
Sanivap Biorengøring med Damp
QUICK GUIDE

Påfyldning
Fyld tanken med vand der har en kalkhårdhed mellem 4 og 10 KH. Tankens kapacitet 
er 4,6 liter. Du hælder vand på tanken ved at skrue den blå prop af.

Damp
Monter slangen på kedlen – husk at vende stikket 
korrekt     Hold knappen    inde indtil grønt lys er tændt 
kontinuerligt og display lyser op. Vand bliver nu 
pumpet fra tanken over i selve kedlen. Aktiver kedlen
Orange lampe lyser kontinuerligt, samme lampe på 
håndtaget blinker og displayet viser ventesymbol: 
Når lampen på håndtaget slukker er maskinen 
klar. Sæt dampstyrkeknappen    på 4, hold knappen på håndtaget inde i et 
sekund:

mens du holder håndtaget med påsat mundstykke hen over den 
blå spand. Lad vandet løbe igennem indtil der kun kommer damp, sluk for 
maskinen på håndtaget,   påsæt evt. mikrofiber og Sanivap er klar til brug.

Bemærk, at knap nummer 3 samt de to øverste på håndtaget er deaktiveret på 
din model.

Sæt dampstyrken til det ønskede niveau       mellem 1 og 6 (normalt ikke over 1 
når du benytter microfiber på de korte tilbehørsdele). Se i øvrigt skærm for hvilke 
tilbehør der passer til hvilken styrke når du drejer på knappen. 

Maskinen siger selv til når den mangler vand. Vandniveaumåleren 
blinker og der lyder et ‘bip’. Du skal slukke for dampen og fylde på
som beskrevet ovenfor.

Herfra er det forfra igen.

Husk at skifte microfiber ifølge de udstukne hygiejneretningslinjer eller hvis de 
bliver for gennemblødte og efterlader for meget vand på den overflade der skal 
rengøres.

Efter brug skal microfiber-kludene til vask (kogevask/95° C) og andre tilbehør 
rengøres. F.eks. Kan børster med fordel rengøres på en afløbsrist.
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Vedligeholdelse
Sanivap teknologien er stort set vedligeholdelsesfri. Såfremt du kun benytter blødt
vand vil der kun være behov for at smøre koblingen i håndtaget samt skifte 
gummipakninger. Hvis tilbehøret føles stramt at sætte på eller at tage af, er det tegn 
på, at det er tid til at smøre. Hvis håndtaget lækker (meget lidt), skal der skiftes 
pakninger. Kontakt evt. din forhandler for mere information.

Tømning af tank og/eller kedel
Hvis der har stået vand stille i tanken i meget lang tid kan der opstå lidt biofilm. 
Du tømmer tanken ved at stille Sanivap vognen over et afløb eller udendørs (der 
skal strøm på). Tryk på tømningsknappen        og følg instruktionen på skærmen. 
Du skal trykke i alt 4 gange for at tømme tanken, vandet løber ud for neden. Du 
kan herefter bruge damp til at rengøre indersiden af tanken.

Hvis der mod forventning er kommet lidt kalk i kedlen tømmes denne NÅR DEN 
ER KOLD, dvs. minimum 3 timer efter brug ved at sætte den medfølgende nøgle i 
bunden af maskinen, foran, og dreje den en kvart omgang mod uret. Her skal du 
også stille vognen ved et afløb eller udenfor – du behøver ikke strøm. Når vandet 
i kedlen og evt. kalkrester er løbet ud drejer du nøglen en kvart omgang tilbage 
igen. Hvis vandet ikke løber ud kan du forsigtigt bruge en lille skruetrækker til at 
løsne evt. prop.

Sikkerhed
Peg ikke dampdyser mod dig selv, andre eller mod dyr. 
Hvis udstyret ikke fungerer eller virker forkert, kontakt forhandleren (se 
nedenfor).

Mere information:

www.cphcleanair.dk/loesninger/desinfektion/sanivap-2

www.youtube.com/watch?v=Ys7NbGpfX9s

Eller kontakt CPH Clean Air på 70 23 83 03 / info@cphcleanair.com
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