
MOP OBROTOWY
Instrukcja obsługi

Dziękujemy Państwu za zakup tego wyrobu.
Prosimy o uważną lekturę instrukcji obsługi.
Przekazując ten wyrób innej osobie, przekaż jej również tą in-
strukcję obsługi.Zachowaj instrukcję, aby móc z niej skorzystać w 
dowolnym momencie.

MONTAŻ POJEMNIKA MOPA:
Wymagane elementy
A) torebka foliowa zawierająca oś z zawleczką, zębatkę i 4 śruby 
zabezpieczające (zob. rys. 3)
B) przekładnia z pedałem
C) wiaderko na wodę
D) koszyk do odwirowywania

SPOSÓB POSTĘPOWANIA:
1) Weź zębatkę i włóż ją w przekładnię (zob. rys. 1).
2) Oś z zawleczką wsuń przez otwór w zębatce do ramienia 
przekładni tak, jak to pokazano na rysunku (zob. rys. 2). Koń-
cówka osi przeznaczona do osadzenia kolejnego elementu 
musi być skierowana w górę (zob. rys. 3).
3) Wsuń przekładnię w otwór w pojemniku (wiaderku)(zob. 
rys. 4) tak, aby oś przeszła przez otwór w wiaderku (zob. rys. 
5).
4) Odwróć wiaderko wraz z przekładnią do góry dnem i 
przekładnię z pedałem zabezpiecz używając do tego czterech 
śrub (zob. rys. 6). 
5) Nasadź na oś koszyk do odwirowywania dociskając go 
dłonią (zob. rys. 7).
Podczas zakładania zwróć uwagę na prawidłowe ustawienie 
osi względem koszyka (wycięcie na osi musi prawidłowo 
wskoczyć w wycięcie koszyka). Do zakładania koszyka nie 
potrzebne są żadne narzędzia (np. młotek). Korzystanie z 
nich mogłoby spowodować uszkodzenie przekładni bądź 
koszyka). Wystarczy docisnąć dłonią.

Właściwości
- Mop, który pozwala na komfortowe sprzątanie zgodnie z 
własnymi wymaganiami, unikając zamaczania i pobrudzenia rąk.
- Mop oszczędza energię i czas oraz pieniądze i jest bardzo 
prosty w użyciu.
- Można nim sprzątać na mokro i na sucho.
- Prosta kontrola stopnia nasączenia mopa wodą poprzez
 korzystanie z kosza do odwirowywania.
- Łatwo wchłania wilgoć, kurz i inne nieczystości.
- Mikrowłókno pozwala delikatnie i bez zarysowań posprzątać wszystkie rodzaje 
powierzchni.
- Konstrukcja umożliwiająca rotację głowicy sprzątającej (dysku) o 360°, umożliwia 
łatwy dostęp do wszystkich zakątków oraz do przestrzeni pod meblami.

Sposób użycia
1. Jeżeli chcesz wymienić głowicę sprzątającą (dysk), nadepnij na element szczelinowy i pociągnij za drążek do 
momentu uwolnienia dysku (usłyszysz charakterystyczne kliknięcie).
2. Aby ponownie założyć plastikowy element na mopa, nadepnij na niego do momentu pojawienia się kliknięcia i 
złączenia się elementów.
3. Mop można ustawiać w różnych pozycjach dzięki obrotowemu przegubowi.
4. Podczas wyżymania trzymaj drążek mopa za osłonę ochronną (uchwyt) tak, aby drążek mógł się bezproblemowo 
okręcać.
5. Podczas wyżymania utrzymuj mop w pozycji pionowej.
6. Po wewnętrznej stronie wiaderka zaznaczono maksymalny poziom, do którego można wypełnić je wodą. Nie 
wolno wlewać do wiaderka zbyt dużej ilości wody, maksymalnie do wskaźnika!
7. Należy obchodzić się z mopem delikatnie i lekko naciskać na pedał, w innym wypadku będzie on zbyt mocno 
obciążony. 
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Ochrona środowiska naturalnego
Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych. Po upłynięciu czasu żywotności 
urządzenia lub w momencie, kiedy naprawa jest 
nieekonomiczna, urządzenia nie wyrzucaj do domowych 
odpadów. Aby dokonać właściwej utylizacji wyrobu, 
należy oddać go do wyznaczonego miejsca zbiórki, 
gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby 
przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu nega-
tywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co 
mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szcze-
gółów 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 wyrobu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontak-
tuj się z punktem serwisowym. Korzystając z wyrobu stosuj się do wska-
zówek zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie 
uznana, jeżeli wprowadziłeś zmiany w wyrobie lub nie stosowałeś się do 
wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów pracujących wyrobu w trakcie jego 
normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją 
wyrobu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas 
normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. wa-
runki pogodowe, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem wyroby, 
zderzenia z nim, uderzenia w niego itp.
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z urzą-
dzeniem, przeciążenia, wykorzystania nieprawidłowych części, korzysta-
nia z nieodpowiednich akcesoriów i narzędzi itp.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego wyrobu 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
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