Ruční čistič oken V8207
Návod k použití
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10 koncentrát do čističe oken(﹡volitelný)
12 stírací lišta

7 nástavec

12 stírací
8 vypínač

nástavec

6 snímatelná
hubička

13 rozprašovací
tryska

5 tělo

9 nabíječka

15 páčka
4 baterie

rozprašovače

3 kryt baterie
14 nádobka

2 uzávěr vodní

rozprašovače

nádržky
1 vodní
nádržka
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●Zařízení není určeno pro sání většího
množství tekutiny z vodorovného
povrchu, např. vylité tekutiny z
převržené sklenice.
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Zařízení není určeno pro použití
s žíravými kapalinami.

 K dobíjení používejte pouze originální
nabíječku.

Odstraňování potíží-----------------------3
Technické parametry---------------------3

Bezpečnostní pokyny
●Zařízení není určeno pro použití osobami
(včetně dětí) s omezenými fyzickými,

Vážený zákazníku,

smyslovými nebo duševními

před prvním použitím si prosím přečtěte

schopnostmi nebo s nedostatkem

návod k použití a uschovejte jej pro

zkušeností.

pozdější potřebu.

●Do vzduchových průchodů nevkládejte

Upozornění：pokyny pro
obsluhu
●Toto zařízení s napájením z baterie je

předměty.
●Nestříkejte do očí.
●Nestříkejte přímo na

určeno pouze pro osobní použití pro

zařízení obsahující elektrické

čištění vlhkých hladkých povrchů, např.

komponenty.

oken, zrcadel nebo dlaždic. Není určeno

●

výhradně původní díly.

pro vysávání prachu.


Používejte pouze ve vertikální poloze.
Použití v obrácené poloze je zakázáno.

V případě poškození použijte k opravě



Nezkratujte baterii, jinak dojde k
explozi.

Jak začít

3

Po rozbalení výrobku se ujistěte, že nechybí žádné
příslušenství a že obsah nebyl poničen. Jestliže
zjistíte jakékoli poškození způsobené dopravou,
kontaktujte prosím obchodního zástupce.
Jednotlivé díly jsou zobrazeny na obrázku 1 na
straně 2.
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1, obrázek 1

6

Nasuňte nástavec na sací hlavu se snímatelnou
hubičkou - uslyšíte zaklapnutí.

2, obrázek 3(﹡koncentrát je volitelný.)
Do nádobky rozprašovače nalijte koncentrát a
pomalu doplňte čistou vodou.

5

5

3.
2.
1.

3, obrázek 3
Uzavřete nádobku.

4, obrázek 5
Na stírací nástavec nasuňte stírací lištu

. 4.

a zajistěte páskou.

Nabíjení baterie
Před prvním použitím je třeba nabít baterii
Obrázek 6
Sejměte nádržku na vodu a kryt baterie a
vyjměte baterii. Umístěte baterii do
nabíječky do správné polohy (+/-) . Pak
zasuňte zástrčku nabíječky do zásuvky. Při
nabíjení svítí červená kontrolka; když je
baterie zcela nabitá, rozsvítí se zelená
kontrolka. Nabitou baterii vložte zpět do
přístroje, zavřete kryt a umístěte zpět vodní

ON

nádržku.

(zap
Použití

9 nut

Čištění pomocí rozprašovače
1, obrázek 7

10

o)

Stiskněte páčku na nádržce,
čištěný povrch rovnoměrně postříkejte a pak

OFF

setřete pomocí stírací lišty.

(vyp
nut
o)

4

1

2, obrázek 8
Po zapnutí zařízení se rozsvítí kontrolka baterie/připravenosti k použití. Vysátí
čisticího prostředku z povrchu provedete tahy seshora dolů. Jakmile je dosaženo
maximum vyznačené na nádržce vody, vyprázdněte ji.

10

3, obrázek 9
Vypněte zařízení.
4, obrázek 10

2

Sejměte vodní nádržku. Sejměte uzávěr a vyprázdněte ji. Vypláchněte nádržku

3

čistou vodou. Před umístěním nádržky zpět ji nechte oschnout.
5, obrázek 11

11

Stiskněte snímatelnou hubičku a sejměte nástavec ze sací hlavy.
Opláchněte nástavec čistou vodou. Před sestavením (6)

3.

nechte nástavec uschnout; sestavený přístroj uložte na suchém místě z dosahu
dětí.
Upozornění：Jedná se o elektrické zařízení na baterii. Neponořujte do vody.
Při slábnoucím výkonu nebo při vybití dobijte baterii.
Po vyčištění povrchu vždy vypněte, abyste prodloužili
dobu do dalšího nabíjení.

Odstraňování potíží

Technické parametry

Rozprašovací nádobka nerozprašuje

Způsob ochrany

IPX4

●Doplňte čisticí prostředek.

Objem nádržky na použitou

120

ml

●Jestliže je závada na čerpacím mechanismu,

vodu
300

ml

25

Min

Objem nádržky

kontaktujte obchodního zástupce.
Zařízení není možné zapnout

rozprašovače

Jestliže nesvítí kontrolka připravenosti k použití:

Provozní doba při plně

●Překontrolujte, zda je baterie ve správné poloze +/-.

nabité baterii

●Nabijte baterii.

Jmenovitý výkon zařízení

12

W

●Pošlete zařízení do servisu a informujte obchodního

Doba nabíjení prázdné

3,5

hodiny

zástupce.

baterie

Jestliže svítí kontrolka připravenosti k použití:

Vstup 100~240 V 50

●Nabijte baterii.
●Pošlete zařízení do servisu a informujte obchodního

Technické parametry
nabíječky

zástupce.
Ze vzduchových průchodů uniká voda

Hz~60 Hz、výstup 5,5
V DC/500mA、délka
kabelu 1,2 m、ochrana
před přebitím

●Vysáto příliš mnoho vody najednou.

Parametry baterie

●Držte zařízení ve svislé poloze.

Li-Ion INR 18650 3,6V
1100 mA

●Vyprázdněte nádržku na použitou vodu.

Hlučnost

< 76

Db(A)

Váha

0,67

kg

Rozměry

355×170×135 mm

Recyklace
●Obalový materiál lze recyklovat. Není určen do běžného komunálního odpadu.
●Stará zařízení obsahují cenné materiály, které lze recyklovat. Umožněte jejich recyklaci.
●Baterie a akumulátory obsahují látky, které nesmí přijít do životního prostředí. Zlikvidujte stará zařízení, baterie
a akumulátory příslušným způsobem pro třídění a recyklaci odpadu.

