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Κωδ: ΣΜΠΡΟΥΜ, ΣΜΠΡΟΥΜ-ΙΝ
ΣΚΟΥΠΑ STARLYF CYCLONIC BROOM
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Για να διασφαλίσετε ότι χρησιμοποιείτε σωστά το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν το χρησιμοποιήσετε για
πρώτη φορά.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν είναι κατεστραμμένο ή ελαττωματικό.
Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
Μην χρησιμοποιείτε σε πατάκια ή χαλιά.
Μην χρησιμοποιείτε κοντά σε παιδιά ή ζώα.
Το σετ περιλαμβάνει:
1.Τη βάση της σκούπας με τις περιστρεφόμενες βούρτσες που οδηγούν τα σκουπίδια στο δοχείο
συλλογής απορριμμάτων
2. Κοντάρι με περιστροφική λαβή 360°.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΙΣΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το τμήμα C έχει μια κοφτερή πλευρά στο τέλος του. Πιάστε το με προσοχή.
Βήμα 1
Βιδώστε το τμήμα Α στο τμήμα Β, στη συνέχεια βιδώστε το τμήμα Β στο τμήμα C, όπως φαίνεται στο
σχ. 1.
Βήμα 2
Αφαιρέστε την πλαστική προστασία πριν τοποθετήσετε το τμήμα C στη βάση της σκούπας D.
Βήμα 3
Βιδώστε προσεκτικά τη λαβή στο τμήμα D (εικόνα 1).
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Κρατήστε σταθερό το κοντάρι της σκούπας Starlyf® Cyclonic Broom.
2. Πιέστε ελαφρά προς τα κάτω για να οδηγήσετε το Starlyf® Cyclonic Broom.
3. Πάντοτε να κατευθύνετε το Starlyf® Cyclonic Broom προς μια κατεύθυνση: προς τα εμπρός (η
μπροστινή πλευρά της σκούπας είναι η φαρδιά με τις δυο στρογγυλές βούρτσες).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
- Το Starlyf® Cyclonic Broom λειτουργεί τέλεια σε όλα τα σκληρά δάπεδα, όπως πλακάκια, παρκέ, σκληρό ξύλο, laminate,
μάρμαρο, γρανίτη κλπ.
- Το Starlyf® Cyclonic Broom μαζεύει χνούδια, σκόνη, μαλλιά, χώμα, φαγητό και πολλά άλλα.
Μην γέρνετε το Starlyf® Cyclonic Broom, καθώς αυτό μπορεί να απελευθερώσει τα σκουπίδια από το δοχείο συλλογής
απορριμμάτων.
Οδηγίες καθαρισμού:
- Για να αδειάσετε τα απορρίμματα από το δοχείο συλλογής, σηκώστε το Starlyf® Cyclonic Broom, ανοίξτε το καπάκι στο πίσω
μέρος και αδειάστε τα απορρίμματα. Κλείστε το καπάκι και συνεχίστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν.
- Καθαρίζετε τις περιστρεφόμενες βούρτσες συχνά για να έχετε καλύτερα αποτελέσματα.
Εγγύηση ποιότητας:
Αυτό το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση για την αντιμετώπιση ελαττωμάτων κατασκευής για τις χρονικές περιόδους που
προβλέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει σε κάθε χώρα. Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκύπτουν από
ακατάλληλη χρήση, φυσιολογική φθορά ή ατυχήματα.
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