
SPRAY



Tisztelt Vásárló!
Ön az alábbi termékhez jutott hozzá: Lapos mop spray-tartállyal és cserélhető dupla spatulával. 43 × 114,5 cm méretű, csuklós, lapos mop mikroszövetből, mosható, tépőzárral.  

A tisztítószer-tartály térfogata 600 ml. Cserélhető, 38,5 × 111,5 cm méretű dupla spatula, mikroszövetből készült mosható rész a precíz tisztításhoz, kiegészítve egy gumispatulával  

a tökéletes letörléshez. 120 cm hosszú kétrészes nyél.

A microfiber milliónyi mikroszkopikus szálból készült, amelyek képesek felszedni és megtartani a szennyeződést, a port és a nedvességet. Eltávolítja a bakteriális környezetet.  

A microfiber mopot ne használja szőnyegre, viaszolt vagy olajozott padlóra és nem égetett burkolatra.

• a mop többcélú használatra készült

• törlés után mindig szedje ki a mikrofiber mopból a durva szennyeződéseket

• a mop (túlnyúló) széle védi a bútorokat a karcolástól

• mosható kézzel és mosógépben – ne használjon öblítőszert és fehérítőt

• szárítható szárítógépben alacsony hőmérsékleten

Használati útmutató:
1) A retesz segítségével kapcsolja össze a kétrészes nyél részeit, figyeljen a helyes kattanásra.

         

2) A retesz bekattintásával erősítse a nyelet a mop alsó részéhez. A microfiber mopot a tépőzár segítségével rögzítse a mop műanyag lapjának aljára, így kész lesz a törlésre.

               

3) Csavarozza le a fedelet a kiegészítő tartályról.

               

4) A tartályt töltse meg vízzel, vagy padló- és csempetisztító készítménnyel. Ha tisztítóoldatot használ, mindig hígítsa vízzel a termék borítóján megadott gyártói instrukciók 

szerint. A legtöbb készítmény gyártója kis adagolást (kb. 2 kanál) javasol a tartály térfogatára. Csavarozza vissza erősen a tartály fedelét, és rázza fel a tartalmát. Soha ne 

használjon hígítás nélkül tisztítószert. Az edényben ne tartson koncentrátumos vizet. Használat után mindig meg kell tisztítani és ki kell szárítani.

 

5) Nyomja meg a felső fogantyú alatti kart, ha a folyadékot ki akarja engedni a tartályból (gőzszerű állapotban) a padlóra. A folyadék a microfiber anyag elé fröccsen, amelyen 

automatikusan szétoszlik, és amellyel fel tudja szedni a szennyeződést a padlóról.

 

6) Befejezés után a microfiber felületet leszedheti a mop felszínéről és megmoshatja, esetleg max. 40 °C-on kimoshatja, és aztán újra használhatja. 

 

7) Ablaktisztítás vagy függőleges lemosás esetén a cserélhető dupla spatulát ugyanúgy használhatja a felületek tisztításáa, mint a mopot.

 

8) A spatulás oldallal aztán letörölheti a folyadékot a függőleges felületekről.

 

Biztonsági előírások és karbantartás:
A termék minden alkatrészét mindig csak nedves ronggyal törölje át, majd azonnal szárítsa meg. 

Környezetvédelem és jótállás:
A termék méretétől függően minden terméken megtalálható a csomagolás, a részelemek és a tartozékok készítéséhez használt anyagok, valamint azok újrahasznosításának jele.  

A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott 

esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezen hulladékfajta nem 

megfelelő megsemmisítése a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható. A műanyag zacskót tartsa gyermekektől távol fulladás veszélye miatt.

A termékre 3 év garancia vonatkozik. A garancia nem vonatkozik helytelen kezelésből, esésből, ütésből, a rendeltetéstől illetve a használati utasításban megadottól eltérő használatból 

eredő meghibásodásokra.

Javítás céljából használja a www.fastcr.cz címen található központok listáját.

A vásárló tájékoztatást kapott a termék funkciójáról és kezeléséről.


