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Yksikön symbolien kuvaus

HUOMIO – - KUUMAA HÖYRYÄ HUOMIO!

LUE OHJEET LUE TURVALLISUUS OHJEET

PALAMISVAARA! 
KÄYTETTÄVÄ SUOJA 
KÄSINEITÄ.

!
 

KORKEA ÄÄNENPAINETASO
YLI 85db KÄYTETTÄVÄ 
KUULOSUOJAIMIA.
 

Miljöskydd

Kaikki pakkaus materiaali 
on kierrätys kelpoista.
Pakkausmateriaalia ei
tule hävittää kotitalous-
jätteiden kanssa, vaan ne on
vietävä kierrätyskeskukseen. 

 
 

Kaikki yksiköt joita ei enää
käytetä, on vietävä hyöty-
käyttöasemalle, koska ne 
sisältävät kierrätys kelpois-
ta materiaalia. Sähkö- ja
elektroniikkajätteitä, öljyä,
paristoja ja vastaavaa ei 
saa päästää ympäristöön,
vaan ne on toimitettava 
hyötykäyttöasemalle voi-
massa olevien ympäristö
säännösten mukaisesti. 

 

 

 

 
 
 

Ennen kuin käytät konetta ensimmäisen kerran:
– Ilmoita mahdolliset kuljetusvauriot jälleenmyyjälle mahdollisimman pian.
– Lue käyttöohje ja noudata sen ohjeita.
– Säilytä käyttöohje tulevaa käyttöä tai seuraavaa omistajaa varten.
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Sisältö

1 Turvallisuusohje
2 Johdanto
3 Tekniset tiedot
4 Koneen osien esittely
5 Osien nimet
6 Lisävarusteiden esittely
7 Lisävaruseiden nimet

8 Ennen koneen käyttöönottoa.
9 Käyttöohjeet
10. Kunnossapito
11 Vianetsintä
12           EU Vaatimustenmukaisuus todistus
13 Sivut kunnossapito merkinnöille

Käyttöohjeen, soveltuvien lakien ja säädösten noudattamatta jättäminen johtaa takuun
epäämiseen. .

1. TURVALLISUUSOHJEET

Koneen saa liittää vain maadoitettuun pistorasiaan. Suosittelemme, että koneen 
sähköliitäntä varustetaan vikavirtasuojakykimellä, joka katkaisee virransyötön, jos 
vuotovirta maahan ylittää 30mA 30 ms tai yksiköllä, joka turvaa maadoituspiirin.
Seinäpistorasian jännitteen tulee olla sama kuin tyyppitarrassa. 

 

Jos jatkojohtoa käytetään, on liittimen ja pistokkeen oltava vesitiiviitä. Väärät jatko-
johdot voivat olla vaarallisia koneelle ja ympäristölle.

Tarkista aina, etteivät verkko- ja jatkokaapelit ole viallisia. jos kaapeli on vioittunut, 
on valtuutetun korjaajan vihdettava se.

Noudata varovaisuutta sähkökaapelien käytössä välttääksesi vahinkoja.
Älä aseta kaapeleita paikkaan, jossa on korkea lämpötila, öljyä tai teräviä kulmia. 

 

 

Kone on varustettu kahdella turvaventtiilillä, jotka varmistavat koneen turvallisuuden,
jos muut oleelliset ohjausyksiköt eivät toimi tyydyttävällä tavalla (viasta johtuen).
Koska nämä komponentit ovat erittäin tärkeitä ja ettei koneen turvallisuus vaarantuisi,
suosittelemme, että ne tarkistetaan ja vaihdetaan valtuutetussa huoltokorjaamossa
1500 käyttötunnin jälkeen tai kerran vuodessa osto päivästä lukien. 

 
 

 
 

 
 

 

 

r  
 

 

Silitysrautaa (lisävaruste) ei saa jättää lämpenemään valvomatta.  Tietyt mallit on varustettu
pusdistus aine säiliöllä. Käytä vain valmistajan suosittelemaa puhdistusainetta. Muut pusdistus-
aineet voivat konkreettisesti vaikuttaa koneen turvallisuuteen.

  
 

Ole erittäin tarkkana käyttämäsi puhdistusaineen kanssa, koska on puhdistusaineita, jotka
muodostavat myrkyllisiä kaasuja lämpötilan noustessa yli 100 asteeseen. Tutki
puhdistusaineen sisältötiedot tuotteesta tai kysy neuvoa jälleenmyyjältä 0405029303.

 

  Älä koskaan vedä kaapelista. Irrottaaksesi koneen sähköverkosta, vedä pistokkeesta.
Siirrä konetta kädensijasta.

Kone on varustettu paineenvaihtokytkimellä, joka tarkistaa ja säilyttää paineen 
esiasetetuissa rajoissa (Katso paine tyyppitarrasta). Jos höyry vuotaa koneen alaosasta,
tarkoittaa se, että kone ei toimi oikein ja että turvaventtiili on aktivoitunut vähentämään
koneen painetta. Suosittelemme, että konetta ei tällöin käytetä. Irrota kone välittömästi
verkkovirrasta ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon 0405029303.

HUOMIOI, että suukappaleesta tuleva höyry on hyvin kuumaa ja tulee korkealla paineella,
ja voi aiheuttaa palovammoja. Suihkua ei saa koskaan suunnata ihmisiä, eläimiä, jännitettä
sisältäviä laitteitä tai itse laitetta kohti.
Konetta ei saa käyttää tiloissa, joissa on räjähdysvaara.Jos konetta käytetään riskialttiissa
tiloissa, täytyy seurata paikallisia turvallisuus ohjeita.



- HUOMIOI, että suukappaleesta tuleva höyry on hyvin kuumaa ja tulee korkealla paineella,  ja voi 
aiheuttaa palovammoja.  Suihkua ei saa koskaan suunnata ihmisiä, eläimiä, jännitettä sisältäviä 
laitteita tai itse konetta kohti. 
-Konetta ei saa käyttää tiloissa, joissa on räjähdysvaara.  Jos konetta käytetään riskialttiissa tilassa, 
täytyy seurata paikallisia turvallisuusohjeita . 
-Silitysrautaa (saatavana haluttaessa) ei saa jättää lämpenemään valvomatta. 
-Tietyt mallit on varustettu puhdistusainesäiliöllä.  Käytä vain valmistajan suosittelemaa   
puhdistusainetta.  Muut puhdistusaineet voivat konkreettisesti vaikuttaa koneturvallisuuteen. 
Ole erittäin tarkkana käyttämäsi puhdistusaineen kanssa, koska on puhdistusaineita, jotka 
muodostavat myrkyllisiä kaasuja lämpötilan noustessa yli 100���������	�
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KONEEN KÄYTTÖ 

- Seuraa aina ohjeita kun käytät konetta. Tarkkaile lisäksi ympäristöä ja ota huomioon ihmiset ja 
eläimet. 
- Tarkista ennen jokaista käyttöä, että kone ja kaikki tarvikkeet ovat ehjiä ja vahingoittumattomia.  
Konetta ei saa käyttää, jos tärkeät koneen osat esim. sähkökaapeli, paineletku, suulake tai 
varmuuslaite on vahingoittunut. 
Vika höyryletkussa tai suukappaleessa voi aiheuttaa palovammoja. 
- Lapset tai opastamattomat henkilöt eivät saa käyttää höyrypesuria. 
- Höyryä ei saa käyttää sellaisten pintojen puhdistukseen, jotka sisältävät terveydelle vaarallisia 
aineita kuten esim. asbestia. 
- Konetta ei saa koskaan jättää ilman valvontaa, niin kauan kuin se on käyttövalmiudessa.- Sulje 
aina virrankatkaisin koneesta ennenkuin irrotat sähköjohdon. 
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HOITO/YLLÄPITO 
- Höyrypannun puhdistus (katso kohdan 8 yksityiskohtaisia ohjeita) täytyy tehdä 24 tunnin käytön 
jälkeen, kuitenkin huomioon ottaen veden kovuuden; välillä 0 ja 2,2 ° 
dH (hyvin pehmeä vesi) riittää puhdistus 100 tunnin käytön jälkeen. 
- Älä tee mitään kunnossapitotoimenpiteitä koneelle ennen kuin se on täysin jäähtynyt. 
- Käytä vain alkuperäisiä tai valmistajan hyväksymiä varaosia.  Paineletkut, liitännät ja kytkimet 
ovat hyvin tärkeitä koneen turvallisen käytön takaamiseksi ja siksi on tärkeää käyttää vain 
hyväksyttyjä varaosia. 
- Kaikenlaisia ylläpitotöitä aloitettaessa täytyy ensin sulkea päävirtakytkin koneesta  ja sitten vasta 
irrottaa kone sähköverkosta. 
- Suojaa kone kosteudelta, voimakkailta lämmönlähteiltä ja miinusasteilta. 
– �����	������������������������������������	��������



2.  JOHDANTO         �

Hyvä asiakas, 

Onnittelemme teitä  TECNOVAP-höyrypesurin valinnasta.   
TECNOVAP ponnistelee jatkuvasti parantaakseen ja päivittääkseen konekantaansa voidakseen 
tarjota asiakkailleen jokaiseen käyttötarkoitukseen sopivia nykyaikaisia, 
nerokkaita tuotteita. 

STEAM BOX MINI on erittäin tehokas puhdistuskone, jossa on automaattinen vedentäyttö 
höyrypannuun, sisään rakennettu märkäimuri ja kuumavesihuutelu (OWI*). 

Teollisuus höyrypannu on ruostumatonta hapon kestävää terästä ja siinä on patentoitu lämpövastus 
(pieni, tehokas ja vaihdettava) ja patentoitu sähkömagneettinen vedenlämpötilansäädin (True temp 
tm) , jota ohjaa  2-tankkijärjestelmä ja takaa voimakkaan ja jatkuvan höyryn tuoton ilman 
tarpeettomia katkoja. 
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3.  TEKNISET OMINAISUUDET 

Höyrypannu  Ruostumatonta haponkestävää terästä AISI 304, jossa on vaihdettava                   
lämpövastus sekä sähkömagneettinen vedenlämpötilan säädin True Temp tm. 
Ulkokuori   Ruostumaton teräs BA 
Höyrypannun tilavuus,5 litraa 
Max teho   3650 W 
Höyrypannun teho 3600 W 
Vesitankin tilavuus 3 litraa 
Puhdistusainesäililö 3 litraa 
Työskentely paine 6/87 bar/psi 
Höyryn lämpötila°C 165 °C 
Höyryntuotanto 97/5,9 g/min/kg/h 
Puhdistuaineen lämötila 90 - 125 °C 
Verkkojännite 230 v/50-60 Hz 
Liittymäjohto sähköverkkoon 8 m 
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6. Ritningar tillbehörskit. Samtliga tillbehörskit är tillval. 
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6. Ritningar tillbehörskit forts. Samtliga tillbehörskit är tillval.

 



7. VARUSTEIDEN NIMET  JULY, RADAMES-PAKKAUKSIIN 

101 Imurinletku 
102 Höyryliittimen varmuussalpa 
103 Höyryletkun liitin 
104 Kahva 
105 Höyrykytkin 
106 Puhdistusainekytkin 
107 Kuumanvedenkytkin 
108 Höyryvirtauksen ohjaus - minimi 
109 Höyryvirtauksen ohjaus – keskitaso 
110 Imurin katkaisin 
111 Höyryjatkoputki 
112 Turvalukko 
113 Höyry- ja imurilattiasuulake 
114  Varusteiden turvalukot 
115 Varuste harja 
116 Varuste kumilasta 
118 Huonekalusuulake höyry ja imuri 
119 Varuste huonekalusuulake kumilasta 
120 Varuste huonekalusuulake harja 
121 Ikkunasuulake 
124 Pieni nylon harja 
125 Viemärisuulake 
127 Iso nylon harja 
130 Varuste huonekalusuulake teräsharja 
131 Turbosuutin - pitkä kaareva 
132 Pieni kolmion muotoinen harja 
133 Kaavin nylon tai ruostumaton teräs 
134 Ruostumaton teräsvilla tyyny 
135 Pieni harja ruostumattomasta teräksestä 
136 Messinkiharja  
137 Lattiasuulake 
138 Mikrokutuliinan kiinnitys 
139 Iso kolmion muotoinen harja 
141 Varuste läpinäkyvä suulake matoille 
142 Varuste ikkunanpesupyyhe 
143 Jatkoputki höyry/imu 
144 Turbosuutin - ekstra pitkä kaareva 
145 Mikrokuituliina moppiin (158) ja (161) 
146 Mikrokuitu tyyny 
156 Pidennysputki - ekstra pitkä suora 
157 Harja ruostumatonta terästä iso 
158 Taipumaton moppi 
159 Moppiverkko 
160 Taipuva moppi iso 
161 Taipuva moppi pienempi 
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IMURIN LIITTÄMINEN 

Kiinnitä imurin pistoke  (3) koneen virtaliittimeen (17).  Käynnistä imurin katkaisimesta (2). 

VESISÄILIÖN TÄYTTÄMINEN 
Avaa vesisäiliön korkki (8) ja täytä säiliö (9) vesijohtovedellä.  Ruuvaa korkki kiinni.  Kun vesi on 
lopussa, vesisäiliön punainen merkkivalo (22) syttyy ja kone antaa äänimerkin.  Lamppu sammuu ja 
äänimerkki hiljenee, kun tarpeellinen määrä vettä lisätään koneeseen.  Kone on taas valmis käyttöön 
heti kun vihreä merkkivalo (20) on syttynyt. 
Konetta ei tarvitse sulkea täytön ajaksi, koska vesi ei mene suoraan höyrypannuun vaan erilliseen 
vesitankkiin.  Tästä on se etu, että vettä voidaan lisätä milloin tahansa työn aikana. 

PESUAINESÄILIÖN TÄYTTÄMINEN 

Aukaise puhdistusainesäiliön korkki (14) ja täytä säiliö ohjeen mukaisesti laimennetulla 
pesuaineseoksella.  Sulje korkki.  Varo kaatamasta puhdistusainetta vahingossa vesitankkiin, koska 
se voi vahingoittaa paineastiaa.  Vasta kun puhdistusainesailiö on tyhjä, se täytetään uudella 
pesuaineseoksella.  Paina puhdistusainekytkinta (106), kunnes puhdistusainetta tulee ulos 
suuttimesta.  Kone on nyt jälleen valmis käytettäväksi puhdistusaineen kanssa. 
Normaali käyttöseos sisältää 10% (ei vaahtoavaa) puhdistusainetta. 
Joko sekoitetaan puhdistusaineseos valmiiksi ennen täyttöä tai toinen vaihtoehto on sekoittaa se 
suoraan säiliössä.  Tällöin  puhditusaine lisätään ensin tasaisemman seoksen aikaansaamiseksi. 
Noudata tarkasti valmistajan ohjeita puhdistusaineesta, koska jotkin puhdistusaineet muodostavat 
paljon myrkyllisiä kaasuja, kun ne lämmitetään yli 100 °C. 
Tarkista tekniset tiedot puhdistusaineesta tai kysy valmistajalta/jälleenmyyjältä. 

KONEEN LIITTÄMIEN SÄHKÖVERKKOON 
Työnnä pistoke(18) asianmukaiseen pistorasiaan. Tarkista että voltti (V) ja virranvoimakkuus (A) 
pistorasiassa on sama kuin koneessa (tyyppitietotarra) ������������	
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Aseta höyryletkun liitin (103) koneen höyryletkun kiinnityskohtaan (23) ja imurin letku(101) sen 
kiinnityskohtaan (7).  Työnnä kunnes höyryliittimen varmuussalpa (102) ( imuriletkun 6) lukitsee 
letkun/letkut kunnolla. 

Paina koneen päävirtakatkaisin päälle (19)  ja sen jälkeen  laita paineastian virtakatkaisin (21) 
päälle.   Odota muutamia minuutteja kunnes vihreä merkkivalo (20) syttyy.   Vihreä valo merkitsee 
sitä, että höyrypannu on saavuttanut työskentelypaineen ja höyrypesuria voidaan alkaa käyttää.  
Toimintonäppäimiä  (105 - 110)  ei saa käyttää lämmityksen aikana. 

Höyrynvirtausta säädellään seuraavasti: 
Pienin höyrynvirtaus - paina näppäintä (108) 
Keskivirtaus - paina näppäintä(109) 
Maksimi höyrynvirtaus - paina näppäimiä (108) ja (109) 
Höyrynvirtaus käynnistetään höyrykytkimestä (105). 

SUUTTIMIEN JA TARVIKKEIDEN KIINNITTÄMINEN LETKUUN 
Suuttimet kiinnitetään joko suoraan kahvaan (104) tai yhteen tai molempiin  jatkoputkiin (111) .  
Yhdistä suulakkeet/jatkoputket kunnolla niin että turvalukkokiinnitys on varmasti lukitussa tilassa 
(6-bar malli). 
Muista, että kahvan toimintonäppäimet (105 - 110) eivät saa olla päällä, kun tarvikkeita vaihdetaan.. 
Turbosuutinta (131) voi käyttää joko sellaisenaan tai yhdessä harjojen, kaapimen, viemärisuuttimen 
tai teräsvillatyynyn (124 - 127, 132 - 136 ) kanssa. 

KUN LOPETAT PUHDISTUKSEN 
Ime noin 3-5 litraa puhdasta vettä huuhdellaksesi letkun ja suulakkeiden sisäpuolen. 
Puhdista ja kuivaa kaikki tarvikkeet.  Irroita imurin moottori (1) imurin säiliöstä (5) avaamalla 
kiinnityskoukut (4) ja nosta moottori pois.  Avaa sitten alemmat kiinntyskoukut, irrota keräyssäiliö, 
tyhjennä ja huuhtele se.  Anna sen kuivua ennen uudelleen asentamista. Jos imurissa on 
nylonsuodatin (28), huuhtele se myös ja kuivaa ennen uudelleen kiinnittämistä. 
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PAINEASTIAN KUNNOSSAPITO 
Painestian  pitämiseksi toimintakunnossa täytyy poistaa kalkkikertymät. 
Jos veden kovuusaste on välillä 0 - 2,2 °dH (hyvin pehmeä vesi) riittää, että pannu puhdistetaan 100 
tunnin käytön jälkeen, muussa tapauksessa (veden kovuus yli 2,2°dH  tai ei tiedossa) on pannu 
puhdistettava 24 tunnin käytön jälkeen. 

Täytä vesitankki (9), aseta keräysastia koneen alle ja ruuvaa tyhjennystulppa auki (24)  koneen alta.  
Käynnistä kone vain päävirtakytkimestä (19) ja anna vesipumpun toimia muutaman minuutin ennen 
kuin tyhjennystulppa ruuvataan uudestaan kiinni. 
Kalkin puhdistus on nyt tehty. 
Laita höyry päälle(108, pienin virtaus)(kuumavesihuuhtelu (105) OWI)  ja käynnistä kone (105) 
tyhjentääksesi koneesta ilman. 
Kun enää ei tule ilmaa koneesta, sulje höyrynvirtaus ja toimintonäppäimet (108) ja (105).  Odota 
sitten että pannun täyttö loppuu, se kestää noin kolme minuuttia. 
Paineastian kunnossapito on nyt tehty ja kone on käyttövalmis. 

IMURIN KUNNOSSAPITO 
Ei vaadi erityisiä kunnossapitotoimenpiteitä. 

TARVIKKEIDEN YLLÄPITO 
Kytkennät ja O-renkaat  tarvikkeissa ja höyryjatkoputkissa on rasvattava säännöllisin väliajoin ja 
vaihdettava tarvittaessa uusiin. 
       














 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






11.  VIANETSINTÄ TAULUKKO 

Taulukossa on muutamia tavallisimpia vikoja ja syitä, miksi kone ei toimi  niin kuin sen pitäisi. 
Tarkista nämä ennen yhteydenottoa tekniseen tukeen.

ONGELMA  MAHDOLLINEN SYY  TOIMENPIDE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kone ei käynnisty Ei saa virtaa    Varmista, että pistoke   
        (18) on  kunnolla pisto-     
        rasiassa ja että siihen tulee   
        virtaa . 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Punainen merkkivalo Vesitankki (9) on tyhjä  Täytä tankki (8) 
(22) palaa.           
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pesuainetta ei tule Pesuainesäiliö on tyhjä.  Tarkista ja täytä (14) 

Heikentynyt imuteho Ei saa virtaa    Tarkista, että virtapistoke (3) on 
        kiinnitettynä imurin virtaliittimeen (17) 
   Imurin säiliö on täynnä (5)  Tyhjennä säiliö 
   Letku, imuputki tai varuste on  Puhdista letku, imuputki  ja varuste 
   tukossa     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vettä tulee letkun tai O-renkaat voivat olla kuluneita. Puhdista ja rasvaa O-ren- 
tarvikkeen kiinnitys-      kaat, tavittaessa vaihda . 
kohdasta 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Höyryä ei tule  Vihreä merkkivalo(20) ei pala Odota kunnes vihreä 
   (paineastia  ei ole vielä saavut- merkkivalo  (20)syttyy. 
   tanut työskentelypainetta.) 

   Napit (108) ja (109) eivät ole päällä. Paina napit (108 ja/tai   
        109) päälle. 
         
   Höyrykytkin (105) ei ole päällä. Käynnistä (105)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vettä tippuu   Kondensiovettä muodostuu letkuun Muutaman sekunnin käytön jalkeen.  
suulakkeista  aluksi lämpötilaerosta johtuen. ongelma katoaa. 
        Jo ei, niin paineastia voi olla 
        puhdistuksen tarpeessa. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pannusta kuuluu  Kun pannu on kokonaan jäähtyessä Odota hetki, niin paine 
melua.   (n. 6-7tunnissa) syntyy alipaine, tasaantuu ja ääni katoaa. 
    joka voi aiheuttaa tärinää 
   konetta  käynnistettäessä. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Varusteet eivät mene Likakerääntymät liitoskohdissa Puhdista liittymäkohdat ja 
helposti paikalleen ja/tai letkun lukituksissa ja/tai  lukitukset, puhdista ja ras- 
   suulakkeissa.    vaa myös O-renkaat. 
              



12. EU - VAATIMUSTENMUKAISUUS TODISTUS 
















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




13.  SIVU KUNNOSSAPITOMERKINTÖJÄ VARTEN 

Paineastian  Tehdyt toimenpiteet    Kommentit 
käyttötunnit 




















































































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






14. SIVU KUNNOSSAPIDON LISÄMERKINNÖILLE 

Paineastian Päiväys  Toimenpide 
käyttötunnit toimenpiteet 




