
Informacje o produkcie
1. Główny uchwyt
2. Przycisk włączania/wyłączania
3. Pokrywa ładowania
4. Złącze do ładowania
5. Dolny przycisk do zmiany końcówek
6. Przedłużenie uchwytu
7. Górny przycisk do zmioany końcówek
8. Głowa czyszcząca
9. Zasilacz
10. Półokrągła szczotka
11. Płaska szczotka
12. Stożkowa szczotka

Regulacja rozszerzenia i końcówek
Przed włożeniem jakiegokolwiek elementu produktu upewnij się, że produkt jest 
wyłączony.
• Regulacja bez przedłużenia
Przymocuj główny uchwyt do głowy czyszczącej, aż usłyszysz „KLIK”
• Ustawienie z rozszerzeniem
Przymocuj główny uchwyt do przedłużenia, aż usłyszysz „KLIK”, a następnie przymocuj 
głowę czyszczącą na przedłużenie

Regulacja szczotki
Chwyć mocno głowę czyszczącą jedną ręką, a drugą zamocuj szczotkę.

Rodzaje szczotek:
• Szczotka płaska; nadaje się do czyszczenia podłóg, kamiennych ścian, płytek 
ceramicznych, szerokich powierzchni
• Półokrągła szczotka; nadaje się do czyszczenia wanien, pryszniców, umywalek ...
• Szczotka stożkowa z 120º nakładką ; nadaje się do czyszczenia okien, drzwi i 
niedostępnych narożników

Instrukcja użytkowania
• Nanieść wodę i detergent do mycia naczyń na powierzchnię, która wymaga czyszczenia 
i / lub na Cleanbrush®.
• Umieść szczotkę na żądanej powierzchni i uruchom szczotkę za pomocą przycisku 
włączania / wyłączania. Chwyć uchwyt i delikatnie dociśnij szczotkę do powierzchni.
Nie naciskaj zbyt mocno, produkt będzie czyścił sam.
• Produkt powinien być włączony tylko wtedy, gdy dotyka powierzchni podczas 
czyszczenia, aby ograniczyć rozpryski wody w pomieszczeniu.
• Używaj tylko detergentów odpowiednich do określonych powierzchni i nie używaj 
silnych chemikaliów.
• Przy pierwszym użyciu spróbuj wyczyścić najbardziej ukryte obszary



Czyszczenie i konserwacja produktu
• Produkt należy czyścić wilgotną ścierką, z nieagresywnym, bezalkoholowym 
detergentem.
• Pozostałych ementów urządzenia, z wyjątkiem szczotek, nie myj pod bieżącą wodą.
• Pozostaw części do wyschnięcia po czyszczeniu.

Ładowanie
• Produkt należy wyłączyć w czasie ładowania.
• Używaj tylko dostarczonego zasilacza sieciowego. Włącz zasilacz, aby pokazało się 
czerwone światło wskazujące ładowanie.
• Pierwsze ładowanie trwa 20 godzin, późniejsze ładowanie trwa 8 godzin.
• Ostrzeżenie: Produkt może się lekko nagrzewać podczas ładowania
• Po naładowaniu zamknąć pokrywę.
• Nie ma możliwości przeładowania produktu przy użyciu załączonego zasilacza 
sieciowego

Instrukcja bezpieczeństwa
• Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dzieci mogą korzystać z produktu 
wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
• Nie stawiaj ładowarki na mokrych powierzchniach, odłącz ją po każdym ładowaniu i 
przechowuj w bezpiecznym miejscu.
• Używaj produktu w pomieszczeniu.
• Przed użyciem zapewnij sobie ochronę oczu.
• Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony.


