
ROTAČNÍ  MOP
Návod k použití

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.
Prosím, přečtěte si pečlivě návod k obsluze.
Předáváte-li tento produkt další osobě, předejte jí i tento návod.
Návod pečlivě uschovejte pro pozdější nahlédnutí

SESTAVENÍ NÁDOBY MOPU:

Potřebné díly
A)  sáček který obsahuje osu se závlačkou, převodové kolečko 

a 4 zajišťovací šroubky a kuličku pod osu (viz. foto 3)
B) převodovka s pedálem
C) kbelík na vodu
D) odstřeďovaní košík

POSTUP :
1)   vezměte převodové kolečko a vložte do převodovky (viz. 

obr. 1)
2)   nežli nasadíte osu košíku, nejprve do otvoru (pod osu) 

vložte kuličku. Pak osu se závlačkou prostrčte kolečkem 
a rámem převodovky tak jak vidíte (viz. obr. 2). 
Část osy s osazením musí směřovat vzhůru (viz obr. 3)

3)   na převodovku usaďte nádobu (viz. obr. 4) a to tak aby 
osa prošla otvorem v nádobě (viz. obr. 5)

4)   nádobu i s převodovkou opatrně otočte a převodovku 
s pedálem zajistěte čtyřmi šroubky (viz. obr. 6)

5)   na osu zatlačením rukou usaďte odstřeďovací košík 
(viz obr. 7)  
Při nasazování dbejte na správné postavení osy vůči 
odstřeďovacímu košíku (výřez na ose musí  správně 
zapadnout do výřezu v odstřeďovacím košíku). K usazení 
odstřeďovacího košíku  nepoužívejte žádného nářadí 
(např. kladiva),  mohlo by dojít k poškození převodovky 
nebo košíku. Stačí tlak rukou.

Vlastnosti
-  Mop, se kterým můžete pohodlně uklízet tak jak potřebuje-

te, aniž byste si namočili nebo ušpinili ruce.
-  Mop šetří šas a energii, peníze a je velmi snadné jej použí-

vat
- Použití na mokro i na sucho
- Jednoduchá kontrola vlhkosti mopu díky dehydratačnímu koši
- Snadno absorbuje vlhkost, prach a jiné nečistoty
-  Mikrovlákno dokáže jemně a zcela bez škrábanců vyčistit všechny druhy povrchů
-  Design umožňující otáčení uklízecí hlavice (disku) o 360°, pohodlně se dostanete

do všech koutů i pod nábytek

Použití
1.  Pokud chcete vyměnit uklízecí hlavici (disk), šlápněte na žinylkovou část a zatáhněte za tyč dokud se disk se 

cvaknutím neuvolní
2.  Pro opětovné nasazení plastové části na mop jej znovu sešlápněte, dokud se opět se cvaknutím nespojí
3.  Mop lze polohovat díky otočnému kloubu do různých pozic
4.  Tyč mopu držte během ždímání za ochranný kryt (úchop), tak aby se tyč mohla volně protáčet
5. Při ždímání držte mop ve svislé poloze
6.  Na vnitřní straně kbelíku je ryska pro maximální hladinu vody. Nikdy kyblík nepřeplňujte, nedávejte více vody 

než po rysku!
7.  S mopem zacházejte jemně a pedál šlapejte s lehkostí, jinak bude příliš zatěžován
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Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronických 
zařízení. Po uplynutí doby životnosti produktu 
nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomic-
ká, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za 
účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených 
sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje 
a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů 
na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky 
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte 
od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při ne-
správné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu 
s národními předpisy uděleny pokuty. 

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, 
kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte po-
kyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci 
nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se 
neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních častí výrobku v důsledku 
jeho běžného užívání
-  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku 

(např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotře-
bení)

-  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými pod-
mínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)

-  na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, 
úderu do něj apod.

-  na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použi-
tím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, 
použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití 
nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhod-
ných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při 
přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. 

Dodavatel si vyhrazuje právo na připadne změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chy-
by.  Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.
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