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RÉSZLETES INFORMÁCIÓK:

Vödör 1 db A mop lapja 1 db
Fogantyú 1 készlet Mopfej 2 db
Lapos mop 1 db

HU A TERMÉK LEÍRÁSA



Használat előtt ellenőrizze az összes alkatrészt és stabilan szerelje őket össze.  
Az összeszerelés során tartsa be az ábrán feltüntetett csatlakoztatási irányt.

Alsó rész

Kézzel  
megnyomni Kihúzható fogantyú

A NYÉL ÖSSZESZERELÉSE

A MOPFEJ ÖSSZESZERELÉSE

ZÁRÁSNYITÁS

A NYÉL ÖSSZESZERELÉSE

FONTOS MEGJEGYZÉSEK



A láb helyzete

A TARTALÉK MOP CSERÉJE

Helyezze a műanyag lapot közvetlenül 
a mopfej műanyag korongjára.

A mopfej levételéhez tegye a lábát  
a tartalék oldalára és nyomja  
a fogantyút ellenkező irányba.

A felhelyezés után tegye a lábát a 
mop lapjára és erősen lépjen rá.

FIGYELEM:

FIGYELEM:

Vigyázzon, nehogy  
megcsússzon a padlón.

Amikor “KA” hangot 
hall, emelje fel a lábát.

A MOPFEJ ÖSSZESZERELÉSE

FONTOS MEGJEGYZÉSEK



PÓTALKATRÉSZEK A VÖDÖRHÖZ:

AZ ÖSSZESZERELÉSKOR AZ ALÁBBIAK SZERINT JÁRJON EL:

1. Töltsön vizet a vödörbe, ne lépje túl a megengedett  
 maximális szintet.
2. Tegye a mop lapját a forgó kosár tengelyére és nyomja lefelé,  
 amíg „kattanást“ nem hall.
3. Húzza felfelé a mop nyelét a forgó kosárral, majd nyomja  
 le a vödör alja felé.
4. A fogantyú forgó mechanizmusának megnyomásával mossa  
 meg a mopfejet.

FIGYELEM:

NE TÖLTSÖN TÚL SOK VIZET A 
VÖDÖRBE, MERT AZ MEGNEHEZÍTI  
A FOGANTYÚ NYOMÁSÁT.

Fedél a víz  
kifröccsenése ellen

vízszint

Forgó kosár Vödör

Műanyag 
egység

A MOPFEJ MOSÁSA

A VÖDÖR ÖSSZESZERELÉSE



1. Tegye a mop lapját a forgó kosár tengelyére  
 és nyomja lefelé, amíg kattanást nem hall.
2. Húzza felfelé a mop nyelét a forgó kosárral,  
 a vödör felső helyzetéig.
3. Állítsa egyenesen a mop nyelét, majd nyomja meg  
 a fogantyú forgó mechanizmusát a kicsavaráshoz.
4. A csavarás befejezése után, amíg a mop még  
 centrifugál, döntse meg kissé a mopfejet és vegye  
 ki gyorsan a kosárból.

1. A mop nyelére való felszerelés előtt tegye a lapos  
 mop alátétjére a lapos tartalék fejet (huzatot).
2. Tegye a lapos mop alátétét a forgó kosár tengelyére 
 és nyomja lefelé, amíg kattanást nem hall.
3. Állítsa egyenesen a mop nyelét, nyomja lefelé  
 alsó állásba a mosáshoz és húzza fel a felső állásba  
 a kicsavaráshoz.
4. A csavarás befejezése után, amíg a mop még  
 centrifugál, döntse meg kissé a mopfejet és vegye  
 ki gyorsan a kosárból.
5. Billentse meg a mop nyelét - a lapos mop alátét  
 automatikusan kinyílik.
6. Ha a nyelet egyenesbe állítja, a lapos mop alátét  
 újra kész a mosásra.

FIGYELEM:

A FORGATÁS ELŐTT ÜGYELJEN RÁ, HOGY 
MINDEN A VÖDÖR BELSEJÉBEN LEGYEN, 
NEHOGY BEPISZKÍTSA A NADRÁGJÁT.

FIGYELEM:

NE HAJTSA ÖSSZE A 
LAPOS MOP ALÁTÉTET 
KÉZZEL, ERŐVEL.

A MOPFEJ KICSAVARÁSA

UGYANÍGY JÁRJON EL A LAPOS MOP ESETÉBEN IS


