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TV SHOP 

 

 

Elektriskā bezvadu slota 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. 

 

Izmantošana 

Elektriskā bezvadu slota ir paredzēta sausu, netīru virsmu tīrīšanai jūsu mājas iekštelpās. Tā ir īpaši 

piemērota paklāju, linoleja, koka, lamināta, flīžu grīdu un citu virsmu uzkopšanai. 

 

Brīdinājums 

• Ja akumulatora lādētājs vai tā kabelis ir bojāts, nomainiet tos ar jauniem. Izmantojiet tikai oriģinālos 

piederumus. 

• Ierīces remontu var veikt tikai sertificēts meistars. 

• Neizmantojiet ierīci mitros apstākļos, vai ekstremālas temperatūras apstākļos. 

• Ierīce nav piemērota lietošanai uz betona, asfalta vai citām līdzīgām virsmām. 

• Neizmantojiet ierīci ja grīda ir slapja 

• Iztukšojiet atkritumu konteineri tikai kad ierīce ir izslēgta. 

• Uzlādējiet ierīci, pēc katras lietošanas reizes.  

 

 

Ierīces uzlāde 

Pilnībā uzlādējiet akumulatoru, pirms pirmo reizi lietojat ierīci. Akumulatoru lādējiet tikai ar oriģinālo 

uzlādes adapteri, kas iekļauts komplektācijā. Pēc akumulatoru izlādes uzlādējiet akumulatoru, izmantojot 

lādēšanas adapteri. Ieteicamais uzlādes laiks ir norādīts tehniskajos datos. Pēc šī laika atvienojiet lādētāju no 

ierīces. Nepārlādējiet akumulatoru. 

 

Piezīme: Ierīcei ir pievienots akumulators, tās jāuzlādē pirms pirmās lietošanas 5-6 stundas. 

Lietošanas secība 

1) Izpakojiet ierīci. 

2) Savienojiet visas roktura daļas - piesardzīgi pievienojiet apakšējo roktura daļu (1. att.), Pretējā gadījumā 

roktura turētājs var būt salauzts. Ielieciet un pagrieziet pulksteņrādītāja virzienā. 

3) Uzlādējiet ierīci, izmantojot lādēšanas adapteri. 

4) Nospiediet ierīces ieslēgšanas slēdzi un varat lietot ierīci. 

  

 

 

Daļas apraksts 

1. Ierīces korpuss 

2. Ieslēgšanas/Izslēgšanas slēdzis 

3. Uzlādes indikators 

4. Netīrumu konteiners 

5. Rotējošā suka 

6. Plastmasas aizsarg vāks 

7. Sānu birste 

8. Uzlādēšanas ligzda 

9. Apakšējais rokturis 

10. Roktura metāla daļas 

11. Rokturis 

12. Adapteris uzlādei 

13. Birstes sānu daļa  

1.att. 
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TV SHOP 

 
Salikšana 

1. Ielieciet apakšējo rokturi (9) tam atbilstošajā atverē slotas korpusā; 

2. Pagrieziet apakšējo rokturi (9) par 90 grādiem pulksteņa rādītāja virzienā līdz tas nofiksējas; 

3. Apakšējā roktura (9) augšējā atverē ievietojiet vienu no roktura metāla daļām līdz tas nofiksējas; 

4. Roktura metāla daļas augšējā atverē ievietojiet nākamo roktura metāla daļu, tad nākamo un kā 

beidzamo pievienojiet rokturi (11). 

 

Tīrīšana 

1) Pēc vajadzības iztīriet rotējošo birsti, lai nesakrājas mati vai citi priekšmeti, tas var apgrūtināt ierīces 

lietošanu. 

 

Tehniskie dati 

Darbības laiks: 30 minūtes (atkarīgs no tīrīšanas virsmas). 

Lādētājs: ieejas spriegums: AC 220-230V / 50Hz. 

Izejas spriegums: DC 9V / 300mA. 

Akumulatora uzlādes laiks: 4-5 stundas. 

Akumulators: Ni-MH 7,2V, 1300mAh. 

 

 

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 
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