
FORGÓFEJES FELMOSÓ
Használati útmutató

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. 
Kérjük, használat előtt olvassa el a használati útmutatót.
Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is.

A KÉSZLET ÖSSZESZERELÉSE:

Szükséges alkatrészek
A)  zacskó a következő alkatrészekkel: forgatótengely, forgató kerék és 

4 rögzítő csavar (lásd. 3.kép)
B) forgatórendszer pedállal
C) felmosó vödör
D) centrifuga
ÖSSZESZERELÉS:

1)   illessze a kereket a forgatómechanizmusba (lásd. 1.kép)
2)   a tengelyt szúrja át a forgatórendszer és a kerék nyílásán 

át a képen látható módon (lásd. 2.kép).  
A tengely kosárrögzítő vágata felfelé álljon (lásd. 3.kép)

3)   a forgatórendszerre illessze rá a vödröt úgy, (lásd. 4.kép) 
hogy a tengely áthaladjon a vödör nyílásán (lásd. 5.kép)

4)   állítsa fejre a vödröt a forgatórendszerrel együtt, majd 
rögzítse a képen látható módon a helyére a négy csavar-
ral (lásd. 6.kép)

5)   a tengelyre helyezze fel a centrifuga kosarat (lásd. 7.kép)   
Felhelyezéskor ügyeljen a pontos összeillesztésre (a 
rengely vágata pontosan illeszkedjen a kosár nyílásába). 
A centrifuga kosár felhelyezéségez soha ne használjon 
szerszámokat (pl. kalapács),  megsérülhet a forgatórend-
szer vagy a kosár. Elegendő kézzel rányomni a forgató-
tengelyre.

Jellemzők
-  Forradalmian új felmosó, amellyel kényelmesen feltakarít-

hat anélkül, hogy kezét bepiszkolná vagy bevizezné.
-  A felmosóval energiát, pénzt és időt i megtakaríthat,  hasz-

nálata rendkívül egyszerű és kényelmes
- Használható szárazon és nedvesen egyaránt
-  Egyszerűen és igény szerint szabályozható nedvesség a 

centrifuga használatával
- Tökéletesen felszívja a nedvességet, begyűjti a port és egyéb piszkot
-  A mikroszálas felmosó szálak tökéletes karcmentes takarítást biztosítanak minden 

felületen
-  A 360°-ban forgó fejjel kényelmesen elérhet minden sarkat, rést, tökéletes takarítást 

tesz lehetővé a bútorok alatt is

Használata
1.  A felmosófej cseréjekor lépjen rá óvatosan a felmosószálakra, és kattintsa le a rudat a 

műanyag rögzítőfejjel együtt a felmosófejről.
2.  Az új felmosófej felhelyezésekor óvatosan lépjen rá a műanyag fejre úgy, hogy az kattanó hangot hallatva a 

helyére illeszkedjen.
3.  A felmosó a forgó fejnek köszönhetően szinte minden helyzetben tökéletesen használható.
4.  A centrifugálás közben tartsa a felmosó nyelét a fogantyúnál fogva, hogy a nyél szabadon foroghasson.
5. Centrifugálás közben tartsa a felmosót függőleges helyzetben
6.  A felmosóvödör belső felén található jelzés a víz maximális szintjét jelzi. Ne töltse fel ettől több vízzel a vödröt. 

Kizárólag a vonallal jelzett szintig töltse meg a vödröt vízzel!
7.  Bánjon óvatosan a felmosóval, a pedálra óvatosan lépjen rá, soha ne erőből.
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Környezetvédelmi információk
Információk az elektromos berendezések megsemmisí-
téséről
A termék élettartamának lejárta vagy a teljes megron-
gálódás után, amikor a javítása már nem gazdaságos, a 
készüléket ne dobja a háztartási szemétgyűjtőbe, hanem 
szedje szét alapanyagai szerint és a környezetvédelmi 
előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtő-
helyeken. A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti
értékek és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen 
szemétlerakás súlyosan károsíthat. További információkról érdeklőd-
jön a legközelebbi szemétgyűjtő helyen vagy az illetékes helyi hivatal-
ban. A helytelen megsemmisítés és szemetelés a nemzetközi
előírások alapján súlyos büntetéseket vonhat maga után.

Szerviz
Ha a vásárlás után a termék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja 
ügyfélszolgálatunkat. Használat közben mindig tartsa be a használati 
útmutatóban leírtakat. A használati útmutatóval eltérő, helytelen 
használat és mindennemű sajátkezű javítás esetén a garancia
érvényét veszti.

A garancia nem vonatkozik
-  a természetes alkatrészkopás következtében keletkezett meghibá-

sodásokra
-  külső tényezők okozta meghibásodásokra (pl. időjárás hatása, por, 

gondatlanság stb.)
-  a termék leesése, ütése vagy egyéb mechanikus sérülés következté-

ben keletkezett meghibásodásokra.
-  túlterhelés, nem megfelelő pótalkatrészek és tartozékok használata, 

helytelen használat és hasonló körülmények során fellépő hibákra.
A reklamációra visszaküldött termékek esetében, a nem megfelelően 
biztosított szállítás során keletkezett meghibásodásokért a termék 
tulajdonosa felelős.
A forgalmazó fenntartja a jogot a használati útmutató megváltoztatá-
sára és nem vállal felelősséget a nyomdai hibákért.
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