Rotační mop Mopio pedal
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru ve značku Mopio.
Věříme, že se Mopio stane nepostradatelným pomocníkem ve Vaší domácnosti.
Mopio Vám umožní jednoduše vytřít podlahu bez zašpinění rukou.

Obsah balení:

Tyč 1x (3 části)
Plastový talíř pro připevnění hlavice 1x
Vědro 1x
Náhradní hlavice z mikrovlákna 2x

Před prvním použitím

Vybalte mop z krabice a odstraňte veškerý obalový materiál, který zlikvidujte vhodným způsobem. Držte jej, zvláště plastové sáčky,
mimo dosah dětí, hrozí nebezpečí udušení! Ujistěte se, že je výrobek kompletní, viz Obsah balení. Zjistíte-li, že některá část výrobku
chybí nebo je poškozená, výrobek nesestavujte a obraťte se na prodejce.

První použití/Výměna hlavice

Před prvním použitím rotačního mopu je nutné nejprve sešroubovat 3 části tyče – na nejdelší část s pojistkou pro nastavování délky
přišroubujte prostřední nerezový díl s plastovým úchopem a na něj nakonec ještě plastovou část s hákem na zavěšení. Na spodní konec teleskopické tyče pak nasaďte plastový talíř - povolte objímku talíře, vsuňte tyč a poté pořádně zašroubujte. Na talíř připojte hlavici
s mikrovlákny nacvaknutím. Odjištěním/Zajištěním plastové pojistky na nerezové části tyče můžete upravovat její délku. Při výměně
hlavice za novou lehce přišlápněte mikrovlákna k zemi a mírným tahem směrem vzhůru oddělte hlavici od talíře. Při nasazování nové
hlavice rozprostřete hlavici na podlahu a na její plastový střed přiložte kolmo plastový talíř a jemně ho sešlápněte.

Naplnění vědra

Vědro naplňte vodou, maximálně však po rysku uvnitř vědra (Mopio pedal cca 5,44 l). Pokud tuto hranici překročíte, odstředivý košík
nebude správně fungovat a vystavujete se nebezpečí vylití vody z vědra. Maximální teplota vody by neměla přesáhnout 50 °C.

Použití

Odstřeďující koš i máchací trn na dně vědra můžete uvést do chodu dvěma způsoby - sešlápnutím pedálu nebo pohybem odjištěné
tyče nahoru a dolu. Mop namočte do vědra a vložte do odstřeďujícího koše. Uvolněte pojistku, která se používá pro nastavování délky
teleskopické tyče mopu. Opakovaně sešlápněte pedál nebo pohybujte tyčí nahoru a dolů, čímž uvedete odstředivku do pohybu. Po
vyždímání vytáhněte mop z odstředivky, zajistěte tyč pojistkou a můžete se pustit do vytírání.
Pokud chcete mop znovu namočit a vymáchat, uvolněte pojistku, nasaďte mop na trn na dně vědra a opakovaným plynulým pohybem
rukojeti nahoru a dolů nebo opakovaným sešlápnutím pedálu mop vymáchejte. Poté vložte mop do odstřeďujícího koše a vyždímejte.
Před vkládáním mopu do odstředivky/na machácí trn musí být tyč kolmo k talíři / ke dnu vědra.

Čištění

Po ukončení práce doporučujeme mop vymáchat v čisté vodě a nechat vysušit.

ZÁRUČNÍ PROHLÁŠENÍ
Na tento výrobek poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené
chybou výroby nebo vadou materiálu.
Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při přepravě),
nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např.živelná pohroma) a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zákroku nemají oprávnění. Při použití jiným než obvyklým způsobem nemůže být záruka uplatněna. V případě poruchy se obraťte na
prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Při reklamaci doporučujeme doložit doklad o koupi výrobku.
V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci.
Dovozce: Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, Česká republika, www.EVA.cz

