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Înainte de a utiliza acest aparat, vă rugăm să citiţi cu atenţie următoarele in-
strucţiuni de utilizare. 

Stimate client,
dorim să vă mulţumim pentru încrederea pe care ne-aţi acordat-o achiziţionând acest produs.

Cimex Eradicator este o metodă inovatoare şi eficientă pentru eliminarea problemei ploşniţelor de pat. Testele
de laborator şi probele practice au demonstrat că tratamentul cu jet de abur saturat uscat supraîncălzit la 180° C
de Cimex Eradicator poate elimina până la 100% din ouă şi larve şi de asemenea un procent foarte mare de in-
secte adulte.
Emisia de abur de până la 180° C este posibilă mulţumită distribuitorului special Steam Disinfector.
Steam Disinfector este dotat cu un dispozitiv de schimb termic cu expansiune controlată, brevet mondial Polti,
care încălzeşte ulterior aburul generat de boilerul Cimex Eradicator, ducându-l până la temperaturile de mai sus.
În acest mod, ouăle, larvele şi insectele mor în câteva secunde în urma şocului termic. Când este produs, abu-
rul este amestecat cu dezinfectantul HPMED, o soluţie hidroalcoolică ce poate fi aplicată în prezenţa persoane-
lor, care înlătură mirosul urât generat de ploşniţele de pat. 
Echipa noastră de tehnicieni a dotat Cimex Eradicator cu instrumente ce vă ajută să munciţi în mod mai eficient
şi mai sigur:
• Dopul de siguranţă, Brevet exclusiv marca Polti, împiedică deschiderea accidentală a aparatului atunci

când există o presiune minimă în interiorul boilerului. 
• Boilerul, este din oţel inoxidabil 18/10, împiedică atacul calcarului şi garantează o durată lungă de timp. 
Cimex Eradicator este fabricat în conformitate cu normele internaţionale CEI, şi prin urmare este dotat cu o
supapă, un termostat de siguranţă şi un termostat suplimentar de protecţie împotriva funcţionării fără aburi. 
Toate componentele şi accesoriile sunt fabricate din materiale de înaltă calitate, rezistente la temperaturi ridi-
cate. 

GENERATOR  
A) Întrerupător accesorii 
B) Dop brevetat de siguranţă 
C) Mâner pentru transport 
D) Buton de reglare aburi  
E) Indicator de presiune 
F) Întrerupător boiler 
G) Led de presiune  
H) Led de avertizare lipsă apă 
I) Priză de alimentare 

P) Priză monobloc cu clapetă anti-stropi 
U) Orificiu de blocare priză monobloc

DISTRIBUITOR STEAM DISINFECTOR
J) Buton de siguranţă
K) Buton furnizare abur
L) Indicator luminos încălzire 
M) Cuplare flacon HPMED
N) Cadru distanţator/ suport
O) Duză distribuitor 
Q) Inel de fixare priză monobloc 
R) Priză monobloc 
S) Buton de blocare priză monobloc 
T) Monotub (abur - cablu de alimentare)

ACCESORII
1) Accesoriu cablu prelungitor drept
2) Flacon de unică folosinţă HPMED
3) Fitil
4) Accesoriu cablu prelungitor arcuit 
5) Roţi
6) Periuţă
7) Sticlă de umplere
8) Mănuşi de protecţie

ACCESORII OPŢIONALE 
9) Pistol de vaporizare

10) Tuburi de prelungire 
11) Periuţă rotundă
12) Accesoriu 120°
13) Perie mică 
14) Sticlă 
15) Garnitură de schimb pentru accesorii 
16) Accesorii de spălat geamurile 
17) Garnitură de schimb pentru accesorii 

Acest aparat este în conformitate cu Directiva 2004/108/CE (EMC) şi directiva
2006/95/CE (joasă tensiune).
POLTI S.p.A. îşi rezervă dreptul să introducă modificările tehnice şi constructive pe care le va
considera necesare, fără obligaţia vreunui preaviz.
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MMĂĂSSUURRII   DDEE  PPRREECCAAUUŢŢIIEE  PPEENNTTRRUU
FFOOLLOOSSIIRREE  

PĂSTRAŢI ACEST MANUAL 
DE INSTRUCŢIUNI 

• Înainte de a folosi aparatul, citiţi cu atenţie
aceste instrucţiuni de utilizare. 

• Orice utilizare care nu respectă prezentele
instrucţiuni, va atrage pierderea garanţiei. 

AVERTIZĂRI DE SIGURANŢĂ: 
Risc de descărcări electrice şi/sau scurtcircuit:

- Instalaţia electrică la care este branşat apa-
ratul, trebuie să fie realizată în conformitate
cu legile în vigoare.  

- Înainte de a branşa aparatul, verificaţi dacă
tensiunea din reţea corespunde cu cea in-
dicată în datele de pe plăcuţa aparatului şi
dacă priza de alimentare are împământare.

- Stingeţi întotdeauna aparatul de la întreru-
pătorul special înainte de a-l debranşa de la
reţeaua electrică.

- Dacă aparatul nu este utilizat, se reco-
mandă debranşarea prizei de alimentare de
la reţeaua electrică. Nu lăsaţi niciodată
aparatul nesupravegheat atunci când este
conectat la reţea.   

- Înainte de efectuarea oricărei operaţii de în-
treţinere, stingeţi aparatul şi debranşaţi tot
timpul priza de alimentare de la reţeaua
electrică.  

- Pentru a scoate cablul de alimentare nu tre-
buie să-l trageţi, ci scoateţi priza pentru a
evita deteriorarea acesteia.  

- Cablul de alimentare nu trebuie să fie răsu-
cit, strivit sau strâns sau să intre în contact
cu suprafeţe tăioase sau încălzite. 

- Nu utilizaţi aparatul în cazul în care cablu de
alimentare sau alte componente importante
ale aparatului sunt deteriorate ci adresaţi-vă
unui centru de asistenţă autorizat.

- Nu utilizaţi prelungitoare electrice neautori-
zate de fabricant, ce ar putea cauza daune
şi incendii. 

- Nu atingeţi niciodată aparatul cu mâinile sau
picioarele ude atunci când ştecărul este în
priză. 

- Nu utilizaţi aparatul atunci când umblaţi cu pi-
cioarele goale.

- Nu utilizaţi aparatul în imediata apropiere a
băii, căzii, duşului sau recipientelor pline cu
apă.

- Nu introduceţi niciodată aparatul, cablul sau
ştecărele în apă sau în alte lichide.

- Nu îndreptaţi jetul de abur spre aparatele
electrice şi/sau electronice sub tensiune sau
spre aparat.

AVERTIZĂRI DE SIGURANŢĂ: 
Risc de leziuni şi/sau arsuri în timpul

 utilizării aparatului:

- Se interzice utilizarea aparatului în locurile
unde există pericol de explozii. 

- Nu utilizaţi niciodată produsul în prezenţa
unor substanţe toxice.

- Nu permiteţi ca aparatul să fie utilizat şi să se
apropie de acesta copii sau persoane care nu
ştiu să-l folosească.

- Supravegheaţi copiii pentru a vă asigura că
nu se joacă cu aparatul.

- În cazul căderii sau atunci când apar
semne de deteriorare, aparatul nu trebuie
să mai fie folosit şi trebuie dus la un Centru
de asistenţă tehnică. 

- În cazul unor defecţiuni sau disfuncţionali-
tăţi, stingeţi aparatul şi nu încercaţi să-l de-
zasamblaţi, ci adresaţi-vă unui Centru auto-
rizat de asistenţă tehnică.

- Acest aparat este dotat cu dispozitive de si-
guranţă pentru înlocuirea cărora este nece-
sară intervenţia unui inginer tehnic autori-
zat. 

- Înainte de a curăţa sau a depozita aparatul,
asiguraţi-vă că s-a răcit complet.

- Nu îndreptaţi niciodată jetul de aburi către
persoane, animale sau deşeuri. 

- Jeturile sub înaltă presiune pot fi periculoase
dacă sunt utilizate în mod incorect. Jetul nu
trebuie îndreptat spre persoane, aparaturi
electrice sub tensiune sau spre aparatul în-
suşi.

- Nu atingeţi niciodată cu mâinile de aproape
jetul de abur. 

ATENŢIE:
Pericol de arsuri!
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- Înainte de a reumple aparatul când este cald,
lăsaţi boilerul să se răcească timp de câteva
minute.

- Dacă umpleţi boilerul când este încă fierbinte,
ţineţi faţa la distanţă deoarece picăturile de
apă se pot evapora în contact cu boilerul, pro-
vocând emanarea de aburi.

- Pe durata umplerii rezervorului, se reco-
mandă oprirea aparatului şi scoaterea din
priză a ştecărului de alimentare.

- Nu goliţi niciodată aparatul când apa din inte-
riorul boilerului este încă fierbinte.

- Nu forţaţi deschiderea dopului când aparatul
este în funcţiune.

- Verificaţi periodic starea dopului de siguranţă
şi a garniturii sale, dacă este necesar înlo-
cuiţi-le cu piese de schimb originale.

- Aparatul nu se utilizează dacă a căzut, dacă
are semne vizibile de deteriorare sau dacă se
observă scăpări.

- Asiguraţi-vă că dopul de siguranţă este înşu-
rubat corect; în caz contrar ar putea scăpa
aburi.

AVERTIZĂRI DE SIGURANŢĂ: 
utilizarea aparatului:

- Apa prin natura sa conţine magneziu, săruri
minerale şi alte substanţe care favorizează
depunerea de calcar. Pentru a evita ca aceste
reziduuri să deterioreze aparatul, utilizaţi
KALSTOP FP 2003, anti-calcarul special pe
bază de ingrediente naturale care descom-
pune calcarul. În acest fel, se evită formarea
incrustaţiilor, iar pereţii din metal ai boilerului
sunt protejaţi. KALSTOP FP 2003 se vinde la
toate magazinele de electrocasnice şi la cen-
trele de asistenţă Polti. Ca alternativă, utilizaţi
un amestec compus din 50% apă de la robi-
net şi 50% apă demineralizată. 

- Nu utilizaţi niciodată apă distilată sau apă
parfumată.  

- Nu puneţi niciun fel de detergent sau sub-
stanţă chimică în rezervor.

- Vă recomandăm să utilizaţi numai pro-
dusele originale marca Polti pentru că
produsele altor mărci ar putea să nu se
adapteze utilizării produselor Polti şi ar
putea cauza daune neplăcute.

- Nu expuneţi niciodată aparatul agenţilor at-
mosferici.

- Nu aşezaţi aparatul în apropierea sobelor
aprinse, radiatoarelor electrice sau altor surse
de căldură.

- Nu expuneţi aparatul la temperaturi mai mici
de 0°C şi mai mari de 40°C.

- Apăsaţi tastele numai cu degetul, fără putere
excesivă şi evitaţi folosirea obiectelor ascuţite,
de exemplu a pixurilor sau a altor obiecte de
acest fel.

- Nu înfăşuraţi cablul de alimentare în jurul apa-
ratului, mai ales atunci când aparatul este
cald.

- Pentru a nu compromite siguranţa aparatului,
în cazul unor reparaţii sau pentru înlocuirea
accesoriilor, utilizaţi numai piese de schimb
originale.

- Lăsaţi aparatul să se răcească înainte de a
efectua curăţarea acestuia.

- Înainte de a aşeza la loc aparatul, asiguraţi-vă
că este complet răcit.

UUTTIILLIIZZAARREEAA  CCOORREECCTTĂĂ  AA
PPRROODDUUSSUULLUUII

Acest aparat este destinat utilizării profesionale ca
generator de aburi, conform descrierilor şi in-
strucţiunilor prezentate în acest manual. Vă re-
comandăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni
şi să le păstraţi, pentru că v-ar putea folosi în vii-
tor.

Polti S.p.A. îşi declină orice răspundere în
cazul accidentelor datorate utilizării aces-
tui aparat care nu este în conformitate cu
prezentele instrucţiuni de utilizare. 

AATTEENNŢŢIIEE
INFORMAŢII PENTRU UTILIZATORI
În conformitate cu articolul 13  din Decretul le-
gislativ din 25 iulie 2005, nr. 15 de “Aplicare a
Directivelor 2002/95/CE, 2002/96/CE şi

ATENŢIE: Temperatură ridi-
cată. Pericol de arsuri! Nu
atingeţi părţile indicate pe
produs. 
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2003/108/CE, privind reducerea utilizării de
substanţe periculoase pentru echipamentele
electrice şi electronice şi de eliminare a deşeu-
rilor”.  

Simbolul de container barat redat pe
aparat, indică faptul că produsul, la în-
cheierea duratei sale de viaţă, trebuie
să fie colectat separat de alte deşeuri.

Utilizatorul va trebui să încredinţeze echipa-
mentele scoase din uz centrelor de colectare
diferenţiată a deşeurilor electronice şi electro-
tehnice sau să le livreze revânzătorului în mo-
mentul achiziţionării unui alt echipament de
acelaşi tip, în raport de unu la unu. 
Colectarea diferenţiată adecvată pentru încre-
dinţarea ulterioară a echipamentului supus re-
ciclării, tratamentului şi eliminării în conformi-
tate cu cerinţele de mediu contribuie la evitarea
posibilelor efecte negative asupra mediului şi
sănătăţii şi favorizează reciclarea materialelor
din care este compus echipamentul. 

Eliminarea abuzivă a produsului din partea de-
ţinătorului, implică aplicarea sancţiunilor admi-
nistrative prevăzute de normele în vigoare. 

IIMMPPOORRTTAANNTT
Înainte de ieşirea din fabrică, toate produsele
noastre sunt supuse unor probe riguroase. În
consecinţă, Cimex Eradicator poate să mai
conţină apă rămasă în boiler. 

HHPPMMEEDD
HPMED este, datorită caracteristicilor sale, ajutorul
ideal datorită acţiunii aburului saturat uscat su-
praîncălzit eliberat de Cimex Eradicator.
Adăugarea de HPMED în fluxul de aburi de Cimex
Eradicator face posibilă înlăturarea ouălor, urmelor
organice ale excrementelor căpuşelor de pat şi to-
tala eliminare a mirosului tipic lăsat de aceste in-
secte pe suprafeţe.

Mod de utilizare: Conectaţi flaconul de unică
folosinţă la distribuitor, aşa cum este descris în
paragraful UTIILIIZARE.
Porniţi echipamentul urmând instrucţiunile pro-
ducătorului. Imediat ce este gata de utilizare, di-

stribuiţi aburul şi detergentul de sanificare HP-
MED. În mod normal, produsul amestecat cu
abur se usucă într-un interval cuprins între 30
secunde şi un minut în funcţie de condiţiile de
mediu.

Avertizări: Nu lăsaţi la îndemâna copiilor. Nu în-
ghiţiţi. În caz de contact cu ochii, clătiţi abundent
cu apă şi consultaţi un medic.

HPMED este un detergent de sanificare pentru
suprafeţe dure.
Conţine <5% tensioactivi non ionici. (Reg. CEE
648/2004) 

IINNSSTTAALLAARREE
Înainte de a utiliza Cimex Eradicator, efectuaţi
montarea roţilor pivotante (5) conform indicaţiilor
din figura A.

PPRREEGGĂĂTTIIRREE  
• Deşurubaţi dopul de siguranţă (B) şi um-

pleţi boilerul cu 2l de apă, utilizând sticla
(7) (fig 1).
Se poate utiliza apă normală de la robinet.
Cu toate acestea, dat fiind că apa conţine
prin natura sa calcar care cu timpul poate
cauza incrustaţii, se recomandă folosirea
unui amestec de 50% apă de la robinet şi
50% apă demineralizată. Pentru a utiliza
numai apă de la robinet evitând formarea
calcarului, se recomandă utilizarea unui
decalcifiant special pe bază naturală
KALSTOP FP 2003.

• Reînşurubaţi dopul până la capăt cu aten-
ţie  (fig. 2). Asiguraţi-vă că dopul de sigu-
ranţă (B) este înşurubat corect. În caz
contrar ar putea apărea scurgeri de aburi.

• Introduceţi priza cablului de alimentare (I)
într-o priză corespunzătoare cu împămân-
tare. 

ATENŢIE: Nu lăsaţi în nici un caz sticla de
umplere sau pâlnia sprijinite de orificiul boile-
rului, atunci când produsul este branşat la re-
ţeaua de alimentare pentru că acest lucru ar
putea produce arsuri. 
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UUTTIILLIIZZAARREE
• Apăsaţi întrerupătorul boilerului (F) şi între-

rupătorul pentru accesorii (A) care se vor ilu-
mina cu ledul de presiune (G).

• Aşteptaţi ca ledul de presiune (G) să se
stingă. În acest moment Cimex Eradicator
este gata pentru a fi utilizat.

• Deschideţi capacul prizei monobloc (P);  in-
troduceţi ştecărul monobloc (R) apăsând
butonul aferent (S) având grijă ca pivotul de
prindere (Q) să fie în poziţie corectă în
gaura de blocare (U) de pe priză (fig. 3).

• Deşurubaţi dopul flaconului de unică folo-
sinţă. (2) (fig. 5).

• Introduceţi fitilul (3) în gaura flaconului de
unică folosinţă (fig. 6), până când ajunge la 
capătul flaconului, având grijă să rămână
cât mai drept posibil (fig. 7).

• Înşurubaţi flaconul pe cuplaj, având grijă ca
fitilul să intre perfect, fără a se îndoi, în
gaura din interiorul cuplajului (fig. 8).

AVERTIZĂRI:
•Nu înşurubaţi flaconul la pistol fără fitil.
•Dacă în timpul folosirii produsului nu se
observă un consum al HPMED, înseamnă
că fitilul nu a fost introdus corect sau că
s-a îndoit în interiorul flaconului.
Deşurubaţi flaconul şi repetaţi procedura
de introducere acordând atenţie să-l pu-
neţi corect.

• Nu umpleţi din nou flaconul de unică fo-
losinţă. 

• Aşteptaţi ca ledul de încălzire (L) să se
stingă.

• Reglaţi debitul de abur, cu ajutorul manetei
(D) la nivel mediu. (vezi paragraful “Reglare
flux de abur”).

• Apăsaţi butonul de furnizare abur (K), pentru a
obţine abur emis prin distribuitor.

Notă:
• Mânerul este dotat cu buton de siguranţă (J)

care împiedică activarea accidentală a distribuirii
aburului de către copii sau persoane care nu cu-
nosc sistemul de funcţionare. În cazul în care
aparatul se lasă nesupravegheat, se recomandă

ca butonul de siguranţă (J) să fie pus în poziţia
de oprire. Pentru a relua distribuirea aşezaţi bu-
tonul în poziţia iniţială.

• La prima utilizare pot ieşi câteva picături de
apă, datorate stabilităţii termice imperfecte în
interiorul furtunului. Se recomandă orientarea
primului jet de aburi asupra unei cârpe, până
obţineţi un jet uniform.

• Pe timpul utilizării, indicatorul luminos al distri-
buitorului (L) şi ledul de presiune (G) se vor
aprinde şi se vor stinge. Aceasta indică faptul
că rezistenţa electrică intră în funcţiune pen-
tru a menţine constantă temperatura în distri-
buitor. Prin urmare activitatea de igienizare
poate fi continuată în mod obişnuit întrucât fe-
nomenul este normal.

• ÎNAINTE DE IGIENIZARE ESTE RECOMAN-
DAT SĂ ÎNDREPTAŢI PRIMUL JET DE
ABUR, TIMP DE CIRCA 30 SECUNDE CĂ-
TRE O CÂRPĂ SAU ÎN JOS, FĂRĂ  SĂ CU-
PLAŢI FLACONUL DE UNICĂ FOLOSINŢĂ
(2). ACEASTĂ OPERAŢIE PERMITE ATIN-
GEREA TEMPERATURII ŞI PRESIUNII OP-
TIME DE LUCRU.

MMOODD  DDEE  UUTTIILL IIZZAARREE
Înainte de a trata suprafeţele delicate sau speciale
consultaţi instrucţiunile fabricantului şi efectuaţi tot
timpul o probă pe o parte ascunsă sau pe un eşan-
tion. 
Lăsaţi partea asanată să se usuce pentru a vă
asigura că nu au intervenit schimbări de culoare
sau deformări.
Timp de 2 secunde îndreptaţi aburul în jos
pentru a aduce la temperatura necesară
toate componentele maşinii, evitând astfel
formarea fenomenelor de condens.
Poziţionaţi distribuitorul în poziţie perpendiculară
pe suprafaţa de igienizat şi menţineţi distanţa dată
de cadrul distanţiatorului / suportului (N), evitaţi
contactul direct în cazul în care suprafaţa este din
material delicat (fig. 11). 
Eliberaţi aburul în mod continuu, prin mişcări repe-
tate de tip “baleiaj” pe suprafaţa de tratat. În acest
mod fluxul de abur uscat supraîncălzit va ucide
ploşniţele, distrugând ouăle pe toate suprafeţele
tratate.
Cimex Eradicator furnizează abur saturat uscat su-
praîncălzit care usucă în mod normal fără să lase
reziduuri, într-un timp cuprins între 30 secunde şi 1
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minut, în funcţie de condiţiile de mediu.
Înainte de utilizare asiguraţi-vă că materialul tratat
este rezistent la temperaturi ridicate. 

RREEGGLLAARREEAA  FFLLUUXXUULLUUII   DDEE  AABBUURRII   
Cimex Eradicator vă permite să optimizaţi flu-
xul de aburi dorit, acţionând asupra mânerului
de reglare (D) (fig. 4). Pentru a obţine un flux
mai mare, rotiţi mânerul în sensul invers ace-
lor de ceasornic. Prin rotirea în sensul acelor
de ceasornic, fluxul se reduce

IINNDDIICCAATTOORR  DDEE  PPRREESSIIUUNNEE  
Cimex Eradicator este dotat cu un indicator
practic şi precis (E) pentru vizualizarea ime-
diată a presiunii de serviciu. 

DDOOPP  DDEE  SSIIGGUURRAANNŢŢĂĂ  //   LLIIPPSSĂĂ  AAPPĂĂ
Acest aparat este prevăzut cu un dop de sigu-
ranţă care împiedică deschiderea accidentală a
boilerului când în interiorul acestuia există un
minim de presiune. Aşadar, pentru a-l putea
deşuruba, este necesar să îndepliniţi anumite
operaţiuni pe care le detaliem mai jos.
Lipsa apei este semnalizată de ledul (H) şi de
un semnalizator acustic (dacă există) din interio-
rul aparatului. De fiecare dată când apa s-a ter-
minat, procedaţi precum urmează:
• Opriţi aparatul apăsând pe întrerupătorul

boilerului (F).
• Acţionaţi întrerupătorul de comandă aburi

(K) al Steam Disinfector până la epuizarea
fluxului de aburi.

• Opriţi întrerupătorul accesoriilor (A).
• Decuplaţi ştecărul de alimentare (I) de la

reţeaua electrică.
• Deşurubaţi dopul de siguranţă (B) în sensul

opus acelor de ceasornic.
• Aşteptaţi câteva minute pentru a permite ră-

cirea boilerului.
• Efectuaţi o nouă umplere procedând

conform celor descrise la punctul 1 din para-
graful PREGĂTIRE. Nu umpleţi rezervorul
la cald, se recomandă să folosiţi mici porţii
de apă, cu scopul de a evita evaporarea in-
stantanee a apei.

CCOONNEECCTTAARREE  AACCCCEESSOORRII II
Pentru a conecta accesoriile la distribuitor pro-
cedaţi după cum urmează:

Accesoriu cablu prelungitor drept (1)
Accesoriu cablu prelungitor arcuit(4)
Accesoriul ales trebuie să corespundă cu duza
distribuitorului (O) şi rotiţi accesoriul până la blo-
care (fig. 9).
Pentru tratamentele standard utilizaţi accesoriul de
prelungire drept (1).
Utilizaţi accesoriul de prelungire curbat (4) în cazul
în unor poziţii dificil de accesat.

DDEEPPOOZZIITTAARREEAA  AAPPAARRAATTUULLUUII
Imediat ce utilizarea aparatului s-a încheiat, de-
pozitaţi-l într-un loc uscat şi curat, debranşaţi-l
de la reţeaua electrică, departe de surse de căl-
dură şi de agenţi atmosferici.

ÎÎNNTTRREEŢŢIINNEERREE
Înainte de a efectua orice operaţie de întreţi-
nere, debranşaţi tot timpul priza de alimen-
tare de la reţeaua electrică şi lăsaţi aparatul
să se răcească înainte de a interveni.
• Pentru curăţirea externă a aparatului se reco-

mandă să utilizaţi o simplă cârpă umedă. Evi-
taţi utilizarea solvenţilor sau a detergenţilor ce
ar putea produce daune suprafeţelor.

• În cazul în care monotubul prezintă avarii,
este nevoie să se efectueze înlocuirea sa la
un centru de asistenţă autorizat.

CCUURRĂĂŢŢIIRREEAA  DDUUZZEEII
DDIISSTTRRIIBBUUIITTOORRUULLUUII   

Efectuaţi curăţirea duzei distribuitorului la fie-
care 10-15 ore de utilizare.
Efectuaţi curăţirea duzei distribuitorului folosind
periuţa (6) din dotare, introducând-o în interiorul
tubului astfel încât să cureţe eventuale resturi de
calcar rămase în interior (fig.10).

MMĂĂRREEŞŞTTEE  VVEERRSSAATTIILLIITTAATTEEAA  CCIIMMEEXX
EERRAADDIICCAATTOORR  CCUU  AACCCCEESSOORRIIIILLEE

NNOOAASSTTRREE  OOPPŢŢIIOONNAALLEE
Cimex Eradicator se poate transforma într-un si-
stem optim de curăţare ecologică, mulţumită ki-
tului de accesorii opţionale.
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MĂSURI DE SIGURANŢĂ 

• Înainte de a trata pielea, materialele specia-
le şi suprafeţele din lemn, consultaţi instruc-
ţiunile producătorului, efectuând tot timpul o
probă pe o parte ascunsă sau pe un eşan-
tion. Lăsaţi partea vaporizată să se usuce
pentru a verifica dacă apar modificări de cu-
loare sau deformări. 

• Pentru curăţirea suprafeţelor din lemn (mo-
bilă, uşi etc.) şi a podelelor din teracotă, vă
recomandăm să acordaţi o atenţie specială,
întrucât o utilizare prelungită a aburilor ar
putea deteriora ceara, luciul sau culoarea
suprafeţelor ce vor fi curăţate.  Vă reco-
mandăm totuşi să distribuiţi aburi pe aceste
suprafeţe numai pe intervale scurte de timp
sau să efectuaţi curăţirea cu o cârpă ce a
fost vaporizată în precedent.  

• Pentru suprafeţele foarte delicate (de ex.
materiale sintetice, suprafeţe lăcuite etc.)
vă recomandăm să utilizaţi periile, acoperi-
te tot timpul cu o cârpă, sau să utilizaţi abu-
rul, pe minim. 

• Pentru curăţirea suprafeţelor vitrate, în pe-
rioade cu temperaturi destul de scăzute,
preîncălziţi geamurile ţinând vaporizatorul
la circa 50 cm distanţă de suprafaţă.  

• Pentru îngrijirea plantelor dumneavoastră
vă recomandăm să pulverizaţi de la o dis-
tanţă de minim 50 cm.

SUGESTII

Acestea sunt câteva sugestii pentru utilizarea
capacităţii de reglare a aburului: 
• Abur puternic: pentru a îndepărta incrustaţiile,

petele, grăsimile şi pentru igienizare;
• Abur normal: pentru mochetă, covoare, gea-

muri, pardoseli;
• Abur delicat: pentru vaporizare plante,

curăţare materiale delicate, tapiţerii, cana-
pele, etc.

CCOONNEECCTTAARREEAA  AACCCCEESSOORRIIIILLOORR
OOPPŢŢIIOONNAALLEE

Toate accesoriile Cimex Eradicator se pot co-
necta direct la pistolul de vaporizare sau la tubu-
rile de prelungire precum urmează (fig. 12):
• Poziţionaţi tasta de blocare (10a) (prezentă

pe fiecare accesoriu) în poziţia DESCHIS.
• Montaţi pe mâner sau tubul de prelungire

accesoriul dorit.
• Poziţionaţi tasta (10a) pe poziţia ÎNCHIS.
• Verificaţi soliditatea conexiunii.

Pentru a conecta furtunul la Cimex Eradicator,
urmaţi aceeaşi procedură utilizată pentru co-
nectarea Steam Disinfector.

KKIITT--UULL  DDEE  AACCCCEESSOORRII II   OOPPŢŢIIOONNAALLEE
EESSTTEE  CCOOMMPPUUSS  DDIINN::

PISTOL PULVERIZATOR (9)
Fără montarea periilor, pistolul pulverizator
poate fi utilizat pentru curăţiri speciale, cu o
vaporizare mai mult sau mai puţin apropriată,
în funcţie de tipul de material şi de natura
murdăriei ce va fi curăţată. Cu cât mizeria es-
te mai mare, cu atât mai aproape trebuie să
fie ţinut pistolul pulverizator, pentru că tempe-
ratura şi presiunea sunt mari în momentul ie-
şirii aburilor. Tot timpul după vaporizare, înde-
părtaţi cu o cârpă uscată sau cu un burete
abraziv dacă mizeria este mai rezistentă.    
Folosiţi pistolul pulverizator pentru:
• a trata petele de pe mochete sau covoare

înainte de a le peria;
• a curăţi oţelul inoxidabil, geamurile, oglinzi-

le, placările din materiale stratificate şi su-
prafeţe zugrăvite;

• a curăţi locurile cu acces dificil, precum
scările, tâmplăria ferestrelor, tocurile uşilor,
profilurile din aluminiu;

• a curăţi mânerele plăcilor de coacere, so-
clurile pentru robinete; 

• a curăţi jaluzelele, radiatoarele, interiorul
maşinilor;

• a pulveriza plantele de apartament (de la
distanţă);

• a elimina mirosurile sau cutele hainelor.
În caz de necesitate (zone cu acces dificil)
pistolul poate fi completat de tuburile de
prelungire.

Pistolul de vaporizare (9) este prevăzut cu un
buton de siguranţă (9b) care împiedică activa-
rea accidentală a distribuirii aburului din partea
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copiilor sau persoanelor care nu cunosc siste-
mul de funcţionare al aparatului.
Cu tasta (9b) pe poziţie “OFF” maneta care co-
mandă producţia de abur este blocată (fig.13b).
În cazul în care furtunul se lasă nesupraveghet
în timp ce aparatul este activat, se recomandă
ca butonul de siguranţă să fie pus în poziţia
“OFF”.
Pentru a începe distribuţia de abur, apăsaţi tasta
(9b) pe poziţie “ON” şi acţionaţi maneta care co-
mandă producţia de abur (9a) (fig. 13a).

TUBURI DE PRELUNGIRE (10)
Cele două tuburi de prelungire sunt ideale pen-
tru a accesa în mod comod suprafeţele mai în-
depărtate: de la podele la tavane.

ACCESORIU 120° (12)
Accesoriul 120°, ce se fixează direct de pistolul
pulverizator, este dotat cu o gură înclinată ce
permite îndreptarea jetului de aburi în punctele
cele mai ascunse şi mai greu de ajuns cu pistolul
pulverizator. Ideal pentru curăţirea radiatoarelor,
tocurilor de uşi şi de ferestre, toalete şi jaluzele.
Este un accesoriu foarte util şi de neînlocuit.
Adăugând periuţa rotundă (11) puteţi curăţa su-
prafeţele mici.

PERIA MICĂ (13)
Peria mică se utilizează de fiecare dată când uti-
lizarea periei mari este imposibilă sau când
aceasta este prea incomodă.  
Peria poate să fie fixată direct de pistolul pulveri-
zator cu unul sau două tuburi de prelungire. Pe-
ria mică se poate utiliza pentru: 
• materiale pentru decoraţiuni (după câteva pro-

be în părţile ascunse);
• velur şi piele (la distanţă);
• suprafeţe vitrate mici;
• gresie şi faianţă şi alte suprafeţe mici.
Pentru curăţirea lemnului (grinzi, podele etc.) nu
vaporizaţi direct, ci acoperiţi peria (mare sau mi-
că ) cu o cârpă din bumbac, îndoită de mai multe
ori. Pentru curăţirea mobilei, vaporizaţi mai întâi
pe o cârpă uscată din bumbac, înainte de înce-
perea curăţirii. Umiditatea caldă a cârpei înde-
părtează praful, petele de mizerie şi electricita-
tea statică şi astfel mobila rămâne curată pentru
mai mult timp fără să fie nevoie să se utilizeze
produse dăunătoare.   

PERIA MARE (14)
Pentru a curăţa podele, aşezaţi peria pe o
cârpă uscată şi curată şi periaţi înainte şi în-
apoi fără să apăsaţi. Atunci când o parte s-a
murdărit, întoarceţi cârpa pe cealaltă parte.
Folosiţi peria fără cârpă pe zonele murdare
sau încrustate şi pe rosturile gresiei şi faianţei
cu mişcări laterale pentru a îndepărta mizeria.   
Pentru colţurile dificile şi pentru pete, utilizaţi
direct pistolul; treceţi apoi cu cârpa pe punctele
astfel tratate. Pentru suprafeţele lavabile sau ta-
piţerie şi tavane, acoperiţi peria cu o cârpă usca-
tă şi procedaţi la fel ca şi în cazul podelelor.    
Vă recomandăm să utilizaţi o cârpă poroasă (ex.
prosoape de baie vechi). 
Pentru curăţarea suprafeţelor vitrate, înfăşuraţi
peria cu o cârpă din bumbac care nu lasă puf, fi-
xaţi-o cu cârligele speciale de prindere (14a) şi
ştergeţi geamurile pentru a le degresa şi a elimi-
na toate urmele de produse detergente. Înche-
iaţi, pulverizând cu pistolul şi uscând suprafaţa.
În perioadele cu temperaturi foarte scăzute,
preîncălziţi geamurile, ţinând pistolul la o distan-
ţa de 50 cm de suprafaţă, înainte de a începe
curăţirea.  
Pentru toate tipurile de mochete sintetice sau din
lână, atât pentru sol cât şi pentru perete, precum
şi pentru toate tipurile de tapet, Cimex Eradica-
tor asigură o igienă maximă şi redă aspectul ori-
ginal reînviind culorile. Periaţi suprafaţa cu peria
fără cârpă pentru a îndepărta mizeria, acoperiţi
peria cu o cârpă din bumbac pe care o fixaţi cu
ajutorul cârligelor de prindere (14a) apoi reveniţi
asupra suprafeţei pentru a strânge mizeria.  
În funcţie de fragilitatea mochetei, îndoiţi cârpa
de două sau de trei ori. Procedaţi cu mişcări ra-
pide şi fără să apăsaţi pe mochetă deplasând
peria în faţă, în spate şi lateral fără să vă opriţi
mult timp în acelaşi punct. 
Tratamentul poate fi repetat atunci când se
doreşte fără niciun pericol pentru suprafeţe.
Uscare se efectuează imediat.
În cazul unor mochete foarte murdare sau satu-
rate de produse detergente, nu insistaţi prea
mult; rezultatele vor fi evidente numai după câte-
va utilizări ale Cimex Eradicator. Pentru a curăţa
petele rezistente, înainte de a proceda la trata-
mentul indicat mai sus, trataţi direct pata cu pis-
tolul pulverizator (la o distanţă de 5-10 cm) şi
ştergeţi energic cu o cârpă. 
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ACCESORIU PENTRU SPĂLAREA 
GEAMURILOR (16) 

Accesoriul pentru spălarea geamurilor permite
curăţirea eficientă şi rapidă a tuturor suprafeţelor
fără utilizarea produselor detergente. Geamurile
dumneavoastră vor rămâne curate mai mult timp
datorită lipsei peliculei care în mod normal este
lăsată de produsele de curăţire obişnuite pe care
se depune praf şi vapori graşi. Accesoriul este
dotat cu două perii: perie scurtă (16a), perie
lungă (16b).
Curăţirea geamurilor se efectuează în 2 etape:
• vaporizaţi suprafaţa ce va fi curăţată pentru

îndepărtarea mizeriei apăsând pe butonul de
comandă aburi (9a);

• utilizaţi spatula pentru eliminarea murdăriei,
fără să permiteţi ieşirea aburului. 

Pentru curăţirea suprafeţelor foarte mari, este
posibil ca accesoriul de spălare a geamurilor să
fie asamblat la tuburile de prelungire (10).

GARNITURI DE SCHIMB PENTRU
ACCESORII (17) 

Verificaţi periodic starea garnituriI colorată ca-
re se află în ştecărul monobloc (R). Dacă este
necesar, înlocuiţi-o cu o piesă de schimb co-
respunzătoare (17).
Efectuaţi acelaşi control şi asupra garniturilor
de racordare la pistolul de vaporizare (9) şi la
tuburile de prelungire (10).

UUTTIILLIIZZAARREEAA  PPOORRTT  AACCCCEESSOORRII IILLOORR  
Locaşul rezervat accesoriilor permite fixarea
tubului cu peria montată asupra corpului apa-
ratului.  
Fixarea pe corpul aparatului: faceţi ca ghidajul
prezent în spatele periei să alunece în canelu-
ra ce se află asupra aparatului (fig. 14).
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