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Nospiežamā slota EXPRESS
Modelis: COM-0788
Paldies, ka iegādājāties šo produktu.
Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.
Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzi arī šo
instrukciju.
Montāža: 1. Saskrūvējiett slotas daļas, kā parādīts zemāk. Skrūvējiet atsevišķas stieņa daļas un pievelciet tās pulksteņa rādītāju
virzienā
2. Samitrinātu uzliku D uzvelciet uz slotas “galvu” C un nospiediet to pret platformas stiprinājumiem

3. Satveriet slotas roktura kustīgo daļu un stipri pavelciet uz priekšu un atpakaļ, lai uzlika nostiprinātos uz stiprinājumiem.

Lietošana: 1. Pirms lietošanas pārliecinieties, ka uzlika ir stingri pielipusi pie slotas galvas. Pārliecinieties, ka visas trīs
kabatiņas ir uzvilktas un nav izveidojušies vilnīši, uzlikai ir jābūt pilnīgi plakanai un gludai.

2.Pavelciet roktura kustīgo daļu uz sevi, līdz noklikšķ, tad varat slotas pamatni samitrināt, iegremdējot to spainī.
3. Pavelciet roktura kustīgo daļu atkārtoti, lai izspiestu lieko ūdeni no uzlikas. Izspiežot ūdeni slotas galvai Jābūt paralēli slotas kātam.

4. Izslaukiet grīdu ar izspiesto slotu.
5.Ielieciet spainī, izskalojiet netīrumus un izspiediet ūdeni. Netīrumus labāk izskalot zem tekoša ūdens. (Tā ir efektīvāk)
6. Atkārtojiet visu iepriekš minēto, ja nepieciešams.
7.Pēcmazgāšanas, kārtīgi izsusiniet uzliku un novietojiet ar uzliku uz augšu, vietā, kur ir laba ventilācija, lai novērstu baktēriju un
sēnīšu veidošanos.
Piezīme: 1. Nenovietojiet slotu ilgstoši saulē vai uz karstām virsmām.
2. Slota ir izgatavota No PVC materiāla, pārāk stipra spiešana, vare to salauzt vai citādi sabojāt.
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Jautājumu vai pretenziju gadījumā, lūdzu, rakstiet uz: info@tvshopextra.lv un mēs
centīsimies atrast risinājumu
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Ierīces garantija neattiecas:
 Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā.
 Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, nepareiza
izmantošana utt.).
 Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā.
 Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla
rezultātā.
 Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai
ierīces pārslogošanas rezultātā.
Apkārtējās vides aizsardzība
Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci nedrīkst
nodot parastos sadzīves atkritumos, bet tā nododama atsevišķi īpašā
elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas vietā.
Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu
līdzcilvēku veselības aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta
apkārtējā vide un cilvēku veselība. Plašāku informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi
varat saņemt savā pašvaldībā, no sava atkritumu apsaimniekotāja vai veikalā, kur šo ierīci
iegādājāties.
Piegādātājs patur tiesības veikt izmaiņas produkta lietošanas instrukcijā un nav atbildīgs par
drukas kļūdām.
Attēli un apraksti var atšķirties no reālā produkta atkarībā no modeļa.
Importēts no Čehijas Republikas.
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