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Bruksanvisning ESTRO110 Klädseltvätt 

                                            1. Start av pump (grön) 

                                                                        2. Start av motor (röd) 

                                                                        3. Snabbkoppling kemtank 

    4. Påfyllning av kem/vatten 

5. Kem/vatten behållare  

                      

 

 

  

 6. Snabbkoppling för utflöde 

 7. Anslutning för sugslang 

                                                                         8. Munstycke kempåläggning 

 9. Brytare för kempåläggning 

 

 

Förberedelser 
 

• Koppla in nylonslangarna 3 och 6 i snabbkopplingarna. Se till så 

anslutningen ”OUT” nr 6 är vänd framåt, ovanför nr 7. 
 

• Tryck dit sugslangen i anslutningen nr 7. Se till så den klickar i och sitter 

fast. Ska slangen lossas så tryck in knappen ovan för att frigöra. 
 

• Lossa skruvlocket till kemtanken nr 4 och fyll på med önskad vätska. 

Denna vätska är den som sprutas ut via munstycket nr 8 vid körning. 
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               Det finns 2 sätt att använda maskinen på.  

• Alternativ 1. Blanda rengöringsmedel direkt i behållaren (5) och 

spruta ut kem ur munstycket (8) på ytan som skall rengöras. 

• Alternativ 2. Endast vatten fylls på i tanken (5). Kem  

blandas i sprayflaska till önskad styrka och sprayas på 

samt eventuellt gnuggas in med borste för djupare rengöring. 

Efter detta så kör man klädseltvätten som vanligt. 

Klädseln sköljs då ur med vatten och inga rester 

från rengöringsmedlet bör finnas kvar. 

 

• Starta pumpen och motorn (1 och 2) 

Placera sugmunstycket vinklat som på bilden, tryck in knappen (9) 

samtidigt som du drar munstycket åt dig. 

När du slutar dra munstycket så släpper du knappen. 

Gör ett omtag och upprepa proceduren. När klädseln är ren så kan 

man köra några drag utan att spruta kem för att korta torktiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• När behållaren (5) är tom så går pumpen hela tiden, stäng av 

pumpen med den gröna knappen och fyll på vätska. 

• När kärlet är fullt med spillvatten behöver det tömmas. 

• Koppla loss sugslang och de 2 snabbkopplingarna för kempumpen, 

snäpp loss sidorna genom att dra utåt i nederkant. Avlägsna 

motordelen och töm kärlet. 


