
SPIN DUSTER
ROTAâNÍ PRACHOVKA

®

souprava DELUXE

Utírání prachu rotaãní prachovkou Spin Duster je snaz‰í a zábavnûj‰í!
Prosím pfieãtûte si peãlivû návod k obsluze, neÏ prachovku pouÏijete.

Upozornûní

• Vhodné pouze pro specifikované pouÏití. •

• Dûti mohou pouÏívat rotaãní prachovku za dohledu dospûl˘ch osob. •

• Nástavcem nekruÈte, nepouÏívejte jej silou.  •

• Je-li nástavec zdeformovan˘, nepouÏívejte jej, mohlo by dojít k po‰kození rotaãní prachovky. •

• Pokud se rotaãní prachovka zpomaluje nebo se pfii pouÏívání zastaví, vymûÀte baterie. •

• Nenechávejte mop v blízkosti hork˘ch tûles. •

• Nevhodn˘ pro myãku nádobí. •

• Nástavec nepouÏívejte na ãi‰tûní velmi úzk˘ch míst. •

GRATULUJEME

NÁVOD K POUÎITÍ
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Pfied prvním pouÏitím:

1/ Otoãte víãkem prostoru baterie proti smûru hodino-
v˘ch ruãiãek a otevfiete ho (obrázek 1).

2/ Vyjmûte drÏák baterie a vloÏte 4 nové alkalické 
baterie AAA. VloÏte drÏák baterie tak, aby ‰ipka 
na drÏáku baterie a vodící kus byli zároveÀ 
(obrázek 2). 

Zavfiete baterie víãkem otáãením ve smûru hodino-
v˘ch ruãiãek. Nekombinujte staré baterie s nov˘mi. 
Nesmû‰ujte bûÏné alkalické baterie s nabíjecími.

PouÏití:

1/ Spojte nástavec s hnací jednotkou zatlaãením 
(obrázek 3).

2/ Pro spu‰tûní rotaãní prachovky stisknûte zelené 
tlaãítko.

3/ Pohybujte rotaãní prachovkou jemnû nad a mezi 
povrchy, aby se vyãistily a aby prach pfie‰el do rotu-
jících vláken (obrázek 4).

4/ Souãasnû s rotaãní prachovkou pouÏijte svÛj oblíben˘ 
ãistící sprej. Dfiíve neÏ rotaãní prachovku spustíte, 
naneste sprej (1–2 stfiíknutí) na nástavec (obrázek 5).

- Pfied pouÏitím na novém povrchu vyzkou‰ejte ãistiã 
na nenápadném místû.

- Pfiíli‰ mnoho ãistícího prostfiedku sniÏuje v˘sledek.

PouÏití prodlouÏené rukojeti:

1/ VsuÀte rotaãní prachovku do prodlouÏené rukojeti. 
Pfiesvûdãte se, Ïe zamykací mechanizmus je zavfien˘
(obrázek 6).

2/ Zelená znaãka uvnitfi prodluÏovací rukojeti a zelené 
tlaãítko prachovky smûfiuje proti sobû (obrázek 7).

3/ Rotaãní prachovku zasuÀte do prodluÏovací rukojeti 
tak, aby se zacvaknul zamykací mechanismus 
(obrázek 8).

4/ Rotaãní prachovku spustíte stisknutím zeleného 
tlaãítka v dolní ãásti prodluÏovací rukojeti (obrázek 9).

Ukonãení 

1/ Uvolnûte zelené tlaãítko, rotaãní prachovka se zastaví.

2/ Stisknûte zamykací mechanismus a vyjmûte rotaãní 
prachovku z prodluÏovací rukojeti. (obrázek 10).

3/ Rotaãní prachovku vytahujte opatrnû.

âi‰tûní:

1/ Nástavec rotaãní prachovky lze oddûlit od hnací 
jednotky (obrázek 11). Prachovku je pak moÏné 
vytfiepat do odpadkového ko‰e nebo ve volném 
prostoru.

2/ Nástavec je moÏné pfiípadnû i proprat. Nástavec 
drÏte smûrem nahoru a pfied dal‰ím pouÏitím jej 
nechte zcela uschnout. Hnací jednotka nesmí pfiijít 
do styku s vodou, je moÏné ji pouze otírat vlhk˘m 
hadfiíkem.

3/ Uchovávejte rotaãní prachovku na suchém a bez-
peãném místû. Ujistûte se, Ïe zelené tlaãítko nemÛÏe
b˘t neúmyslnû stisknuto.

PouÏití stûnového drÏáku:

1/ Pfiipevnûte stûnov˘ drÏák oboustrannû lepící páskou 
nebo ‰rouby.

2/ VsuÀte jednotlivé ãásti rotaãní prachovky do 
stûnového drÏáku.
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