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� FIGYELMEZTETÉS
Ez csak egy rövid útmutató! A tisztítószer használata előtt olvassa el a termékre vonatkozó tudnivalókat és 
vegye figyelembe a biztonsági utasításokat a termék címkéjén. Vegye figyelembe az adagolási útmutatót 
a termék címkéjén.
A biztonsági utasítások be nem tartása esetén a tisztítandó tárgy megrongálódhat és veszélybe kerülhet 
a környezet, a felhasználó, illetve más személyek.

Előkészület

1 A B C A A szőnyeget a tisztítás előtt alaposan fel kell 
porszívózni és nagyobb szennyeződéstől 
mentessé kell tenni.

B A kívánt alkalmazási felületnek megfelelő 
mennyiségű port egy tartályba tölteni 
(100 g/10 l vagy egy mérőpohár tartályonként) 
és vízzel összekeverni.

C Töltse a tisztítószer keveréket a tiszta víz 
tartályba.

Tisztítás

2 A B C A A makacs foltokat előre kell kezelni és el kell 
távolítani. 

B Enyhe szennyeződések: A tisztítószeroldatot 
egy munkamenetben permetezni és felszívni. 
Erős szennyeződések: A tisztítószer oldatot 
feloldani és hatni hagyni. A második lépésben 
a felületet még egyszer permetezze le és 
ugyanakkor szívja is fel.

C Hagyja teljesen megszáradni a felületet.

Megjegyzés
A tisztítási időtartam a helyiség klímájától és a 
szőnyeg minőségétől függ.

Tisztítás után 

3 A B A Munka után a tartozékokat, munkaanyagot és 
a gépeket alaposan meg kell tisztítani.

B A szőnyeget a következő karbantartási 
tisztítás során alaposan fel kell porszívózni.


	CarpetPro
	szőnyegtisztító RM 760 por 
	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLENHAUPTTEXT>
	<TABELLENREIHE>
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	n FIGYELMEZTETÉS 
	n FIGYELMEZTETÉS
	n FIGYELMEZTETÉS
	n FIGYELMEZTETÉS

	Ez csak egy rövid útmutató! A tisztítószer használata előtt olvassa el a termékre vonatkozó tudnivalókat és vegye figyelembe a biztonsági utasításokat a termék címkéjén. Vegye figyelembe az adagolási útmutatót a termék címkéjén.
	Ez csak egy rövid útmutató! A tisztítószer használata előtt olvassa el a termékre vonatkozó tudnivalókat és vegye figyelembe a biztonsági utasításokat a termék címkéjén. Vegye figyelembe az adagolási útmutatót a termék címkéjén.

	A biztonsági utasítások be nem tartása esetén a tisztítandó tárgy megrongálódhat és veszélybe kerülhet a környezet, a felhasználó, illetve más személyek.
	A biztonsági utasítások be nem tartása esetén a tisztítandó tárgy megrongálódhat és veszélybe kerülhet a környezet, a felhasználó, illetve más személyek.








	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLENKOPFZEILE>
	<TABELLENREIHE>
	Előkészület
	Előkészület
	Előkészület
	Előkészület





	<TABELLENHAUPTTEXT>
	<TABELLENREIHE>
	1
	1
	1


	A 
	A
	A

	<GRAFIK>
	<GRAFIK>


	B 
	B
	B

	<GRAFIK>
	<GRAFIK>


	C 
	C
	C

	<GRAFIK>
	<GRAFIK>


	A A szőnyeget a tisztítás előtt alaposan fel kell porszívózni és nagyobb szennyeződéstől mentessé kell tenni. 
	A A szőnyeget a tisztítás előtt alaposan fel kell porszívózni és nagyobb szennyeződéstől mentessé kell tenni.
	A A szőnyeget a tisztítás előtt alaposan fel kell porszívózni és nagyobb szennyeződéstől mentessé kell tenni.
	A A szőnyeget a tisztítás előtt alaposan fel kell porszívózni és nagyobb szennyeződéstől mentessé kell tenni.

	B A kívánt alkalmazási felületnek megfelelő mennyiségű port egy tartályba tölteni (100 g/10 l vagy egy mérőpohár tartályonként) és vízzel összekeverni.
	B A kívánt alkalmazási felületnek megfelelő mennyiségű port egy tartályba tölteni (100 g/10 l vagy egy mérőpohár tartályonként) és vízzel összekeverni.

	C Töltse a tisztítószer keveréket a tiszta víz tartályba.
	C Töltse a tisztítószer keveréket a tiszta víz tartályba.








	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLENKOPFZEILE>
	<TABELLENREIHE>
	Tisztítás
	Tisztítás
	Tisztítás




	<TABELLENHAUPTTEXT>
	<TABELLENREIHE>
	2
	2
	2


	A 
	A 
	A 

	<GRAFIK>
	<GRAFIK>


	B 
	B
	B

	<GRAFIK>
	<GRAFIK>


	C 
	C
	C

	<GRAFIK>
	<GRAFIK>


	A A makacs foltokat előre kell kezelni és el kell távolítani. 
	A A makacs foltokat előre kell kezelni és el kell távolítani. 
	A A makacs foltokat előre kell kezelni és el kell távolítani. 
	A A makacs foltokat előre kell kezelni és el kell távolítani. 

	B Enyhe szennyeződések: A tisztítószeroldatot egy munkamenetben permetezni és felszívni. Erős szennyeződések: A tisztítószer oldatot feloldani és hatni hagyni. A második lépésben a felületet még egyszer permetezze le és ugyanakkor s...
	B Enyhe szennyeződések: A tisztítószeroldatot egy munkamenetben permetezni és felszívni. Erős szennyeződések: A tisztítószer oldatot feloldani és hatni hagyni. A második lépésben a felületet még egyszer permetezze le és ugyanakkor s...

	C Hagyja teljesen megszáradni a felületet.
	C Hagyja teljesen megszáradni a felületet.


	Megjegyzés
	Megjegyzés

	A tisztítási időtartam a helyiség klímájától és a szőnyeg minőségétől függ.
	A tisztítási időtartam a helyiség klímájától és a szőnyeg minőségétől függ.







	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLENKOPFZEILE>
	<TABELLENREIHE>
	Tisztítás után 
	Tisztítás után 
	Tisztítás után 




	<TABELLENHAUPTTEXT>
	<TABELLENREIHE>
	3
	3
	3


	A 
	A
	A

	<GRAFIK>
	<GRAFIK>


	B 
	B
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>


	A Munka után a tartozékokat, munkaanyagot és a gépeket alaposan meg kell tisztítani. 
	A Munka után a tartozékokat, munkaanyagot és a gépeket alaposan meg kell tisztítani. 
	A Munka után a tartozékokat, munkaanyagot és a gépeket alaposan meg kell tisztítani. 
	A Munka után a tartozékokat, munkaanyagot és a gépeket alaposan meg kell tisztítani. 

	B A szőnyeget a következő karbantartási tisztítás során alaposan fel kell porszívózni.
	B A szőnyeget a következő karbantartási tisztítás során alaposan fel kell porszívózni.









