ANVISNINGAR RÖRANDE RISK FÖR BRAND, ELSTÖTAR ELLER PERSONSKADOR.

SÄKERHETSANVISNINGAR
®

VARNING:

Var försiktig när du använder elektriska apparater och följ alltid
dessa försiktighetsåtgärder:

• Läs igenom den här instruktionsboken noga innan du använder produkten
för första gången och spara den för framtida referens.
• Den här produkten är inte en leksak. Noggrann övervakning krävs när
apparaten används av eller i närheten av barn. Förvaras oåtkomligt för barn.
• Om sladden till laddaren är skadad måste den bytas ut av tillverkaren,
dennes serviceagent eller en motsvarande kvalificerad person.
• För att undvika risk för elstötar får batteriladdaren inte sänkas ned i vatten
eller annan vätska. Ladda inte batteriet om det är fuktigt eller visar tecken på
rost. Placera eller förvara inte apparaten där den kan falla eller dras ned i ett
badkar eller ett tvättställ.
• Använd inte en förlängningssladd. Koppla in laddaren direkt i ett vanligt
eluttag på 220–240 V.
• Försök inte använda den här laddaren med någon annan produkt. Försök
inte ladda den här produkten med någon annan laddare. Använd endast den
laddare som levererades av tillverkaren. De laddningsbara batterierna går
inte att byta ut.

LÄS IGENOM INSTRUKTIONSBOKEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER
PRODUKTEN FÖR FÖRSTA GÅNGEN OCH SPARA DEN FÖR
FRAMTIDA REFERENS.
BC

• Låt aldrig sladden hänga över kanten på ett bord eller en disk, och se till att
den inte kommer i kontakt med varma ytor. Laddaren bör placeras på säkert
avstånd från tvättställ eller varma ytor.

Delar och
tillbehör

• Använd inte laddaren om den har fått ett hårt slag, tappats eller skadats på
något annat sätt. Plocka aldrig isär laddaren av någon anledning.
• För bästa resultat bör du inte ladda ett batteri när batteriet eller den
omgivande luften har en temperatur på under 5 °C (40 °F) eller över 40 °C
(105 °F).
• Koppla ur laddaren när den inte används samt innan rengöring.
• Bär inte laddaren i sladden och dra eller ryck inte i sladden när du ska
koppla ur den. Ta tag i kontakten och dra när laddaren ska kopplas ur. Håll
sladden till laddaren på säkert avstånd från värme och vassa kanter.
• Använd inte i utrymmen med brandfarliga ångor eller vätskor.
• Om du upptäcker onormalt ljud, lukt, rök eller andra tecken på fel under
användning stänger du av apparaten med strömbrytaren och drar ut kontakten. Reparera inte apparaten själv.
• Förvara eller använd inte apparaten nära varma platser.
• Använd alltid lämpligt ögonskydd när Turbo Scrub™ används med
irriterande ämnen. Gummihandskar rekommenderas också.
• Stäng av maskinen innan du byter tillbehör.
• Se till att maskinen är avstängd (i läge OFF) innan den laddas.

• Ladda inte enheten utomhus och förvara den inomhus varje gång du har
använt den utomhus.

• mDen här apparaten är endast avsedd för användning i hushållet, inte för
kommersiell eller industriell användning.

• Använd inte laddaren i våta eller fuktiga omgivningar. Den är endast
avsedd för användning inomhus. Använd inte laddaren i närheten av tvättställ
eller badkar. Lägg aldrig apparaten i vatten.

• Förvara alltid enheten inomhus.
• Håll hår, lösa kläder och övriga kroppsdelar borta från rörliga delar.

VARNINGARNA FORTSÄTTER PÅ BAKSIDAN

Distribuerad av

3.6V Ni-Mh battery 1300mAh
TurboScrub MNL SWE R0 170721

• Använd inte apparaten när laddningsluckan är öppen.

INNEHÅLL:

Huvud

• Sänk aldrig ned handtaget i vatten eller någon annan vätska.

Frigöringsknapp

• Använd endast tillbehör som rekommenderas eller säljs av tillverkaren.

Anslutning
för borste

Laddare

Förlängningrör

Borste för
grovrengöring

Frigöringsknapp

PÅ/AV-knapp

1. Kontrollera att ON/OFF-knappen på handtaget är i läge OFF.
Handtag

Förlängningshandtag
anslutningsdon/fästknapp

Lock för laddningsuttag

Universal borste

2. Fukta det aktuella området och applicera önskat rengöringsmedel.

2. Passa in anslutningsfliken på huvudet med frigöringsknappen på handtaget.
Tryck samman tills du hör ett klick.

4. Se till hålla ordentligt i handtaget och för ON/OFF-knappen till läget ”ON”.

3. Fäst valfritt borsttillbehör genom att passa in flikarna på borsttillbehöret
med borstanslutningen på huvudet och tryck samman tills du hör ett klick.

5. När du är färdig för du ON/OFF-knappen till läget ”OFF”. Rengör Turbo
Scrub™ enligt anvisningarna.

• Använd alltid gummihandskar och lämpligt ögonskydd för att undvika stänk
från tvål eller rengöringsmedel på huden och/eller i ögonen när huvudet
roterar samt när borstarna sätts på plats eller plockas bort.
• När du är färdig med Turbo Scrub™ stänger du av apparaten medan
borsten fortfarande är i kontakt med ytan för att undvika stänk av tvål eller
tvättmedel.

5. Låt Turbo Scrub™ laddas i 2 timmar. Den röda lampan lyser med ett fast sken när
batteriet är fulladdat.

• Allborste: Bäst för stora jobb, rengöring av plattor samt puts.
• Hörnborste: Bäst för hörn, dörrlister och trånga utrymmen.
• Slitstark borste: Bäst för svåra jobb där du behöver fokusera kraften
på ett visst område.

3. Placera borstens spets på den yta som ska rengöras.

VARNING:
Hörnborste

1. Välj ett lämpligt borsttillbehör och anslut det till Turbo Scrub™ enligt
monteringsanvisningarna.

1. Kontrollera att ON/OFF-knappen på handtaget är i läge OFF.

ANVÄNDNING:

Fäste för
handtag

4. Anslut väggladdaren till ett nätuttag. Den röda lampan bredvid laddningsporten
blinkar RÖTT för att visa att enheten laddas.

6. När du är färdig drar du ut väggadaptern ur enheten och väggen och stänger
laddningsluckan.

2. Passa in anslutningsfliken på förlängningsstången med frigöringsknappen
på handtaget. Tryck samman tills du hör ett klick.

Utan förlängningsstång:

LADDNINGSANVISNINGAR:

3. Sätt in väggladdarens kabel i laddningsuttaget.

• Undvik att utsätta enheten för stora mängder vatten. Om Turbo Scrub™ av
misstag sänks ned i vatten eller om vatten kommer in i laddningsluckan, skakar
du ut vätskan och låter Turbo Scrub™ torka över natten.

4. Fäst valfritt borsttillbehör genom att passa in flikarna på borsttillbehöret
med borstanslutningen på huvudet och tryck samman tills du hör ett klick.

SPARA DE HÄR ANVISNINGARNA

2. Öppna laddningsluckan i botten av enhetens handtag.

Om du använder förlängningsstång:

3. Passa in anslutningsfliken på huvudet med frigöringsknappen på förlängningsstången. Tryck samman tills du hör ett klick.

• Använd aldrig en apparat om kontakten eller sladden är skadade, om det är fel
på maskinen eller om den har tappats eller skadats på något annat sätt. Lämna
apparaten till närmaste auktoriserade serviceverkstad för undersökning, reparation eller elektriska och mekaniska ändringar.

Ladda INTE apparaten i mer än 12 timmar i sträck. Annars kan
batteriets livslängd förkortas. Du behöver inte vänta tills batteriet är
helt urladdat innan du laddar det.

• Använd inte med slipande rengöringsmedel på någon yta.

1. Kontrollera att ON/OFF-knappen på handtaget är i läge OFF.

• Använd endast apparaten enligt beskrivningen i den här instruktionsboken.
Använd endast rekommenderade delar.

• När apparaten ska kopplas ur ska alla reglage stå i läge OFF ("O") innan
kontakten dras ur.

MONTERINGSANVISNINGAR:

•Testa alltid på en liten undanskymd yta innan du använder apparaten på en
större yta. Följ alltid riktlinjerna för rengöring och underhåll från ytans
tillverkare.

OBS: TRYCK INTE hårt. Turbo Scrub™ fungerar bäst när den nuddar lätt vid ytan.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL:

* Rengör Turbo Scrub™ med en fuktad, icke-slipande trasa. Använd vid behov
ett milt rengöringsmedel. Låt enheten lufttorka.
o Sänk INTE ned apparaten i vatten och skölj inte av den
o Rengör INTE med alkohol eller bensin.

• Skölj borsttillsatserna med vatten och rengör dem noga efter användning. Låt
enheten lufttorka.
Korrekt avfallshantering av produkten:
Den här produkten använder ett laddningsbart och återvinningsbart Ni-Mh-batteri.
När det inte går att ladda upp längre bör du ta bort det från enheten och
lämna det till återvinning.
Batteriet får inte eldas upp eller komposteras.

