
KÄYTTÖOHJE

DOLPHIN - MADE IN GERMANY



ONNITTELUT 
MAAILMAN 
PARHAAN 
PESURIN 

HANKINNASTA!

Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa. 
Opastusvideot pääset katsomaan suoraan
QR-koodin kautta tai osoitteesta:  
www.dolphin.fi/vinkkivideot

Jotta voit lukea QR-koodeja mobiililaitteella, 
tarvitset kameralla varustetun mobiililaitteen ja
siihen asennetun QR-koodin lukijaohjelman.
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1. TURVALLISUUSOHJEET
Lue käyttöohje huolellisesti läpi. Se sisältää tärkeitä 
ohjeita CWN DOLPHIN YHDISTELMÄPESURIN 
käytöstä, huollosta ja käyttöturvallisuudesta. Pidä 
käyttöohje tallessa ja anna se laitteen seuraavalle 
omistajalle. Valmistaja ei vastaa laitteesta, jos seuraa-
via ohjeita ei noudateta.

• Laitetta ei saa missään tapauksessa ottaa käyttöön, 
jos: 
• verkkojohto on viallinen, 
• laitteessa on näkyviä vikoja tai 
• se on pudonnut maahan.

• Tyyppikilvessä ilmoitetun jännitteen on vastattava 
jakelujännitettä. Tyyppikilpi on laitteen pohjassa. 
Laitetta ei saa kytkeä moniosaiseen jatkojohtoon 
eikä pistorasiaadapteriin.

• Hävitä pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti.
• Älä koskaan käytä laitetta tiloissa, joissa säilytetään 

helposti syttyviä aineita tai joihin on muodostunut 
kaasuja.

• Älä koskaan jätä päälle kytkettyä laitetta ilman 
valvontaa.

• 8 vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joiden fyysi-
set, aistitoimintoihin liittyvät tai henkiset kyvyt ovat 
alentuneet tai joilta puuttuu kokemusta ja/tai tietoa, 
voivat käyttää laitetta, jos heitä valvotaan tai heille 
on annettu ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja 
he ovat ymmärtäneet siitä aiheutuvat vaarat. Lapset 
eivät saa leikkiä laitteella eivätkä puhdistaa tai 
huoltaa laitetta ilman valvontaa.

• Erityistä varovaisuutta on noudatettava porrasaskel-
mien puhdistuksessa. Varmista, että laite on tukevas-
ti paikallaan portaiden alapäässä ja huolehdi, ettei 
letkun pituutta venytetä. Älä koskaan aseta laitetta 
pystyasentoon, sillä säiliöt saattavat vuotaa.

• Älä seiso laitteen päällä äläkä venytä tai taivuta 
letkuja.

• HUOMIO! Tämä laitemalli ei sovellu terveydelle 
vaarallisten aineiden, liuotinpitoisten nesteiden 
kuten lakkaohenteiden, öljyn ja bensiinin tai syövyt-
tävien nesteiden imurointiin.

• Älä imuroi hienopölyä kuten kirjoitinmustetta tai 
nokea, sillä se voi vähentää laitteen suodatustehoa 
ja aiheuttaa vahinkoja.

• Älä vie suuttimia äläkä putkia pään läheisyyteen 
laitetta käytettäessä.

• Älä imuroi ihmisiä tai eläimiä.
• Älä koskaan suuntaa puhdistusaine- tai höyry-

suihkua ihmisiin, eläimiin, pistorasioihin tai sähkö-
laitteisiin.

• Henkilöiden, joiden iho on herkkä, tulisi välttää suoraa 
kosketusta puhdistusnesteeseen. Jos nestettä joutuu 
limakalvoille, huuhtele ne heti runsaalla vedellä.

• Tyhjennä säiliö aina märkä/kosteapuhdistuksen 
jälkeen. Kemialliset aineet, kuten kovalattioiden ja 
mattojen puhdistusaineet, on pidettävä poissa lasten 
ulottuvilta.

• Laitteen toiminnot ja puhdistusteho voidaan taata vain 
alkuperäisiä puhdistusaineita käytettäessä.

• HUOMIO! Varmista, että höyry korkki on tiukasti kiinni 
ennen kuin kytket höyrykattilan lämmityksen päälle. 
Älä koskaan lämmitä höyrykattilaa ilman höyrykorkkia 
ylikiehumisvaaran välttämiseksi.

• HUOMIO! Älä paina höyrykorkkia kädellä, kun katti-
lassa on vielä höyrypainetta! Kuumaa höyryä saattaa 
purkautua ulos, mikä voi aiheuttaa palovammoja.

• Käytä aina alkuperäistä höyrykorkkia. Vaihda se tarvit-
taessa vain alkuperäiseen varaosaan.

• Täytä höyrykattila ainoastaan puhtaalla vedellä. Ei 
lisäaineita.

• HUOMIO! Höyrypuhdistus voi aiheuttaa palovammo-
ja. Työskenteltäessä kuuman veden kanssa on nouda-
tettava erityistä varovaisuutta.

• Pidä kiinni pistokkeesta, kun vedät sen irti pistorasiasta. 
Älä koskaan vedä johdosta.

• Varmista, ettei verkkojohto ole alttiina kuumuudelle tai 
kemiallisille aineille eikä sitä vedetä terävien kulmien 
tai pintojen yli.

• Jatkojohtojen käyttöä kosteissa tiloissa on yleisesti 
vältettävä.

• Kytke kaikki katkaisijat pois päältä ja vedä verkkojohto 
pistorasiasta häiriön sattuessa sekä aina ennen laitteen 
puhdistusta/hoitoa/täyttämistä/tyhjentämistä.

• Älä jätä laitetta ulos, altista sitä suoralle kosteudelle, 
kasta sitä nesteisiin tai säilytä sitä lämmittimien välittö-
mässä läheisyydessä.

• Säilytä laitetta ja sen lisätarvikkeita kuivissa, puhtaissa 
ja suljetuissa tiloissa.

• Älä koskaan korjaa laitteen, lisätarvikkeiden tai verk-
kojohdon vikoja itse, vaan korjauta ne valtuutetussa 
asiakaspalvelupisteessä, sillä laitteeseen tehtävät muu-
tokset voivat aiheuttaa vaaratilanteita. Varmista, että 
käytät vain alkuperäisiä varaosia ja lisätarvikkeita.

• Hävitä laite paikallisten määräysten mukaisesti.
• Huomioi lisäksi eri lukujen sisältämät osiot ja ohjeet.
• Käytä laitetta oikein saadaksesi siitä täyden hyödyn.
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• Parkkiteline 1

• Johdonkelaus 2

• Vesisäiliö 3

• Likasäiliö 4

• Höyrynsäätö 5

• Höyrysäiliö 6

• Merkkivalot 7 
- Höyry 8 
- Ylikuumenemissuoja 9  
- Päävirta 10

• Höyrynlämmityskytkin 11

• Päävirtakytkin/ 
imutehonsäätö 12

1.

2.

2. LAITTEEN OSAT

3.

5.
6.

7.

8.

10.

9.

11.
12.

4.
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3. VAKIO- 
VARUSTEET
• Letku 1

• Teleskooppiputki 2

• Matonpesusuulake 3

• Tekstiilipesusuulake 4

• Höyryimurointisuulake 5 
•  U-liitin vesiletkulle 6

• Ikkunanpesusuulake 7 
•  Höyryn liitosletku 8

• Höyrypistooli 9 
•  Pistoolikärki 10  
•  Messinkiharja 11 
•  Nailonharja 12

• Suppilo 13 
•  Suppilon jatkoputki 14

• Ohjattavuutta helpottava 
tarranauha 15

• Käyttöohje 16

• Tarvikelaukku 171.
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3. VAKIO- 
VARUSTEET

3.

6.

9.

4.

7.

10. 11.

15. 16.13.

12.

14.

2.1.

5. 8.

17.
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4. PESUN VAIHEET
ENNEN PESUA
Varmista aina, että pestävä materiaali soveltuu vesi- tai höyrypesulle.
Laita höyrysäiliöön ainoastaan vettä.
Käytä vesipesussa valmistajan hyväksymiä CWN-Eko Bar+- tai 
CWN-Protex-pesuaineita.

1. Vedä virtajohto ulos 
johtokelasta ja kytke 
pistorasiaan.

2. Laita virta päälle kääntämällä 
virtakytkintä myötäpäivään 
niin että virtavalo syttyy. 

KATSO  
video pesun vaiheista
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PESURIN KÄYTTÖ
Pesurin toimintoja ohjataan letkun kahvasta.

1. IMU päälle/pois. 2. VESI päälle/pois, veden 
ollessa päällä keltainen 
merkkivalo palaa. 

3. HÖYRY päälle/pois, höyryä 
tulee pitämällä liipaisinta 
pohjassa ja höyryntulo loppuu 
vapauttamalla liipasimen. 

4. IMUTEHON SÄÄTÖ, 
myötäpäivään suuremmalle/
vastapäivään pienemmälle. 
 
Imuteho säätyy 
automaattisesti imun ollessa 
samaan aikaan päällä veden 
tai höyryn kanssa.

5. HÖYRYN SÄÄTÖ,  
+isommalle/-pienemmälle. 

6. SÄILIÖIDEN OLLESSA 
TÄYNNÄ, siirrä pesuri 
kohteesta toiseen 
käyttämällä kahvaa. Älä 
siirrä sitä vetämällä letkusta. 
Tarvittaessa kytke tarranauha 
letkuun liikuteltavuuden 
parantamiseksi.
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4. PESUN VAIHEET

PESUN AIKANA

JOS VESI LOPPUU
Veden loppuessa kesken, täytä säiliö uudestaan ja tyhjennä likasäiliö. 

JOS HÖYRY LOPPUU
Höyryn loppuessa kesken höyryn vihreä merkkivalo sammuu. Jos 
tarkoitus on jatkaa pesua:
1. Päästä paine pois pitämällä höyryliipaisinta pohjassa, kunnes 

höyrysäiliön korkki ei enää pyöri ’’tyhjää’’. Sammuta virta, avaa 
korkki ja täytä säiliö kuumalla vedellä.

HUOM! Säiliö saattaa täytettäessä pärskyttää kuumaa vettä.

JOS LIKASÄILIÖ TULEE TÄYTEEN
2. Koneen turvamekanismi sammuttaa imun ja sytyttää punaisen 

merkkivalon.
3. Nollaa turvamekanismi kääntämällä ensin virta pois ja sitten 

takaisin päälle.
4. Tyhjennä likasäiliö.
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PESUN JÄLKEEN
1. Huuhtele tarvittaessa teleskooppiputki ja letku imemällä puhdasta vettä vesisäiliöstä.
2. Tyhjennä vesisäiliö.
3. Tyhjennä ja pese likasäiliö sekä ritilä.
4. Muista kuivata likasäiliö tai jätä se erikseen kuivumaan.

4. PESUN VAIHEET
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5. HÖYRYPESU

1. Kierrä höyrysäiliön 
korkki auki. 

2. Täytä höyrysäiliö lämpimällä 
vedellä. Säiliön tilavuus on 
1,3 litraa.

3. Kierrä höyrysäiliön korkki 
napakasti kiinni. 

4. Laita höyryn lämmitys 
päälle painamalla niin 
että valo syttyy.

5. Odota, kunnes vihreä 
merkkivalo syttyy, jolloin 
höyry on valmis.
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6. VESIPESU

1. Nosta vesisäiliö pois ja ota 
säiliön kansi irti.

2. 2. Täytä vesisäiliö 
lämpimällä vedellä. Säiliön 
tilavuus on 2,5 litraa.

3. 3. Aseta säiliö paikalleen 
painamalla kevyesti.

4. Lisää tarvittaessa pesuainetta 
ohjeen mukaan. 

5. Aseta säiliön kansi takaisin 
paikalleen.

6. Avaa kansi ja varmista, että 
likasäiliö sekä roiskeritilä 
ovat paikallaan.
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9. Letku irtoaa nostamalla ja 
painamalla kulmakappaleessa 
sijaitsevaa nappia 
samanaikaisesti.

10.  Jos peset mattoja tai lattioita, 
liitä teleskooppiputki letkuun 
kiertämällä puoli kierrosta.

11. Putken pituus on säädettävissä liukukytkimellä.

7. Sulje kansi. 8. Aseta imuletku ja etuliitin 
koneeseen kiinni.

6. VESIPESU
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7. MATONPESU

KATSO  
video mattojen pesusta

1. Aseta matonpesusuulake 
teleskooppiputkeen.

TEHOPESU VEDELLÄ JA HÖYRYLLÄ  

2. Kytke vesiletku alempaan 
pidikkeesen. 

3. Kytke höyryletku kaulasta 
alempaan pidikkeeseen. 

4. Kytke höyryletku ylempään 
pidikkeeseen kuvan 
osoittamalla tavalla. 

5. Aseta suulake matolle.
6. Käynnistä imu.
7. Käynnistä vesi.
8. Pidä höyryliipaisinta 

pohjassa.
9. Tee pesu vetävällä liikkeellä. 

Ennen sulakkeen nostamista 
uuteen kohtaan sammuta vesi 
ja vapauta höyryliipaisin, 
mutta jätä imu päälle.

10. Mikäli matossa on 
tahroja, jotka eivät lähde 
normaalipesulla, irrota ne 
höyryttämällä ja huuhtele 
pois (imu/vesi). Tarvittaessa 
toista käsittely. Voit myös 
liottaa tahrat ennen pesun 
aloittamista. 
 
Vesipesun jälkeen 
maton pinta on kostea.
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8. VERHOILUJEN PESU
HUONEKALUT, AUTOT, VENEET, PATJAT…

HÖYRYPESU

1. Kiinnitä tekstiilipesusuulake 
letkuun. 

2. Kiinnitä suulakkeen liitin letkuun. 
3. Aseta suulake pestävälle pinnalle.
4. Käynnistä imu.
5. Käynnistä vesitoiminto.

KATSO  
video verhoilujen pesusta

JOS KÄYTÄT 
MOLEMPIA 
MENETELMIÄ,
tee vesi pesu ensin ja 
viimeistele höyryllä!

VESIPESU

1. Pidä höyryliipaisinta pohjassa.
2. Pese edestakaisella liikkeellä 

nostamatta suulaketta irti pinnasta. 
3. Pystysuorat pinnat ja reunat 

puhdistuvat parhaiten pesemällä 
pinnan suuntaisesti ja pitämällä 
imun veden alapuolella.

4. Ennen suulakkeen nostamista 
uuteen kohtaan, sammuta vesi ja 
vapauta höyryliipaisin, mutta jätä 
imu päälle.

5. Mikäli tekstiilissä on tahroja, jotka 
eivät lähde normaalipesulla, irrota 
ne höyryttämällä ja huuhtele pois 
(imu/vesi). Tarvittaessa toista 
käsittely. Voit myös liottaa tahrat 
ennen pesun aloittamista.
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9. LATTIANPESU

HÖYRYPESU JA HUUHTELU VEDELLÄ

1. Aseta lattianpesusuulake 
teleskooppiputkeen. Avaa 
pikalukot työntämällä niitä 
ulospäin.

2. Aseta kumilastat paikalleen 
ja työnnä pikalukot takaisin 
sisään. 

3. Liitä höyryletku 
suulakkeeseen. 

4. Jos käytät huuhtelua, 
liitä vesiletku U-liittimellä 
suulakkeen kaulaosaan.

5. Laita imu päälle.
6. Pese työntämällä ja pitämällä 

höyryliipaisinta pohjassa.

7. Kuivaa vetämällä sama kohta 
imun kanssa höyryliipaisin 
vapautettuna.

KATSO  
video lattioiden pesusta

2. Kiinnitä suulakkeen liitin letkuun. 
3. Aseta suulake pestävälle pinnalle.
4. Käynnistä imu.
5. Käynnistä vesitoiminto.
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9. LATTIANPESU

KARVANPOISTO JA HÖYRYIMUROINTI

8. Likaisimmilla pinnoilla kannattaa ensin käyttää höyryä, huuhtelua ja suulakkeen 
harjoja ja vasta sitten laittaa imu päälle ja kuivata.

9. Suulakkeen tulisi työnnettäessä olla kutakuinkin vaakatasossa parhaan 
pesutuloksen ja liikkuvuuden saavuttamiseksi.

10. Vedettäessä pidä suulake vaakatasossa tai suulakkeen takareuna aavistuksen 
irti pinnasta parhaan kuivaustuloksen saavuttamiseksi.

1. Vaihda höyryimurointi suulakkeeseen 
kumilastojen tilalle muovinen 
pohjaosa. 

2. Voit poistaa karvat 
matoista harjaamalla 
höyryimurointisuulakkeella ja 
höyryttämällä samanaikaisesti.

3. Höyry poistaa sähköisyyden ja 
harja kerää karvat.
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10. IKKUNANPESU

1. Ikkunanpesusuulake 
voidaan liittää letkuun tai 
teleskooppiputkeen.

2. Aseta suulake ikkunan 
pintaan.

3. Laita imu päälle.
4. Pidä höyryliipaisinta 

pohjassa.

HÖYRYLLÄ

5. Tee pesu vetävällä liikkeellä 
pitämällä suulake lasin 
suuntaisena. 

6. Vedot voidaan tehdä pysty- 
tai vaakasuoraan.

7. Pese likaisimmat ikkunat 
ensin höyryllä ja suulakkeen 
pehmeillä harjoilla. Kuivaa 
tämän jälkeen imulla.

8. Kuivaa vetämällä imun kanssa 
vasten karmia ja viimeistele 
tarvittaessa mikrokuituliinalla. 

HUOM! 
Ikkunasuulakkeessa ei 
ole vedelle ulos tuloa, 
joten ÄLÄ KOSKAAN 
käytä vesitoimintoa. 
Käytä vain höyryä ja 

imua.

KATSO  
video ikkunoiden pesusta
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11. SAUNATILOJEN 
PESU

SAUNAN PESU

1. Irrota lika lauteista höyryttämällä ja harjaamalla kevyesti. Lian  
noustua pintaan kuivaa pois imulla. Voit tehostaa pesua kastelemalla 
lauteet etukäteen ja käyttämällä vettä höyryn kanssa.

2. Aloita pesu ylälauteista ja etene alaspäin. Voit pestä 
höyrypistoolilla mustaa harjaa apuna käyttäen kohdat, joihin 
höyryimurointisuulakkeella ei pääse. Lauteiden välit puhdistuvat 
parhaiten puhaltamalla höyrypistoolin maksimiteholla ilman harjaa.

Pese viimeisenä saunan lattia! Löydät ohjeet lattianpesuosiosta.

Höyryimurointisuulake Höyrypistooli
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LATTIAT

1. Liitä höyryimurointi suulakkeeseen höyry ja vesi. 
2. Pese suurimmalla höyrynteholla harjaten samalla kevyesti. Päästä 

ajoittain vettä mukaan tehostaaksesi pesua ja pitääksesi lian 
juoksevana. Pese pieni alue kerrallaan ja kuivaa imulla.

3. Voit puhdistaa saumat höyrypistoolilla.

KATSO  
video saunatilojen pesusta

SEINÄT
Seinien pesemiseen 
käytetään ikkunanpesu-
suulaketta. Ikkunanpesusuulake

PESUALTAAT JA HANAT
Irrota lika höyrypistoolilla (katso s. 22). Voit tarvittaessa käyttää 
mustaa harjaa apuna. Huuhtele tai kuivaa irronnut lika pois. Muista 
pitää pistoolin kärki mahdollisimman lähellä pestävää kohdetta.
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12. HÖYRYPISTOOLI

HÖYRYPISTOOLI 

1. Irrota imuletku ja etuliitin 
koneesta. 

2. Kytke höyrypistooli etuliittimen 
paikalle. 

3. Tarkista, että varmistin on 
pois päältä.

KATSO  
video höyrypistoolin 

käytöstä
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SAUMAT

HANAT, SEKOITTAJAT JA VASTAAVAT

1. Säädä höyry maksimiteholle.
2. Laita kärki kiinni saumaan.
3. Pidä höyryliipaisinta pohjassa. 

4. Kuljeta kärkeä hieman viistossa 
asennossa saumaa pitkin. 
Älä hankaa pintaa. Näin 
höyry pääsee lian ja pinnan 
väliin puhdistaen sauman 
tehokkaammin.

2. Kiinni palaneen rasvan 
poistossa voit käyttää 
pistoolin kärjessä sijaitsevaa 
harjaa. Höyryn ja 
mekaanisen hankauksen 
yhdistäminen on tällaisissa 
tapauksissa tehokkainta.

1. Sama ohje kuin saumojen 
pesussa, mutta pidä pistoolin 
kärki noin 1 cm etäisyydellä. 
Pese pieni alue kerrallaan ja 
kuivaa heti.

5. Pese noin neliön kokoinen 
alue kerrallaan. Märkätiloissa 
huuhtele lika vedellä. Muissa 
tiloissa pyyhi irronnut lika pois.

HUOM! 
Kun käytät harjaa höyry-

pistoolissa, harjaa hellästi, 
äläkä koskaan paina  

voimalla.
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13. PATJOJEN HUOLTO

1. Säädä höyry maksimille.
2. Höyrytä patjasta pieni 

alue kerrallaan pitämällä 
suulaketta tiiviisti patjan 
pinnassa liikuttelemalla sitä 
hitaasti. 

3. Paksummat patjat kannattaa 
käsitellä molemmin puolin. 
Samalla tavalla voidaan 
puhdistaa myös peitot ja 
tyynyt. 

4. Ime lopuksi takasäiliöstä 
vettä, joka kuljettaa lian 
likasäiliöön huuhdellen 
samalla suulakkeen ja 
letkun puhtaaksi.

KATSO  
video patjahuollosta Tekstiilinpesusuulake
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14. HERKÄT PINNAT

• Höyrymoppaus on hyvä ja usein ainoa vaihtoehto pinnoil-
le, jotka eivät siedä vesipesua tai joissa ei voi käyttää imua 
kuten taljat ja verhot.

• Käytä höyrymoppia joko höyryimurointi- tai ikkunasuulak-
keen päällä. Höyry tulee mopin läpi irrottaen lian ja moppi 
kerää sen talteen. Voit halutessasi käyttää imua samalla, 
jolloin mopattu pinta jää vielä kuivemmaksi ja pölynpoisto 
tehostuu.

• Käytettäessä mikrokuituisia höyrymoppeja päästä höyryä 
noin 30 sekunnin ajan ja pidä sitten noin 15 sekunnin tau-
ko. Näin vältät käyttökahvan ja letkun ylikuumenemisen.

• Moppaa pyyhkivällä liikkeellä.
• Pese mopit pesukoneessa  

ohjeiden mukaisesti.

KATSO  
video herkistä pinnoista
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15. IMUROINTIPAKETTI

Imurointipaketin kanssa laite toimii pussittomana imurina, 
jossa pöly suodattuu veteen. Imurointipakettiin kuuluvat 
seuraavat osat:

LISÄVARUSTE

KÄYTTÖÖNOTTO
Suihkusuutin ja HEPA-suodatin ovat yleensä asennettu valmiiksi imuroin-
tipaketin ostajille. Mikäli ne on poistettu tai niitä ei ole asennettu, kiinnitä 
ne paikoilleen alla olevien kuvien mukaisesti. Huom! Vesisuodatinta ja 
HEPA-suodatinta voi käyttää myös höyryimuroinnissa. 

KATSO  
käyttöönottovideolta,  
miten kone laitetaan  

imurointivalmiiksi  
(video alkaa  

kohdasta 4:12) 
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IMUROINNIN ALOITUS

1. Ota ritilä pois likasäiliöstä ja 
laita säiliöön puhdasta vettä 
min/max -merkkien väliin 
jäävä määrä eli noin 1 litra.

2. Laita vesisuodatin säiliöön. 3. Kytke joustava letku ja 
imurointiin tarkoitettu 
teleskooppiputki toisiinsa 
kiinni.

4. Aseta haluamasi suulake 
paikalleen.

6. Asenna erillinen virtakytkin 
koneen alaosaan. 

7. Laita imurointi päälle 
painamalla virtakytkintä. 
Imutehoa on mahdollista 
säätää koneen omalla 
virtakytkimellä.

IMUROINNIN JÄLKEEN

1. Ota vesisuodatin pois likasäiliöstä ja huuhtele 
se vedellä. 

2. Kaada likainen vesi pois ja pese säiliö sekä 
tarvittaessa suodattimet.

3. Jätä kuivumaan.

5. Asenna joustava letku kiinni 
sille osoitettuun paikkaan. 
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16. HUOLTO JA SÄILYTYS

KATSO  
video huollosta ja 

säilytyksestä

SÄILYTÄ LAITE VAAKA-ASENNOSSA LÄMPIMÄSSÄ JA KUIVASSA TILASSA.

KUN TARVITSET 
HUOLTOA TAI MUU-
TA OPASTUSTA, OTA 

YHTEYS ASIAKAS-
PALVELUUN

(yhteystiedot löytyvät  
käyttöohjeen lopusta)

ITSETEHTÄVÄT HUOLTO- JA 
HOITOTOIMET
SAOSTUMIEN POISTO
Höyrysäiliön saostumien poisto suositellaan tekemään säännöllisesti 
vuoden välein. Käytä tähän suunniteltua CWN-Eko Super+ -ainetta.
• Höyrysäiliö ei saa olla kuuma.
• Varmista, että koneen likasäiliö ja ritilä ovat paikoillaan.
• Tyhjennä höyrysäiliö vedestä imemällä suppilon ja jatkoputken 

avulla.
• CWN-Eko Super+ -aineen käyttöohjeet löydät pullon etiketistä. 

Säiliötä ei lämmitetä.
• Täytä säiliö vielä kertaalleen puhtaalla vedellä ja ime tyhjäksi.
• Tyhjennä ja huuhtele likasäiliö. 

PESTÄVÄT SUODATTIMET (SINISET)
• Pese suodattimet aina, kun ne ovat selkeästi likaiset.
• Tilaa ja vaihda uudet suodattimet tarvittaessa.
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17. LISÄVARUSTEET 
JA TOIMINNOT

KÄYTTÖ

DUOTEX-HÖYRYMOPIT
Kosteutta vähemmän sietävien lattiapintojen 
höyrymoppaukseen.

PET VERKKO TARVITTAESSA  
KÄYTETTÄVÄT AINEET 
 WWW.DOLPHIN.FI

Pakkaukset sisältävät käyttöohjeet.
• CWN-Eko Bar+, koneen puhdasvesisäiliön 

veteen sekoitettava pesuaine.
• CWN-Eko Tahranpoisto, suoraan tahralle 

annosteltava aine.
• CWN-Eko Kalk, ruiskutettava kalkinpoistoaine.
• CWN-Eko Super+, höyrysäiliön puhdistusaine.

1. Aseta moppi lattianpesu-
suulakkeen päälle. Laita mopin 
reunat leukojen alle.

2. Sama ohje kuin lattianpesussa: 
höyry pesee työnnettäessä 
ja imu kuivaa vedettäessä. 
Huuhtelua ei voida käyttää.

3. Päästä höyryä noin 30 
sekunnin ajan ja pidä sitten 
noin 15 sekunnin tauko. 

4. Käytön jälkeen mopit pestään 
pesukoneessa korkeintaan 
90 asteessa ilman huuhtelu- 
tai valkaisuainetta.

Imuroinnin lisäosa. Suodatin erottelee eläintenkar-
vat ennen vesisuodatinta parantaen suorituskykyä 
tilanteessa, jossa karvoja on paljon.
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TEKNISET 
TIEDOT
Vesisuodatusimuri
• Moottorin teho 1200 wattia

• Max/Bi-turbo

• Elektroninen imutehonsäätö

• Patentoitu suodatin 

Kuivaava höyrynpuhdistaja
• Lämpötila boilerissa 140 celsiusta

• 4 barin säädettävä höyrynpaine

• Höyrysäiliön tilavuus 1,3 litraa

• Turvakorkki

• Höyrynkehittimen lämmitysteho 1500 wattia 

Laakavesipesuri
• 4 barin vedenpaine

• 2,5 litran pesuvesisäiliö

• Pumpun teho 30 wattia 

Dolphin
• Kytkennät kädensijassa: päälle/pois

• Automaattinen turvakatkasija

• Käyttökytkimissä turvallinen 5 voltin heikkovirta

• Kokonaisottoteho 2730 wattia 

Takuu
• Takuuehdot löytyvät tilausvahvistuksesta 

Yhteystiedot
asiakaspalvelu@dolphin.fi

Merivirta 9, 02320 Espoo

www.dolphin.fi

010 337 8530

Aukioloaika 8.30-16.30 (arkisin)
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