
Információk a termékről
1. Fő fogantyú
2. Be/Ki kapcsoló gomb
3. Fedél a töltéshez
4. Csatlakozó a töltőhöz
5. Alsó gomb a tartozékok eltávolításához
6. A toldalék foganytúja
7. Felső gomb a tartozékok eltávolításához
8. Tisztító fej
9. Tápegység
10. Félkör alakú kefe
11. Lapos kefe
12. Kúp alakú kefe

A tartozékok és a toldalék felhelyezése
Bármely tartozék vagy toldalék felhelyezése előtt ellenőrizze, hogy a termék ki van-e 
kapcsolva.

• Toldalék nélküli felhelyezés
Rögzítse a fő fogantyút a tisztító fejhez, amíg nem hallja, hogy ”KLIK”
• Toldalék felhelyezése
Rögzítse a fő fogantyút a toldalékhoz,amíg nem hallja, hogy ”KLIK”, majd a toldalékhoz 
rögzítse a tisztítófejet

Kefék felhelyezése
Fogja meg erősen az egyik kezével a tisztító fejet, a másik kezével pedig rögzítse a kefét.

Kefe típusok:
• Lapos kefe: padlók, kőfalak, kerámialapok, széles felületek tisztítására alkalmas
• Félkör alakú kefe: fürdőkád, zuhanykabin,mosdókagylók tisztítására alkalmas
• Kúp alakú kefe 120 tartozékkal:ablakok, ajtók és hozzáférhetetlen sarkok tisztítására 
alkalmas

Használati útmutató
• Vigyen fel vizet és tisztítószert a tisztítani kívánt felületre vagy/és a Cleanbrush keféjére.
• Helyezze a kefét a kívánt felületre és kapcsolja be a tisztítókefét a be/ki kapcsoló 
gombbal.
• Fogja meg a fogantyút, és gyengéden nyomja a kefét a tisztítani kívánt felületre. 
Ne nyomja túl erősen, mivel a készülék maga fogja megtisztítani.
• A készüléket csak akkor kapcsolja be, ha érintkezik a tiszítani kívánt felülettel, hogy 
megakadályozza a víz spriccelését a helyiségben.
• Csak olyan tisztítószereket használjon, amelyek megfelelőek a tisztítani kívánt 
felületekre és ne használjon erős vegyszereket.
• Az első használatnál, próbáljon inkább rejtett felületeket tisztítani.



A termék tisztítása és karbantartása
• Tisztítsa meg a terméket egy nedves ruhával,nem agresszív és alkoholmentes 
mosószerrel.
• A készülék részeit, a kefék kivételével ne mossa folyó víz alatt.
• Tisztítás után hagyja száradni a részeket.

Töltés
• A készüléket töltés előtt ki kell kapcsolni.
• Csak a mellékelt tápegységet használja. Kapcsolja be az áramellátást, hogy a töltést 
jelző piros lámpa megjelenjen.
• Az első töltés 20 órán át tart, a későbbi töltés 8 órán át tart.
• Figyelmeztetés: A termék töltés közben enyhén felmelegedhet.
• Töltés után csukja le a fedelet.
• A terméket nem töltheti túl, amennyiben a mellékelt tápegységet használja.
 
Biztonsági figyelmeztetések
• Gyermekektől elzárva tárolandó. Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett 
használhatják a terméket.
• A tápegységet ne tegye nedves felületre, minden töltés után húzza ki a tápegységet a 
konnektorból és tárolja biztonságos helyen.
• Használja a terméket a beltérben.
• Használat előtt védje a szemeit.
• Ne használja a készüléket, ha sérült.


