ležité bezpe nostní pokyny
ed použitím systému si všechny pokyny dob e p
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NÁVOD K OBSLUZE VROOM
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Sou ást balení
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Vroom se zasunovací hadicí se št rbinovou koncovkou
Víceú elový nástavec na podlahy/kobere ky
Teleskopická trubice
Instala ní sou ástky

Všeobecné informace
Vroom je vestav ný, samostatný, snadno p ístupný systém s hadicí sloužící k rychlému
úklidu na místech, kde je nejvíce pot eba – kuchyn , koupelny, prádelny, p edsín a
garáže.
Vroom se instaluje jednoduše do spodní ásti kuchy ské linky, takže je možnost rychlého
úklidu stále po ruce. Na hadici p ístroje dosáhnete ve sk ce snadno, uklidíte suché
ne istoty a hadice se po dokon ení práce automaticky zasune zp t.
Vysava nebo smeták jsou zbyte né – Vroom ud lá všechnu práci za n . Tento
inovativní výrobek p edstavuje revoluci v úklidu.

-

te.

i tahání hadice kolem roh dávejte pozor, aby nedošlo k jejich od ení.
Nepoužívejte na mokré povrchy.
Nedovolte používat jako hra ku.
Používejte pouze v souladu s touto p íru kou. Používejte pouze p íslušenství
doporu ené výrobcem.
Pokud p ístroj nepracuje jak má, kontaktujte svého prodejce.
Na hadici nestoupejte, ani po ní necho te.
Nevysávejte žádné ho ící i doutnající p edm ty jako cigarety, zápalky nebo
horký popel. Nepoužívejte k vysávání jakýchkoli tekutin.
Neinstalujte ve vlhkých prostorách nebo v blízkosti net snících potrubí i
odpad .

Vlastnosti Vroomu
Vroom je dodáván s teleskopickou trubicí, víceú elovým nástavcem na
podlahy/kobere ky. Konec hadice je dvojitý - jako št rbinový nástavec, který d lá
z každého úklidu mžik!

Nastavitelná teleskopická trubice

Délka teleskopické trubice je nastavitelná tak, aby pro vás byl jakýkoli úklid pohodlný (58
cm zasunutá a 93 cm vytažená).

Št rbinový nástavec / rukoje hadice

Použití rukojeti se št rbinovým nástavcem pomáhá rychle se zbavit
rozsypaného v kuchyni, koupeln , prádeln , garáži nebo díln .

Víceú elový nástavec na podlahy / kobere ky

Návod k obsluze

Používá se ke snadnému úklidu podložek, koberc , kachli ek i tvrdých podlah.

Vroom se zapíná automaticky nadzdvižení rukojeti z
držáku a mírném pooto ení. Aby se systém spustil,
musí být držák rukojeti pod úhlem 90°. Vytáhn te
hadici na pot ebnou délku (až 7,3 metru) a v okamžiku
ukli te jakékoli suché ne istoty.

Záruka

Smetí se p es potrubí centrálního vysava e dostane do sb rné nádoby sací jednotky.
Proud vzduchu z centrálního vysava e pomáhá zasunout hadici, takže s ní jednoduše
jdete sm rem ke sk ce. Systém se odpojí, jakmile vložíte rukoje zp t do držáku.

ehokoli

Na Vroom je poskytována záruka v délce dvou let od data nákupu na závady na
materiálu a zpracování za p edpokladu b žného používání a údržby.
Jedná se o jedinou a výhradní záruku. Veškeré další záruky, v etn odvozených záruk na
obchodovatelnost nebo vhodnost k ur itému ú elu, jsou vylou eny. Tato záruka se týká
pouze odpov dnosti zde popsané, neexistuje jakákoli odpov dnost za jakékoli následné,
náhodné i zvláštní škody vzniklé v souvislosti s používáním tohoto systému.

