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CZ

A

C

G

D

E

F

F

B

Horní díl rukojeti s úchopem

Střední díl rukojeti

Zámek

Plastová matice

Deska mopu

G Plochý mop

Spodní díl rukojeti se zámkem

CZ1
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CZ

ROTACE MOPU:

Rotace Rotace

Při máchání a sušení mopu vždy otevřete 
rotaci. Při vytírání podlahy ji vždy uzavřete.

CZ2
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CZ

CZ3
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CZ

MÁCHÁNÍ

mácháte

Máchání provádějte 
při otevřené rotaci 
(viz. strana 2. ROTACE)

CZ4
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CZ

Při máchání a sušení mopu vždy otevřete 
rotaci. Při vytírání podlahy ji vždy uzavřete.

Při máchání a sušení mopu vždy otevřete 
rotaci. Při vytírání podlahy ji vždy uzavřete.

Před montáží na tyč mopu umístěte na podložku 
plochého mopu ve stavu se sklopenými postranicemi 
plochý návlek. (Postranice se překlápí manuálně). 
Nasaďte a upevněte tyč mopu k podložce. Tyč ve 
vodorovné poloze proti naklánění do stran 
(doprava /doleva) zajistíte zmačknutím tlačítka 
OFF na kloubu nástavce.

Po dokončení ždímání, zatímco mop stále odstřeďuje, 
hlavu mopu vyjměte tahem nahoru rychle z koše.

CZ5

Umístěte podložku plochého mopu (se sklopený-
mi postranicemi) na osu
Pohybem nahoru/dolů vymáchejte mop.
Poté nadzdvihněte tyč s košem do horní polohy 
určené pro ždímání a mop pohyby nahoru/dolů 
vyždímejte

6. Narovnejte postranice nástavce do roviny a mop 
položte na podlahu. Tyč mopu pro možnost náklonu 
(doprava/doleva) odjistíte stlačením tlačítka On na 
kloubu nástavce.  Při nedodržení tohoto postupu, 
může dojít k poškození plochého mopu.
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CZ

Nesmí se žehlit.

Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, 
produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej ode-
vzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci poten-
ciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky 
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližší-
ho sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu  
s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při 
použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci ne-
bude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu 
k použití.

Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních častí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
-  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů pod-

léhajících běžnému opotřebení)
-  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným 

použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
-  na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem  

k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodné-
ho nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

-  na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru  
k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému
poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje 
právo na připadne změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení  
a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu. 

Prací symboly:
40 Praní v pračce, normální 

mechanické působení, 
máchání, odstřeďování.
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CZ
A

C
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B

Horný diel rukoväti s úchopom

Stredný diel rukoväti

Zámok

Plastová matica

Doska mopu

G Plochý mop

Spodný diel rukoväti so zámkom

SK 1

SK


