


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
Wiadro 1 szt. Stelaż mopa 1 szt.
Drążek 1 komplet Głowica mopa 2 szt.
Mop płaski 1 szt.
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Uchwyt drążka

Wał ze stali nierdzewnej

Zamek

Nakrętka plastikowa

Stelaż mopa

PL OPIS PRODUKTU



Przed użyciem sprawdź wszystkie części i dokładnie je zmontuj.  
Podczas montażu przestrzegaj kierunku łączenia części podanego na rysunku.

Dolna część

Ściskanie 
ręką Drążek teleskopowy

MONTAŻ DRĄŻKA

WAŻNE UWAGI

MONTAŻ GŁOWICY MOPA

MONTAŻ DRĄŻKA

ZAMYKANIEOTWIERANIE



WYMIANA NAKŁADKI

Umieść plastikową powierzchnię  
mopa bezpośrednio na plastikowym  
dysku głowicy mopa.

Po osadzeniu połóż nogę  
na stelażu mopa i mocno dociśnij.

OSTRZEŻENIE:

Uważaj, aby nie pośliznąć się 
na podłodze.

OSTRZEŻENIE:

Po usłyszeniu dźwięku 
 „KA“ zwolnij nacisk stopy.

Pozycja nogi

WAŻNE UWAGI

MONTAŻ GŁOWICY MOPA

Aby zdjąć głowicę mopa, umieść  
nogę z boku nakładki i przekręć drążek 
w odwrotnym kierunku.



CZĘŚCI ZAPASOWE DO WIADRA:

PODCZAS MONTAŻU POSTĘPUJ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

1. Napełnij wiadro wodą; nie przekraczaj maksymalnego  
 dozwolonego poziomu.
2. Umieść stelaż mopa na osi kosza rotacyjnego i wciśnij go  
 w dół tak, aby usłyszeć „zatrzaśnięcie“.
3. Wyciągnij drążek mopa wraz z koszem rotacyjnym do góry,  
 a następnie dociśnij go w dół w kierunku dolnej części wiadra.
4. Po naciśnięciu na mechanizm obrotowy dojdzie do umycia  
 głowicy mopa.

OSTRZEŻENIE:

NIE WLEWAJ DO WIADRA NADMIERNEJ 
ILOŚCI WODY, W PRZECIWNYM RAZIE 
DOCIŚNIĘCIE DRĄŻKA BĘDZIE UTRUDNIONE.

Osłona przed  
pryskającą wodą

poziom wody

Kosz rotacyjny Wiadro

Blok  
plastikowy

MONTAŻ WIADRA

MYCIE GŁOWICY MOPA



SUSZENIE GŁOWICY MOPA

1. Umieść stelaż mopa na osi kosza rotacyjnego  
 i wciśnij go w dół tak, aby usłyszeć zatrzaśnięcie.
2. Wyciągnij drążek mopa wraz z koszem rotacyjnym  
 do góry do górnej części wiadra.
3. Umieść drążek mopa równo, a następnie przekręć  
 mechanizm obrotowy drążka na pozycję suszenia.
4. Po zakończeniu suszenia, podczas gdy mop wciąż  
 jeszcze wyżyma, delikatnie przechyl głowicę mopa  
 i wyjmij go szybko z kosza.

1. Przed montażem na drążku mopa umieść  
 na podkładzie mopa płaskiego płaską nakładkę.
2. Umieść podkładkę mopa płaskiego na osi kosza rotacyjnego  
 i wciśnij ją w dół tak, aby usłyszeć zatrzaśnięcie.
3. Umieść drążek mopa prosto, dociśnij go w dół do  
 pozycji dolnej służącej do mycia i wyciągnij go do  
 góry do pozycji górnej służącej do suszenia.
4. Po zakończeniu suszenia, podczas gdy mop wciąż  
 jeszcze wyżyma, delikatnie przechyl głowicę mopa  
 i wyjmij go szybko z kosza.
5. Pochyl drążek mopa - podkładka mopa płaskiego 
 otworzy się automatycznie.
6. Po umieszczeniu drążka prosto podkładka mopa  
 płaskiego złoży się ponownie tak, aby można było  
 rozpocząć mycie.

OSTRZEŻENIE:

OSTRZEŻENIE:

PRZED PRZEKRĘCENIEM ZADBAJ O TO, ABY 
WSZYSTKIE CZĘŚCI ZNAJDOWAŁY SIĘ WEWNĄTRZ 
WIADRA, ŻEBY UNIKNĄĆ ZABRUDZENIA ODZIEŻY.

NIE SKŁADAJ PODKŁADKI 
MOPA PŁASKIEGO NA SIŁĘ 
RĘKAMI.

W TEN SAM SPOSÓB NALEŻY POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU MOPA PŁASKIEGO


