
Instrukcja obsługi urządzeń: 

Numatic-HVW370-Henry Wash 

Numatic-GVE370-George   

Numatic-CT470-2 

 

Przed przystąpieniem do czyszczenia uważnie przeczytaj tą instrukcję !!! 

 

Przygotowanie podłoża: 

a) Przed praniem meble, dywan lub wykładzinę należy dokładnie odkurzyć. 

c) Przed użyciem środka należy sprawdzić jego działanie na dywanie, wykładzinie lub pranej 

tapicerce. 

Produkty do czyszczenia: 

Do prania dywanu można używać tylko i wyłącznie nisko pieniących środków czyszczących my 

zalecamy proszki: 

Global-Clean Extraction Clean S880 dawkowanie 5gr/2,5litra (jedna płaska łyżeczka na dwa i pół litra 

ciepłej wody) 

RM 760 Karcher dawkowanie 5gr/1litr (jedna płaska łyżeczka na litr ciepłej wody) 

Carpet Cleaner EX-1 dawkowanie 5gr/1litr (jedna płaska łyżeczka na litr ciepłej wody) 

Chemspec Powdered Formula 90 dawkowanie 5gr/2litry (jedna płaska łyżeczka na 2 litry ciepłej 

wody) 

 

Aby uniknąć ewentualnego uszkodzenia wynajętego urządzenia prosimy używać wyłącznie jednego z 

podanych powyżej środków. Wszystkie produkty posiadają właściwości hamujące powstawanie piany. 

Jednocześnie zwracamy uwagę, że warunkiem sprawnej pracy urządzenia do prania jest dokładne 

rozpuszczenie proszku w ciepłej wodzie i uzupełnienie w zbiorniku na detergent czyszczący 

znajdującego się we wnętrzu odkurzacza piorącego. 



Wyposażenie zestawu 

urządzenie ekstrakcyjne do prania z 

przewodem zasilającym Numatic  

wąż ssący 

rury połączeniowe chromowane -2x 

rura prosta, 1x rura gięta 

łącznik natryskowy 

dysze natryskowe do tapicerki i do 

powierzchni płaskich 

wąż do ekstraktora 

Przygotowanie urządzenia 

Z obu stron korpusu odpiąć zatrzaski i zdjąć pokrywę. 

 

Wyjąć zabezpieczenie przelewowe pompy – kosz z pływakiem. 

 Wyjąć pojemnik na środki chemiczne i wlać do niego wodę z rozpuszczonym preparatem piorącym. 

 

Zmontować w odwrotnej kolejności. Zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe umieszczenie zbiornika i 

kosza z pływakiem. 

Wężyk ssący znajdujący się na spodzie pokrywy włożyć w szczelinę zbiornika na środki chemiczne. 

Założyć i zapiąć pokrywę. 

Zamontować wąż ssący. 



 

Zamontować wężyk elastyczny układu natryskowego. 

 

Zamontować uchwyty rurki podawania środka piorącego na rurze ssącej. 

Połączyć rury ssące ze sobą. 

Zamontować ssawkę do prania wykładzin. 

Połączyć zestaw rur ssących i wcisnąć wężyk podawania środka piorącego na zatrzask. 

  

 

  

 



 

  

Uruchomienie urządzenia: 

Wcisnąć włącznik pompy podawania środka piorącego. 

Wcisnąć włącznik silnika ssącego. 

W przypadku jeśli wykładzina lub dywan jest bardzo brudna możemy najpierw zmoczyć powierzchnię 

(duże zabrudzenie) w tym celu nie włączamy silnika ssącego. 

 Natrysk środków piorących na praną powierzchnię należy prowadzić uważnie tak by nie doprowadzać 

do przemoczenia wykładziny lub dywanu czy tapicerki. 

 Jeśli w trakcie pracy zabraknie środka piorącego (ekstraktor przestanie podawać płyn) należy wyłączyć 

urządzenie, opróżnić zbiornik z brudną wodą i uzupełnić zawartość pojemnika z roztworem do prania 

dywanu. 

Aby wylać brudną wodę należy: 

 wyłączyć urządzenie 

 odłączyć rurę ssącą 

 odłączyć wężyk podawania płynu piorącego 

 wyjąć wiaderko na płyn czyszczący 

 opróżnić pojemnik z brudną wodą 

 

Po zakończeniu używania urządzenia należy je dokładnie oczyścić i wypłukać 

 

 



Pranie dywanu, wykładziny lub tapicerki 

1. Włączyć przycisk „Rozpylanie cieczy” i „Odsysania” 

2. Prace należy rozpocząć od miejsca najbardziej oddalonego od drzwi trzymając końcówkę do 

pryskania ok 1m przed sobą. 

Pociągnąć dźwignie znajdująca się przy rurze odsysającej w celu spryskania dywanu lub innej pranej 

powierzchni środkiem. Pociągnąć rurę w kierunku „od siebie“ aby odessać zanieczyszczenia. Czynność 

powtórzyć bez zwalniania dźwigni. Im wolniej proces zostanie przeprowadzony tym dokładniej zebrane 

zostaną zanieczyszczenia. 

WSKAZÓWKA 

W przypadku silniejszych zabrudzeń dywanu lub wykładziny zaleca się rozprowadzić roztwór 

czyszczący za pomocą urządzenia czyszczącego, a następnie pozostawić w działaniu przez kilka minut 

ale nie na tyle by dopuścić do wyschnięcia. Następnie postępować w sposób opisany powyżej. 

Uwaga: tworzenie piany. 

Podczas odsysania zanieczyszczeń należy zwracać uwagę na to, aby woda nie pieniła się silnie. Zalecane 

środki czyszczące posiadają właściwości hamujące powstawanie piany. Jednak w przypadku gdy dojdzie 

do silnego pienienia należy natychmiast wyłączyć urządzenie i opróżnić zbiornik z zanieczyszczoną 

wodą. 


