
Hurricane Spin Scrubber – návod k použití 
Čistěte snadno a bez námahy! Praktické nástavce vyčistí téměř každý povrch vhodné na čištění jak velkých ploch, tak i 
nejmenších spár. 
UPOZORNĚNÍ: Před použitím tohoto přístroje se ujistěte, že máte nasazené rukavice a brýle, abyste předešli styku s čistícím 
prostředkem. 
 
POPIS PRODUKTU 

 
1. Hlavní držák 7. Tlačítko k připojení nástavce 

2. Tlačítko ON/OFF (zapnout/vypnout) 8. Poslední část přístroje, na kterou připnete čistící nástavec 

3. Kryt vstupu pro dobíjení 9. Dobíjecí adaptér  

4. Vstup pro dobíjení přístroje 10.  Čistící nástavec Dome Brush Head 

5. Tlačítko ke spojení částí přístroje 11. Čistící nástavec Flat Brush Head 

6. Prodlužovací držák 12. Čistící nástavec Corner Brush 

 
SKLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE 

1. Přístroj bez prodlužovací rukojet 
 

2.  Přístroj s prodlouženou rukojetí  
 

3. Nasazení čistícího nástavce – čistící nástavec (vybírejte ze 3 
různých druhů) nasadíte na konec kartáče. 

 
TYPY KARTÁČŮ – KDE POUŽÍVAT 
DOME BRUSH (10) – vhodný na vše  
FLAT BRUSH (11) – vhodný na velké rovné plochy 
CORNER BRUSH (12) – vhodný na spáry, rohy a úzká místa 
 
POUŽITÍ 
Čistící hlavici (pouze štětiny) namočte do vody se saponátem. Ostatní části přístroje nesmí přijít do styku s vodou. 
Pro zapnutí přístroje zmáčkněte tlačítko ON (2).  
Poté můžete začít čistit, na přístroj příliš netlačte nebo se čistící hlavice zastaví a poškodí. 
Po umytí zmáčkněte tlačítko OF (2) a sundejte čistící hlavici. Tu dostatečně umyjte od saponátů a dalších chemikálií. 
Zbytek přístroje otřete pouze vlhkým hadrem. 
 
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 
Všechny části kromě čistící násady je nutno umývat pouze vlhkým hadrem. 
Nepoužívejte žádné chemikálie a alkoholové prostředky. 
Hlavice by neměla být ponořená do vody celá, pouze čistící štětiny. 
Po použití přístroje přístroj rozložte a po otření nechte uschnout.  
 
DOBÍJENÍ BATERIE 
Pokud přístroj nabíjíte, ujistěte se, že je vypnutí. Spínač je v poloze OFF. 
Vložte adaptér do vstupu pro nabíjení. Červené světlo znamená, že se přístroj dobíjí. 
První nabíjení by mělo být dlouhé maximálně 20 hodin, ale doporučujeme sledoval LED diodu (pokud svítí zeleně, dobíjení 
okamžitě ukončete – baterie by se mohla poškodit). 
Všechny další nabíjení by mělo být dlouhé 8 hodin, přesto však doporučujeme znovu sledovat stav LED diody. 
Během nabíjení nepřepínejte tlačítko OFF. 


