SK
ROVUS BROOM JET – KEFA S TRYSKOU
NÁVOD NA POUŽITIE
Pred použitím si prosím dôkladne prečítajte tento návod a odložte si ho pre budúcu referenciu.

UPOZORNENIA
Tento produkt je určený len na použitie v domácnosti.
Tento produkt nie je hračka. Deti a osoby s obmedzenými fyzickými,
zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami by ho nemali používať.
Vysoký tlak. Pri nesprávnom použití a bez dostatku obozretnosti môže byť
prúd vody z trysky nebezpečný pre osoby, zvieratá a predmety.
S kefou a vodnou tryskou by ste mali zaobchádzať opatrne a pred samotným
použitím ich otestujte na malom (skrytom) povrchu.
Napriek tomu, že zariadenie bolo dôkladne skontrolované, zodpovednosť za
používanie a jeho následky nesie výhradne používateľ.
Ďakujeme Vám že ste si zakúpili Rovus Broom Jet – výkonnú čistiacu kefu s tryskou, ktorá zametá, drhne a zmýva všetku špinu a prach! Ideálna
na čistenie terás, chodníkov, garážových dverí a oveľa viac!
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Páka ON/OFF (zapnutie/vypnutie)
Hadica
Zaskrutkovať & utiahnuť
Rukoväť
Zaskrutkovať & utiahnuť
Teleskopická tyč
Tryska na prúd vody
Rozprašovacia tryska
Teleskopická tyč (natiahne sa o 1.5 m)
Otočiť a uvoľniť
Rozprašovacia hlavica
Stierka

AKO ZMONTOVAŤ KEFU S TRYSKOU BROOM JET:
1) Zaskrutkujte a utiahnite rukoväť (v smere hodinových ručičiek) k teleskopickej tyči.
2) Zaskrutkujte a utiahnite hlavicu kefy (v smere hodinových ručičiek) k teleskopickej tyči.
AKO PREDĹŽIŤ KEFU S TRYSKOU BROOM JET:
1) Odskrutkujte (proti smeru hodinových ručičiek) stredný a/alebo spodný uťahovací krúžok, aby ste uvoľnili tyč.
2) Natiahnite na požadovanú dĺžku.
2) Zaskrutkujte (v smere hodinových ručičiek), aby ste znova dotiahli tyč.
AKO PRIPOJIŤ KEFU S TRYSKOU BROOM JET:
3) Pripojte záhradnú hadicu – nie je súčasťou tohto produktu – k rukoväti.
* Rovus Broom Jet sa dá pripojiť k akejkoľvek štandardnej záhradnej hadici.
REGULÁCIA PRIETOKU VODY:
Kefa s tryskou Rovus Broom Jet Vám umožňuje regulovať prietok vody.
Na otvorenie prietoku otáčajte páku SMEROM NADOL, kým nedosiahnete požadovanú silu prietoku.
Na zatvorenie prietoku otáčajte páku SMEROM NAHOR.
AKO PRIPOJIŤ TRYSKY:
1) Odskrutkujte (proti smeru hodinových ručičiek) kefu z teleskopickej tyče.
2) Zaskrutkujte (v smere hodinových ručičiek) požadovanú trysku na rozprašovaciu hlavicu.
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