
Informații despre produs
1. Mânerul principal
2. Butonul de pornire/oprire
3. Capacul pentru alimentare
4. Cablu de alimentare
5. Buton inferior pentru scoaterea componentelor neîncorporate
6. Mânerul prelungitorului
7. Butonul superior pentru scoaterea componentelor neîncorporate
8. Capul de curățare
9. Alimentatorul
10. Perie semicirculară
11. Perie plată
12. Perie conică

Introducerea prelungitorului și a periilor
Înainte de încorporarea oricărei componente a produsului, asigurați-vă că produsul nu este aprins.

Folosire fără prelungitor
Conectați mânerul principal cu capul de curățare, așteptând să auziți „CLICK

Folosire cu prelungitor
Conectați mânerul principal cu prelungitorul, așteptând să auziți „CLICK”, după care conectați și capul de curățare cu 
prelungitorul.

Fixarea periilor
Prindeți ferm capul de curățare într-o mână, în timp ce cu cealaltă mână fixați peria.

Tipurile de perii:
- o perie plată, adecvată pentru curățarea podelei, a pereților placați cu piatră sau plăci ceramice și a suprafețelor largi
- o perie semicirculară, adecvată pentru curățarea căzilor de baie, a cabinelor de duș și a chiuvetelor …
- o perie conică, cu grad de rotire de 120º, adecvată pentru curățarea ferestrelor, a ușilor și a colțurilor inaccesibile

Instrucțiuni de folosire
Aplicați apă și detergent pe suprafețele care necesită curățare, și/sau pe peria aparatului de curățare Cleanbrush®.
Amplasați peria pe suprafața de curățat și porniți aparatul prin apăsarea butonului de pornire/oprire. Țineți mânerul în 
mână și apăsați delicat pe suprafața de curățat. Nu exercitați o presiune prea puternică, pentru că produsul va curăța 
singur suprafața. Pentru a evita împroșcarea cu apă, produsul trebuie să fie aprins numai în momentul în care atinge 
suprafața de curățat. Utilizați doar detergenți, care sunt adecvați pentru suprafețele curățate, și nu folosiți chimicale 
agresive. La prima utilizare, încercați să curățați părțile mai ascunse ale suprafețelor.

Curățarea și mentenanța produsului
Curățați produsul cu o cârpă umedă și un detergent neagresiv, care nu este pe bază de alcool. Cu excepția periilor, nu 
curățați componentele aparatului sub jet de apă. După curățarea componentelor aparatului, așteptați ca acestea să se 
usuce.

Alimentare
Produsul trebuie să fie stins înainte de a fi alimentat. Utilizați doar alimentatorul atașat. Porniți alimentatorul pentru a 
se aprinde luminița roșie, care indică alimentarea. Prima alimentare durează 20 ore, iar alimentările ulterioare durează 
opt ore. Atenționare: produsul se poate încălzi în timpul alimentării. Închideți capacul după alimentare. Dacă folosiți 
alimentatorul atașat, nu puteți supraîncălzi produsul.

Atenționări de siguranță:
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Copiii pot utiliza acest produs doar sub supravegherea persoanelor adulte. 
Nu amplasați alimentatorul pe suprafețe umede. După fiecare alimentare, scoateți-l din priză și păstrați-l la loc sigur.
Folosiți produsul pentru spații interioare. Protejați-vă ochii înainte de utilizare. Nu folosiți produsul în caz de defecțiune.


