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! FIGYELMEZTETÉS !
• Gyermekektől elzárva tárolja. A termék nem játékszer.
•  Biztosítson állandó felügyeletet, ha a termék használatának 

közelében gyerekek tartózkodnak. 
•  Az áramütés elkerülése végett soha ne tegye a töltő adaptert 

vízbe vagy egyéb folyadékba. Ne töltse az akkumulátort, ha az 
nedves vagy korrózió jelei láthatók rajta. 

• Ne töltse az akkumulátort szabadtéren.
•  Ne használja a töltőt más termékek feltöltésére. 
•  Ne töltse a terméket a készlethez nem tartozó egyéb töltővel.
•  Ha a töltő kábele megsérült, az áramütés elkerülése végett, 

cseréltesse ki a termék forgalmazójával vagy szakképzett 
villanyszerelővel. 

•  Ne használja a töltőt nedves, párás környezetben. Kizárólag 
beltéri használatra alkalmas.

•  Ne használja a töltőt mosdók, fürdőkád közelében. Soha ne 
merítse vízbe. 

•  Ne helyezze át a töltő a kábelnél fogva. A kábelt mindig a 
csatlakoztató dugónál fogva húzza ki az aljzatból. 

•  Védje a kábelt forró és éles felületektől.
•  Ne hagyja a kábelt éles peremek, tárgyak közelében. A töltőt 

mindig biztonságos távolságban tárolja vizes helyektől és 
forró felületektől.

•  Ha már nem használja a töltőt vagy a takarítás megkezdése 
előtt válassza le a töltőt a készülékről.

•  Ne használja a töltőt ha az megsérült, leesett vagy egyéb 
módon meghibásodott. Soha ne szerelje szét a töltőt, és ne 
próbálja sajátkezűleg megjavítani.

•  Ne töltse az akkumulátort 5°C-nál alacsonyabb vagy 40°C 
feletti hőmérsékletű környezetben.

•  A készüléket mindig száraz környezetben tárolja.
•  Ne használja a készüléket robbanásveszélyes és gyúlékony 

anyagok közelében.
•  Ne tárolja és ne használja a készüléket forró környezetben.
•  Ha a készülékből abnormális hang, szag, füst távozik, vagy 

megsérült, azonnal vegye le róla a töltőt és ne használja 
tovább.

•  A készüléket mindig kikapcsolt állapotban csatlakoztassa a 
töltőre. 

•  A készülék kizárólag háztartások beltéri tisztítására szolgál, 
nem alkalmas tömeges felhasználásra.

•  A tisztító fejek cseréje előtt mindig kapcsolja ki a készüléket.
•  Haját, ruházatát és minden testrészét tartsa távol a készülék 

mozgó részeitől.
•  Ne használja a készüléket, ha a védőborítás nincs a helyén. Ne 

merítse a készülék testét vízbe vagy egyéb folyadékba.
•  A fulladásveszély elkerülése végett tartsa gyermekektől távol 

a műanyag zacskókat és csomagolóanyagokat.
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1. Fő nyél
2. Kapcsoló
3. Töltőcsatlakoztató fedele
4. Töltőcsatlakoztató
5. Hosszabbító rúd alsó kioldó gombja
6. Hosszabbító rúd
7. Hosszabbító rúd felső kioldó gombja
8. Forgó fej
9. Töltő adapter
10. Kerek fej
11. Lapos fej
12. Saroktisztító fej

NYÉL ÖSSZESZERELÉSE
*A termék bármely részének összeszerelése előtt kapcsolja ki 
a készüléket.

Összeszerelés hosszabbító nélkül
Csatlakoztassa a fő nyelet a forgó fejhez (összeillesztéskor 
kattanó hangot ad). Szétszedéskor széthúzás előtt nyomja meg 
a kioldó gombot.

Összeszerelés hosszabbító rúddal
Csatlakoztassa a fő nyelet a hosszabbító nyélhez (összeillesztés-
kor kattanó hangot ad). Majd illessze a forgó fejet a hosszabbí-
tó nyélre (összeillesztéskor kattanó hangot ad). Szétszedéskor 
széthúzás előtt nyomja meg a kioldó gombot.

SPIN MASTER FORGÓ ELEKTROMOS KEFE
modell: TV17-001

Használati útmutató
Tisztelt Vásárló!
Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Az útmutató fontos információkat tartalmaz a termék rendeltetéss-
zerű használatával kapcsolatban. Üzembe helyezés előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi 
áttekintésre is. Ha kölcsönadja vagy elajándékozza a terméket, feltétlenül mellékelje hozzá az útmutatót is!
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FORGÓ FEJ ÖSSZESZERELÉSE
Egy kézzel erősen fogja meg a forgó fejet, másik kezével 
helyezze fel a megfelelő tisztító fejet és rögzítse a helyére. Szét-
szedéskor széthúzás előtt nyomja meg a kioldó gombot.

Kerek fej

- egyenetlen felületek tisztítására

Fejcsatlakoztató

Forgó fejek

-  a tisztító kefét úgy helyezze fel a forgó fejre, hogy a kijelölt 
vágatokba illeszkedjen

Lapos fej

- ideális nagy felületekhez.

Sarok fej

- kiváló sarkak, rések, keskeny területek tisztítására.

ÜZEMELTETÉS
FIGYELMEZTETÉS:
A készülék és a forgó fej használata során viseljen védőszem-
üveget és kesztyűt, elkerülve ezzel, hogy a tisztítószer a szembe 
vagy a kézre kerüljön.

•  Vigye fel a vizet és tisztítószert a tisztítandó felületre vagy a 
felhelyezett tisztító fejre.

•  A tisztítás elindításához állítsa a kapcsolót „ON“ fokozatra 
abban a pillanatban, amikor a tisztító fej a tisztítandó felület-
tel érintkezik. A készüléket a nyélnél fogva tartsa és enyhén 
nyomja rá a tisztító fejet a tisztítandó felületre. Ne nyomja túl 
nagy erővel. 

•  A készüléket csak akkor kapcsolja be, ha a tisztító fej érintkezik 
a felülettel, elekrülve ezzel a felesleges vízpermetezést. 

•  A tisztítószereket mindig a tisztítandó felület gyártójának 
utasításai szerint adagolja. 

•  Ne használjon súroló hatású szereket és eszközöket.
•  A kefét próbálja ki félreeső helyen.

KÖZPONTI EGYSÉG TISZTÍTÁSA
•  A készülék minden részét törölje tisztára puha kendővel. 
•  A tisztításhoz használjon kímélő tisztítószert. Ne használjon 

alkoholtartalmú és súroló hatású szereket.
•  Ne merítse vízbe és ne öblítse le víz alatt a készüléket.
•  Szedje szét a készüléket alkatrészeire és hagyja az összeset 

alaposan megszáradni.

FELTÖLTÉS
•  A töltés előtt a kapcsoló „OFF“ állásban legyen.
•  Csatlakoztassa a töltőt a töltőcsatlakoztató nyílásba a készülék 

alján. A töltés folyamata alatt a kontrollégő piros színnel 
világít.

•  Az első alkalommal hagyja a készüléket töltődni legalább 
12 órán keresztül. A további alkalmakkor elegendő 8 órán át 
tölteni.

•  Ha a készülék nem töltődik, ellenőrizze egy másik készülékkel 
az elektromos fali aljzatot. 

•  Ha a töltés során a nyél felforrósodik, teljesen szokványos 
jelenség, nem jelent meghibásodást.

•  A töltés befejeztével zárja vissza a töltőcsatlakoztató fedelet.
• A töltés során hagyja kikapcsolva a készüléket.
•  Ne szerelje le a töltőcsatlakoztató fedelet a készülékről.
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KÖRNYEZETVÉDELEM:

Információk az elektromos és 
elektronikus berendezések 
megsemmisítéséről

A készülék élettartamának lejárta vagy a teljes megrongálódás 
után, amikor a javítása már nem gazdaságos, a készüléket 
ne dobja a háztartási szemétgyűjtőbe, hanem szedje szét 
alapanyagai szerint és a környezetvédelmi előírásoknak meg-
felelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken. 
A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek 
és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen 
szemétlerakás súlyosan károsíthat. További információkról 
érdeklődjön a legközelebbi szemétgyűjtő helyen vagy az illeté-
kes helyi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és szemetelés 
a nemzetközi előírások alapján súlyos büntetéseket vonhat 
maga után.

Az elemeket soha ne a háztartási szemétgyűjtőbe dobja, 
hanem adja le a megfelelő gyűjtőhelyeken.

Szerviz
Ha a vásárlás után a készülék állapotában bármilyen hibát ész-
lel, hívja ügyfélszolgálatunkat. Használat közben mindig tartsa 
be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmutató-
val eltérő, helytelen használat és mindennemű sajátkezű javítás 
esetén a garancia érvényét veszti.

A garancia nem vonatkozik:
•  a rendszeres használat során bekövetkező természetes alkat-

részkopásra, elhasználódásra
•  a nem megfelelő karbantartás következtében fellépő meghi-

básodásokra (pl. tisztítás, tárolás stb.)
•  külső körülmények okozta hibákra (pl. klimatikus hatások, 

poros környezet, nem rendeltetésszerű használat stb.)
•  a termék leesése, ütközése, egyéb baleset következtében 

keletkezett mechanikus sérülésekre.
•  a nem szakszerű használat, túlterhelés, nem megfelelő 

kiegészítő szerszámok és alkatrészek használata során fellépő 
meghibásodásokra.

A reklamációra visszaküldött termékek esetében a nem 
megfelelően bebiztosított szállítási körülmények során fellépő 
meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős.
A gyártó fenntartja a jogot az útmutató megváltoztatására a 
termék továbbfejlesztése céljából, és nem felel az esetleges 
nyomdai hibákért.

Tölthető akkumulátorok:
Az új vagy hosszabb ideig tárolt akkumulátorok teljes 
kapacitásukat néhány feltöltés és lemerülés után érik el. Az 
akkumulátorokat ebben az esetben ajánlott a hagyományos 
módon feltölteni (14-16 óra). Töltés előtt várja meg, míg az 
akkumulátor hőmérséklete szobahőmérsékletűre csökken. 
Az akkumulátor töltése 15°C-nál alacsonyabb vagy 30°C-nál 
magasabb hőmérsékleten az akkumulátor élettartamának 
csökkenéséhez vezet. A hőmérséklet stabilizálódása 0°C-ról 

15°C-ra szobahőmérsékleten nagyjából 2 órát vesz igénybe. 
Nemcsak az akkumulátor felületi hőmérséklete számít, a 
belső hőmérsékletét is ki kell egyenlíteni. Az akkumulátorok 
fagypont alatti töltése az akkumulátor önkisüléséhez vezethet. 
Ez úgy mutatkozik meg, hogy a teljes kapacitásáig feltöltött 
akkumulátor pár napon belül teljesen lemerül.

Használat - az akkumulátorrokat soha semmilyen körül-
mények között ne hagyja teljes kapacitásukig lemerülni, ez 
akár a meghibásodásukhoz vagy élettartamuk csökkenésé-
hez vezethet. Vegye figyelembe az akkumulátor maximális 
töltőáramértékét. Az akkumulátorok rövidzárlati árama nagyon 
magas lehet, amely tűz- és balesetveszélyes lehet. Kerülje az 
akkumulátor fordított polaritású bekötését és rövidre zárását. 
Túl magas töltőáram vagy túltöltés következtében az akku-
mulátor celláiban túlnyomás léphet fel, felforrósodhatnak és 
meghibásodhatnak, akár fel is robbanhatnak, ezért a helytelen 
cellaszám vagy töltőáram beállítást. Feltétlenül tartsa be az 
akkumulátor gyártójának használatra vonatkozó utasításait.

Valós élettartam - az akkumulátorok élettartama összefüggés-
ben van a felhasználási körülményekkel (környezet hőmér-
séklete, feltötlés és lemerítés stb.) Az akkumulátor várható 
élettartama megfelelő körümények biztosítása esetén: NiMH 
akkumulátorok 500, az NiCd akkumulátorok akár 1000, Li-ion 
akkumulátorok akár 250-300 töltési-kisütési ciklus ,az SLA akku-
mulátorok akár 500 töltési-kisütési ciklus. Az élettartam határa 
az akkumulátorok 30 – 40 %-os kapacitásvesztését jelenti az új 
akkumulátorokhoz képest.

Önkisülés - Az önkisülés azt jelenti, hogy a feltöltött akkumulá-
tor lassan önmagától lemerül, anélkül, hogy valamilyen készü-
lék áramot fogyasztana. Az önkisülés (kapacitás csökkenése) 
függ a tárolási hőmérséklettől is. Szobahőmérsékleten egy 
hónap alatt kb. 30 % kapacitásvesztéssel számolhatunk, az SLA 
akkumulátorok esetében a 30% kapacitásvesztés nagyjából 1 
évre tehető. A hőmérséklet növekedésével megnő az önkisülés 
mértéke is.

Tárolás - Az NiCd akkumulátorokat lemerített, az NiMH és SLA 
akkumulátorokat feltöltött állapotban ajánlott tárolni. Minden-
fajta akkumulátort szobahőmérsékleten, száraz környezetben 
tároljon.

Összegzés - Az akkumulátorok élettartamát jelentősen 
befolyásolja, hogy milyen módon bánunk velük. A helytelen 
használat és töltés lényegesen lecsökkenti az akkumulátorok 
élettartamát, így azok nem érik el várható élettartamukat. A 
rendeltetésszerű használat és feltöltés biztosítja az akkumulá-
torok hosszú élettartamát.

A gyártó fenntartja a jogot a használati útmutató megváltoztatására 
a műszaki lehetőségek és a termék továbbfejlesztése céljából, és 
nem felel az esetleges nyomdai hibákért. A képen látható modell 
eltérhet a valódi terméktől.


