ČISTIČ MATRACÍ

UŽIVATELSKÝ MANUÁL
Nejnovější vysavač pro hloubkové čištění matrací, sedacích souprav, koberců, záclon, čalouněného
nábytku a mnohem více!
Před prvním použitím si pečlivě přečtěte přiložený návod k použití a uložte jej pro budoucí použití.

OBSAH BALENÍ
1x vysavač
1x adaptér
1x Návod k použití
1x Roční záruka

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Typ vysavače: elektrický cyklónový vysavač
Sběratel: kontejner
Hmotnost: 1,4 kg
Délka elektrického kabelu: 4 m
Vlastnosti:
• Technologie Cyclone, která umožňuje bezsáčkové vysávání se snadným vyprazdňováním a
čištěním nádoby
• UV technologie, která ničí 99,9% bakterií
• Lehký a snadno použitelný a skladovatelný

1. Vypínač
2. Prachový box a obrazovka

1. Váleček
2. Ultrafialové paprsky
3. Spínač
4. Specifikační tabulka
5. Vstup na odpadky a prach
6. Hlavice

NÁVOD K POUŽITÍ
POUŽITÍ:
- Zařízení lze používat pouze v interiérech na výrobky, jako jsou postele, sedačky, přikrývky,
polštáře atd. Neměl by být používán jako hlavní pomocný prostředek na čištění prachu.
- Zařízení se smí používat pouze na suchý povrch.
- Nepoužívejte přístroj k vysávání: horkých povrchů, cigaret, kapalin a polotekutin, ostrých
předmětů, jako je sklo, železné piliny, chemikálií, škodlivých, nebezpečných a zánětlivých
látek.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, uložte jej do dodaného vaku, mimo horká a vlhká
místa.
- Dokonale odstraňuje roztoče, prach a jiné nečistoty.
- Když je UV světlo zapnuté, ultrafialové paprsky ničí bakterie, roztoče a jiné
mikroorganismy. Také ničí ribonukleové kyseliny epidermis.

ČIŠTĚNÍ PRACHOVÉHO KRABIČKY:
- Nejprve vypněte spotřebič, odpojte jej ze zásuvky a přidržením kolíků na obou stranách
nádobu na prach vyjměte. Také vyjměte filtrační část a obě očistěte. Vložte suché a
vyčištěné části zpět do přístroje.

ÚDRŽBA:
- Aby produkt fungoval co nejdéle a nejlépe, musí být po každém použití vždy vyčištěn.
Čistěte jej pouze tehdy, když je odpojený a vypnutý. Pokud jsou nádoba na prach a filtr
poškozené, vyměňte je.
- Povrch výrobku by měl být čištěn pouze suchým nebo mírně vlhkým hadříkem a poté otřen.

ULTRAFIALOVÉ PAPRSKY:
- Při používání produktu postupujte podle těchto pokynů:
- Aby nedošlo ke zranění, je přísně zakázáno používat a vystavovat UV záření jakékoli části
těla, zvířatům a rostlinám.
- Výrobek je vybaven bezpečnostním systémem „tříbodový dotek“.
- Při zapnutém zařízení nedávejte ruku pod UV světlo, aby nedošlo k popálení.

VAROVÁNÍ!
-

Před prvním použitím si pozorně přečtěte pokyny a důsledně je dodržujte. - Pokud produkt
nepoužíváte, vypněte jej.
Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru.
Neupravujte ani nerozebírejte části zařízení.
Pravidelně kontrolujte, zda není kabel poškozen. Pokud je kabel poškozen, nepoužívejte jej.
Při používání tohoto výrobku udržujte vždy suché ruce, zejména při připojování zařízení.
Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí. Děti si nesmí se spotřebičem hrát ani jej používat
bez dozoru rodičů nebo zákonných zástupců. - Chraňte zařízení před vodou a ohněm.
Pravidelně čistěte nádobu na prach a vzduchový filtr.

Správná likvidace odpadu
Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách na vašem produktu nebo na jeho obalu znamená,
že takový produkt by neměl být považován za domácí odpad v celé EU. Zajištěním správné
likvidace tohoto produktu pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a
lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s tímto produktem.
Recyklace materiálů pomáhá chránit přírodu a přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci
tohoto produktu získáte na místním městském úřadu, ve službě pro likvidaci domovního odpadu
nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.
Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky příslušných směrnic ES.

