
AZ ÖN PARTNERE AZ EGÉSZSÉGES ÉLETÉRT 1901 ÓTA

PADLÓTISZTÍTÓ

SMOP

Használati utasítás



LUX SMOPTM felépítése

Mikroszála párna

Zsenília párna

1. Illessze össze a nyél  felső részén található rögzítő
    gombot és a nyél középső részén található lyukat, 
    és tolja egymás felé a nyél két részét addig, amíg egy 
    kattanó hangot nem hall. Ismételje meg ezt a lépést,
    hogy csatlakoztassa a Lux SMOP alját a felmosó 
    fejhez.

A spary- felmosó összeszerelése

2. Húzza ki a palackot a szerkezetből. Nyissa fel a fedelet 
    és töltse meg a flakont vízzel. Ha szükséges, adjo 
    hozzá tisztítószert.

3. Tegye vissza a palack fedelét, és helyezze vissza a
    palackot a bázis szerkezetbe úgy, hogy bekattanjon a 
    helyére.

Hogyan tudja újratölteni a palackot

Használati utasításKedves Vásárló,
Segítünk Önnek, hogy otthonát tisztán, frissen és 
egészségesen tartsa a családja számára.
Gratulálunk a választásához és üdvözöljük a Lux 
egészséges világában! 
Az Ön Lux SMOP-ja egy újszerű felmosó fej, spray 
funkcióval, amely a legjobb tisztítást biztosítja az Ön 
számára azáltal, hogy több koszt, port, piszkot és 
baktériumot távolít el egy nyomással. Sokkal gyorsabbá 
és hatékonyabbá teszi az otthona takarítását, mindezt 
fáradtság nélkül.

Boldog SMOP-polást!

Felmosó nyél

Palack

Palack tartó

Felmosó fej
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6. Ahhoz, hogy eltávolítsa a párnát, tegye a felmosó fejet 
    a padlóra. Helyezze a lábát a párna mindkét végére és 
    húzza  le a felmosó fejet a párnáról..

A mikroszálas párna eltávolítása

4. Helyezze a mikroszálas párnát a padlóra a tisztító 
    felületével lefelé. Ezt követően helyezze rá a felmosó 
    fejet és nyomja le a rögzítéshez.

5. A felmosó fej most már készen áll a használatra. A 
    spray funkciót a kar meghúzásával tudja működtetni..

A mikroszálas párna felhelyezése Ápolás és karbantartás

Tisztítsa a felmosó párnákat

- A felmosó párnák moshatók langyos vízben kézzel és 
  mosógépben kímélő mosószerrel, ha szükséges
- A levegőn hagyja megszáradni

Figyelmeztetés!

- A tisztításhoz soha ne használjon fertőtlenítőt, vagy 
  öblítőszert
- Ne vasalja ki a felmosó párnákat
-  Ha gépi mosást és gépi szárítást alkalmaz, akkor a fel 

mosó párnát tegye bele egy ruha táskába, hogy elkerülje, 
hogy a párna más ruhák szövetmaradékát összeszedje

- Ha hosszabb ideig nem használja a palackot, akkor 
  ürítse ki
-  Óvatosan vegye  le a felmosó párnát a felmosó fejről. 

A Lux SMOP részeit törölje át puha ronggyal.
- Tárolja függőleges helyzetben, védett, száraz helyen

Biztonsági utasítások

- Soha ne használja a Lux SMOP terméket olyan felüle
   teken, amelyek nem alkalmasak a nedves felmosáshoz. 
   Ideális az üveg, fa és csempézett  felületekhez.
- Tárolja a Lux Smop-ot sima és stabil felületen.
- Legyen különösen óvatos a lépcső tisztításakor.
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