
Informácie o výrobku
1.Hlavná rukoväť
2. Vypínač
3. Plniaci kryt
4. Konektor pre nabíjanie
5. Spodné tlačidlo na odstránenie nadstavcov
6. Predlžovacia rukoväť
7. Horné tlačidlo na odstránenie nadstavcov
8. Čistiaca hlava
9. Napájanie
10. Polkruhová kefa
11. Plochá kefa
12. Kužeľová kefa

Nastavenie predlžovacej rukoväte a nadstavca
Pred úpravou ktorejkoľvek súčasti produktu sa uistite, že je produkt vypnutý.

• Nastavenie bez predlžovacej rukoväte
Pripojte hlavnú rukoväť k čistiacej hlave, až kým nebudete počuť „KLIKNUTIE“
• Nastavenie s predlžovacou rukoväťou
Pripojte hlavnú rukoväť k predlžovaciemu káblu, až kým nebudete počuť „KLIKNUTIE“, 
potom 
pripevnite čistiacu hlavu k predlžovacej rukoväte.

Nastavenie kefy
Jednou rukou pevne uchopte čistiacu hlavu a druhou rukou pripevnite kefu.

Typy kef:
• Plochá kefa; vhodné na čistenie podláh, kamenných stien, keramických obkladov, 
širokých 
povrchov
• Polkruhová kefa; vhodná na umývanie vaní, sprchy, umývadiel ...
• Kefa so špičkou 120 °; vhodné na čistenie okien, dverí a neprístupných rohov

Návod na použitie
• Naneste vodu a saponát na umývanie riadu na povrch, ktorý je potrebné vyčistiť, alebo na 
Cleanbrush®.
• Umiestnite kefu na požadovaný povrch a spustite čistič pomocou tlačidla zap / vyp. 
Držte rukoväť a jemne pritlačte kefu k povrchu. Netlačte príliš tvrdo, produkt bude cistiť 
sám.
• Ak sa výrobok dotkne čistiaceho povrchu, nechajte ho zapnutý, aby ste obmedzili 
striekanie vody po miestnosti.
• Používajte iba saponáty, ktoré sú vhodné pre konkrétne povrchy a nepoužívajte silné 
chemikálie.
• Pri prvom použití, skúste vyčistiť viac skryté časti povrchu.



Čistenie a údržba produktu
• Produkt by sa mal čistiť vlhkou handričkou s neagresívnymi detergentami, ktorý nie je 
na báze alkoholu.
• Časti čistiacej kefy, okrem nadstavcov nečistite pod tečúcou vodou.
• Po vyčistení nechajte komponenty uschnúť.

Nabíjanie
• Pred naplnením musí byť produkt vypnutý.
• Používajte len dodaný napájací adaptér. Zapnite napájanie tak aby sa zobrazilo červené 
svetlo indikujúce nabíjanie.
• Prvé nabíjanie trvá 20 hodín, neskoršie nabíjanie trva 8 hodín.
• Varovanie: Počas plnenia môže byť produkt mierne teplý.
• Po naplnení uzavrite veko.
• Tento produkt nemôže byť príliš naplnený, ak používate dodávaný sieťový adaptér.

Bezpečnostné upozornenia
• Uchovávajte mimo dosahu detí. Deti smú výrobok používať iba pod dohľadom
dospelých.
• Neumiestňujte nabíjačku na mokré povrchy, nabíjačku po každom nabíjaní odpojte a 
odložte na bezpečné miesto.
• Výrobok používajte v interiéri.
• Pred použitím chráňte svoje oči.
• Nepoužívajte produkt, ak je poškodený.


