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לקוחות יקרים

. אנו מודים לכם על רכישת מוצר זה מבית 
אנו ממליצים לכם לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו כדי שתוכלו להפיק 
את מרב התועלת מהמכשיר. אנא הקפידו במיוחד לקרוא את הוראות הבטיחות 

לשמירת בטחונכם וכדי שתוכלו ליהנות מהמכשיר לאורך זמן.
אנא שימרו על חוברת זו לשימוש עתידי.

לשרותכם
חברת או.אי.ג'י. שיווק והפצה בע"מ, הירמוך 1, ת.ד 13058 יבנה 81220

info@oig.co.il :טלפון: 089327050, פקס: 089327049, מייל
www.oig.co.il :מידע שימושי נוסף תוכלו למצוא באתר החברה
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הוראות בטיחות

כללי
יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן . 1

לשימוש עתידי.

לפני שימוש ראשון בדקו שהמוצר שלם ושקיבלתם את כל חלקיו. במקרה . 2
של ספק, פנו לשרות. הרחיקו שקיות ניילון של האריזה מהישג ידם של 

ילדים, סכנת חנק!

מכשיר זה נועד לשימוש ביתי בלבד ואין להשתמש בו מחוץ לבית. שימוש . 3
במכשיר שלא ליעודו המקורי יבטל את האחריות!

 זהירות! מכשיר זה מפיק חום רב. בשימוש לא זהיר קיימת סכנת כוויה ואף . 4
שריפה.

אין לגעת בכבל החשמל ובתקע שלו בידיים רטובות.. 5

אין להשתמש במכשיר ברגליים יחפות.. 6

יש להרחיק את כל חלקי המכשיר ממים למעט המים שבמכל.. 7

יש להרחיק את המכשיר ממקורות חום כגון תנור או כיריים.. 8

יש להרחיק את המכשיר מחומרים מתלקחים או רעילים.. 9

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ילדים או בעלי מוגבלויות.. 10

אין להשאיר את המכשיר מחובר לחשמל ללא השגחה וגם לאחר ניתוקו . 11
מהחשמל כל עוד הוא חם.

לפני הדלקת המכשיר וודאו שכפתור הזרמת קיטור רצופה נמצא במצב לא . 12
פעיל.

אין למלא מים בדוד ההרתחה כל עוד הוא חם.. 13

המנעו מלכוון את זרם הקיטור כלפי אדם, בעל חיים או מכשיר חשמלי אחר . 14
ושימו לב שלא יגרום נזק לסביבתו.

אם המכשיר נפל, נשבר, דולף, או שאינו פועל כשורה, יש לנתק אותו . 15
מיידית מהחשמל ולהביאו לבדיקה למרכז השרות.
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אביזר מגהץ

וודאו שעריסת המגהץ מונחת בצורה יציבה על גבי משטח שטוח, יציב . 16
ועמיד בפני חום.

וודאו שהמגהץ מונח בצורה יציבה על גבי עריסתו. הרחיקו אותו מעצמים . 17
רגישים לחום.

הקפידו להשתמש רק ב"קרש" גיהוץ ייעודי והעמידו את המגהץ רק על גבי . 18
משטח עמיד לחום המיועד לכך.

אם אתם מגהצים בישיבה, אל תניחו את רגליכם מתחת לקרש הגיהוץ . 19
משום הקיטור עלול לגרום לכוויות.

חיבור לחשמל 
יש לחבר את המכשיר אך ורק למקור חשמל המתואר בהוראות ההפעלה . 20

או הרשום על תווית הנתונים של המכשיר עצמו. הקפידו לחבר את כבל 
החשמל לשקע חשמל עם הארקת הגנה )כבל עם תקע שבו 3 פינים 

ושקע עם 3 חורים(. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את 
ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך.

 שמרו על תקינות כבל החשמל והתקע. אסור לכופף את הכבל או למתוח . 21
אותו! היזהרו שלא להסתבך עם כבל החשמל וצינור הקיטור. אם הכבל 

ניזוק, יש להחליפו על ידי טכנאי שרות מורשה.

 יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק  תקע הזינה של המכשיר )כבל . 22
החשמל( מרשת החשמל. 

כאשר המכשיר אינו בשימוש, יש לנתקו מהחשמל. . 23

הקפידו לנתק מהחשמל במשיכת התקע ולא במשיכת הכבל!. 24

הקפידו לכבות את המכשיר קודם לניתוקו מהחשמל.. 25

הוראות בטיחות
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הוראות בטיחות

ניקוי
לפני הניקוי יש לנתק את המכשיר מהחשמל. . 26

אין לנקות את המכשיר בנוזל כלשהו או בחומרי ניקוי ממיסים או שוחקים.. 27

אל תרוקנו את המים מדוד ההרתחה עד להתקררותם.. 28

כדאי מעת לעת לנקות את דוד ההרתחה באמצעות חומר נגד אבנית המגן . 29
.KALSTOP :על דופנות  המתכת של הדוד. היצרן ממליץ על המוצר

פינוי

מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן   המוטבע על 
המוצר או על המסמכים הנלווים מציין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי 

EC/2002/96 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש )WEEE(, שאין 
להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף 
המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות 

המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. כך תוכלו לסייע במניעת 
תוצאות שליליות אפשריות לסביבה ולבריאותם של בני האדם. לפני השלכת 

המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל. 

סמלים
זהירות: טמפרטורה גבוהה. סכנת ְּכִוָיה!

אין לגעת בחלקים המסומנים בסמל זה.

זהירות: סכנת ְּכִוָיה!
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גוף
Aהדלקה וכיבוי שאיבה
Bהדלקה וכיבוי דוד הרתחה
Cנורית חיווי מחסור במים
Dנורית חיווי לחץ קיטור
Iידית נשיאה

Jמכסה בטיחות
Kויסות עוצמת הקיטור
Lדלת מחבר מרכזי
Mמחבר גוף
Nפתח פליטת אוויר
Oגלגלי הולכה
Pכבל חשמל
Qתעלת כבל חשמל
Rבית כבל חשמל
Sתא אחסון אביזרים
THEPA מסנן
UHEPA נצרת מסנן
VHEPA תושבת מסנן
Wמכל המים
Xידית מכל המים
Y”Eco-Active“ מסנן מים

Y1מכסה מסנן מים
Y2ספוג מסנן מים
Y3גוף מסנן עם רשת מיקרו
Y4מפרק ברך

אביזרים
צינור קיטור ושאיבה גמיש1

1Aמתאם לחיבור אביזר
1Bידית
1Cכפתור הזרמת קיטור
1Dכפתור ויסות עוצמת שאיבה

1Eכפתור נעילת אביזר
1Fצינור קיטור ושאיבה גמיש
1Gחיבור למחבר הגוף
1Hנעילה למחבר הגוף

צינור הארכה2
צינור הארכה עם תפס3
כלי מברשת אוניברסלית4

4Aמברשת תואמת
4Bמגב גומי תואם
4Cמגב קשיח תואם

כלי ִּפָּיה 5120°
כלי ִּפָּיה צרה6

6Aמגב 200 מ"מ תואם
6Bמברשת תואמת
E3מברשות צבעוניות
O1כיסוי מגן
O2מטלית

אטמים חלופיים7
משפך8
מברשת לניקוי מכל9

ביואקולוגי10

אביזרים אופצינליים
E1זרנוק קיטור
E2ִּפָּית שאיבה קטנה

Fזרנוק שאיבה
Gִּפָּית שאיבה צרה
Hמברשת שאיבה רכה
Zמגהץ מקצועי

Z1כפתור הזרמת קיטור רצופה
Z2כפתור הזרמת קיטור נקודתית
Z3נורית חיווי חימום מגהץ
Z4חוגת כיוון טמפרטורה
Z5תושבת למגהץ

חלקים
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הכנות לשימוש - שאיבה

מילוי מים ראשוני
הרימו את מכל המים )W( באמצעות הידית שלו )X( כמתואר באיור 2 . 1

והוציאו אותו ממקומו כמתואר באיור 3.

סובבו את ידית מכל המים )X( אחורה כדי להוציא את מכלול )Y( מסנן . 2
.”Eco-Active“

מלאו את המכל ב- 1.2 ליטר מי ברז עד לסימון MAX כמתואר באיור 5. . 3
ניתן להוסף נוזל ניקוי ללא קצף וכן מי בושם.

היצרן ממליץ על הוספת המוצר: BIOECOLOGICO שניתן להשגה אצל 
 .OIG המשווקים המורשים של חברת

תוסף זה הוא דאודורנט טבעי המונע היווצרות קצף בתוך מסנן המים 
להבטחת פעולתו התקינה של המכשיר. הודות למרכיב עץ התה וחומרים 

טבעיים אחרים, הוא מונע גם היווצרות ריחות רעים בתוך מכל המים 
ומשחרר ניחוח של נקיון ורעננות לסביבה.

4 .)W( למקומו במכל המים ”Eco-Active“ מסנן )Y( החזירו את את מכלול

החלפת מים תוך כדי שימוש
כאשר הלכלוך הנשאב לתוך מיכל המים המלוכלכים )W( מגיע לרמה המרבית 

המותרת, תחסם השאיבה באופן אוטומטי ע"י מצוף בטיחות. במקביל, תעלה 
מהירות המנוע. כבו את המכשיר והפעיל אותו מחדש לאחר החלפת המים 

במכל המים כמתואר בסעיף הקודם.



מערכת ניקוי וגיהוץ בקיטור | 

10

הכנות לשימוש - קיטור

מילוי דוד ההרתחה
וודאו שהמכשיר כבוי ומנותק מהחשמל!. 1

הבריגו החוצה את מכסה הבטיחות )J( ומלאו את הדוד ב- 1.1 ליטר מים . 2
בעזרת המשפך )8( כמתואר באיור 1. הקפידו שהמים לא יגלשו ממנו.

מכשיר זה בנוי לשימוש עם מי ברז אבל אם מי הברז קשים מדי - 
עשירים במשקעים שיוצרים אבנית, מומלץ להשתמש בתערובת 

שמחציתה מי ברז ומחציתה מים מזוקקים. כדאי להוסף למים חומר 
הפועל למניעת הצטברות אבנית ומגן על דופנות  המתכת של הדוד. 

היצרן ממליץ על המוצר: Kalstop FP2003 שניתן להשגה אצל 
 .OIG המשווקים המורשים של חברת

בשום מקרה אין להשתמש במים מזוקקים בלבד או במים המכילים חומר 
אחר כגון חומר ניקוי או בושם!

הבריגו פנימה בזהירות את המכסה )A(. אם לא סגרתם טוב ו"בורח" ממנו . 3
קיטור, כבו מיד את המכשיר ונתקו אותו מהחשמל. רק לאחר שהתקרר 

הבריגו מחדש את המכסה עד הסוף. 

חברו את כבל החשמל )F( לשקע מוארק במתח מתאים.. 4

לפני הפעלת המכשיר וודאו שהמכסה סגור טוב ולא השארתם בתוכו את . 5
המשפך. סכנת ְּכִוָיה! 
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תפעול

כללי
פתחו את דלת המחבר המרכזי )L( והכניסו לתוכו את מחבר )1G( הצינור 

.6-6a 1( כמתואר באיורH( עד שיישמע קול נקישת מנגנון הנעילה )הגמיש )1
מכשיר זה בנוי לפעול באחד מ-3 מצבי פעולה: 

שאיבה בלבד. 1
קיטור בלבד. 2
קיטור + שאיבה. 3

שאיבה בלבד
לחצו על כפתור הדלקה וכיבוי שאיבה )A( להפעלת שאיבה ולהפסקתה. 
.)1D( השליטה בעוצמת השאיבה באמצעות כפתור ויסות עוצמת שאיבה

LECOASPIRA FRIENDLY

114
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3) SWITCHING ON

Open the monoblock socket door (L), insert the monobloc plug (1G) of the flexible hose (1) pushing it
until you hear the click of the hooking mechanism  (1H) (Fig. 6-6a). 
Connect the power plug to a suitable electric socket. 

4) OPERATION

Lecoaspira Friendly can operate in the following modes: 
SUCTION ONLY, STEAM ONLY, SUCTION + STEAM

SUCTION ONLY: should you only want to use the suction, press the suction switch (A), which will light
up. The appliance will start to vacuum. To stop the suction, just press the suction switch again (A).
With the suction regulator (1D), you can adjust the sucking power to the cleaning that has to be done.
We recommend operating the appliance with the regulator open on curtains, rugs, sofas, etc. Move
the regulator forward until the hole is exposed on the handle. To suction again with maximum power,
move the regulator backwards until the hole is covered.

STEAM ONLY: should you only want to use the steam, press the boiler switch (B), which will light
up. Wait until the steam pressure light (D) goes off. At this point, Vaporetto Leca-
spira Friendly is ready to generate steam. By pressing the steam button (1C) on
the handle you can dispense steam. 

If you decide you no longer wish to use the steam, release the steam button (1C). 
Vaporetto Lecoaspira Friendly enables the flow of steam to be optimised by turning the adjustment
knob (K) (Fig. 7).
To increase the flow, turn the regulator control clockwise. Turn the control anticlockwise to reduce
the flow.
- Strong steam: to remove scale, stains, grease and sanitise;
- Normal steam: for carpets, rugs, glass, floors;
- Gentle steam: to steam plants, clean delicate fabrics, wall coverings, sofas, etc..
N.B. When first operating it, there may be some drops of water mixed with the steam due to imper-
fect thermal stabilization. We therefore recommend that the first jet of steam be directed onto a rag.

SUCTION + STEAM: you can use the steam and suction features at the same time, by activating
them both as described in the preceding paragraphs.

MINIMUM SUCTION
POWER

MAXIMUM SUCTION
POWER

1D 1D
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תפעול

קיטור בלבד
לחצו על כפתור הדלקה וכיבוי דוד הרתחה )B( והמתינו עד שנורית חיווי . 1

לחץ קיטור )D( תכבה.

לחצו והחזיקו את כפתור הזרמת הקיטור )1C( על פי הצורך. כוונו תחילה . 2
את סילון הקיטור לעבר מטלית לא חשובה עד שזרם הקיטור יהיה אחיד. 

3 . )K( כוונו את עוצמת הקיטור באמצעות סיבוב כפתור ויסות עוצמת הקיטור 
בכיוון הרצוי כמתואר באיור 7: 

סילון קיטור חזק מומלץ להסרת כתמי לכלוך קשה ושומנים או לחיטוי.  

סילון קיטור בינוני מומלץ לניקוי שטיחים, זכוכית אריחים וכו'.  

סילון קיטור חלש מומלץ לניקוי משטחים עדינים. 

קיטור + שאיבה 
הפעילו את המכשיר כמתואר בשני הסעיפים הקודמים.
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תפעול

מניעת נזק
הקיטור עלול להזיק למשטחים ולפריטים אחרים: לפני הניקוי בדקו בפינה 

נסתרת של הפריט את עמידותו מבחינה זו שלא יהיו שינויי צבע, התקלפויות או 
עיוותים. מומלץ להתחיל עם קיטור בעוצמה נמוכה ולכסות את האביזר במטלית 

שעמידותה כבר נבדקה בעבר. יש לשמור על מרחק של לפחות חצי מטר 
ממשטחי זכוכית ומצמחים.

מילוי דוד ההרתחה תוך כדי שימוש
.)C( כאשר דוד ההרתחה מתרוקן ממים נדלקת נורית חיווי מחסור במים

דוד ההרתחה סגור במכסה בטיחות המונע אפשרות פתיחה שלו כל עוד נותר 
בתוכו לחץ קיטור ולכן יש לפתוח אותו בשלבים הבאים: 

1 ..)B( כבו את מחולל הקיטור בלחיצה על כפתור

לחצו על כפתור הזרמת קיטור )1C( שעל הידית כדי לרוקן כליל את הקיטור . 2
מהדוד.

נתקו את המכשיר מהחשמל.. 3

4 ..)J( הבריגו החוצה נגד כיוון השעון את מכסה הבטיחות

המתינו עד להתקררות הדוד.. 5

מלאו את הדוד במים כמתואר בסעיף: "מילוי דוד ההרתחה".. 6

זהירות! למען בטחונכם הקפידו על ביצוע כל השלבים.. 



מערכת ניקוי וגיהוץ בקיטור | 

14

LECOASPIRA FRIENDLY

116

E
N

G
L
IS

H

- Check the strength of the connection. 
- To release it, just hold the button down (1D) and separate the components (fig. B).

To connect the brushes (E3) to the accessory 120° (5) just screw them on to it. The different co-
lours allow you to always use the same brush on the same surface. 

7.4) ASSEMBLY INSERTS

To assemble the inserts on the universal brush  (4):
To assemble the inserts it is necessary to lift the insert block lever (C1), remove those located on
the brush by pulling them towards the outside and insert the new ones reversing the procedure de-
scribed previously, then lower the insert block level (C1) (fig. C). The two bristle inserts (4A) must
be inserted by positioning the full one on the rear part of the brush, while the one with openings
goes in the front. The liquid suction inserts (4B) must be inserted paying attention that their smooth
side is facing the inside of the brush.

To assemble the inserts on the steam-suction nozzle (6):
To assemble the insert, 6A or 6B, insert it and slide it onto the nozzle (fig. D).  

C1
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- Check the strength of the connection. 
- To release it, just hold the button down (1D) and separate the components (fig. B).

To connect the brushes (E3) to the accessory 120° (5) just screw them on to it. The different co-
lours allow you to always use the same brush on the same surface. 

7.4) ASSEMBLY INSERTS

To assemble the inserts on the universal brush  (4):
To assemble the inserts it is necessary to lift the insert block lever (C1), remove those located on
the brush by pulling them towards the outside and insert the new ones reversing the procedure de-
scribed previously, then lower the insert block level (C1) (fig. C). The two bristle inserts (4A) must
be inserted by positioning the full one on the rear part of the brush, while the one with openings
goes in the front. The liquid suction inserts (4B) must be inserted paying attention that their smooth
side is facing the inside of the brush.

To assemble the inserts on the steam-suction nozzle (6):
To assemble the insert, 6A or 6B, insert it and slide it onto the nozzle (fig. D).  

C1
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אביזרים

צינורות הארכה
כדי לחבר יחד את שני צינורות ההארכה )2( ו )3( חשוב לשים לב לכיוון המסומן 

על ידי החצים. המכשיר מצויד במערכת החניה המאפשרת, לאחר סיום השימוש 
בהם, להחליף את צינור ההארכה )3(. חיבור לא נכון של צינורות ההארכה לא

יאפשר להשתמש במערכת ההחניה. 
ניתן לחבר את שני צינורות ההארכה )2( ו )3( זה לזה או לידית )1B( של הצינור 

הגמיש )1(. וודאו שהחיבור מאובטח באמצעות כפתור הנעילה )1E( כמתואר 
באיור A. כדי לשחרר את החיבור לחצו מטה את כפתור הנעילה )1E( והפרידו 

.B בין החלקים כמתואר באיור

אחסון אביזרים
תא אחסון האביזרים )S( מאפשר להשחיל לגוף המכשיר את תפס צינור 

ההארכה )3( גם כאשר המברשת מחוברת אליו כמתואר באיור 9.

חיבור אביזרים
ניתן לחבר את כל האביזרים מסדרת Vaporetto Lecoaspira Friendly ישירות 

לידית )1B( או באמצעות צינורות ההארכה )2( ו )3(.
הצמידו את האביזר לידית עד שכפתור הנעילה )1E( יתפס במקומו והאביזר 

.A יתחבר בצורה תקינה כמתואר באיור
כדי לשחרר את החיבור לחצו מטה את כפתור הנעילה )1E( והפרידו בין 

.B החלקים כמתואר באיור
חיבור המברשות )E3( לִּפָּיה 120° )5( נעשה בהברגה פשוטה. הקפידו על  

התאמת צבעים כדי להבטיח את התאמת החלקים זה לזה. 
חיבור חלקי כלי מברשת אוניברסלית )4(  

באמצעות מנוף הנעילה )C1(. הרימו אותו 
לשחרור והורידו אותו להצמדה כמתואר 
באיור. שימו לב להשחיל את המברשות 

התואמות )4A( במקום המתאים על הכלי 
ואת המגבים התואמים )4B( עם הצד החלק 

כלפי פנים הכלי. 
  )6B( או )6A( חיבור חלקי כלי ִּפָּיה צרה

כמתואר באיור.
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ניקוי רצפה קשה
תפקודתמונהאותיותאביזרים

צינורות הארכה 
+ כלי מברשת 
אוניברסלית + 

מברשות תואמות

2+3+4+ 
4A
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A - ORDINARY CLEANING

A1) HARD FLOORS (MARBLE, GRANITE, TILE)

ACCESSORIES TO BE USED: extension tubes (2)(3), universal brush (4) with inserts, as per the
following table:

VACUUM FUNCTION
vacuum up dust and liquids or effectively remove animal hair

Press the suction switch (A) to begin vacuuming. Regulate the suction regulator (1D) to maxi-
mum power to vacuum up dust or liquid (see paragraph entitled Vacuum only function).To stop
suction, simple press the switch (A).

STEAM AND VACUUM FUNCTION
Wash and vacuum even the dirtiest floors. This function enables the sanitisation of all types of
hard flooring, such as marble, granite and ceramic.

N.B. Before steaming surfaces, we recommend vacuuming up any hair or dust, using the
vacuum only function.

After having turned the boiler on, following the instructions given in the paragraph entitled
"Operation", set steam pressure according to how dirty the surface to be treated is (see para-
graph entitled Steam flow regulation).
Press the button (1C) on the handle to dispense steam over the surface to be cleaned. To stop
steam flow, simply release the button (1C).
Then activate the vacuum function by means of the switch (A) to dry the surface treated. To
regulate suction power, use the suction regulator (1D) (see paragraph on vacuum only fun-
ction).

N.B. If the floor is not very dirty, you can activate steam and vacuum together, to wash and dry
at the same time.

ACCESSORIES REFERENCE
LETTER PHOTOGRAPH FUNCTION

Extension tubes +
universal brush +
bristle insert

2 + 3 +4 + 4A Vacuuming dust

Extension tubes +
universal brush +
rubber insert

2 + 3 +4 + 4B Liquid aspiration; steam
flow and floor drying

+

+

+

+
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שאיבת אבק

צינורות הארכה 
+ כלי מברשת 

אוניברסלית + מגבי 
גומי תואמים

2+3+4+ 
4B
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A - ORDINARY CLEANING

A1) HARD FLOORS (MARBLE, GRANITE, TILE)

ACCESSORIES TO BE USED: extension tubes (2)(3), universal brush (4) with inserts, as per the
following table:

VACUUM FUNCTION
vacuum up dust and liquids or effectively remove animal hair

Press the suction switch (A) to begin vacuuming. Regulate the suction regulator (1D) to maxi-
mum power to vacuum up dust or liquid (see paragraph entitled Vacuum only function).To stop
suction, simple press the switch (A).

STEAM AND VACUUM FUNCTION
Wash and vacuum even the dirtiest floors. This function enables the sanitisation of all types of
hard flooring, such as marble, granite and ceramic.

N.B. Before steaming surfaces, we recommend vacuuming up any hair or dust, using the
vacuum only function.

After having turned the boiler on, following the instructions given in the paragraph entitled
"Operation", set steam pressure according to how dirty the surface to be treated is (see para-
graph entitled Steam flow regulation).
Press the button (1C) on the handle to dispense steam over the surface to be cleaned. To stop
steam flow, simply release the button (1C).
Then activate the vacuum function by means of the switch (A) to dry the surface treated. To
regulate suction power, use the suction regulator (1D) (see paragraph on vacuum only fun-
ction).

N.B. If the floor is not very dirty, you can activate steam and vacuum together, to wash and dry
at the same time.

ACCESSORIES REFERENCE
LETTER PHOTOGRAPH FUNCTION

Extension tubes +
universal brush +
bristle insert

2 + 3 +4 + 4A Vacuuming dust

Extension tubes +
universal brush +
rubber insert

2 + 3 +4 + 4B Liquid aspiration; steam
flow and floor drying

+

+

+

+
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שאיבת 
נוזלים, ניקוי 

בקיטור וייבוש

שאיבה בלבד

שאיבת אבק ו/או נוזלים וכן הרחקת שיער בעלי חיים שנשר.
לחצו על כפתור הדלקה וכיבוי שאיבה )A( להפעלת שאיבה ולהפסקתה. בחרו 

.)1D( בעוצמת שאיבה מכסימלית באמצעות כפתור ויסות עוצמת שאיבה

קיטור + שאיבה 

שטיפה ושאיבה של רצפה מלוכלכת במיוחד כולל חיטוי. מתאים לכל 
סוג של רצפה קשה כולל קרמיקה גרניט ושיש.

לחצו על כפתור הדלקה וכיבוי דוד הרתחה )B( והמתינו עד שנורית חיווי . 1
לחץ קיטור )D( תכבה.

לחצו והחזיקו את כפתור הזרמת הקיטור )1C( על פי הצורך. . 2

כוונו את עוצמת הקיטור למכסימום באמצעות סיבוב כפתור ויסות עוצמת . 3
הקיטור )K( בכיוון הרצוי כמתואר באיור 7. 

כדי לייבש את הרצפה, לחצו על כפתור הדלקה וכיבוי שאיבה )A( להפעלת . 4
שאיבה ולהפסקתה. בחרו בעוצמת שאיבה מכסימלית באמצעות כפתור 

.)1D( ויסות עוצמת שאיבה
מומלץ לשאוב קודם את השערות והאבק ורק אחר כך לנקות בקיטור. 
אם הרצפה מלוכלכת במיוחד כדאי להפעיל את השאיבה במקביל לפעולת  

הקיטור.
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ניקוי שטיחים
תפקודתמונהאותיותאביזרים

צינורות הארכה 
+ כלי מברשת 
אוניברסלית + 

מגבים קשיחים 
תואמים

2+3+4+ 
4C

LECOASPIRA FRIENDLY

118

E
N

G
L
IS

H

A2) CARPETING/RUGS

N.B. Before treating delicate fabrics with steam, consult the manufacturer’s instructions and al-
ways carry out a test on a hidden part or on a sample of the material. Allow the steamed part to dry
to make sure that no changes in colour or deformations have occurred.

ACCESSORIES TO BE USED: extension tubes (2)(3), universal brush (4) with inserts, as per the
following table: 

ACCESSORIES REFERENCE
LETTER PHOTOGRAPH FUNCTION

Extension tubes +
universal brush +
rigid insert

2 + 3 + 4 + 4C suction / steam delive-
ry+

+

VACUUM FUNCTION
To vacuum up dust and animal hair.

Press the suction switch (A) to begin vacuuming. Regulate the suction regulator (1D) to mini-
mum power to vacuum up dust or liquid (see paragraph entitled Vacuum only function).To stop
suction, simple press the switch (A).

STEAM-VACUUM FUNCTION
To wash, vacuum and sanitise carpets and rugs. 

N.B. Before steaming surfaces, we recommend vacuuming up any hair or dust, using the
vacuum only function.

After having turned the boiler on, following the instructions given in the paragraph entitled
"Operation", set steam pressure according to how dirty the surface to be treated is (see para-
graph entitled Steam flow regulation).
Press the button (1C) on the handle to dispense steam over the surface to be cleaned. To stop
steam flow, simply release the button (1C).
Then activate the vacuum function by means of the switch (A) to dry the surface treated. To
regulate suction power, use the suction regulator (1D) (see paragraph on vacuum only fun-
ction).
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שאיבת 
אבק / ניקוי 

בקיטור

שאיבה בלבד

שאיבת אבק ושיער בעלי חיים שנשר.
לחצו על כפתור הדלקה וכיבוי שאיבה )A( להפעלת שאיבה ולהפסקתה. בחרו 

.)1D( בעוצמת שאיבה מכסימלית באמצעות כפתור ויסות עוצמת שאיבה

קיטור + שאיבה 

שטיפה וחיטוי שטיחים.

לחצו על כפתור הדלקה וכיבוי דוד הרתחה )B( והמתינו עד שנורית חיווי . 1
לחץ קיטור )D( תכבה.

2 . )K( כוונו את עוצמת הקיטור באמצעות סיבוב כפתור ויסות עוצמת הקיטור
בכיוון הרצוי כמתואר באיור 7. 

לחצו והחזיקו את כפתור הזרמת הקיטור )1C( על פי הצורך. . 3

לאיסוף הלכלוך וייבוש, לחצו על כפתור הדלקה וכיבוי שאיבה )A( להפעלת . 4
שאיבה ולהפסקתה. כוונו את עוצמת השאיבה באמצעות כפתור ויסות 

.)1D( עוצמת שאיבה
מומלץ לשאוב קודם את השערות והאבק ורק אחר כך לנקות בקיטור. 
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ניקוי אריחי קיר
תפקודתמונהאותיותאביזרים

כלי ִּפָּיה צרה + מגב  
6A +2006 מ"מ תואם
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A3) TILE WALLS

ACCESSORIES TO BE USED: steam + suction nozzle (6) with insert as per the following table:

ACCESSORIES REFERENCE LET-
TER PHOTOGRAPH FUNCTION

Steam + suction nozzle
and window cleaning fit-
ting 200 mm

6 + 6A Steam delivery and
vacuum+

STEAM-VACUUM FUNCTION
To dissolve deposited scale, remove grease, polish and remove smears.

After having turned the boiler on, following the instructions given in the paragraph entitled
"Operation", set steam pressure according to the surface to be treated (see paragraph entitled
Steam flow regulation).
Press the button (1C) on the handle to dispense steam over the surface to be cleaned.To stop
steam flow, simply release the button (1C).
Then activate the vacuum function by means of the switch (A) to dry the surface treated.
To regulate suction power, use the suction regulator (1D) (see paragraph on vacuum only fun-
ction).

N.B. For best results, press the rubber window cleaning fitting against the surface to be dried,
moving from the top to the bottom.
N.B.If the surface is very dirty, we recommend vacuuming and washing deep-down, activating
both steam and suction simultaneously (therefore pressing button 1C immediately followed by
switch A). This will ensure that surfaces are cleaned and dried in a single trip.
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ניקוי בקיטור 
ושאיבה

קיטור + שאיבה 

ניקוי והברקה של אריחים ע"י המסת שומנים והסרת הלכלוך.

לחצו על כפתור הדלקה וכיבוי דוד הרתחה )B( והמתינו עד שנורית חיווי . 1
לחץ קיטור )D( תכבה.

2 . )K( כוונו את עוצמת הקיטור באמצעות סיבוב כפתור ויסות עוצמת הקיטור
בכיוון הרצוי כמתואר באיור 7. 

לחצו והחזיקו את כפתור הזרמת הקיטור )1C( על פי הצורך. . 3

לאיסוף הלכלוך וייבוש, לחצו על כפתור הדלקה וכיבוי שאיבה )A( להפעלת . 4
שאיבה ולהפסקתה. כוונו את עוצמת השאיבה באמצעות כפתור ויסות 

.)1D( עוצמת שאיבה

לשיפור התוצאות, מומלץ להעביר את המגב באחידות על פני המשטח  
מלמעלה למטה.

אם המשטח מלוכלך במיוחד כדאי להפעיל את השאיבה במקביל לפעולת  
הקיטור.
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ניקוי פרקט ומשטחי טרקוטה
תפקודתמונהאותיותאביזרים

צינורות הארכה + כלי 
מברשת אוניברסלית + 

מגבי גומי תואמים

2+3+4+ 
4B
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A - ORDINARY CLEANING

A1) HARD FLOORS (MARBLE, GRANITE, TILE)

ACCESSORIES TO BE USED: extension tubes (2)(3), universal brush (4) with inserts, as per the
following table:

VACUUM FUNCTION
vacuum up dust and liquids or effectively remove animal hair

Press the suction switch (A) to begin vacuuming. Regulate the suction regulator (1D) to maxi-
mum power to vacuum up dust or liquid (see paragraph entitled Vacuum only function).To stop
suction, simple press the switch (A).

STEAM AND VACUUM FUNCTION
Wash and vacuum even the dirtiest floors. This function enables the sanitisation of all types of
hard flooring, such as marble, granite and ceramic.

N.B. Before steaming surfaces, we recommend vacuuming up any hair or dust, using the
vacuum only function.

After having turned the boiler on, following the instructions given in the paragraph entitled
"Operation", set steam pressure according to how dirty the surface to be treated is (see para-
graph entitled Steam flow regulation).
Press the button (1C) on the handle to dispense steam over the surface to be cleaned. To stop
steam flow, simply release the button (1C).
Then activate the vacuum function by means of the switch (A) to dry the surface treated. To
regulate suction power, use the suction regulator (1D) (see paragraph on vacuum only fun-
ction).

N.B. If the floor is not very dirty, you can activate steam and vacuum together, to wash and dry
at the same time.

ACCESSORIES REFERENCE
LETTER PHOTOGRAPH FUNCTION

Extension tubes +
universal brush +
bristle insert

2 + 3 +4 + 4A Vacuuming dust

Extension tubes +
universal brush +
rubber insert

2 + 3 +4 + 4B Liquid aspiration; steam
flow and floor drying

+

+

+

+
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שאיבת 
נוזלים

צינורות הארכה + כלי 
מברשת אוניברסלית + 

מגבים קשיחים תואמים + 
מטלית

2+3+4+ 
4C + O2

LECOASPIRA FRIENDLY
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A4) PARQUET AND TERRACOTTA

N.B. Please pay careful attention when cleaning wooden surfaces and treated terracotta flooring
with steam as prolonged use of steam may damage the wax, polish or colour of the surfaces to be
cleaned. We therefore recommend dispensing steam on these surfaces only for short periods of
time and suggest always using a cloth, avoiding direct steam being dispensed onto the surface. In
the case of old or particularly delicate floors, clean with cloth steamed previously, without dispen-
sing steam directly on the surface.

ACCESSORIES TO BE USED: extension tubes (2)(3), universal brush (4) with inserts, as per the
following table:

ACCESSORIES REFERENCE
LETTER PHOTOGRAPH FUNCTION

Extension tubes +
universal brush +
rubber insert

2 + 3 +4 + 4B Vacuuming liquids

Extension tubes +
universal brush +
rigid insert + cloth

2 + 3 +4 + 4C +
O2 Steam delivery

Extension tubes +
universal brush +
bristle insert

2 + 3 +4 + 4A
Vacuuming dust

+

+

+

+
+

+
+
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ניקוי 
בקיטור

צינורות הארכה + כלי 
מברשת אוניברסלית + 

מברשות תואמות

2+3+4+ 
4A

LECOASPIRA FRIENDLY
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A - ORDINARY CLEANING

A1) HARD FLOORS (MARBLE, GRANITE, TILE)

ACCESSORIES TO BE USED: extension tubes (2)(3), universal brush (4) with inserts, as per the
following table:

VACUUM FUNCTION
vacuum up dust and liquids or effectively remove animal hair

Press the suction switch (A) to begin vacuuming. Regulate the suction regulator (1D) to maxi-
mum power to vacuum up dust or liquid (see paragraph entitled Vacuum only function).To stop
suction, simple press the switch (A).

STEAM AND VACUUM FUNCTION
Wash and vacuum even the dirtiest floors. This function enables the sanitisation of all types of
hard flooring, such as marble, granite and ceramic.

N.B. Before steaming surfaces, we recommend vacuuming up any hair or dust, using the
vacuum only function.

After having turned the boiler on, following the instructions given in the paragraph entitled
"Operation", set steam pressure according to how dirty the surface to be treated is (see para-
graph entitled Steam flow regulation).
Press the button (1C) on the handle to dispense steam over the surface to be cleaned. To stop
steam flow, simply release the button (1C).
Then activate the vacuum function by means of the switch (A) to dry the surface treated. To
regulate suction power, use the suction regulator (1D) (see paragraph on vacuum only fun-
ction).

N.B. If the floor is not very dirty, you can activate steam and vacuum together, to wash and dry
at the same time.

ACCESSORIES REFERENCE
LETTER PHOTOGRAPH FUNCTION

Extension tubes +
universal brush +
bristle insert

2 + 3 +4 + 4A Vacuuming dust

Extension tubes +
universal brush +
rubber insert

2 + 3 +4 + 4B Liquid aspiration; steam
flow and floor drying

+

+

+

+
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שאיבת 
אבק

שאיבה בלבד

שאיבת אבק ו/או נוזלים וכן הרחקת שיער בעלי חיים שנשר.
לחצו על כפתור הדלקה וכיבוי שאיבה )A( להפעלת שאיבה ולהפסקתה. כוונו את 

.)1D( עוצמת השאיבה באמצעות כפתור ויסות עוצמת שאיבה

קיטור + שאיבה 

שטיפה ושאיבה של רצפה מלוכלכת במיוחד כולל חיטוי. מתאים לכל 
סוג של רצפה קשה כולל קרמיקה גרניט ושיש.

לחצו על כפתור הדלקה וכיבוי דוד הרתחה )B( והמתינו עד שנורית חיווי . 1
לחץ קיטור )D( תכבה.

2 . )K( כוונו את עוצמת הקיטור באמצעות סיבוב כפתור ויסות עוצמת הקיטור
בכיוון הרצוי כמתואר באיור 7. 

לחצו והחזיקו את כפתור הזרמת הקיטור )1C( על פי הצורך. . 3
לאיסוף הלכלוך וייבוש, לחצו על כפתור הדלקה וכיבוי שאיבה )A( להפעלת . 4

שאיבה ולהפסקתה. כוונו את עוצמת השאיבה באמצעות כפתור ויסות 
.)1D( עוצמת שאיבה

שימו לב! חשיפה ממושכת לקיטור עלולה להזיק לציפוי או לצבע של  
המשטחים. המנעו מהתעכבות במקום אחד ומהתזת סילון הקיטור ישירות.

השתמשו במטלית בד שכבר הוכיחה את עמידותה.
לייבוש מהיר כדאי להפעיל את השאיבה במקביל לפעולת הקיטור. 
מומלץ לשאוב קודם את השערות והאבק ורק אחר כך לנקות בקיטור. 
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ניקוי רהיטים
תפקודתמונהאותיותאביזרים

כלי ִּפָּיה 120° + מברשות 
E3+5צבעוניות

LECOASPIRA FRIENDLY

122

E
N

G
L
IS

H

A4) SANITARI/RUBINETTERIE/PIANO COTTURA

ACCESSORI DA USARE: accessorio 120° (5) with insert, steam + suction nozzle (6) with insert as
per the following table:

ACCESSORIES REFERENCE
LETTER PHOTOGRAPH FUNCTION

120º accessory + colou-
red brush 5+E3 Steam flow (to remove

stubborn dirt)

Steam suction nozzle +
bristle insert + guard 6 + 6B + O1 Steam delivery

+

+ +

STEAM FUNCTION
To remove deposited scale and grease and polish chrome and similar surfaces.

To clean these surfaces, we recommend using the steam mode alone.

After having turned the boiler on, following the instructions given in the paragraph entitled
"Operation", set steam pressure according to how dirty the surface to be treated is (see para-
graph entitled Steam flow regulation).
Press the button (1C) on the handle to dispense steam over the surface to be cleaned. To stop
steam flow, simply release the button (1C).
Then use a cloth to dry the surface.
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המסה בקיטור

כלי ִּפָּיה צרה + מברשת 
תואמת + כיסוי מגן

6 + 6B + 
O1
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A4) SANITARI/RUBINETTERIE/PIANO COTTURA

ACCESSORI DA USARE: accessorio 120° (5) with insert, steam + suction nozzle (6) with insert as
per the following table:

ACCESSORIES REFERENCE
LETTER PHOTOGRAPH FUNCTION

120º accessory + colou-
red brush 5+E3 Steam flow (to remove

stubborn dirt)

Steam suction nozzle +
bristle insert + guard 6 + 6B + O1 Steam delivery

+

+ +

STEAM FUNCTION
To remove deposited scale and grease and polish chrome and similar surfaces.

To clean these surfaces, we recommend using the steam mode alone.

After having turned the boiler on, following the instructions given in the paragraph entitled
"Operation", set steam pressure according to how dirty the surface to be treated is (see para-
graph entitled Steam flow regulation).
Press the button (1C) on the handle to dispense steam over the surface to be cleaned. To stop
steam flow, simply release the button (1C).
Then use a cloth to dry the surface.
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ניקוי בקיטור

קיטור בלבד 

ניקוי, צחצוח וחיטוי משטחים מבריקים כגון כרום.

לחצו על כפתור הדלקה וכיבוי דוד הרתחה )B( והמתינו עד שנורית חיווי . 1
לחץ קיטור )D( תכבה.

2 . )K( כוונו את עוצמת הקיטור באמצעות סיבוב כפתור ויסות עוצמת הקיטור
בכיוון הרצוי כמתואר באיור 7. 

לחצו והחזיקו את כפתור הזרמת הקיטור )1C( על פי הצורך. . 3

נגבו עם מטלית כדי לצחצח.. 4
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ניקוי זכוכיות ומראות
תפקודתמונהאותיותאביזרים

כלי ִּפָּיה צרה + מגב 200 
6A + 6מ"מ תואם

LECOASPIRA FRIENDLY
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B - EXTRAORDINARY CLEANING 

B1) GLASS/MIRRORS/SHOWER CUBICLE

ACCESSORIES TO BE USED: steam + suction nozzle (6) with insert as per the following table:

STEAM-VACUUM FUNCTION
To dissolve deposited scale, remove grease, polish and remove smears.

To clean glass surfaces in particularly cold seasons, preheat the windows starting from a distan-
ce of about 50 cm from the surface.

After having turned the boiler on, following the instructions given in the paragraph entitled
"Operation", set steam pressure according to the surface to be treated is (see paragraph entitled
Steam flow regulation).
Press the button (1C) on the handle to dispense steam over the surface to be cleaned.To stop
steam flow, simply release the button (1C).
Then activate the vacuum function by means of the switch (A) to dry the surface treated.To regu-
late suction power, use the suction regulator (1D) (see paragraph on vacuum only function).
To stop suction, simple press the switch (A) again.

N.B. If the surface is very dirty, we recommend vacuuming and washing deep-down, activating
both steam and suction simultaneously (therefore pressing button (1C) immediately followed by
switch A). This will ensure that surfaces are cleaned and dried in a single trip.

For best results, press the rubber window cleaning fitting against the surface to be dried, moving
from the top to the bottom.

ACCESSORIES REFERENCE LET-
TER PHOTOGRAPH FUNCTION

Steam + suction nozzle
and window cleaning fit-
ting 200 mm

6 + 6A Steam delivery and
vacuum

Steam + suction nozzle
and bristle insert 6 + 6B Steam flow (to remove

the most difficult dirt)

+

+
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ניקוי ושאיבה 
בקיטור

כלי ִּפָּיה צרה + מברשת 
6B + 6תואמת
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B - EXTRAORDINARY CLEANING 

B1) GLASS/MIRRORS/SHOWER CUBICLE

ACCESSORIES TO BE USED: steam + suction nozzle (6) with insert as per the following table:

STEAM-VACUUM FUNCTION
To dissolve deposited scale, remove grease, polish and remove smears.

To clean glass surfaces in particularly cold seasons, preheat the windows starting from a distan-
ce of about 50 cm from the surface.

After having turned the boiler on, following the instructions given in the paragraph entitled
"Operation", set steam pressure according to the surface to be treated is (see paragraph entitled
Steam flow regulation).
Press the button (1C) on the handle to dispense steam over the surface to be cleaned.To stop
steam flow, simply release the button (1C).
Then activate the vacuum function by means of the switch (A) to dry the surface treated.To regu-
late suction power, use the suction regulator (1D) (see paragraph on vacuum only function).
To stop suction, simple press the switch (A) again.

N.B. If the surface is very dirty, we recommend vacuuming and washing deep-down, activating
both steam and suction simultaneously (therefore pressing button (1C) immediately followed by
switch A). This will ensure that surfaces are cleaned and dried in a single trip.

For best results, press the rubber window cleaning fitting against the surface to be dried, moving
from the top to the bottom.

ACCESSORIES REFERENCE LET-
TER PHOTOGRAPH FUNCTION

Steam + suction nozzle
and window cleaning fit-
ting 200 mm

6 + 6A Steam delivery and
vacuum

Steam + suction nozzle
and bristle insert 6 + 6B Steam flow (to remove

the most difficult dirt)

+

+
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המסה בקיטור

קיטור + שאיבה 

ניקוי והברקה של משטחי זכוכית ע"י המסת שומנים והסרת הלכלוך.

לחצו על כפתור הדלקה וכיבוי דוד הרתחה )B( והמתינו עד שנורית חיווי . 1
לחץ קיטור )D( תכבה.

2 . )K( כוונו את עוצמת הקיטור באמצעות סיבוב כפתור ויסות עוצמת הקיטור
בכיוון הרצוי כמתואר באיור 7. 

לחצו והחזיקו את כפתור הזרמת הקיטור )1C( על פי הצורך. . 3

לאיסוף הלכלוך וייבוש, לחצו על כפתור הדלקה וכיבוי שאיבה )A( להפעלת . 4
שאיבה ולהפסקתה. כוונו את עוצמת השאיבה באמצעות כפתור ויסות 

.)1D( עוצמת שאיבה

לשיפור התוצאות, מומלץ להעביר את המגב באחידות על פני המשטח  
מלמעלה למטה.

אם המשטח מלוכלך במיוחד כדאי להפעיל את השאיבה במקביל לפעולת  
הקיטור.
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ניקוי ריפודים ומזרונים
תפקודתמונהאותיותאביזרים

6כלי ִּפָּיה צרה

LECOASPIRA FRIENDLY
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A3) TILE WALLS

ACCESSORIES TO BE USED: steam + suction nozzle (6) with insert as per the following table:

ACCESSORIES REFERENCE LET-
TER PHOTOGRAPH FUNCTION

Steam + suction nozzle
and window cleaning fit-
ting 200 mm

6 + 6A Steam delivery and
vacuum+

STEAM-VACUUM FUNCTION
To dissolve deposited scale, remove grease, polish and remove smears.

After having turned the boiler on, following the instructions given in the paragraph entitled
"Operation", set steam pressure according to the surface to be treated (see paragraph entitled
Steam flow regulation).
Press the button (1C) on the handle to dispense steam over the surface to be cleaned.To stop
steam flow, simply release the button (1C).
Then activate the vacuum function by means of the switch (A) to dry the surface treated.
To regulate suction power, use the suction regulator (1D) (see paragraph on vacuum only fun-
ction).

N.B. For best results, press the rubber window cleaning fitting against the surface to be dried,
moving from the top to the bottom.
N.B.If the surface is very dirty, we recommend vacuuming and washing deep-down, activating
both steam and suction simultaneously (therefore pressing button 1C immediately followed by
switch A). This will ensure that surfaces are cleaned and dried in a single trip.
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המסה 
ושאיבה 
בקיטור

כלי ִּפָּיה צרה + מברשת 
תואמת + כיסוי מגן

6 + 6B + 
O1
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A4) SANITARI/RUBINETTERIE/PIANO COTTURA

ACCESSORI DA USARE: accessorio 120° (5) with insert, steam + suction nozzle (6) with insert as
per the following table:

ACCESSORIES REFERENCE
LETTER PHOTOGRAPH FUNCTION

120º accessory + colou-
red brush 5+E3 Steam flow (to remove

stubborn dirt)

Steam suction nozzle +
bristle insert + guard 6 + 6B + O1 Steam delivery

+

+ +

STEAM FUNCTION
To remove deposited scale and grease and polish chrome and similar surfaces.

To clean these surfaces, we recommend using the steam mode alone.

After having turned the boiler on, following the instructions given in the paragraph entitled
"Operation", set steam pressure according to how dirty the surface to be treated is (see para-
graph entitled Steam flow regulation).
Press the button (1C) on the handle to dispense steam over the surface to be cleaned. To stop
steam flow, simply release the button (1C).
Then use a cloth to dry the surface.
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ניקוי בקיטור

שאיבה בלבד

שאיבת אבק והרחקת שיער בעלי חיים שנשר, מריפודים בבית ובמכונית

לחצו על כפתור הדלקה וכיבוי שאיבה )A( להפעלת שאיבה ולהפסקתה. כוונו את 
.)1D( עוצמת השאיבה באמצעות כפתור ויסות עוצמת שאיבה

קיטור + שאיבה 

ניקוי ריפודים / מזרנים / ציפויים פנימיים בבית ובמכונית

לחצו על כפתור הדלקה וכיבוי דוד הרתחה )B( והמתינו עד שנורית חיווי . 1
לחץ קיטור )D( תכבה.

2 . )K( כוונו את עוצמת הקיטור באמצעות סיבוב כפתור ויסות עוצמת הקיטור
בכיוון הרצוי כמתואר באיור 7. 

לחצו והחזיקו את כפתור הזרמת הקיטור )1C( על פי הצורך תוך העברת . 3
הכלי על פני הבד. 

לאיסוף הלכלוך וייבוש, לחצו על כפתור הדלקה וכיבוי שאיבה )A( להפעלת . 4
שאיבה ולהפסקתה. כוונו את עוצמת השאיבה באמצעות כפתור ויסות 

.)1D( עוצמת שאיבה
מומלץ לשאוב קודם את השערות והאבק ורק אחר כך לנקות בקיטור. 
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הסרת כתמים משטיחים וריפודים
תפקודתמונהאותיותאביזרים

כלי ִּפָּיה 120° + 
O2 +5מטלית

LECOASPIRA FRIENDLY
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B3) REMOVING STAINS FROM CARPETS/UPHOLSTERY

ACCESSORIES TO BE USED: accessory 120° (5) as per the following table:

STEAM-VACUUM FUNCTION
To eliminate a specific mark

After having turned the boiler on, following the instructions given in the paragraph entitled
"Operation", set steam pressure according to the surface to be treated is (see paragraph enti-
tled Steam flow regulation).
Press the button (1C) on the handle to dispense steam over the surface to be treated. To stop
steam flow, simply release the button (1C).
Then activate the vacuum function by means of the switch (A) to dry the surface treated. To
stop suction, simple press the switch (A) again.
To regulate suction power, use the suction regulator (1D) (see paragraph on vacuum only fun-
ction).

N.B. Direct the steam directly onto the mark with the greatest possible angle (never vertically
to the surface to be treated) and position a cloth beyond the stain, in order to collect up the dirt
that has been "blown" away by the steam pressure.

ACCESSORIES REFERENCE
LETTER PHOTOGRAPH FUNCTION

120º accessory + cloth 5 + O2 Steam delivery+
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המסה בקיטור

קיטור + שאיבה 

הסרת כתמי לכלוך משטיחים וריפודים.

לחצו על כפתור הדלקה וכיבוי דוד הרתחה )B( והמתינו עד שנורית חיווי . 1
לחץ קיטור )D( תכבה.

2 . )K( כוונו את עוצמת הקיטור באמצעות סיבוב כפתור ויסות עוצמת הקיטור
בכיוון הרצוי כמתואר באיור 7. 

לחצו והחזיקו את כפתור הזרמת הקיטור )1C( על פי הצורך. תוך העברת . 3
הכלי על פני הבד. תחילה ללא המטלית ואחר כך יחד איתה כדי לנגב.

לאיסוף הלכלוך וייבוש, לחצו על כפתור הדלקה וכיבוי שאיבה )A( להפעלת . 4
שאיבה ולהפסקתה. כוונו את עוצמת השאיבה באמצעות כפתור ויסות 

.)1D( עוצמת שאיבה
כוונו את זווית סילון הקיטור בזווית החדה ביותר האפשרית )מהצד( לכיוון  

הכתם.
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ניקוי חריצים
תפקודתמונהאותיותאביזרים

כלי ִּפָּיה 120° + מברשות 
E3+5צבעוניות
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A4) SANITARI/RUBINETTERIE/PIANO COTTURA

ACCESSORI DA USARE: accessorio 120° (5) with insert, steam + suction nozzle (6) with insert as
per the following table:

ACCESSORIES REFERENCE
LETTER PHOTOGRAPH FUNCTION

120º accessory + colou-
red brush 5+E3 Steam flow (to remove

stubborn dirt)

Steam suction nozzle +
bristle insert + guard 6 + 6B + O1 Steam delivery

+

+ +

STEAM FUNCTION
To remove deposited scale and grease and polish chrome and similar surfaces.

To clean these surfaces, we recommend using the steam mode alone.

After having turned the boiler on, following the instructions given in the paragraph entitled
"Operation", set steam pressure according to how dirty the surface to be treated is (see para-
graph entitled Steam flow regulation).
Press the button (1C) on the handle to dispense steam over the surface to be cleaned. To stop
steam flow, simply release the button (1C).
Then use a cloth to dry the surface.
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המסה בקיטור

קיטור + שאיבה 

הסרת כתמים, עובש ולכלוך מחריצים שבין אריחים או רצפות

לחצו על כפתור הדלקה וכיבוי דוד הרתחה )B( והמתינו עד שנורית חיווי . 1
לחץ קיטור )D( תכבה.

2 . )K( כוונו את עוצמת הקיטור באמצעות סיבוב כפתור ויסות עוצמת הקיטור
בכיוון הרצוי כמתואר באיור 7. 

לחצו והחזיקו את כפתור הזרמת הקיטור )1C( על פי הצורך. . 3

לאיסוף הלכלוך, לחצו על כפתור הדלקה וכיבוי שאיבה )A( להפעלת . 4
שאיבה ולהפסקתה. כוונו את עוצמת השאיבה באמצעות כפתור ויסות 

.)1D( עוצמת שאיבה
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ניקוי וילונות
תפקודתמונהאותיותאביזרים

כלי ִּפָּיה צרה + מברשת 
תואמת + כיסוי מגן

6 + 6B + 
O1

LECOASPIRA FRIENDLY
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A4) SANITARI/RUBINETTERIE/PIANO COTTURA

ACCESSORI DA USARE: accessorio 120° (5) with insert, steam + suction nozzle (6) with insert as
per the following table:

ACCESSORIES REFERENCE
LETTER PHOTOGRAPH FUNCTION

120º accessory + colou-
red brush 5+E3 Steam flow (to remove

stubborn dirt)

Steam suction nozzle +
bristle insert + guard 6 + 6B + O1 Steam delivery

+

+ +

STEAM FUNCTION
To remove deposited scale and grease and polish chrome and similar surfaces.

To clean these surfaces, we recommend using the steam mode alone.

After having turned the boiler on, following the instructions given in the paragraph entitled
"Operation", set steam pressure according to how dirty the surface to be treated is (see para-
graph entitled Steam flow regulation).
Press the button (1C) on the handle to dispense steam over the surface to be cleaned. To stop
steam flow, simply release the button (1C).
Then use a cloth to dry the surface.
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ניקוי בקיטור

קיטור + שאיבה 

לניקוי וילונות מקרדית ואבק והסרת ריחות ללא צורך בשטיפה. 

לחצו על כפתור הדלקה וכיבוי דוד הרתחה )B( והמתינו עד שנורית חיווי . 1
לחץ קיטור )D( תכבה.

2 . )K( כוונו את עוצמת הקיטור באמצעות סיבוב כפתור ויסות עוצמת הקיטור
בכיוון הרצוי כמתואר באיור 7. 

לחצו והחזיקו את כפתור הזרמת הקיטור )1C( על פי הצורך תוך העברת . 3
הכלי על פני הבד. 

לאיסוף הלכלוך וייבוש, לחצו על כפתור הדלקה וכיבוי שאיבה )A( להפעלת . 4
שאיבה ולהפסקתה. כוונו את עוצמת השאיבה באמצעות כפתור ויסות 

.)1D( עוצמת שאיבה
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החדרת לחות ורענון צמחייה

קיטור בלבד 

להסרת אבק ולריענון צמחי בית וחלל החדר ולהרחקת עשן סיגריות.

לחצו על כפתור הדלקה וכיבוי דוד הרתחה )B( והמתינו עד שנורית חיווי . 1
לחץ קיטור )D( תכבה.

2 . )K( כוונו את עוצמת הקיטור באמצעות סיבוב כפתור ויסות עוצמת הקיטור
בכיוון הרצוי כמתואר באיור 7. 

לחצו והחזיקו את כפתור הזרמת הקיטור )1C( על פי הצורך. . 3

רססו בקיטור במרחק גדול מחצי מטר כדי שהחום שלו לא יזיק לצמח. 

BIOECOLOGICO :תוסף
תוסף זה הוא דאודורנט טבעי המונע היווצרות קצף בתוך מסנן המים להבטחת 
פעולתו התקינה של המכשיר. הודות למרכיב עץ התה וחומרים טבעיים אחרים, 

הוא מונע גם היווצרות ריחות רעים בתוך מכל המים ומשחרר ניחוח של נקיון 
ורעננות לסביבה.

אופן השימוש:
נערו את הבקבוק ופתחו את המכסה.. 4

סחטו 5 מיליליטר )תוך החזרת הבקבוק זקוף( לתוך כלי ומזגו את תוכנו . 5
למכל המים של המכשיר ;

הוסיפו מים למכל המים כמתואר בסעיף הקודם.. 6
ייתכן שינוי צבע הנוזל אך הדבר אינו פוגם ביעילותו	 
זהירות! אין לבלוע, יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.	 
תכולת הבקבוק: 100 מיליליטר, זמין בריחות אורן או הדרים.	 
 	 .OIG ניתן להשגה אצל המשווקים המורשים של חברת Bioecologico
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גיהוץ

מערכת הניקוי והגיהוץ בקיטור Vaporetto Lecoaspira Friendly בנויה להתחבר 
למגהץ: Mod. PFEU0021 שניתן לרכישה בנפרד מהמשווקים המורשים של 

.OIG חברת

חברו את המתאם )M( שבקצה צינור המגהץ )Z( למחבר הגוף )M(. לפני . 1
הגיהוץ הקפידו לבדוק את הוראות הגיהוץ שעל תווית הבגד:

גיהוץ 
בחום נמוך גיהוץ 

ללא קיטור

אסור 
לגהץ

גיהוץ 
בחום בינוני

גיהוץ 
בחום גבוה

סימון 
גיהוץ

לגיהוץ בקיטור, סובבו את החוגה )Z4( לטמפרטורה המכסימלית במיקום . 2
.”COTTON-LINEN“

נורית חיווי חימום מגהץ )Z3( תדלק. הקפידו להמתין עד שהנורית  
תכבה כשהמגהץ יגיע לטמפרטורה המתאימה או עד להתקררותו 
לטמפרטורה המתאימה במעבר  מחום גבוה לחום נמוך. הנורית 

תדלק ותכבה מדי פעם במקביל לפעולת המכשיר לשמירת 
הטמפרטורה. התופעה שגרתית ואין בה כדי להפריע לגיהוץ.

לחצו על כפתור הזרמת קיטור נקודתית )Z2( לשחרור קיטור על פי הצורך. . 3
לחילופין, העבירו את כפתור הזרמת קיטור רצופה )Z1( קדימה על מנת 

לקבל סילון קיטור קבוע. גהצו תחילה מטלית לא חשובה עד שזרם הקיטור 
יהיה אחיד. ניתן לגהץ גם במצב אנכי למשל להסרת קמטים מוילון. 

עבור גיהוץ מומלץ להשתמש בעוצמה הבינונית של הקיטור.

לגיהוץ ללא קיטור, לחצו על כפתור הדלקה וכיבוי דוד הרתחה )B( כדי . 4
לכבות את הקיטור וסובבו את חוגת כיוון הטמפרטורה )Z4( לטמפרטורה 

הרצויה.
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אביזרים נוספים

זרנוק קיטור
זרנוק הקיטור )E1( מאפשר נגישות עם סילון קיטור בלחץ גבוה למקומות 

רחוקים עם גישה מוגבלת כמו למשל תריסים גבוהים. חברו אותו לכלי ִּפָּיה 
.)E3( 120° עם או בלי מברשת תואמת

ִּפָּית שאיבה קטנה
ִּפָּית השאיבה הקטנה )E2( מאפשרת ניקוי של פינות קשות לגישה וחריצים כגון 

חרכי תריסים, עם או בלי צינור הארכה.

זרנוק שאיבה
זרנוק השאיבה )F( מומלץ לניקוי אבק יסודי וכתמים קשים לגישה כגון קפלים 

בספות, כורסאות, רהיטים מרופדים וריפוד רכב. ניתן לשימוש עם או בלי צינור 
הארכה.

ִּפָּית שאיבה צרה
ִּפָּית השאיבה הצרה )G( מומלצת לניקוי ריפודים בבית וברכב, עם או בלי צינור 

הארכה.

מברשת שאיבה רכה
מברשת השאיבה הרכה )H( מומלצת לאיבוק משטחים עדינים גון מסגרות 

לתמונות, ספרים וכו' עם או בלי צינור הארכה.
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אביזרים נוספים

מחטא בקיטור
המחטא בקיטור לשימוש ביתי )mod. PAEU0189( מתחבר כאביזר למערכת 

ניקוי וגיהוץ בקיטור מסדרת Vaporetto. תודות לשילוב טמפרטורת קיטור גבוהה 
)עד 180 מעלות( יחד עם פתרון החיטוי HPMed הוא משמיד ביעילות זיהומים 

)חיידקים ונגיפים אחרים( ועובש מכל סוגי המשטחים. 
 .OIG אביזר זה ניתן להשגה אצל המשווקים המורשים של חברת

LECOASPIRA FRIENDLY
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E1) STEAM LANCE
Recommended for reaching the most difficult place, ideal for cleaning radiators, door and window
jambs, bathrooms and shutters. To connect the lance, just screw it onto the accessory 120° steam
suction (5) and the brushes can be screwed onto it (E3).

E2) SMALL SUCTION NOZZLE
Recommended for vacuuming the dirt removed from tight surfaces such as between tiles, door
jambs, slits of shutters, etc. To connect the small nozzle, just couple it to the flexible hose or exten-
sion tubes.

F) SUCTION LANCE
Recommended for thorough vacuum cleaning of hard-to-reach spots such as skirting-boards and
folds in sofas, armchairs, upholstered furniture and car upholstery. To connect the lance, just cou-
ple it to the flexible hose or extension tubes.

G) UPHOLSTERY AND FABRIC SUCTION NOZZLE
Recommended for cleaning textile surfaces such as seams of sofas, armchairs, mattresses, car
seats, etc. To connect the nozzle, just couple it to the flexible hose or extension tubes.

H) SUCTION BRUSH WITH SOFT BRISTLES
Recommended for dusting delicate surfaces thanks to its soft bristles, such as picture frames, bo-
oks, etc. To connect the brush, just couple it to the flexible hose or extension tubes.

L) PARQUET BRUSH
The parquet brush is designed to clean delicate surfaces; it has bristles and wheels in a special
material to avoid damaging such surfaces. It is an accessory suitable for just vacuuming.

STEAM DISINFECTOR                 (mod. PAEU0189)

The Steam Disinfector is the sanitiser for household surfaces that can connect up to your Vapo-
retto Lecoaspira to deliver steam at high temperatures (up to 180°C) together with the sanitising
solution HPMed. The system allows for the elimination of the bacterial, fungous and viral load on
the surfaces and fabrics to which it is applied in just a few seconds. This helps prevent the risk of
possible infections. When surfaces and fabrics are sanitised using the Steam Disinfector, the risk
of contagion deriving from surface contamination is drastically reduced. 
The Steam Disinfector is a Polti exclusive and is only available from the best electrical appliance
stores.

LECOASPIRA FRIENDLY M0S10035 1S01:Layout 1 28/03/2012 15.14 Pagina 130



29

תחזוקה וניקיון

כללי
לפני כל פעולת נקיון או תחזוקה, הקפידו לנתק את המכשיר מהחשמל! 
לאחר שימוש במברשות הניחו להם להתקרר מבלי שיופעל עליהם כל לחץ  

על מנת למנוע עיוות.
לניקוי חיצוני השתמשו במטלית לחה. אין להשתמש בחומרי ניקוי ממיסים  

או שוחקים.

ניקוי מכל המים
הרימו את מכל המים )W( באמצעות הידית שלו )X( כמתואר באיור 2 . 1

והוציאו אותו ממקומו כמתואר באיור 3.

סובבו את ידית מכל המים )X( אחורה כדי להוציא את מכלול )Y( מסנן . 2
.”Eco-Active“

רוקנו המכל על ידי הטייתו כמתואר באיור 10.. 3

משכו את צינור הברך )Y4( מגוף המסנן עם רשת המיקרו )Y3( עד שיחליק . 4
.11a החוצה כמתואר באיור

הפרידו הין המרכיבים ושטפו אותם תחת מים זורמים. אם יספוג המסנן . 5
דולף, החליפו אותו בתחנת השרות.

לאחר ייבוש כל מרכיבי מסנן המים "Eco- Active", הרכיבו אותם יחד  . 6
והחזירו את את מכלול המסנן )Y( למקומו במכל המים )W(. שימו לב 

להתאמה בין החץ הממוקם על צינור הברך )Y4( לבין החריץ הממוקם על 
.11c 11 ובאיורb כמתואר באיור )Y3( גוף המסנן

אם המכל מלוכלך במיוחד, מומלץ לנקות אותו ואת צינורות ההארכה באופן  
הבא: לאחר ריקון המכל כמתואר והחזרתו למקומו, חברו את המכשיר 

לחשמל והפעילו אותו במצב שואב במשך מספר שניות לשאיבת כ- 1.5 
ליטרים מים נקיים. מערבולת המים שנוצרת בתוך המכל,  תשטוף אותו ואת 

פנים צינורות ההארכה. רוקנו שוב את המכל עד לשימוש הבא.
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תחזוקה וניקיון

שמירת הכבל
לפני אחסון המכשיר, נתקו אותו מהחשמל וגלגלו את הכבל )P( למקום המיועד 

לו:

הרימו את מכל המים )W( באמצעות הידית שלו )X( כמתואר באיור 2 . 1
והוציאו אותו ממקומו כמתואר באיור 3.

גלגלו את הכבל דרך דרך התעלה שלו )Q( למקומו )R( כמתואר באיור 8.. 2

החזירו את מכל המים )W( למקומו.. 3
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תחזוקה וניקיון

מסנן HEPA רחיץ
מסנן HEPA הכלול במכשיר זה הוא רחיץ. כדי לנקות אותו פעלו באופן הבא:

הרימו את מכל המים )W( באמצעות הידית שלו )X( כמתואר באיור 2 . 1
והוציאו אותו ממקומו כמתואר באיור 3.

הרימו את נצרת שחרור המסנן )U( והוציאו את המסנן ממקומו כמתואר . 2
באיור 12.

שטפו את המסנן תחת מים זורמים קרים.. 3

נערו אותו בעדינות להרחקת שאריות לכלוך ומים.. 4

תנו למסנן להתייבש באופן טבעי, הרחק ממקורות ישירים של אור וחום. . 5
מומלץ להמתין 24 שעות לפני החזרת המסנן למקומו במכשיר.

אם המסנן קרוע, פנו לתחנת השרות כדי להחליפו בחדש. 

יש לנקות את המסנן אחת ל- 4 חודשים. 

כאשר אתם מחזירים את המסנן )T( למקומו, וודאו שהוא "יושב טוב"  
במקום המיועד לו )V( וננעל על ידי הנצרה )U( כמתואר באיור 14.
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פתרון בעיות נפוצות

הפתרוןהסיבההבעייה

המכשיר 
אינו נדלק

חברו לחשמל כבל החשמל אינו מחובר 

הדליקו את המכשיר המכשיר לא הופעל 

אין שאיבה

מסנן, צינור או כלי כלשהו  
נסתם בלכלוך

נקו את המסנן, הצינור או  
הכלי 

מסנן HEPA מלוכלך או 	 
סתום

נקו את המסנן כמתואר  
בסעיף: "תחזוקה ונקיון" 

מצוף הבטיחות חוסם את  
השאיבה. 

נקו את מיכל המים  
המלוכלכים

דליפה 
בשאיבת 

נוזלים

מצוף הבטיחות חוסם את  
השאיבה. 

נקו את מיכל המים  
המלוכלכים

המכשיר 
פועל ללא 

קיטור

המתינו להיווצרות לחץ אין לחץ קיטור 

מלאו מים אין מים בדוד 

כוונו את עוצמת הקיטור הקיטור מכוון למינימום 

דליפת 
קיטור 

ממכסה 
הדוד

החליפו את המכסה מכסה הבטיחות ניזוק 

מכסה הבטיחות לא הוברג  
טוב במקומו

כבו את המכשיר, נתקו  
אותו מהחשמל והמתינו 

להתקררותו. אח"כ הבריגו 
את המכסה עד הסוף
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רשימת תחנות שרות

מעבדה ראשית:יבנה
מחסני יבנה

הירמוך 1 )בניין "מול 
08-9333157הצומת"(

קרית חיים 
מעבדה מרכזית 

אזור הצפון: ש.א. 
אוראל

04-8404428האצטדיון 21

מרכז מסחרי ב', חנותחשמל קמיאשדוד
2408-8525104

09-9540475סוקולוב 70משרקיהרצליה

03-5519576רבינוביץ 11כל-בו יוסיחולון

04-6790469יוחנן בן זכאי 3תיקון טיביטבריה 

ההסתדרות 271 ש.א אוראלחיפה )מפרץ(
04-8404428מפרץ חיפה

04-8401076האצטדיון 21אלקטרו זולחיפה )מפרץ(

02-5812793עזרא 12 פ. יחזקאלחשמל לביתירושלים

02-6231891הגידם 1 שרות כלירושלים
02-6241741

04-8722442שד' ירושלים 15שירות אלדןקרית ביאליק

09-8822755הרצל 31חשמל בלומנפלדנתניה

03-9225123פרנקפורט 2חשמל המאירפתח תקווה
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תעודת אחריות למערכת ניקוי וגיהוץ בקיטור

תעודה זו ניתנת כבטחון לאחריות טכנית מלאה לפעולתו התקינה של 
המוצר שפרטיו צוינו בגוף תעודה זו.

אחריותנו לפי תעודה זו, היא לתקן או להחליף ללא תשלום כל חלק או . 1
חלקים ממנגנון הפעולה של המוצר, אשר יראה לנו כפגום ואשר לפי שיקול 

דעתנו נגרם על אף שימוש מפעולה רגילים ונכונים ובאספקת חשמל סדירה.

האחריות אינה כוללת חלקי פלסטיק, אביזרים וכלי עזר, תקע חשמל.. 2

אחריותנו לפי תעודה זו הינה למשך שנה אחת מיום המכירה כלפי הקונה . 3
הישיר בלבד, ששמו וכתובתו צוינו בתעודה זו. אין תעודה זו ניתנת להעברה 

ללא הסכמתנו תחילה.

מבלי למעט בכל האמור לעיל, כוחה של אחריות זו אינו יפה לגבי כל מוצר . 4
אשר לפי שיקול דעתנו:

א. היה נתון לטיפול או לשימוש בלתי נכונים שלא בהתאם להוראות 
השימוש, או

ב. נעשה בו שינוי כלשהוא או טופל שלא על ידי נציג מוסמך שלנו, או

ג. הוזנח או נפגע בתאונה, או

ד. לא טופל כאמור בהוראות הטיפול והאחזקה השוטפות, בתדירות האמורה 
בהם.

אין תוקף לתעודה זו ללא חותמת המוכר וחתימתו או אם לא מולאו בה כל . 5
הפרטים וצורפה חשבונית הרכישה.

יש לצרף את תעודת האחריות למכשיר המובא לתיקון.. 6

נא לשלוח את הספח המצ"ב אל היבואן תוך 14 יום מיום הקניה.. 7



35

פרטי רישום אחריות 

לקוחות יקרים
כדי לאפשר לנו לתת לכם את השרות הטוב ביותר, אנא מלאו את פרטיכם 
ופרטי המוצר ושלחו אלינו בדואר תוך שבועיים מיום הקנייה בצרוף העתק 

החשבונית.
חברת או.אי.ג'י. שיווק והפצה בע"מ, הירמוך 1, ת.ד 13058 יבנה 81220

info@oig.co.il :טלפון: 089327050, פקס: 089327049, מייל
www.oig.co.il :מידע שימושי נוסף תוכלו למצוא באתר החברה

מס' טלפוןשם פרטישם משפחה

רחובשכונהמיקודעיר

דירהקומהכניסהבית

מס' סידוריצבעדגםמכשיר

דואר אלקטרוניתאריך רכישהמקום הרכישה

חתימה וחותמת המוכר






