… kwaliteit voor elk tapijt!
Gebruiksaanwijzing Hagerty Tapijtreinigingsmachine
Tapijt vooraf goed stofzuigen. Dit apparaat is daarvoor ongeschikt.
VOORBEHANDELING VAN VLEKKEN
Vlekken en looppaden met Hagerty SOS reiniger voorbehandelen.
Goed inspuiten en met sponsje of zachte borstel stevig inwerken.
Vervolgens met de machinereiniging beginnen.
VOORBEREIDING
Bevestig de slangen aan machine en zuigstang. Controleer of deksel goed
is aangesloten.
Verdun Hagerty 5* Tapijtshampoo met lauwwarm water en giet dit mengsel
in de zwarte trechter tot maximaal de vulstreep.
Verdunning (1 dopje = 25ml):
Fles voor 20/30 m²: 2 dopjes op 1 liter water.
Fles voor 40/60 m² (concentraat): 1 dopje op 1 liter water.
> Bij sterk vervuild tapijt aantal dopjes verdubbelen<
MACHINEREINIGING
LET OP: sproeien en zuigen tegelijk! Alleen dan wordt het meeste vuil
verwijderd en is het tapijt binnen enkele uren weer beloopbaar.
Druk beide schakelaars in. Plaats het vloermondstuk circa 1 meter naar voren
in de hoek van het tapijt, knijp de sproeihendel in en trek de zuigstang langzaam
terug. Laat nu de hendel los.
De gereinigde baan hierna direct 2x nazuigen zonder te sproeien.
Met overlappende banen werken om strepen te voorkomen.
Zodra de tank leeg is beide schakelaars uitzetten en vuilwateremmer legen!
Hierna emmer en deksel terugplaatsen en tank zonodig weer vullen.
NA DE REINIGING
Overgebleven vloeistof uit de tank zuigen en emmer legen.
Ter behoud van de sproeipomp machine met schoon water naspoelen.
Machine tot slot goed schoonmaken alvorens terug te brengen.
.-.-.-.-.-.

Met een hulpstuk kunnen op dezelfde manier als hierboven ook meubel- en
autobekleding, trappen en matrassen gereinigd worden. Behandelen in
banen van ongeveer 30 cm. Bij bekleding de stof besproeien vanaf circa 20cm!

HAGERTY 5* TAPIJTSHAMPOO
(Flessen voor 20/30 m² en 40/60 m²)
* Reinigt krachtig en geeft frisse geur * Bevat géén zeep en geeft daarom
* Veilig voor wol en tere weefsels
minder snelle hervervuiling
* Fosfaat- en chloorvrij, pH-neutraal
* Milieuvriendelijk
WAARSCHUWING: in de machine is uitsluitend Hagerty Tapijtshampoo
toegestaan. Andere middelen verboden. Deze kunnen niet alleen de
machine maar ook uw tapijt of meubelbekleding beschadigen!
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