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Mechaniczna miotła Shiroon
instrukcja obsługi

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzymy, że 
będą Państwo z niego w pełni zadowoleni. Zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji obsługi 
opisują zasady prawidłowego użytkowania produktu. Instrukcję należy zachować, aby móc z 
niej skorzystać w dowolnym momencie.

Przeznaczenie:
Mechaniczna miotła do różnych rodzajów podłóg doskonale nadaje się do codziennego 
sprzątania. Shironn jest sprawdzonym rozwiązaniem przeznaczonym do regularnych, 
codziennych porządków. Jest zawsze pod ręką, gdy zaistnieje potrzeba sprzątnięcia 
niewielkiej ilości śmieci lub w miejscach bez dostępu do sieci elektrycznej (np. w domku 
letniskowym). Najlepsza alternatywa podczas czyszczenia dywanów. W prosty sposób usuwa 
z dywanu sierść i zabrudzenia pochodzące od zwierząt domowych. Metalowa konstrukcja 
zapewnia odpowiednie obciążenie, w związku z czym podczas sprzątania nie ma potrzeby 
używania nadmiernej siły.
Głównymi zaletami urządzenia są prostota obsługi, niezawodność i nowatorska konstrukcja. 
Zebrane nieczystości usuwane są ze szczotki po naciśnięciu uchylnych łapaczy.

Zawartość opakowania  
/ wykaz elementów
A - Korpus miotły
B – Górna część drążka z uchwytem
C – Środkowa i dolna część drążka 
(zamienne)
D – Grzebień do wyczesywania śmieci i 
włosów ze szczotki
E – Gniazdo z gwintem do 
 zamocowania drążka

Sposób użycia:
Po wypakowaniu sprawdź kompletność. Zmontuj drążek z uchwytem i wkręć go w gniazdo  
E w szczotce. Po wykonaniu tych czynności miotła jest gotowa do użytku. Poruszając nią  
w przód i w tył zbierasz śmieci z podłogi. Po zakończeniu sprzątania opróżnij oba łapacze  
z zebranych śmieci.

Czyszczenie i przechowywanie:
Wejście w kontakt z rozpuszczalnikami organicznymi i agresywnymi środkami czyszczącymi 
może doprowadzić do uszkodzenia produktu. Do czyszczenia należy używać wilgotnej 
szmatki, a następnie wytrzeć powierzchnię do sucha. Każdorazowo po zakończeniu sprzątania 
należy opróżnić łapacze z zebranych śmieci. Przechowywać w suchym miejscu.
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Ochrona środowiska naturalnego
Po upłynięciu okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest 
nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej 
utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty 
nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i 
wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko 
naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. 
Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki 
odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać 
nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis:
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze 
sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji 
obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie 
stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego 
użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, 
wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, 
zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, 
używania produktu w sposób nie zgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania 
nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych 
akcesoriów bądź narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem 
oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem. Należy zawsze zachowywać 
zgodność w ramach jednego produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo 
zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent 
zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie 
odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w 
zależności od modelu produktu.


