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УКРАЇНСЬКА

Область застосування
Ваш паровий очищувач FSH10SM SteaMitt™ виробництва 
компанії BLACK+DECKER™ було розроблено для 
санітарної обробки та очищення кахельної плитки, 
стільниць, кухонних поверхонь та поверхонь у ванних 
кімнатах. Цей інструмент призначений лише для 
побутового використання у приміщеннях.
Бак для води (6) повинен використовуватись лише 
в горизонтальному положенні на робочій поверхні або 
підлозі.

Інструкції з техніки безпеки
Увага!
Перед використанням 
пристрою уважно прочитайте 
посібник.

Безпека сторонніх людей
◆ Цей пристрій можуть використовувати 

діти від 8 років та особи зі 
зниженими фізичними, сенсорними 
та розумовими можливостями або 
з недостатнім досвідом та знаннями, 
якщо вони отримали керівництво 
та інструкції щодо використання 
цього пристрою безпечним чином та 
зрозуміли можливу небезпеку.

◆ Не дозволяйте дітям грати 
з пристроєм. Не дозволяйте дітям 
очищувати пристрій та виконувати 
його технічне обслуговування.

◆ Якщо шнур живлення пошкоджений, 
для уникнення небезпеки його 
необхідно замінити у виробника, 
в офіційному сервісному центрі або 
у кваліфікованого спеціаліста.

◆ Перед очищенням або технічним 
обслуговуванням пристрою необхідно 
витягнути його вилку з розетки.

◆ Рідину або пару не можна 
спрямовувати на обладнання, що 
містить електричні компоненти, 
наприклад всередину духовки.

◆ Не можна залишати пристрій без 
нагляду, коли він підключений до 
мережі живлення.

◆ Не можна використовувати пристрій, 
якщо він падав, має видимі ознаки 
пошкодження або протікає.

◆ Тримайте пристрій у недоступному 
для дітей місці, коли він 
підключений до мережі живлення 
або охолоджується.

◆ Ніколи не спрямовуйте рукавицю на 
себе або інших людей.

Маркування на пристрої
На пристрої нанесені наступні 
позначки та код дати.

УВАГА Гаряча пара

При використанні догори 
ногами з пристрою капає 
вода

Пара виходить з усіх боків

Не залишайте пристрій 
без нагляду в місці, де 
є малі діти

Лише ручне миття
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Деталі
1. Кнопка подачі пари
2. Парове сопло
3. Шланг
4. Рукавиця
5. Кнопка увімкнення/вимкнення
6. Бак для води
7. Кришка баку для води
8. Фіксатор швидкого відпускання
9. Чистяча накладка

Монтаж інструменту
Увага! Перед виконанням будь-якої з наступних 
дій переконайтесь, що пристрій вимкнений та 
відключений від мережі живлення, а також що 
він холодний та без води.

Встановлення шлангу та насадок (мал. A і B)
Увага! Перед кожним використанням оглядайте ущільнення 
(2a) на паровому соплі (2) та шлангу (3). Якщо ущільнення 
відсутнє або пошкоджене, зверніться до найближчого 
сервісного центру. Не використовуйте інструмент.

Встановлення шлангу (мал. A)
♦ Натисніть на фіксатори (3a) з обох боків шлангу (3).
♦ Встановіть шланг (3) на парове сопло (2) та відпустіть 

фіксатори (3a).
Важливо! Переконайтесь, що шланг (3) безпечно закріплений 
перед використанням пристрою SteaMitt™. Якщо зі з’єднання 
виходить пара, то шланг пристрою SteaMitt™ встановлено 
невірно, залиште пристрій охолонути, а потім зніміть та 
повторно встановіть шланг.

Знімання шлангу та насадок (мал. A і B)
Увага! Парове сопло, шланг та SteaMitt™ стають гарячими 
під час використання.
Перед зняттям насадок дайте пристрою та насадкам 
охолонути.

Знімання шлангу (мал. A)
♦ Натисніть на фіксатори (3a) з обох боків шлангу (3) та 

зніміть його з парового сопла (2)
Заповнення баку для води (мал. C)
Примітка! Заповніть бак чистою водою з-під крану. Не 
використовуйте хімікати та будь-які інші домішки.
Примітка! В місцях із дуже жорсткою водою 
рекомендується використовувати деіонізовану воду.
♦ Вимкніть пристрій та відключіть його від мережі живлення.
♦ Відкрийте кришку баку (7), злегка натиснувши на неї 

догори.
♦ Заповніть бак (6) водою.
Увага! Місткість баку для води становить 0,10 літру. Не 
заливайте занадто багато води у бак.
♦ Закрийте кришку баку.

Примітка: Переконайтесь, що кришка баку для води 
надійно закрита.
Примітка: Не використовуйте хімічні очищувачі з вашим 
очищувачем SteaMitt™.

Встановлення чистячої накладки (мал. В)
♦ Встановіть чистячу накладку (9) на SteaMitt™ (4), 

прикріпивши „петльову“ накладку-липучку (9a) на 
верхній частині чистячої накладки до накладки-
-липучки „з гачками“ (4a) на нижній стороні SteaMitt™ 
(4). Міцно натисніть донизу.

Увага! Не можна використовувати SteaMitt™ без чистячої 
накладки.
Примітка: Очищувач SteaMitt™ постачається з 3 типами 
чистячих накладок різної товщини. Найтоншу накладку можна 
використовувати для очищення тримірних форм, наприклад 
кранів тощо. Товстіші накладки можна використовувати для 
більших рівних поверхонь.

Використання

Вмикання та вимикання
♦ Для ввімкнення пристрою натисніть кнопку увімкнення/

вимкнення (5). Паровий очищувач SteaMitt™ 
нагрівається приблизно за 15 секунд.

Примітка: Завжди вставляйте руку у паровий очищувач 
SteaMitt™ перед натисненням кнопки подачі пари.
♦ Для зменшення подачі пари натисніть кнопку подачі 

пари (1) на верхній частині пристрою.
♦ Щоб вимкнути пристрій, вимкніть перемикач подачі 

пари (1), а потім натисніть кнопку увімкнення/
вимкнення (5).

Увага! Завжди зливайте воду з баку очищувача SteaMitt™ 
після використання.
Примітка! Після першого заповнення або після закінчення 
води до появи пари може пройти до 45 секунд.

Примітки для оптимального використання

Загальні положення
♦ Для отримання оптимального результату очищення 

ніколи не використовуйте SteaMitt™ без чистячої 
накладки.

♦ Не використовуйте хімічні очищувачі або інші домішки 
з очищувачем SteaMitt™.

♦ Делікатні поверхні, наприклад дзеркала, потрібно 
очищувати першими, коли накладка ще досить суха, 
що дозволить уникнути розводів.

♦ Не використовуйте SteaMitt™ для очищення холодного 
скла, наприклад вікон, оскільки це може спричинити 
пошкодження через різку зміну температури.

Увага! Важливо стежити за рівнем води у баці для води 
(6). Щоб долити воду у бак та продовжити санітарну 
обробку/очищення, встановіть перемикач очищувача 
SteaMitt™ у положення «Вимк.». Відключіть пристрій від 
електричної розетки, а потім долийте воду в бак (6).
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Увага! Завжди використовуйте SteaMitt™, як 
показано на малюнку E, помістивши руку у захисну 
рукавицю.
Увага! Не намагайтеся використовувати SteaMitt™ 
з рукою на його зовнішній поверхні, як показано на 
малюнку F. Це може призвести до опіку.
Увага! Уникайте використання SteaMitt™ у кутах, як 
показано на малюнку H.
Увага! Якщо під час використання виникає 
проблема, скористайтесь фіксатором швидкого 
відпускання (8), щоб швидко зняти SteaMitt™ з руки, 
як показано на малюнку I.

Після використання (мал. E)
♦ Вимкніть SteaMitt™. Вимкніть кнопку подачі пари (1), 

а потім натисніть кнопку увімкнення/вимкнення (5).
♦ Зачекайте, доки очищувач SteaMitt™ охолоне.
♦ Відключіть очищувач SteaMitt™ від електричної 

розетки мережі живлення.
♦ Злийте воду з баку для води.
♦ Зніміть чистячу накладку (9) та помийте її, 

підготувавши до наступного використання.

Технічні характеристики
FSH10SM

Напруга Взмінний струм 230
Живлення Вт 1 000
Ємність баку для води мл 100
Вага кг 1,65

Усунення несправностей
Якщо вам здається, що пристрій працює невірно, 
виконайте інструкції, що наводяться нижче. Якщо вам не 
вдалося вирішити проблему, будь ласка, зверніться до 
сервісного центру компанії BLACK+DECKER.
Проблема Дії Можливе рішення
Очищувач SteaMitt™ не 
вмикається

1. Перевірте, чи підключений він до 
настінної розетки мережі живлення.

2. Перевірте, чи пристрій увімкнено за 
допомогою перемикача (5).

3. Перевірте запобіжник у вилці.
Очищувач SteaMitt™ не 
подає пару

4. Увімкніть паровий очищувач (1), через 
кілька секунд він почне подавати пару.

5. Перевірте, чи бак для води заповнений.
Пара перестала 
виходити з парового 
очищувача 
SteaMitt™під час 
використання

6. Виконайте крок 5, а потім 3.

З парового очищувача 
SteaMitt™ виходить 
занадто мало пари під 
час використання

7. Виконайте крок 5.

Пара виходить 
з неочікуваних зон 
пристрою.

8. Див. розділ цього посібника, присвя-
чений збірці, де наводяться інструкції 
з встановлення для всіх деталей та 
насадок. Перевірте на наявність зносу 
або пошкоджень на очищувачі SteaMitt™ 
або чистячих накладках. Якщо проблема 
не буде вирішена, припиніть використан-
ня пристрою.

Де можна отримати 
додаткову інформацію/
насадки для парової 
швабри

9. www.blackanddecker.co.uk/steammitt
www.blackanddecker.ie/steammitt

zst00336089 - 18-04-2017
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