Flat mop

PRZEWODNIK
UŻYTKOWNIK A

Innowacyjny system sprzątający
UWAGI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA
• Podczas używania mopa nie wkładaj palców do komory z wyciskaczem.
• Kiedy używasz komory z wyciskaczem, upewnij się, że w pobliżu nie ma dzieci.
• Do komory z wyciskaczem wkładaj wyłącznie głowicę mopa Flat Mop.
• Przed użyciem trzymaj produkt w pozycji pionowej.
• Postaw wiadro na płaskiej powierzchni, aby uniknąć rozlania wody.
• Upewnij się, że części uchwytu mopa są ze sobą dobrze połączone.
• Mocno trzymaj uchwyt mopa i włóż głowicę do wiadra w pozycji pionowej.
• Nie pozwalaj dzieciom na używanie mopa bez nadzoru.
• Nie wystawiaj mopa na działanie promieni słonecznych, wysokich temperatur
i wilgotnego powietrza.
• Nie używaj produktów żrących do czyszczenia mopa.
• Nakładkę należy prać w 30 stopniach.
Zutylizuj opakowanie mopa zgodnie z obowiązującymi przepisami.

CZĘŚCI MOPA FLAT MOP

MONTAŻ UCHWYTU
Części A, B i C są takie same.
1: Połącz części A i B. Dokręć.
2: Połącz złożone części
z drążkiem C. Dokręć.
3: Połącz złożone części
z głowicą mopa. Dokręć.

Drążek C

Drążek B

Drążek A

Uchwyt
do zawieszenia

Głowica
mopa

Uwaga: Przed rozpoczęciem użytkowania, upewnij się, że części zostały dobrze dokręcone.
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ROZPOCZNIJ UŻYTKOWANIE
1. W
 ypełnij wiadro wodą. Woda musi sięgać do poziomu plastikowej szczotki.
Odpowiednie napełnienie sprawi, że wiadro będzie stabilne, a głowica mopa
będzie zanurzona w całości.
2. T
 rzymając mopa prosto, z głowicą pod kątem 90 stopni do uchwytu,
delikatnie odegnij uchwyt w kierunku wgłębienia w głowicy mopa. Usłyszysz
kliknięcie, jeśli głowica zablokuje się w pionowym ustawieniu. Będzie wtedy
gotowa do włożenia do komory z wodą.
3. Włóż głowicę mopa do komory z wodą.
4. N
 astępnie włóż głowicę do komory z wyciskaczem, aby wycisnąć wodę.
Powtarzaj czynność, do momentu uzyskania potrzebnego poziomu
wyciśnięcia.
5. Wyjmij głowicę mopa z wiadra i postaw na podłodze.
6. P
 onownie delikatnie odegnij uchwyt, tym razem w przeciwnym kierunku
niż na początku i odblokuj głowicę.
7. Rozpocznij mycie podłogi.
8. W
 razie potrzeby powtarzaj proces wkładania głowicy do komory
czyszczącej, aby nakładka z mikrofibry pozostawała czysta. Użyj szczotki zamontowanej w wiadrze.
9. M
 yj dalej podłogę. Powtarzaj kroki 3-9 tak często, jak to będzie potrzebne.
Uwaga: Przed użyciem napełnij wiadro wodą!

MONTAŻ KOMORY Z WYCISKACZEM

MONTAŻ NAKŁADKI Z MIKROFIBRY

Krok 1: włóż nakładkę z mikrofibry na haczyki
Krok 2: przyczep nakładkę do rzepów
Plastikowe haczyki
służące do zakładania
nakładki na głowicę mopa.

Rzep

KONSERWACJA

Części plastikowe i metalowe
• Zewnętrzne i wewnętrzne części wiadra
czyść miękką ścierką i delikatnym
środkiem czyszczącym. Aby uniknąć
uszkodzenia produktu, nie czyść go
środkami żrącymi i szorstkimi materiałami. Przechowuj w suchym miejscu,
z dala od płomieni, źródeł ciepła i
chemikaliów.
Nakładki z mikrofibry
• Pierz nakładki ręcznie lub w pralce, używając delikatnego środka piorącego. Aby
uniknąć zniszczenia nakładek, nie susz
ich w suszarce.
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