Behöver du hjälp?
Sänd ett mail till:
support@easygleam.com

Bruksanvisning

För tillbehör och reservdelar:

www.easygleam.com

www.amazon.se/easygleam

FÖR MONTERING AV TILLBEHÖR AV PLATT GOLVMOPP

A

SKAFT
ÖVRE MOPPSKAFT
MITTENSKAFT
BOTTENSKAFT
MOPPHUVUD
B

F

C

FJÄDERKNAPP

STEG 1
Skruva ihop delarna A, B, C och D genom
att vrida skaftet motsols.

D

STEG 2

F
E

Tryck på fjäderknappen (F) och skruva fast
bottenskaftet till dess att fjädern släpper och
skaftet sitter fast. Det ska klicka till när du
skruvar fast bottenskaftet i själva mopphuvudet.

MIKROFIBERDYNA
BUCKET

Fickor
Flikar

Sätt i de tre flikarna på
undersidan av
mopphuvudet
(E) i de tre fickorna
som finns på undersidan
av mikrofiberdynan.

Fäst ordentligt på plats.

Se till att alla tre dynorna
sitter fast
i mikrofibermoppens fickor
fickor före användning

SKÖTSELRÅD:
MICROFIBER PAD
Vård av mikrofiber
Tvätta i 30 grader
Lufttorka för hand
Stryk inte

*VIKTIGT *

Torktumla ej

Om mikrofiberdynan är felmonterad eller hakas fast på fel sätt
kan detta skada mikrofibermoppen.

Använd ej sköljmedel

ANVÄNDARINSTRUKTIONER:
HOW TO USE

FACK FÖR VATTEN
URVRIDARE
LOCK

UTLOPP FÖR
VATTEN

Steg 1

Ta bort locket från mopphinken och fyll ena sidan med vatten.
Fyll upp vatten till linjen som anges på utsidan av hinken. Skruva på
locket på hinken igen.

Steg 2

Se till att du sätter fast mopphuvudet på skaftet innan du för ner
själva moppskaftet i hinken. Det ska klicka till så att den sitter säkert
på plats.

Steg 3

För ner mopphuvudet i facket som är fyllt med vatten. Vrid moppen
vertikalt upp och ner för att våta moppen tillräckligt mycket. Denna
process tar också bort eventuell
smuts och skräp från mikrofiberdynan.

Steg 4

För ner mopphuvudet i facket för att vrida ur moppen. Håll ned
mopphandtaget och tryck ner det och lyft upp, upprepa tills du är
nöjd. Börja moppa.

Steg 5

Vill du tömma hinken, haka av och ta bort överdelen på själva hinken
och låt vattnet rinna av.

