paigaldada nii aurupuhastaja otsikule A2 kui ka painduvale voolikule A10.

Tarviku tüüp Kasutusotstarve 

Põhiline sirge otsik 
A7 

Võimaldab puhastada: 
- plaate, sillutist ja teisi kõvasid suletud 
ühendustega põrandapindu; 
- veekraane ja sanitaarseadmeid; 
- mänguasju, laudu ja muid tööpindu; 
- raskesti ligipääsetavaid kohti. 

Painduv voolik A10 Kasutatakse raskesti ligipääsetavate kohtade 
puhastamiseks. 

Minimopp riidest 
kattega A13 ja A6 

Kasutatakse riiete, polstermööbli, kardinate, 
voodilinade jms. aurutamiseks ja puhastamiseks. 

Painutatud otsik A15 Võimaldab puhastada: 
- veekraane ja sanitaarseadmeid; 
- mänguasju, laudu ja muid tööpindu; 
- raskesti ligipääsetavaid kohti. 

Akna- ja 
peeglipuhastustarvik 
A14 

Võimaldab puhastada aknaid, peegleid ja 
dušširuumi seinu. 

Ümar hari A12 Võimaldab puhastada: 
- ahje, grille ja grillimistarvikuid; 
- plaate, sillutist ja teisi kõvasid suletud 
ühendustega põrandapindu; 
- veekraane ja sanitaarseadmeid; 
- mänguasju, laudu ja muid tööpindu; 
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Painduva vooliku paigaldamine ja eemaldamine 
• Pange aurupuhastajale A2 painduv voolik A10 nii, et vooliku A10 ühendusel olev märk „I“ joonduks 

sama märgiga aurupuhastajal. Pöörake vooliku A10 ühendust 90 ° vastupäeva. Nüüd on vooliku A10 
ühendus joondatud märgiga „II“ aurupuhastajal. 

• Eemaldage painduv voolik A10 vastupidises järjestuses. 

Sirge põhiotsiku paigaldamine ja eemaldamine 
• Pange aurupuhastajale A2 sirge põhiotsik A7 nii, et otsiku A7 ühendusel olev märk „I“ joonduks sama 

märgiga aurupuhastajal. Pöörake otsikut A7 90 ° vastupäeva. Nüüd on otsiku A7 ühendus „I“ 
joondatud märgiga „II“ aurupuhastajal. 

• Samuti on võimalik ühendada sirge põhiotsik A7 painduva voolikuga A10, pannes otsiku A7 ühenduse 
painduvale voolikule A10 ja keerates otsikut A7 90 ° vastupäeva. See ühendab kaks osa kindlalt. 

• Eemaldage sirge põhiotsik A7 vastupidises järjestuses. 

Ümara harja ja painutatud otsiku paigaldamine ja eemaldamine 
• Ümara harja A12 ja painutatud otsiku A15 võib paigaldada nii aurupuhastaja otsikule A2, sirgele 

põhiotsikule A7 või painduvale voolikule A10. Tarvikud tuleb korralikult kinnitada, et need 
kasutamise ajal ära ei tuleks. 

• Eemaldage hari A12 ja otsik A15 vastupidises järjestuses. 

Minimopi ja riidest katte paigaldamine ja eemaldamine 
• Pange aurupuhastajale A2 minimopp A13 nii, et minimopi A13 ühendusel olev märk „I“ joonduks 

sama märgiga aurupuhastajal. Pöörake minimopi A13 ühendust 90 ° vastupäeva. Nüüd on minimopi 
A13 ühendus „I“ joondatud märgiga „II“ aurupuhastajal. 

• Samuti võite paigaldada minimopi A13 painduva vooliku A10 külge. Esmalt paigaldage painduv voolik 
A10 aurupuhastajale vastavalt juhistele lõigus „Painduva vooliku paigaldamine ja eemaldamine“. 
Seejärel pange minimopp A13 painduvale voolikule A10 ja pöörake minimopi A13 ühendust 90 ° 
vastupäeva. See ühendab kaks osa kindlalt. 

• Tõmmake riidest kate A6 üle minimopi A13 pea. 
• Eemaldage minimopp A13 ja riidest kate A6 vastupidises järjestuses. 

Tähelepanu: 
Laske minimopil A13 ja riidest kattel A6 enne eemaldamist täielikult jahtuda. 

Akna- ja peeglipuhastustarviku paigaldamine ja eemaldamine 
• Paigaldage aurupuhastajale A2 või painduvale voolikule A10 minimopp A13 (riidest kattata) vastavalt 

juhistele lõigus „Minimopi ja riidest katte paigaldamine ja eemaldamine“. 
• Minimopi A13 peale ühendage akna- ja peeglipuhastustarvik A14 nii, et mõlemad tarviku A14 sakid 

lähevad minimopi A13 pea aukudesse. Seejärel suruge tarvikut A14 vastu minimopi A13 pead, kuni 
mõlemad tarviku A14 sakid lähevad minimopi A13 pea aukudesse. 

• Tarviku A14 eemaldamisel vabastage esmalt tarviku A14 ülemise osa sakid tõstes need üles. Seejärel 
kallutage tarvikut A14 minimopi A13 peast eemale ja libistage tarviku A14 alumise osa sakid 
minimopi A13 alumisest osast välja.
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VEEPAAGI TÄITMINE 
1. Veepaagi täitmine enne kasutamist 
• Veenduge, et seade on väljalülitatud ja eemaldatud vooluvõrgust. 
• Kruvige klapp A1 vastupäeva aurupuhastajalt ära. 
• Täitke mõõtenõu A4 puhta veega 175  ml märgini. Pange lehter A5 täiteavale ja hoidke seda seal. 

Valage vesi mõõtenõust A4 ja veepaaki A3. Võite lisada paaki A3 veel 75  ml vett. See täidab 
veepaagi A3 maksimaalse tasemeni, so 250 ml. Ärge täitke veepaaki A3 üle, kuna muidu ei saa aur 
sisse koguneda ja seade ei tööta korralikult. 

• Seejärel sulgege täiteava turvaklapiga A1. Pingutage turvaklappi A1, keerates seda vastupäeva. 

Tähelepanu: 
Täitke veepaak A3 ainult puhta kraanivee või destilleeritud veega, kui kraanivesi on liiga kare. Ärge 
lisage veepaaki A3 kunagi katlakivieemaldusvahendeid, aroomiõlisid, pesuvahendeid, alkoholi, vms. 
Vastasel korral võite seadet kahjustada või põhjustada kehavigastusi. 

2. Veepaagi uuesti täitmine 
• Lülitage seade välja ja eemaldage pistik pistikupesast. Vabastage päästukulukk A8 lükates seda 

avatud tabaluku sümboli suunas ja vajutades seejärel auru vabastuspäästikule A9. Hoidke päästikut 
A9 all, kuni kogu aur on veepaagist A3 vabanenud. 

• Keerake turvaklappi A1 vastupäeva, kuni see on osaliselt vabanenud. Selles faasis ärge turvaventiili 
A1 täiesti lahti keerake. Sellisel viisil tagate järelejäänud auru järkjärgulise vabanemise. Oodake 
umbes 5 minutit, kuni järelejäänud vesi veepaagis A3 jahtub ja seejärel keerake turvaventiil A1 
täielikult lahti ja võtke täiteavalt. 

• Valage ülejäänud vesi veepaagist A3 välja ning laske aurupuhastajal umbes 10  minutit jahtuda. 
Täitke veepaak A3 vastavalt juhistele peatükis Veepaagi täitmine. Ärge üle täitke. Sinna ei tohiks 
panna enam kui 250 ml vett. 

• Keerake ventiil A1 tagasi täiteavale ja pingutage päripäeva keerates. Seejärel jätkake aurupuhastaja 
kasutamist. 

Märkus: 
Juhul kui aurupuhastajas on liiga palju auru, ei ole võimalik turvaventiili A1 välja keerata. Turvaventiil 
A1 hoidub libisemisest ja seda ei ole võimalik vabastada. Sellisel juhul vabastage esmalt kogu aur ja 
seejärel proovige turvaventiil A1 vabastada. Oodake umbes 5 minutit, kuni järelejäänud vesi 
veepaagis A3 jahtub ja seejärel keerake turvaventiil A1 täielikult lahti. 

ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST 
• Veenduge, et seade on väljalülitatud ja eemaldatud vooluvõrgust. 
• Pühkige aurupuhastaja välispind ja tarvikud kergelt niiske lapiga ning kuivatage seejärel hoolikalt.
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AURUPUHASTAJA KASUTAMINE 
• Aurupuhastaja toodab kuuma aru, millega on võimalik kiiresti ja tõhusalt eemaldada rasva, 

kogunenud mustust ja saasta keemilisi vahendeid kasutamata. 
• Me soovitame alati testida auru tõhusust väikesel alal. Peale puhastamist laske katselapil täielikult 

kuivada, nii et saate näha, ega puhastatav pind ei ole kahjustatud, värvi muutnud vms. 
• Veenduge, et tarvikud, mida soovite kasutada, oleksid paigaldatud ja veepaak A3 veega täidetud. 
• Sisestage seinapistik seinakontakti. Kui seade on vooluvõrku ühendatud, süttib märgutuli A11 

näidates, et vesi veepaagis A3 kuumeneb. 

Tähelepanu: 
Enne aurupuhastaja ühendamist vooluvõrku kontrollige, ega päästikulukk A8 ei oleks vabastatud, et 
päästikut A9 ei saaks kogemata vajutada. 

• Vee kuumenemine võtab umbes 2,5  minutit. Seejärel märgutuli A11 kustub. See annab märku, et 
vesi on kuumenenud töötemperatuurini ja aurupuhastaja on valmis kasutamiseks. 

Märkus: 
Märgutuli A11 lülitub töö ajal regulaarselt sisse- ja välja, andes märku temperatuuri säilitamisest. 

• Aur vabaneb, kui päästikulukk A8 vabastatakse ja päästikule A9 vajutatakse. Kui soovite aurujoa 
katkestada, vabastage päästik A9. Päästikulukk A8 läheb algasendisse. See tähendab, et päästik A9 
on jälle kaitstud juhusliku vajutuse vastu. 

• Kui olete aurupuhastaja kasutamise lõpetanud, lülitage seade välja ja eemaldage pistik pistikupesast. 
Vabastage ülejäänud aur ja laske aurupuhastajal jahtuda. Kui see on jahtunud, keerake turvaventiil 
A1 ära, eemaldage ülejäänud vesi veepaagist A3 ja puhastage aurupuhastaja vastavalt lõigu 
Puhastamine ja hooldus juhistele. 

Juhised riiete puhastamiseks 
• Riiete puhastamiseks kasutage riidest kattega A13 minimopi pead A13. 
• Veenduge, et puhastatav materjal on tehtud aurupuhastamiseks sobivast materjalist. Riputage riie ja 

liikuge riidega A6 kaetud minimopiga A13 vertikaalselt ja horisontaalselt üle kanga. 

Juhised peeglite, akende ja muude klaaspindade puhastamiseks 
• Peeglite, akende ja muude klaaspindade puhastamiseks kasutage akna- ja peeglipuhastustarvikut 

A14. 
• Sõitke üle klaaspinna või peegli horisontaalses või vertikaalses suunas. Akende puhastamiseks 

soovitame vabastada auru lühikeste pahvakutena. 
• Ärge kasutage aurupuhastajat kunagi külmunud või madalal temperatuuril oleva klaasi 

puhastamiseks, kuna võib seda kahjustada või purustada. 

Juhised suletud ühendustega põrandapindade puhastamiseks (plaadid jms) 
• Põrandapindade puhastamiseks kasutage painduvat voolikut A10 koos ümara harjaga A12 või 

painutatud otsikuga A16. 
• Liikuge üle plekkide ja mustuse, mis vajavad kuuma auruga eemaldamist. Tugeva määrdumise korral 

kasutage vastavas kohas suurt aurukogust. 
• Kui kasutate ümarat harja A12, ärge suruge liiga tugevalt. 
• Ärge kasutage aurupuhastajat vahatatud pindadel. Kuum aur võib põhjustada läike kadumise.



Aurupuhastaja 
SSC 3001YL 

 

PROBLEEMID JA VEAOTSING 

 

HOOLDUS JA PUHASTAMINE 
Puhastamine 
• Veenduge, et seade on väljalülitatud ja eemaldatud vooluvõrgust. Enne puhastamist vabastage 

ülejäänud aur ja laske aurupuhastajal jahtuda. 
• Keerake turvaventiili A1 aeglaselt vastupäeva. 
• Valage ülejäänud vesi veepaagist A3 välja. 
• Katlakivi tekkimise vältimiseks loputage veepaaki A3 peale igat kasutamist puhta veega. Ärge jätke 

sinna vett. 
• Eemaldage kõik kasutatud tarvikud. Pühkige tarvikud niiske lapiga või peske sooja vee ning 

neutraalse pesuvahendiga. Seejärel loputage sooja veega ning kuivatage hoolikalt. 

Tähelepanu: 
Tarvikud ei sobi nõudepesumasinas pesemiseks. 

• Riidest katet A13 võite pesta käsitsi või pesumasinas temperatuuril 40 °C. Ärge kasutage valgendit 
ega pesupehmendajat. 

• Pühkige aurupuhastaja välispind kergelt niiske lapiga ning kuivatage seejärel hoolikalt. 
• Ärge kasutage kunagi seadme ja selle tarvikute puhastamisel abrasiivseid vahendeid, petrooli, 

lahusteid jne.

Probleem Võimalik põhjus Lahendus 

Madal surve. Veepaak A3 on 
ületäidetud. 

Ärge turvaventiili A1 täiesti lahti keerake. Vastasel 
korral võite ennast kõrvetada. Vabastage 
päästikulukk A8, vajutage päästikule A9, hoidke seda 
all ja oodake pisut. Kui veesurve veepaagis A3 
väheneb, tekib auru moodustumiseks ruumi ja surve 
tõuseb. 

Auru surve langeb 
järsult. 

Veepaak A3 on 
peaaegu tühi. 

Lisage veepaaki A3 vett vastavalt juhistele peatükis 
Veepaagi täitmine. 

Auru asemel tuleb 
aurupuhastajast 
vett. 

Veepaak A3 on 
ületäidetud. 

Lülitage seade välja ja eemaldage pistik pistikupesast. 
Laske seadmel jahtuda. Seejärel eemaldage vesi 
veepaagist A3. Täitke veepaak A3 max 250  ml veega 
vastavalt juhistele peatükis Veepaagi täitmine. 

Päästikule A9 ei ole 
võimalik vajutada. 

Päästikulukk A8 ei 
ole vabastatud. 

Lükake päästukulukk A8 vabastamiseks avatud 
tabaluku sümboli suunas . Hoidke päästukulukk A8 
selles asendis ja vabastage päästik A9. 

Ärge turvaventiili 
A1 lahti keerake. 

Veepaagi A3 surve 
on liiga tugev ja 
avades riskite 
põletusega. 

Vabastage päästikulukk A8 all, vajutage päästikule A9 
ja hoidke all, kuni kogu aur on veepaagist A3 
vabanenud. Seejärel vabastage ettevaatlikult 
turvaventiil A1. Oodake umbes 5 minutit, et vesi 
veepaagis A3 jahtub. Seejärel keerake turvaventiil A1 
täielikult lahti ja võtke täiteavalt. 
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• Elektrilöögi vältimiseks ärge kastke seadet ega juhet vette ega muudesse vedelikesse. 

SÄILITAMINE 
• Hoidke vastavalt juhistele puhastatud aurupuhastajat kuivas puhtas kohas laste käeulatusest eemal. 

 

 

TEHNILISED ANDMED 
Nominaalne pingevahemik ................................................................ 220-240 V 
Nimisagedus ........................................................................................ 50/60 Mz 
Nimivõimsus ...................................................................................  900-1050 W 
Kaitseklass kahjuliku vee sisseimbumise eest .......................................... IPX4 

Tehniliste terminite selgitus 
Kaitseklass kahjuliku vee sisseimbumise eest IPX4 tähendab, et seade on kaitstud veepritsmete vastu. 

Jätame endale õiguse muuta teksti ja tehnilisi näitajaid. 

JUHISED JA INFORMATSIOON PAKKEMATERJALI UTILISEERIMISE KOHTA. 
Utiliseerige pakkematerjal vastavalt jäätmekäitlusseadusele. 

ELEKTRI – JA ELEKTROONIKASEADMETE KÄITLEMISEST. 
See sümbol tootel või pakendil näitab, et toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka. Palun 
viige kasutatud seade elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumispunkti. Vastavalt EL 
seadusele võite kasutatud seadme viia kauplusse kust selle ostsite ning vahetada samalaadse 
uue toote vastu. Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa looduse säästmisele ja väldite 
võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele. Täpsemat infot küsige 
kohalikult teenusepakkujalt või lähimast jäätmekäitluskeskusest. Vastavalt kohalikule 
seadusele võib seadme vale utiliseerimine olla karistatav. 

  
Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel nõu müüjalt. 

 

See toode vastab kõikidele EL vastavatele põhinõuetele. 


