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Переклад оригінальних інструкцій

Інструмент не 
призначений для 
професійного 
використання.
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УКРАЇНСЬКА

Область застосування
Ваші парові швабри FSM1605(R) і FSM1615 виробництва 
компанії BLACK+DECKER™ призначена для дезінфекції й 
очищенні паркету і ламінату, лінолеуму, вінілових покрит-
тів, керамічної плитки, кам’яної та мармурової підлоги. Цей 
інструмент призначений лише для побутового використання 
у приміщеннях.

Інструкції з техніки без-
пеки

Увага! Перед викорис-
танням пристрою уваж-
но прочитайте посібник 
"Безпека, технічне об-
слуговування, викори-
стання". Перед роботою з цим 
пристроєм уважно прочитайте цей 
посібник.

Безпека сторонніх людей
♦ Цей пристрій можуть використо-

вувати діти від 8 років та особи 
зі зниженими фізичними, сен-
сорними та розумовими мож-
ливостями або з недостатнім 
досвідом та знаннями, якщо 
вони отримали керівництво та 
інструкції щодо використання 
цього пристрою безпечним чи-
ном та зрозуміли можливу не-
безпеку.

♦ Не дозволяйте дітям грати з 
пристроєм. Не дозволяйте дітям 
очищувати пристрій та викону-

вати його технічне обслугову-
вання.

♦ Якщо шнур живлення 
пошкоджений, для уник-
нення небезпеки його 
необхідно замінити у ви-
робника, в офіційному 
сервісному центрі  або 
в іншого кваліфіковано-
го спеціаліста.

♦ Перед очищенням або техніч-
ним обслуговуванням пристрою 
необхідно витягнути його вилку 
з розетки.

♦ Рідину або пар не можна спря-
мовувати на обладнання, що 
містить електричні компоненти, 
наприклад всередину духовки.

♦ Не можна залишати пристрій 
без нагляду, коли він підключе-
ний до мережі живлення;

♦ Не можна використовувати при-
стрій, якщо він падав, має ви-
димі ознаки пошкодження або 
протікає;

♦ Тримайте пристрій у недоступ-
ному для дітей місці, коли він 
підключений до мережі живлен-
ня або охолоджується.
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Маркування на пристрої
На пристрої нанесені наступні по-
значки та код дати.

УВАГА Гаряча пара

Деталі
1. Вимикач
2. Кнопка подачі пари
3. Знімний бак для води
4. Ручка
5. Парова голівка
6. Чистяча накладка на парову голівку
7. Нижній гачок для кабелю
8. Верхній гачок для кабелю
9. Тримач
10. Кронштейн для підвішування

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 ручки (мал. A)
♦ Перемістіть нижній кінець ручки (4) до верхнього кінця 

корпусу парової швабри (11), доки вона не «клацне» на 
місці.

Заповнення баку для води (мал. В)
♦ Опустіть бак для води (3) на корпус парової швабри (11) 

та переконайтесь, що бак для води добре встановлено.

Встановлення чистячої накладки (мал. С)
Запасні чистячі накладки можна придбати у дилерів компанії 
BLACK+DECKER (№ за кат. FSMP20-XJ).
♦ Розташуйте чистячу накладку (6) на підлозі так, щоб 

сторона з "петльовою" липучкою дивилася догори.
♦ Злегка притисніть парову швабру до чистячої накладки 

(6).
Увага! Завжди вимикайте парову швабру, якщо вона не 
використовується, і піднімайте ручку (4) у вертикальне по-
ложення.

Зняття чистячої накладки
Увага! При заміні чистячих накладок на паровій швабрі 
завжди надягайте відповідне взуття. Не вдягайте капці або 
взуття з відкритими носами.
♦ Встановіть ручку (4) у вертикальне положення і вимкніть 

парову швабру.

♦ Зачекайте, доки парова швабра охолоне (приблизно 5 
хвилин).

♦ Підніміть парову швабру з чистячої накладки, звільня-
ючи її від липучки.

Увага! Завжди вимикайте парову швабру, якщо вона не 
використовується, і піднімайте ручку (4) у вертикальне по-
ложення.

Заповнення баку для води (мал. D)
Бак для води на вашій паровій швабрі знімний, що дозволяє 
зручно його заповнювати.
Примітка! Заповніть бак чистою водою з-під крану.
Примітка! В місцях із жорсткою водою рекомендується 
використовувати деіонізовану воду.
♦ Зніміть бак для води (3).
♦ Зніміть кришку баку для води, відкручуючи її проти го-

динникової стрілки.
♦ Заповніть бак (3) водою.
Увага! Місткість баку для води становить 0,35 літру. Не 
заливайте занадто багато води у бак.
♦ Встановіть назад кришку баку для води, закручуючи її 

за годинниковою стрілкою.
♦ Встановіть бак для води (3) на місце.
Примітка! Переконайтесь, що кришка баку для води на-
дійно закрита.
Примітка! Не заливайте хімічні очищувачі у бак вашої 
парової швабри.

Використання
Важливо! Пристрій вбиває 99,9% бактерій та мікробів 
при використанні відповідно до інструкцій цього посібника з 
встановленою мікрофібровою накладкою та при безперерв-
ній роботі протягом 90 секунд.

Вмикання та вимикання
♦ Для ввімкнення пристрою натисніть кнопку увімкнення/

вимкнення (1). Парова швабра нагрівається приблизно 
за 15 секунд.

♦ Натисніть кнопку подачі пари (2). Це призведе до 
увімкнення насосу, а пристрій почне виробляти пару.

♦ Щоб зупинити подачу пари, вимкніть кнопку подачі пари 
(2). Це збереже живлення для нагрівача для швидшого 
запуску.

♦ Для вимкнення пристрою натисніть кнопку увімкнення/
вимкнення (1).

Увага! Ніколи не залишайте парову швабру направленою 
на одну ділянку будь-якої поверхні на деякий час. Завжди 
вимикайте парову швабру, якщо вона не використовується, 
і піднімайте ручку (4) у вертикальне положення.
Увага! Завжди зливайте воду з парової швабри після ви-
користання.
Примітка! Після першого заповнення або після закінчення 
води до появи пару може пройти до 45 секунд.
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Примітки для оптимального використання

Загальні положення
Увага! Ніколи не використовуйте парову швабру без попе-
редньо встановленої чистячої накладки.
♦ Зберіть сміття пилососом або віником перед викорис-

танням парової швабри.
♦ Найпростіший спосіб використання пристрою — нахили-

ти ручку під кутом 45° та очищувати поверхню повільно 
невеликими ділянками.

♦ Не використовуйте хімічні очищувачі з паровою шва-
брою. Щоб відмити стійкі плями з вінілової підлоги або 
лінолеуму, можна попередньо обробити їх м’яким засо-
бом очищення та водою перед використанням парового 
очищувача.

Очищення паром
♦ Розташуйте чистячу накладку (6) на підлозі так, щоб 

сторона з "петльовою" липучкою дивилася догори.
♦ Злегка притисніть парову швабру до чистячої накладки 

(6).
♦ Підключіть парову швабру до мережі живлення.
♦ Натисніть кнопку увімкнення/вимкнення (1). Парова 

швабра нагрівається приблизно за 15 секунд.
♦ Натисніть кнопку подачі пари (2). Через кілька секунд 

пар почне виходити з парової голівки.
Примітка! Після першого заповнення або після закінчення 
води до появи пару може пройти до 45 секунд.
♦ Пар потрапляє на чистячу насадку через кілька секунд. 

Після цього парова швабра почне легко ковзати по 
поверхні, яку слід очистити/продезінфікувати.

♦ Повільно пересувайте парову швабру по поверхні, ре-
тельно очищаючи паром кожну окрему ділянку.

♦ Після завершення використання швабри поверніть ручку 
(4) у вертикальне положення, переконайтесь, що вона 
зафіксована, та вимкніть швабру. Зачекайте, доки па-
рова швабра охолоне (приблизно п’ять хвилин).

Увага! Важливо стежити за рівнем води у баці для води (3). 
Щоб заповнити бак водою і продовжити очищення/дезінфек-
цію, поверніть ручку у вертикальне положення та вимкніть 
парову швабру. Відключіть пристрій від електричної розетки, 
а потім зніміть бак (3) та долийте воду у нього.

Увага! Ніколи не залишайте парову швабру направленою 
на одну ділянку будь-якої поверхні на деякий час. Завжди 
вимикайте парову швабру, якщо вона не використовується, 
і піднімайте ручку (4) у вертикальне положення.

Після використання (мал. E)
♦ Вимкніть парову швабру. Вимкніть кнопку подачі пари 

(2), а потім натисніть кнопку увімкнення/вимкнення (1).
♦ Зачекайте, доки парова швабра охолоне.
♦ Відключіть парову швабру від електричної розетки ме-

режі живлення.
♦ Злийте воду з баку для води.

♦ Зніміть чистячу накладку (6) та помийте її, підготувавши 
до наступного використання.

♦ Намотайте електрокабель на гачки для його зберігання 
(7 і 8)

♦ Парова швабра оснащена спеціальним кронштейном 
для підвішування (10) на ручці (9), який дозволяє по-
вісити парову швабру на доступний гачок на стіні. Пе-
реконайтесь, що настінний гачок може витримати вагу 
парової швабри.

Технічні характеристики
FSM1605(R) 
(тип 1)

FSM1615 
(тип 1)

Напруга В зм і нний 

струм

230 230

Живлення Вт 1300 1300
Ємність баку для 
води

мл 350 350

Вага кг 2,7 3,1

Усунення несправностей
Якщо вам здається, що пристрій працює невірно, виконайте 
інструкції, що наводяться нижче. Якщо Вам не вдалося вирі-
шити проблему, будь ласка, зверніться до сервісного центру 
компанії BLACK+DECKER.
Проблема Дії Можливе рішення
Парова швабра не вми-
кається

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

2. Перевірте, чи пристрій 
увімкнено за допомогою 
перемикача (1).

3. Перевірте запобіжник у вилці.
Парова швабра не видає 
пар

4. Перевірте, чи бак для води (3) 
заповнений і встановлений 
вірно.
Примітка. Після першого за-
повнення або після закінчення 
води до появи пару може 
пройти до 45 секунд.

5. Перевірте, що кнопка подачі 
пари знаходиться у положенні 
"Увімк".

Пара перестала виходити 
з парової швабри під час 
використання

6. Виконайте крок 1, потім 2, 
а потім 3.

З парового очищувача 
виходить занадто мало пару 
під час використання

7. Виконайте крок 4, потім 2, 
а потім 3

З парового очищувача 
виходить занадто мало пару 
під час використання

8. Виконайте крок 4

Де можна отримати додатко-
ву інформацію/насадки для 
парової швабри

9. Див. розділ цього посібника, 
присвячений збірці, де 
наводяться інструкції з 
встановлення деталей та 
насадок.

zst00336091 - 20-04-2017 
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