
Når du leier rensemaskinen får du med
følgende: 

1. Rensemaskin med avfallstank

2. Rensemiddel

3. Rensemiddel-konsentrat

5. Møbelmunnstykke

6. Vannslange/avløpsslange

7. Teppemunnstykke

Tilkobling:
1. Vannslange og avløpsslange kobles til på

kortenden av maskinen. Koblingen på vann-
slangen trekkes tilbake og presses på plass.
Avløpsslangen presses hardt inn på sort rør.

2. Vannslange og avløpsslange kobles på 
samme måte til «teppemunnstykket» 
eller «møbelmunnstykket».

Rensevæske:
Fyll opp en 10 liters dunk med vann. Hell i 0,5
liter konsentrat med rensevæske.

Før rens: 
1. Fyll på med passende mengde utblandet

rensemiddel i tanken med grått lokk
(se blandingsforhold over).

2. Slå på «Pump» og «Heater» 
og deretter hovedbryter.

3. Vent ca. 2 minutter slik at varmeelementet 
blir varmt. 

4. Slå på «Vacum» og rens.

Tømming: 
Skittenvannet tømmes ved å løsne på
to sorte spenner. Løft tanken av og
hell ut. Det er ikke nødvendig å skru
av gjennomsiktig plastlokk.

BRUK AV RENSEMASKIN

TeppeRent® Sandbrekkevegen 1, Paradis Telefon: 55 92 92 72 Mobil: 411 05 555

TIPS: 
Strekk ut slangene før tilkobling, og bruk den
enden av avløpsslangen som er litt utvidet på
maskinen. (sort rør)



«Vacuum» slås på. Rens.

TEPPER
Teppemunnstykket skal skyves frem og
tilbake. (1-2 m hver gang) Sørg for å over-
lappe litt hver gang du drar munnstykket
til deg. Du trykker KUN håndtaket inn hver
gang du drar munnstykket mot deg. Når
munnstykket føres fremover, er det en
fordel å føre det samme sted som når du
trekker det mot deg.

Tips: Gå gjerne over til slutt kun ved å
bruke vacuum, for å suge opp mest mulig
væske. Bruk gjerne noen håndklær til å
suge opp mest mulig fuktighet. Gjelder
spesielt tepper. Dette kan forhindre
fargeutglidning og krymp.
Rensen er mest effektiv om man sprøyter
på rensemiddel og la det stå en liten
stund, for så å rense på vanlig vis.

NB! For mye rensevæske kan medføre
farge utglidning og krymp. Det er bedre å
rense moderat over 2 ganger, og la det
tørke mellom hver rens, enn å rense 1
gang med mye rensevæske. 

MØBLER
Møbelmunnstykket føres frem og tilbake,
(10-50 cm hver gang)  og hold håndtaket
inne hver gang du drar munnstykket mot
deg.

FLEKKFJERNING
Rensemiddelkonsentrat kan blandes 1:3
og brukes som flekkfjerner. Du kan også
benytte tipsene i TeppeRent flekkfjernings-
guide i papirform eller på
www.tepperent.no 

VIKTIG! 
«Heater» må IKKE være slått på
mer enn 2-4 min. uten at maskinen
er i bruk. Varmeelementet kan
brenne. Slå alltid av hovedbryteren
når du tar pause fra  rensingen.
Dette er det eneste man kan gjøre
feil med maskinen.

NB! Slangekoblingene blir varm
under rens. La gjerne maskinen av-
kjøles før du kobler av slangen.

Maskinen tåler ikke frost.

Rens skjer på eget ansvar

UNDER RENS
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