Mechanický zametač Shiroon

CZ

návod k použití
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné používání výrobku.
Uchovejte jej pro jeho případné další použití.
Použití výrobku:
Mechanický zametač pro různé druhy podlahových krytin je osvědčeným pomocníkem při
běžném denním úklidu. Shironn je léty prověřený pomocník při běžném denním úklidu. Je
vždy při ruce, když potřebujete zamést jen malé množství smetí, nebo tam kde není v dosahu
elektřina (vhodný na chaty). Nejvhodnější alternativa pro zametání koberců. Lehce odstraní
z koberce i vlasy a chlupy vašeho domácího mazlíčka.
Celokovové provedení zajišťuje dostatečnou hmotnost, což snižuje potřebu vynakládání fyzické síly při zametání.
Přednostmi jsou jednoduché používání, spolehlivost a konstrukční řešení. Zachycené nečistoty se odstraňují po stisknutí výklopných lapačů.
Obsah balení / popis částí
A – Tělo zametače
B – Horní část tyče s rukojetí
C – S tředová a spodní část tyče
(zaměnitelné díly)
D–h
 řeben pro vyčesávání chlupů
a vlasů z kartáče
E – závit pro uchycení vodící tyče

Pokyny pro používání:
Po vybalení zkontrolujte kompletnost. Sešroubujte třídílnou vodící tyč a její spodní konec
natočte na závit E pro její uchycení (viz obr.). Tímto je zametač připraven k používání. Pojížděním dopředu a dozadu sbírá nečistoty z podlahové krytiny. Po skončení úklidu vyprázdněte
nečistoty z obou výklopných lapačů.
Údržba a skladování:
Styk s organickými rozpouštědly a agresivními čisticími prostředky může výrobek poškodit.
Pokud chcete výrobek vyčistit, pak jej pouze otřete vlhkým hadříkem a poté otřete do sucha.
Po každém použití vyprázdněte oba výklopné lapače nečistot. Skladujte na suchém místě.
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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 častí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
- 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 nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k
obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného
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.
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