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Tornado Spin elektromos tisztítókefe 

 

Figyelmeztetés 

- Gyermekek elől elzárva tárolja! 

- A termék nem játékszer 

- Gyermekek általi, vagy a közelükben történő használat esetén kiemelt figyelem szükséges. 

- Az elektrosokk elkerülése érdekében ne helyezze az akkumulátortöltőt vízbe, vagy egyéb 

folyadékokba. 

- Ne töltse az akkumulátort, ha az nedves, vagy a korrózió jelei mutatkoznak rajta. 

- Ne használjon hosszabbító kábelt! 

- A töltőt közvetlenül standard 110V-120V kimenetbe csatlakoztassa! 

- Ne töltse a készüléket szabadtéren. 

- Ne használja a töltőt más eszközök feltöltéséhez! 

- Ne használjon a mellékelttől eltérő töltőt a feltöltéshez! 

- Ne használja a töltőt nedves, nyirkos környezetben! 

- Kizárólag beltéri használatra alkalmas 

- Ne használja mosogatók és csövek közelében 

- Ne merítse víz alá 

- Kerülje el a kábel sérüléseit 

- Ne vezesse a kábelt csövek mentén, illetve ne csatlakoztassa azokhoz 

- Tartsa távol a fűtő testektől, éles tárgyaktól 

- Kerülje el a kábel asztalon, pulton, forró felületen való felakadását. 

- A töltőt távol kell tartani a mosogatóktól és a forró felületektől. 

- Ha a töltő használaton kívül, vagy tisztítás alatt van, csatlakoztassa le a hálózatról. 

- Ne használja a töltőt, ha éles ütés érte azt, leesett, vagy egyéb más módon sérült. 

- A töltőt semmilyen körülmények közt ne szerelje szét 

- A legjobb teljesítmény elérése érdekében ne töltse az akkumulátort, ha a levegő hőmérséklete -

50°C alá csökken, vagy 40°C fölé emelkedik. 

- Az eszközt minden körülmények között beltéri használatra lehetséges igénybe venni. 

- Ne használja robbanékony, gyúlékony anyagok, folyadékok közelében. 

- Ne használja magas hőt kibocsátó berendezések közelében.  

- Szokatlan hang, illat, füst, vagy egyéb hibajelenség észlelése esetén, mely működés közben   

jelentkezik, kapcsolja ki az eszközt és csatlakoztassa le az elektromos hálózatról. 

- Az eszközt kizárólag kikapcsolt állapotban töltse! 

- Az eszköz kizárólag háztartásban történő használatra javasolt 

- Ipari, kereskedelmi felhasználási mód nem ajánlott. 

- Irritáló anyagok használata esetén minden esetben kellő körültekintéssel használja az eszközt.  

- Gumikesztyű használata ajánlott. 

- A tisztítókefe cseréjét kizárólag kikapcsolt állapotban javasoljuk elvégezni (OFF pozíció) 

- A készülék mozgó részeitől tartsa távol a haját, bő öltözékét, minden testrészét. 

- Ne használja az eszközt, amennyiben a töltőbemenet védőfedele nincs visszahelyezve. 
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A készlet tartalma: 

 

 

1. Fő fogantyú 

2. Hosszabbító nyél 

3. Univerzális kefe, sokoldalúan használható kefe 

4. Nagyméretű lapos kefe, tökéletes nagy kiterjedésű, sík felületek tisztítására. 

5. Kúp alakú kefe- egyaránt alkalmazható sarkak, nehezen hozzáférhető, szűk helyek, repedések 

tisztítására. 

6. AC adapter 

Az eszköz beállítása: 

 

1. Csatlakoztassa a fő fogantyút a hosszabbító nyélhez, míg kattanó hangot nem hall. 

2. Csatlakoztassa a súroló fejet a hosszabbító nyélhez, míg kattanó hangot nem hall. 

3. Tartsa erősen a kiválasztott fejet és nyomja a súroló fejre, míg biztonságosan nem csatlakozik 

hozzá. 

 

Használat: 

1. A tisztítani kívánt felületet nedvesítse be, tisztítószer hozzáadásával, és/vagy a tisztító kefe fejével 

is végezze el ugyanezt. 

2. Kapcsolja be a kikapcsoló/bekapcsoló gomb segítségével. 

3. Tartsa az eszközt a fogantyúnál és nyomja a tisztítani kívánt felületre. Ne nyomja túl erősen. 

4. A tisztítás befejeztével állítsa a kikapcsoló/bekapcsoló gombot kikapcsolt helyzetbe. 

5. Mielőtt a készüléket elzárja, győződjön meg róla, hogy az eszköz teljesen megszáradt, majd 

helyezze biztonságos helyre.  

 

Karbantartás: 

 

1. Tisztítsa meg az eszközt puha törlőkendő segítségével. 

2. Az eszköz tisztításához kizárólag enyhe tisztítószereket használjon, kerülje az alkoholt tartalmazó, 

vagy súroló hatású tisztítószereket. 

3. Az eszközt szétszerelt állapotban kell megszárítani. 
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Az eszköz töltése: 

 

1. Csatlakoztassa a töltőt a készülék középső részén található töltő porthoz. 

2. Töltés közben piros fény világít. 

3. Az első töltési folyamatnak legalább 4 órának kell lennie. 

4. Az ezt követő töltési folyamatok esetében a 4 órás időtartam megfelelő. 

5. Az eszköz forrósodhat töltés közben. 

6. Töltés közben tartsa kikapcsolt állapotban az eszközt. 

7. A töltés befejezése után helyezze vissza az akkufedelet. 

8. Az AC adapteren található jelzőfény pirosan világít töltés közben, miután a töltési folyamat 

befejeződött, a fény színe zöldre vált. 

 

 

Az akkumulátor eltávolítása: 

 

1. Az eszköz Li-ion újratölthető akkumulátorral működik. 

2. Ha az akkumulátor nem tölthető fel, el kell távolítani és újrahasznosítani. 

3. Az akkumulátor eltávolításához csavarozza le mindkét oldalt. 

4. Fogja meg a fogantyú középső és az eszköz felső részét és húzza ki az akkumulátor tartót.  

5. távolítsa el a szalagot, csatlakoztassa ki a fekete és a piros vezetékeket, és távolítsa el az 

akkumulátort. 
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