PISTOOVER
Autóporszívó

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Tisztelt Vásárlónk!
Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.

Kérjük, a készülék használata előtt olvassa el az itt található utasításokat és
őrizze meg az útmutatót.

1 × autóporszívó
1 x autós elektromos csatlakozó
1 x kefe tartozék
1 x szívótömlő
3 x lapos tartozék
1 x aromaterápiás tabletta
1 x használati útmutató

TERMÉKADATOK
Feszültség: DC 12 V
Teljesítmény: 120 W
Áramerősség: 10 A
Kábel hossza: 4,5 m
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A terméket csak az autó szivargyújtó aljzatához szabad csatlakoztatni.
A terméket ne tartsa alkohol és más gyúlékony anyag közelében.
Ez a termék nedves és száraz körülmények között egyaránt használható.
Használat közben ügyelni kell a víz lecsapolására a motorháztetőről.
Ez a termék csak 12V-os tápegységgel használható
Ez a termék nem használható 20 percnél tovább, mert leégeti a motort.
Kérjük, időben tisztítsa meg a szűrőt.
Ha a termék nem működik. Kérjük, ellenőrizze, hogy a csatlakozó jól van-e
csatlakoztatva, és hogy a biztosíték ki van-e húzva.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK
1. Helyezze be a szivargyújtó csatlakozóját a járműben lévő szivargyújtó aljzatba.
2. Kapcsolja be a kapcsolót.
3. A különböző szívófejeket a különböző alkalmazási helyzetekkel összhangban cserélje.
4. Ez a termék egy száraz-nedves kettős rendeltetésű porszívó. A víz felszívásakor
ügyeljen arra, hogy az elülső fedelet időben kinyissa a lefolyáshoz.
5. A portartó rekesz kinyitásához fogja meg egyik kezével a porszívó fogantyúját, a
másikkal pedig a rekeszt. Fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba.
Gyors porszívózás aromaterápiával: Az
aromaterápia akkor kapcsol be, amikor
a hozzáadott aromaterápiás
tablettákkal porszívózik.
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Nyissa ki a hátsó fedelet (az
óramutató járásával megegyező
irányban).
Tegye bele az aromaterápiás
tablettát.

TISZTÍTÁS
NE MERÍTSE A PORSZÍVÓ TESTÉT VÍZBE VAGY EGYÉB FOLYADÉKBA. EZZEL
TÖNKRETEHETI A KÉSZÜLÉKET.
∑
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A termék borításának tisztításához kizárólag enyhén nedves törlőkendőt
használjon.
Kérjük, időben tisztítsa meg a szűrőt. A szűrő szétszerelhető és tisztítható.
Öblítse ki vízzel, ha újra kell használnia.
Kérjük, ne szedje szét a terméket.

Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások
Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU-ban nem szabad más
háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. A hulladék ellenőrizetlen
ártalmatlanítása következtében a környezetre vagy az emberi
egészségre gyakorolt esetleges káros hatások megelőzése érdekében;
gondoskodjon a felelősségteljes újrahasznosításról az anyagi erőforrások
fenntartható újrahasználatának támogatása érdekében. Az eszköz kidobásakor
keresse fel az erre szolgáló gyűjtőhelyeket vagy vegye fel a kapcsolatot a
kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Az eladó biztosíthatja a termék
biztonságos újrahasznosítását.
A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EK
irányelvek követelményeinek.

