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Rotējošā slota Spin Mop PROFI 

Lietošanas instrukcija 

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. 

 

Produkta sastāvdaļu apraksts 

1. Plastmasas maisiņš ar 

montāžas sastāvdaļām 

(plastmasas zobrats, rotācijas 

ass, 4 fiksēšanas skrūves). 

2. Transmisijas bloks ar pedāli. 

3. Ūdens spainis. 

4. Ūdens nospiešanas grozs. 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

3. 

2. 

1. 

 

mailto:info@tv-shop.lv


 

Izplatītājs: SIA TV PRODUCTS, Vienotais reģistrācijas numurs: 40203261904 
Jautājumu vai pretenziju gadījumā, lūdzu, rakstiet uz: info@tv-shop.lv un mēs centīsimies atrast risinājumu. 
 

2 

 

 

Zīmējums 2 

Zīmējums 4 

Zīmējums 1 

Zīmējums 3 

Zīmējums 7 

Zīmējums 5 Zīmējums 6 

Produkta montāža 

1. Uzlieciet mazo zobratu uz ass 

cauruma (skat.: Zīmējums 1). 

2. Ievietojiet asi transmisijas bloka 

korpusa atverē un iespiediet to 

cauri mazajam zobratam līdz ass 

atduras korpusa atverē zem mazā 

zobrata (skat.: Zīmējums 2). 

3. Ass galam ar frēzējumu ir jābūt 

vērstam uz augšu (skat.: Zīmējums 

3). 

4. Uzmanīgi ievietojiet transmisijas 

bloku tam paredzētajā vietā (skat.: 

Zīmējums 4), tā lai ass gals ar 

frēzējumu iznāk ārā ūdens spaiņa 

iekšpusē (skat.: Zīmējums 5). 

5. Pieskrūvējiet transmisijas bloku pie 

ūdens spaiņa ar četrām komplektā 

esošajām skrūvēm (skat.: Zīmējums 

6). 

6. Uzspiediet uz ass gala ūdens 

nospiešanas grozu (skat.: Zīmējums 

7). 

Uzmanību! Saliekot ūdens izspiešanas 

mehānismu. Pievērsiet īpašu uzmanību, 

lai apakšējais ass gals būtu stingri 

nofiksēts transmisijas bloka korpusa 

apakšējā atverē zem mazā zobrata un ūdens izspiešanas grozs būtu 

stingri nofiksēts uz ass augšējā gala ar frēzējumu. 

 

Slotas lietošana 

 Lai uzliktu tīrīšanas uzgali (disku) – nolieciet disku uz grīdas ar 

milrošķiedras skarām uz leju, uzlieciet uz tā slotas „galvu” un 

vienkārši uzspiediet līdz izdzirdat klikšķi. 

 Lai noņemtu / nomainītu tīrīšanas uzgali (disku) – uzkāpiet uz 

mikrošķiedras sariņiem ar kāju un pavelciet uz augšu slotas rokturi. 

 Lai izspiestu ūdeni no tīrīšanas uzgaļa – ielieciet slotas tīrīšanas uzgali ūdens nospiešanas grozā. 

Nofiksējiet slotas kātu 90 ̊ leņķī attiecībā pret slotas „galvu” (kad slotas kāts būs 90 ̊ leņķī pret slotas 

„galvu” - atskanēs klikšķis). Ar roku pieturiet slotas rotējošo rokturi un vairākas reizes spēcīgi 

nospiediet transmisijas bloka pedāli ar kāju. 

Uzmanību! Transmisijas bloka pedālis ir jāspiež tieši uz leju – perpendikulāri grīdai, citādi tas var 

paslīdēt un grīda var nošļakstīties ar ūdeni. 
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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 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 produkta 

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. 

 

Importēts no Čehijas Republikas 

Augšējā slotas kāta daļa ar caurumu slotas pakāršanai. 

 Rotējošais rokturis – paredzēts slotas kāta noturēšanai 90 ̊ 

leņķī attiecībā pret slotas „galvu” ūdens izspiešanas laikā.  

 Slotas kāta montāžas vieta. Lai savienotu abas slotas kāta 

daļas, ielieciet augšējo slotas kāta daļu apakšējā un saspiediet 

abas slotas kāta daļas kopā. Lai savienojumu nofiksētu – 

grieziet slotas kāta augšējo daļu pulksteņa rādītāja virzienā. 

Slotas kāta garuma regulēšanas vieta. Lai noregulētu slotas kātu 

Jums nepieciešamajā garumā, pagrieziet fiksatoru pretēji 

pulksteņa rādītāja virzienam – tiks atbrīvots slotas teleskopiskās 

daļas fiksators, un Jūs varēsiet noregulēt Jums ērtāko slotas kāta 

garumu. Kad slotas kāta garums ir noregulēts - pagrieziet 

fiksatoru pulksteņa rādītāja virzienā - slotas teleskopiskā daļas 

fiksators tiks par jaunu nofiksēts. 

Slotas „galva” – rotē 360 ̊ ap savu asi. 
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