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Rotacinė šluota Spin Mop PROFI
Naudojimosi instrukcija
Dėkojame, kad įsigijote šį produktą.
Prieš pradėdami naudotis, atidžiai perskaitykite šią naudojimosi instrukciją.
Jei jūs perduosite šį produktą kitiems naudotojams, įteikite jiems ir šią instrukciją.

Produkto sudedamųjų dalių aprašymas
1. Plastmasinis maišelis su montavimo
detalėmis (plastmasinis dantratis,
sukimosi ašis, 4 tvirtinimo varžtai).
2. Transmisijos blokas su pedalu.
3. Vandens kibiras.
4. Vandens išsunkimo krepšelis.

Produkto aprašymas
1. Uždėkite mažajį dantratį ant sukimosi ašies skylės (žiūr. pav. 1).
2. Įstatykite ašį į transmisijos bloko korpuso angą ir spauskite ją žemyn kol ji atsirems į
korpuso angą po dantračiu (žiūr. pav. 2).
3. Nufrezuotas ašies galas turi būti į viršų (žiūr. pav. 3).
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4. Atsargiai įstatykite transmisijos bloką į kibirą (žiūr. pav. 4) taip, kad nufrezuotas sukimosi
ašies galas išlystų kibiro viduje (žiūr. pav. 5).
5. Prisukite transmisijos bloką prie kibiro keturiais komplekte esančiais varžtais (žiūr. pav. 6).
6. Uždėkite ant ašies vandens išsunkimo krepšelį (žiūr. pav. 7).

Dėmesio! Montuodami vandens išsunkimo mechanizmą, ypatingą dėmesį atkreipkite į tai, kad
apatinis ašies galas būtų stipriai užfiksuotas transmisijos bloko korpuso apatinėje angoje po
mažuoju dantračiu, o vandens išsunkimo krepšelis stipriai užfiksuotas ant nufrezuoto ašies galo.

Rinkinio naudojimas




Norėdami uždėti valymo antgalį (diską), padėkite diską ant grindų mikropluošto šereliais į
apačią, uždėkite ant jo šluotos kotą ir tiesiog spustelėkite.
Norėdami nuimti, pakeisti valymo antgalį, prispauskite antgalio šerelius koja ir patraukite
šluotos kotą į viršų.
Norėdami išsunkti vandenį, įdėkite šluotos valymo antgalį į vandens nusunkimo krepšelį.
Užfiksuokite šluotos kotą 90̊ kampu (kai šluotos kotas bus įtvirtintas 90̊ kampu — pasigirs
spragtelėjimas). Ranka prilaikykite šluotos rotacinę rankeną ir kelis kartus stipriai
paspauskite transmisijos bloko pedalą koja.

Dėmesio! Transmisijos bloko pedalą reikia spausti į apačią tiesiai, statmenai grindims, kitu atveju
galima paslysti ir išpilti vandenį ant grindų.
Prietaiso garatija netaikoma:
 Natūraliam prietaiso dalių nusidėvėjimui, kuris įvyko dėl prietaiso ilgalaikio naudojimo.
 Gedimų, atsiradusių dėl išorinio poveikio (sumirkimo, netinkamo naudojimo ir t.t.), atveju.
 Gedimų, atsiradusių dėl neteisingo naudojimo arba laikymo, atveju.
 Mechaniniams prietaiso pažeidimams, kurie atsirado dėl kritimo ar panašios priežasties.
 Gedimų, atsiradusių dėl nekvalifikuoto prietaiso remonto, prietaiso dalių netinkamo
naudojimo ar prietaiso perkrovos.

Aplinkos apsauga
Šis simbolis, esantis ant prietaiso ar jo pakuotės, reiškia, kad prietaiso negalima išmesti kartu su
kitomis buitinėmis atliekomis – jį reikia nugabenti į tam skirtą elektros ir elektronikos įrenginių
surinkimo vietą.
Teisingai utilizuodami šį prietaisą, jūs prisidėsite prie aplinkos ir joje gyvenančių žmonių sveikatos
išsaugojimo. Dėl netinkamos utilizacijos kyla pavojus aplinkai ir žmonių sveikatai. Išsamesnę
informaciją apie šio prietaiso antrinį panaudojimą gausite savo savivaldybėje, atliekų tvarkymo
įmonėse arba parduotuvėje, kurioje pirkote šį prietaisą.
Pagaminta KLR.
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