Bruksanvisning

Made in Germany
Clear Sky – Städning, känsla och erfarenhet.
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KONTAKTUPPGIFTER
Wet World Energy Solutions AB
Bergsgatan 9
852 36 Sundsvall
+46 (0)60 – 600 52 00
office@clear-sky.se

Wet World Energy Solutions AB
Almviksvägen 41 - 16
218 45 Vintrie
+46 (0)40 – 600 89 00
office@clear-sky.se

HEMSIDA OCH WEBSHOP: WWW.CLEAR-SKY.SE
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BESKRIVNING

TEKNISK DATA
Modell
Spänning
Motoreﬀekt

Clear Sky
220 - 240 V | 50/60 Hz
max. 650 Watt steglöst reglage

Ytterdimensioner

ca. 38 x 35 x 45cm
(L x B x H)

3

Bäste Clear Sky kund!

Vi gratulerar dig till köpet av ditt Clear Sky rengöringssystem. Du har köpt en produkt
som förenar teknisk perfektion och funktion med hög användarvänlighet och modern
design.
Läs tipsen, hänvisningarna och säkerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning noga,
så att du kan njuta av ditt Clear Sky rengöringssystem så lång tid som möjligt.

Anteckna serienumret på din Clear Sky. Detta
kan hittas under handtaget på själva enheten.

För mer information och praktiska tips vänd boken.
Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar och påståenden!
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GRUNDENHET
1. Clear Sky ON/OFF knapp
14

2
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3. Eluttag
4. Regntunnel

1

9
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5. Separator
6. Mutter för borttagning och rengöring av
separator
7. Vattentank
8. Bärhandtag
9. Snäppfästen
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10. Slangfäste med magnetisk skyddslucka
11. Hjulställ
12. Pedal för löstagning av vattentank
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13. Skydd för utblåset (Bak)
14. Förvaringsplats för magnetisk skyddslucka (Bak)

6

14

12
11

6

5

13

STANDARDTILLBEHÖR
1

2
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1. Golvmunstycke
2. Möbelmunstycke

3

3. Clear Sky dammsugarslang för
våt och torrsugning
inkl. Luftreglage (3b)

3b

4. Munstycke för trånga utrymmen
5. Rengöringsnyckel för Separator
6. Avloppsreningsadapter
4

5
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7. Dammvippa med naturhår
8. Sug och blåsmunstycke
med böjbart rör

6

7

9. Elektrisk handturboborste
(Extra tillbehör)
10. Tillbehörshållare
11. Teleskoprör i rostfritt stål
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FÖRBEREDELSER CLEAR SKY
1. Fyll vattentanken med kallt vatten till markeringen på tanken.
Er Clear Sky städmaskin behöver denna vattenvolym för alla funktioner.
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2,5 - 3 liter

2. Se till att separatorn är ordentligt fastskruvad.

VIKTIGT:
Motorenheten måste vara fäst vid vattentanken vid all användning.

SÄKRA MOTORENHETEN MED VATTENTANKEN
1. Placera motorenheten på vattentanken. Var uppmärksam på ett svagt
klickande ljud. Detta säkerställer att enheten sitter ordentligt. Om inget
klick hörs, upprepa processen.
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2. Tryck först ner det övre spännet helt. (Fig. 2) Håll sedan i den nedre
delen mot vattentanken (Fig. 3).
3. Dra sedan uppåt för att stänga (Fig. 4) tills du hör ett klick.

3

4

KLICK
VIKTIGT:
För att stänga helt, följ Fig. 2 till 4 i rad.
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GRUNDFUNKTIONER CLEAR SKY
5

6

Luftrening och Aromaterapi

Placera Clear Sky i ett rum och låt den vara igång några minuter
(tiden beror på rummets storlek). Dammpartiklar och odörer blandas
med vattnet. Den rengjorda luften återförs till rummet genom utblåset bak på maskinen.
Några droppar Aromaolja kan tillsättas i vattnet om så önskas. Era
rum kommer att fyllas med en fräsch doft inom några minuter.
Rekommenderad position för en optimal luftrengöring: ”AIR” (Fig. 6)

ANVÄNDNING AV STANDARDTILLBEHÖREN
Golvmunstycke
Detta golvmunstycke används främst till noggrann och varsam rengöring
av släta golv och mattor.

Möbelmunstycke
Det lilla och pålitliga munstycket för alla mjuka och reptåliga stoppade
möbler.

Munstycke för trånga utrymmen
Detta munstycke underlättar rengöring av utrymmen som fram tills nu
varit svåra att komma åt.
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Tillbehörshållare
Tillbehörshållaren placeras i fästena på hjulstället och rymmer dina
mest använda tillbehör.
Rengöringsnyckel
Använd nyckeln för att lossa skruven för att ta loss och rengöra
separatorn vid behov.

Avloppsreningsadapter
Clear Sky blåsfunktion i kombination med detta kraftfulla munstycke
möjliggör borttagning av proppar i avloppet.
Dammvippa med naturhår
Dammvippan är användbar för rengöring av växter och andra ömtåliga
ytor. Anslut dammvippan direkt till handtaget och använd luftreglaget för
att få en varsam städning. Bra till TV-skärmar, stereo, m.m. Antistatisk.
Elektrisk handturboborste (Extra tillbehör)
Eldriven och kraftfull. Idealisk för enkel och grundlig rengöring av
tyg och plyschmöbler, bilsäten, m.m.

Sug och blåsmunstycke med böjbart rör
Detta munstycke är eﬀektivt till att blåsa upp luftmadrasser, uppblåsbara pooler och liknande. Det är också idealiskt för rengöring av
element när det kombineras med det böjbara röret.
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ÖVRIGA FUNKTIONER
Timer
• Vrid eﬀektreglaget till ”AIR” och tryck på “on”: Luftreningen startar.
• Efter 20 minuter stängs motorn automatiskt av.
• Omstart: Tryck på ”oﬀ ”, vänta 3 sekunder och starta igen.
• Om motoreﬀekten ökas påverkar timern inte längre processen.
VIKTIG INFORMATION:
Timern går endast att använda på det nedre steget (AIR)!
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Utblåsfunktion
Idealisk för att blåsa rent avlopp, blåsa löv eller för att torka saker.
Öppna utblåshålet genom att föra gallret åt sidan och fäst dammsugarslangen (Fig. 2).
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Våtsugning
Börja med en tom vattentank vid våtsugning och sug upp vätskan
med Clear Sky dammsugarslang (Fig. 3). Se till att tanken inte överfylls!
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Slangen skall göras ren och torkas efter varje våtsugning. Sug därför
rent vatten genom slangen, koppla sedan slangen på utblås (Fig. 2)
och stick in handtaget i framdelen på maskinen. Låt Clear Sky vara
igång minst 2-3 minuter och blås slangen torr (Fig. 4). Sedan kan den
användas till annat arbete.
Rekommenderad position vid våtuppsugning: “WET“ (Fig. 5).

VARNING:
Sug aldrig upp vatten med det elektriska munstycket eller den elektriska slangen med sladd!
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Vakuumförpackning
Fläckborttagare
Tar bortPlacera
även de
mest envisa
- spraya (kuddar,
på, låt dra
kort ochm.m.)
dammsug
sakerna
ni vill vakuumförpacka
kramdjur,
i en tät
sedan med
spraykitet
eller
möbelmunstycket
med
användning
av
en
stanplastsäck. Stick in slangen i säcken och sug ut all luft ur säcken (Fig. 6).
dardslang
Koppla om slangen på utblås i stället (Fig. 2). Blås in frisk luft i säcken och

allting luktar fräscht igen.
Hygien- och vårdmedel
VIKTIGT!
Denna produkt har utvecklats speciellt för att användas med Clear Sky luftMaskinen skall inte stängas av under tiden som ni byter plats på slangen.
och rengöringssystem. Den
och rengör luften.

VÅRD OCH
FÖRVARING
Clear Sky
rengöringsduk
7

av hög kvalitet används för torr och våt rengöring av
Denna
Vänligen följ dessa instruktioner efter varje användning:
t.ex. din vattentank.

1. Drag först ur elkabeln.
Hygien- och madrasskydd
2. Häll
ut det smutsiga
vattnetmadrasserna
från tanken, rengör
tanken
och torka den.
Hygien- och
madrasskyddet
skyddar
mot smuts
efter
mattrengöringen,
mot
möjlig skada
genom
borstpåverkan.
3. Rengörsamt
motorn
påen
undersidan
med
en fuktig
trasa och torka den.
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KLICK

4. Lossa separatorn, rengör den noggrant och skruva tillbaka den
med
den tillhörande
specialnyckeln.
omendast
att separatorn
Det perfekta
tillägget
istället för att
våttorka slätaFörsäkra
golvytor.erKan
fästs
ordentligt.
användas i kombination med det omkopplingsbara golvmunstycket och
adapterplattan
för mikroberduk.
5. Förvara
inte er Clear Sky med fylld vattentank eller i fuktigt tillstånd.

Förvara alltid motorhuvudet separat från tanken, eller använd er av
Adapterplatta för mikroberduk
handtagets luftningsläge (Fig. 7).
Det perfekta tillägget för att snabbt våttvätta alla släta golvytor. Kan endast
användas6.i kombination
med trycka
ett omkopplingsbart
golvmunstycke
och
Genom att enkelt
ner motorenheten
är Clear Sky
snabbt
mikroberduk.
redo för nästa användning (Fig. 8).
Teleskoprörsförlängare
VIKTIGT:
Teleskoprörsförlängningen kan fästas på teleskopröret för individuell
Förvara
inte din
Sky Teleskoprörsförlängningen
fylld med vatten eller i fuktigt
tillstånd.
Torka
anpassning
till Clear
din längd.
är tillverkad
av rostfritt
alltid
den
användning.
stålur
och
är efter
348 mm
lång.

12
2

VÅT- OCH SKURDEL
TEKNISK DATA
Färskvattentank
Max tryck
Pump

ca. 3,5 liter
4 bar
220 – 240 V | 50/60 Hz | Watt 30
1. Stort munstycke till mattor

2

2. Förlängningsrör

7

3

3. Tvättslang
4. Handtag
6

5. Litet munstycke till textila möbler
och
6. Färskvattentank

1

7. Färskvattenslang
8. Rengöringsmedel
9. Fönstertvätt (Extra tillbehör)
10. Skurmunstycke (Extra tillbehör)

4

8

9

10

5
VIKTIGT:
Använd endast Clear Sky rengöringsmedel!
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VÅT- OCH SKURDEL
1

Med denna specialutvecklade våt- och skurdel tvättar du enkelt och
eﬀektivt, även på starkt nedsmutsade textila möbler eller mattor.
Vätskan sprutas på de textila möblerna eller mattorna med tryck och
binder smutsen. Den stora mängden luft som strömmar igenom tar
upp fukten och smutsen.

Rekommenderad position vid användning av våt- och skurdelen:
”WET” (Fig. 1).
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1. Fyll på med kallt vatten och rengöringsmedel enligt dosering på
flaskan. (Observera: prova först ytan som ska rengöras, som
t.ex. mattan, på ett dolt ställe så att den är färgäkta.)

2. Placera färskvattentanken på hjulstället och fäst sedan
motorhuvudet.

3. Stick in kontakten i eluttaget och vrid eﬀektreglaget till
”WET”-symbolen.

4. Tryck in den tunna slangen i anslutningen på färskvattentanken. Nu kan du starta Clear Sky och påbörja
tvätten av dina mattor, möbler och golv.

5. Slangen skall göras ren och torkas efter varje våtsugning. Sug
rent vatten genom slangen, koppla sedan slangen på
utblås (se sid. 11) och stick in handtaget i framdelen på
maskinen. Låt Clear Sky vara igång minst 2-3 minuter och
blås slangen torr.
VIKTIGT:
Vid användning av vattenpaketet behövs ej vatten påfyllas i huvudenheten.

15

MOTORMUNSTYCKE
TEKNISK DATA
Spänning

1

3
230 V | 50 Hz
150 Watt

2

Rekommenderad position för
städning med det elektriska
motormunstycket: ”CLEAN” (Fig. 1).

1. Elektriskt motormunstycke
(Får endast användas till torrdammsugning)
2. Teleskoprör för elektriskt motormunstycke i rostfritt stål
3. Clear Sky‘s slang med inbyggd elektricitet. Får endast
användas till torrdammsugning!

1

VARNING:
Endast torrdammsugning!
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GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER
Användning av elektriskt motormunstycke
Clear Sky‘s elektriska motormunstycke är främst lämplig för djuprengöring av mattor, men
också för stoppade möbler och madrasser. Clear Sky‘s elektriska motormunstycke kan också
användas för att dammsuga hårda golv.
Stäng av motorn på din Clear Sky städmaskin. Koppla in sladden till den elektriska slangen i
eluttaget på maskinen till vänster om on/oﬀ knappen till motorn.
Motormunstyckets säkerhetsbrytare
Vid överbelastning av motorn, t.ex. om borstvalsen blockeras av uppsugna föremål eller om
mattfransar rullar upp sig på valsen, stannar borstvalsen.
Om detta skulle uppstå gör följande:
• Stäng av din Clear Sky städmaskin och dra ut sladden ur vägguttaget. Ta reda på orsaken till
problemet och rengör borstvalsen om det behövs.
• Stick i kontakten, starta om maskinen och fortsätt städa.
• Därefter kan du ta apparaten i drift igen.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
1. Drag ur sladden till munstycket.
2. Avlägsna eventuella rester av hår eller mattﬁbrer från borstvalsen.
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VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR:
LÄS DETTA INNAN ANVÄNDNING
Läs alla anvisningar noga innan du använder ditt Clear Sky rengöringssystem.
Ditt Clear Sky rengöringssystem får bara användas till de ändamål som beskrivs
i denna bruksanvisning. Det kan vara farligt att använda tillbehör som
inte är rekommenderade av Clear Sky.
1.

Dra alltid ut nätkontakten innan du
demonterar och underhåller ditt Clear
Sky rengöringssystem.

2.

Använd aldrig ditt Clear Sky rengöringssystem utan separator.

3.

Använd aldrig ditt Clear Sky rengöringssystem utan vatten.

4.

Byt vatten i tid om det är mycket smutsigt.

5.

Rengör ditt Clear Sky rengöringssystem
efter varje användning.

6.

Använd endast ditt Clear Sky rengöringssystem under uppsikt. Barn och
personer som inte har kännedom om
utrustningen bör inte använda den.

7.
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Med ditt Clear Sky rengöringssystem får
du inte dammsuga upp material, som
inte kan ingå i förening med vatten.
Använd inte din Clear Sky till att dammsuga stora mängder mineraldamm, sot
o.s.v. Dammsug inga hoppressade
dammbollar.

8.

Sug aldrig in brandfarliga vätskor!

9.

Undvik att suga upp vassa eller hårda
föremål.

10. Sug aldrig upp cigaretter, aska och
andra glödande eller brinnande föremål.
11. Använd aldrig ditt Clear Sky rengöringssystem om nätkabeln är skadad.
12. Förvara aldrig ditt Clear Sky rengöringssystem med ansluten nätkabel. Dra alltid
ut kontakten ur vägguttaget vid längre
förvaring och vid underhåll. Stäng av alla
funktioner innan du drar ut kontakten.
13. Observera tillverkarens bruksanvisning
och varningar och använd endast
godkända originaltillbehör.
14. Tillverkaren tar inget ansvar för skador
som orsakas av felaktig eller icke
ändamålsenlig användning, egenhändigt
utförda reparationer eller felaktigt
underhåll.

YTTERLIGARE SÄKERHETSANVISNINGAR
Personer (inklusive barn), som på grund av fysiska, sensoriska eller mentala funktionshinder
eller på grund av oerfarenhet och/eller ovetande inte kan använda denna apparat på ett säkert sätt får inte använda apparaten utan uppsikt eller hjälp av en ansvarig person. Barn bör
hållas under uppsikt, så att de inte leker med apparaten. Om apparatens anslutningskabel
skadas måste den, av säkerhetsskäl, bytas ut av tillverkaren eller av tillverkarens auktoriserade serviceställen.

Återvinningsinstruktioner:
Denna produkt får inte kastas som normalt hushållsavfall utan skall lämnas till en
återvinningscentral för elektroniskt avfall. Alla material kan återanvändas i enlighet med
deras märkning. Du ger ett viktigt bidrag till att skydda miljön genom materialåtervinning.
Vänligen fråga lokala myndigheter efter din närmaste återvinningsanläggning.

VARNING
För att undvika risken för elektriska stötar –
utsätt inte apparaten för regn. Förvara den
inomhus.

För privat bruk
DUBBELISOLERAD
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