
Informacije o izdelku
1. Glavni ročaj
2. Gumb za vklop/izklop
3. Pokrov za polnjenje
4. Priključek za polnjenje
5. Spodnji gumb za odstranitev nastavkov
6. Ročaj podaljška
7. Zgornji gumb za odstranitev nastavkov
8. Čistilna glava
9. Napajalnik
10. Polkrožna krtača
11. Ploščata krtača
12. Storžčasta krtača

Nastavitev podaljška in nastavkov
Pred nstavitvijo katerekoli komponente produkta, se prepričajte, da je izdelek ugasnjen.

• Nastavitev brez podaljška
Pritrdite glavni ročaj na čistilno glavo, dokler ne slišite “KLIK”
• Nastavitev s podaljškom
Pritrdite glavni ročaj na podaljšek, dokler ne slišite “KLIK”, nato na podaljšek pritrdite še 
čistilno glavo.

Nastavitev krtač
Čvrsto primite čistilno glavo z eno roko, z drugo roko pa pritrdite krtačo.

Vrste krtač:
• Ploščata krtača; primerna za čiščenje tal, kamnitih sten, keramičnih ploščic, širokih površin
• Polkrožna krtača; primerna za čiščenje kopalniških kadi, kabin za prhanje, umivalnikov …
• Storžasta krtača s 120º nastavkom; primerna za čiščenje oken, vrat in nedostopnih kotov

Navodila za uporabo
• Nanesite vodo in detergent za pomivanje na površino, ki potrebuje čiščenje ali/in na 
kračo čistilca Cleanbrush®.
• Postavite krtačo na željeno površino in prižgite čistilec z gumbom za vklop/izklop. Držite za 
ročaj in nežno pritisnite krtačo na površino. Ne pritiskajte premočno, izdelek bo čistil sam.
• Izdelek naj bo prižgan le, če se dotika površine z ačiščenje, da omejite špricanje vode po 
prostoru.
• Uporabljate le detergente, ki so primerni za določene površine in ne uporabljajte močnih 
kemikalij.
• Pri prvi uporabi, poskusite očistiti bolj skrite dele površin.



Čiščenje in vzdrževanje izdelka
• Izdelek čistite z vlažno krpo z neagresivnim detergentom, ki ni na alkoholni osnovi.
• Sestavnih delov čistilca, razen krtač ne umivajte pod tekočo vodo.
• Po čiščenju pustite, da se sestavni deli posušijo.

Polnjenje
• Pred polnjenjem mora biti izdelek ugasnjen.
• Uporabljajte le priloženi napajalnik. Vklopite napajalnik, da se pokaže rdeča lučka, ki 
nakazuje polnjenje. Prvo polnjenje traja 20 ur, kasnejša polnjenja trajajo 8 ur.
• Opozorilo: izdelek se lahko rahlo segreje med polnjenjem.
• Zaprite pokrov po polnjenju.
• Izdelka ne morete preveč napolniti, če uporabljate priloženi napajalnik.

Varnostna opozorila
• Shranjujte stran od dosega otrok. Otroci lahko uporabljajo izdelek le pod nadzorom 
odraslih. 
• Ne odlagajte polnilca na vlažne površine, po vsakem polnjenju ga izklopite iz vtičnice 
in shranite na varno.
• Izdelek uporabljajte v notranjih prostorih. 
• Pred uporabo si zaščitite oči.
• Ne uporabljajte izdelka, če je poškodovan.


