STRUČNÝ NÁVOD - POSTUP MYTÍ
Vítáme Vás v bezkontaktní myčce CarWash s mikropráškovou
technologií. Seznamte se prosím s popisem jedotlivých
mycích programů ( 0 - 4 ).

A

Vhozením mincí v minimální hodnotě 10,- Kč získáte
časový kredit mytí, případně použijte Váš předplacený
elektronický klíč. Bankovky lze rozměnit v měničce
umístěné na hlavním kontejneru.

B

Vyjměte z pouzdra pistoli z tryskou.

C

Stiskem příslušného tlačítka na ovládacím panelu zvolte
Vámi požadovaný program a zmáčknutím kohoutku pistole
začněte mýt dle popisu u jednotlivých programů. Dbejte
přitom na správný postup mytí a na správnou vzdálenost
a sklon trysky od karoserie vozu.

D

Čas mytí běží od prvního stisknutí tlačítka programu.
Zbývající časový kredit je zobrazen na ovládacím panelu.

E

Po dokončení mytí uložte mycí pistoli na původní místo
a opusťte s vozem mycí box.

F

Programy můžete v průběh kreditu mytí libovolně měnit,
pro správný efekt mytí však doporučujeme postupné mytí
od 0 do 4 . Nevyužitý mycí kredit nelze vrátit.

!

Mycí pistolí směřujte vždy pouze na vozidlo, nikdy
ne na osoby ve Vašem okolí. Dbejte na bezpečnost.

!

Nepoužívejte žádné kartáče, pěnové houby a jiné
prostředky, v mycím boxu nečistěte interiér vozu.
Nemyjte motor.
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Optimální vzdálenost
trysky od vozu

PŘEDMYTÍ - HRUBÁ ŠPÍNA, MUŠKY A HMYZ (nanášení pod nízkým tlakem)
Stiskněte tlačítko 0 a začněte nanášet aktivní šampon na auto shora dolů.
Uvolníte tak lépe hrubé nečistoty.

20cm

HLAVNÍ BEZDOTYKOVÉ MYTÍ - HORKÁ ZMĚKČENÁ VODA S MIKROPRÁŠKEM

Stiskněte tlačítko 1 a umývejte shora dolů postupně celý povrch vozu až po dosažení
požadovaného výsledku. Dle stupně znečištění držte trysku s nástavcem pod různými sklony.

10cm

OPLACH ČISTOU VODOU

Stiskněte tlačítko 2 a spláchněte shora dolů veškeré zbytky chemických prostředků
a nečistot z celé karoserie a skel. Obzvlášť důkladně opláchněte štěrbiny u oken, dveří
a zavazadlového prostoru.

30cm

VOSKOVÁNÍ - HORKÁ ZMĚKČENÁ VODA S VOSKEM (následně vždy s programem č. 4 !)
Stiskněte tlačítko 3 a začněte na vůz nanášet horký vosk, který Vašemu vozidlu dodá
větší lesk a déle jej ochrání před nepřízní počasí.

40cm

ZÁVĚREČNÝ OPLACH, LESK - DEMINERALIZOVANÁ VODA SE SUŠÍCÍ LÁTKOU
Stikněte tlačítko 4 a velmi důkladně opláchněte vůz shora dolů pro dosažení konečného
efektu (dokonalý lesk bez skvrn). Vozidlo neutírejte, o vysušení vozu se postará sušící
látka a Vaše následná jízda. Tímto programem vozidlo získá dokonalý lesk.

35cm

Šťastnou cestu!

