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Návod na použitie 
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1 vodná 

nádržka 

3 kryt batérie 

4 batéria 

5 telo 

  2 uzáver vodnej 

nádržky 

6 odoberateľná 

hubka 

7 nástavec 

10 koncentrát do čističa okien(﹡voliteľný) 

9 nabíjačka 

8 vypínač 

12 stieracia lišta 

12 stierací 

nástavec 

13 rozprašovacia 

tryska 

14 nádobka 

rozprašovača 

15 páčka 

rozprašovača 
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Vážený zákazník, 

pred prvým použitím si prosím prečítajte 

návod na použitie a uschovajte ho pre 

neskoršiu potrebu. 

 
Upozornenie：pokyny pre 

obsluhu 

●Toto zariadenie s napájaním z batérie je 

určené iba pre osobné použitie na 

čistenie vlhkých hladkých povrchov, 

napr. okien, zrkadiel alebo dlaždíc. Nie je 

určené na vysávanie prachu. 

 Používajte iba vo vertikálnej polohe. 

Použitie v opačnej polohe je zakázané. 

●Zariadenie nie je určené na vysatie 

väčšieho množstva tekutiny z 

vodorovného povrchu, napr. vyliatej 

tekutiny z prevrhnutého pohára . 

 Zariadenie nie je určené na použitie 

so žieravými kvapalinami. 

 Na dobíjanie používajte iba 

originálnu nabíjačku. 

Bezpečnostné pokyny 

 
●Zariadenie nie je určené na použitie 

osobami (vrátane detí) s obmezenými 

fyzickými, zmyslovými alebo 

duševnými schopnosťami alebo s 

nedostatkom 

skúseností. 

●Do vzduchových priechodov nevkladajte 

predmety. 

●Nestriekajte do očí. 

●Nestriekajte priamo na 

zariadenie obsahujúce elektrické 

komponenty. 

●  V prípade poškodenia použite na 

opravu výhradne pôvodné diely.  

 Neskratujte batériu, inak nastane 

explózia. 



 

  

Nabíjanie batérie 

 
Pred prvým použitím treba nabiť batériu 

Obrázok 6 

Odoberte nádržku na vodu a kryt batérie a 

vyberte batériu. Umiestnite batériu do 

nabíjačky do správnej polohy (+/-) . Potom 

zasuňte zástrčku nabíjačky do zásuvky. Pri 

nabíjaní svieti červená kontrolka; keď je 

batéria úplne nabitá, rozsvieti sa zelená 

kontrolka. Nabitú batériu vložte späť do 

prístroja, zavrite kryt a umiestnite späť 

vodnú nádržku. 

Ako začať 

 
Po rozbalení výrobku sa uistite, že nechýba žiadne 

príslušenstvo a že obsah nebol poničený. Pokiaľ 

zistíte akékoľvek poškodenie spôsobené dopravou, 

kontaktujte prosím obchodného zástupcu. 

Jednotlivé diely sú zobrazené na obrázku 1 na 

strane 2. 

1, obrázok 1 

Nasuňte nástavec na saciu hlavu s odoberateľnou 

hubkou - budete počuť zaklapnutie. 

2, obrázok 3(﹡koncentrát je voliteľný.) 

Do nádobky rozprašovača nalejte koncentrát a 

pomaly doplňte čistú vodou. 

3, obrázok 3 

Uzavrite nádobku. 

4, obrázok 5 

Na stierací nástavec nasuňte  stieraciu lištu 

a zaistite páskou. 
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Použitie 

Čistenie pomocou rozprašovača 

1, obrázok 7 

Stlačte páčku na nádržke, 

čistený povrch rovnomerne postriekajte a 

potom zotrite pomocou stieracej lišty. 
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2, obrázok 8 

Po zapnutí zriadenia sa rozsvieti kontrolka batérie/pripravenosti na použitie. Vysatie 

čistiaceho prostriedku z povrchu vykonáte ťahmi zhora dole. Hneď po dosiahnutí 

maxima vyznačeného na nádržke vody, vyprázdnite ju. 

3, obrázok 9 

Vypnite zriadenie. 

4, obrázok 10 

Odoberte vodnú nádržku. Dajte dole uzáver a vyprázdnite ju. Vypláchnite nádržku  

čistou vodou. Pred uložením nádržky späť, ju nechajte vyschnúť. 

5, obrázok 11 

Stlačte odoberateľnú hubku a dajte dole nástavec zo sacej hlavy.  

Opláchnite nástavec čistou vodou. Pred zložením (6)  

nechajte nástavec vyschnút; zložený prístroj uložte na suchom mieste z dosahu 

detí. 

Upozornenie：Jedná sa o elektrické zariadenie na batériu. Neponárajte do vody. 

Pri slabnúcom výkone alebo pri vybití dobite batériu.  

Po vyčistení povrchu vždy vypnite, aby ste predĺžili  

dobu do ďalšieho nabíjania. 
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Odstraňovanie problémov 

 

Rozprašovacia nádobka nerozprašuje  

●Doplňte čistiaci prostriedok. 

●Pokiaľ je závada na čerpacom mechanizme, 

kontaktujte obchodného zástupcu. 

Zariadenie nie je možné zapnúť 

Pokiaľ nesvieti kontrolka pripravenosti na použitie:   

●Prekontrolujte, či je batéria v správnej polohe +/-. 

●Nabite batériu. 

●Pošlite zariadenie do servisu a informujte 

obchodného zástupcu. 

Pokiaľ svieti kontrolka pripravenosti na použtie:   

●Nabite batériu. 

●Pošlite zariadenie do servisu a informujte 

obchodného zástupcu. 

Zo vzduchových priechodov uniká voda 

●Vysalo sa príliš veľa vody naraz. 

●Držte zariadenie v zvislej polohe. 

●Vyprázdnite nádržku na použitú vodu. 

 

 

 

 

Technické parametre 

 

Spôsob ochrany IPX4 

Objem nádržky na použitú 

vodu 

120 ml 

Objem nádržky 

rozprašovača 

300 ml 

Prevádzková doba pri plne 

nabitej batérii 

25 Min 

Menovitý výkon zariadenia 12 W 

Doba nabíjania prázdnej 

batérie 

3,5 hodiny 

Technické parametre 

nabíjačky 

Vstup 100~240 V 50 

Hz~60 Hz、výstup 5,5 

V DC/500mA、dĺžka 

kábla 1,2 m、ochrana 

pred prebitím 

Parametre batérie Li-Ion INR 18650 3,6V 

1100 mA 

Hlučnosť < 76 Db(A) 

Váha 0,67 kg 

Rozmery 355×170×135 mm 

 

●Obalový materiál je možné recyklovať. Nie je určený do bežného komunálneho odpadu. 

●Staré zariadenia obsahujú cenné materiály, ktoré je možné recyklovať. Umožnite ich recykláciu. 

●Batérie a akumulátory obsahujú látky, ktoré nesmú prísť do životného prostredia. Zlikvidujte staré zariadenia, 

batérie a akumulátory príslušným spôsobom pre triedenie a recykláciu odpadu. 

 

Recyklácia 

  


