PLOCHÝ MOP EXPRESS
model: COM-0788

CZ

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité
pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Sestavení:

1. Sestavte díly mopu dle vyobrazení níže. Jednotlivé části tyče sešroubujte a utáhněte ve směru hodinových ručiček.

2. Návlek D natáhněte na trny desky mopu C a přitlačte jej k suchým zipům

3. Uchopte ždímací rukojeť a stlačte tam a zpět dvakrát, aby návlek na desku přilnul.

Použití:

1. Před použitím se ujistěte, zda je návlek na desce správně a pevně fixován. Kapsy na spodní straně návleku musí být správně usazeny na všech
třech trnech desky a návlek musí být rovně (bez zvlnění) přichycen pomocí suchých zipů na celé ploše desky.

2. Přitáhněte ždímací rukojeť směrem k sobě, sklopte desku s návlekem a navlhčete jej v kyblíku s vodou
3. Opakovaným pohybem ždímací rukojeti tam a zpět návlek vyždímejte. Při ždímání musí být deska souběžně s rukojetí.

4. Vyždímaným návlekem setřete podlahu
5. Vložte do kyblíku s vodou, propláchněte od nečistot a vyždímejte. Nečistoty z návleku můžete odstranit i pod tekoucí vodou (je to účinnější)
6. Výše uvedený postup opakujte dle potřeby
7. Po ukončení práce návlek dostatečně vyždímejte a mop umístěte (tak aby byl návlek volně v prostoru) na větrané místo pro zamezení
vytváření bakterií a plísní.

Upozornění:

1. Nepokládejte na dlouhou dobu na slunce nebo k něčemu horkému.
2. Tělo mopu je z materiálu PVC, může se zlomit či jinak poškodit v případě, že na něj budete silně tlačit.
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OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů
na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte
od místního úřadu nebo nejbližšího 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 nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny
uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje:

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících 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, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně
majitel.
Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.
Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.
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