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ZAČÍNÁME PRACOVAT S MOPEM LUX SMOPTM

Tyčové držadlo

Nádobka

Držák na nádobku

Hlava mopu

Podložka  
z mikrovlákna

Podložka pro  
odstranění jemných 

1.  Zapojte klip na držadle mopu umístěný na horní části  
do otvoru na prostřední části a posuňte součástky tak, 
aby do sebe zapadly (uslyšíte kliknutí). Stejný proces 
aplikujte i pro zapojení spodní části  SMOPTM do 
základny sprejového mopu.

Sestavení sprejového mopu:

2.  Vyjměte nádobku ze základny sprejového mopu.  
Odšroubujte víčko a naplňte nádobku vodou nebo  
přidejte čisticí prostředek, je-li to zapotřebí.

3.  Umístěte nádobu víčkem dolů a vsuňte ji do základny 
sprejového mopu tak, ať bezpečně drží. 

Jak znovu naplnit nádobku:

NÁVOD  POUŽITÍVážený zákazníku,
víme, jak důležité pro Vás je udržovat doma čisté a 
bezpečné prostředí umožňující klidný a zdravý život Vás  
i Vaší rodiny. Blahopřejeme vám! Rozhodli jste se vstoupit 
do zdravého světa společnosti Lux. Váš Lux SMOPTM 
je sprejový mop nové generace s okamžitým účinkem, 
který umožňuje lepší a pohodlnější úklid. Odstraňuje více 
špíny, prachu, mazu a bakterií než kterýkoli jiný mop. Je tak 
jednoduché uklidit váš domov rychleji a efektivněji, s menší 
vynaloženou námahou a bez nutnosti předklánět se.

Přejeme vám pohodlný úklid s mopem SMOPEM.
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6.  Pro odejmutí podložky položte sprejový mop hlavicí  
na podlahu. Přišlápněte nohou podložku a vyjměte 
opatrně násadu mopu.

Jak odejmout podložku z mikrovlákna:

4.  Umístěte podložku z mikrovlákna na podlahu čisticí 
částí směrem dolů. Zapojte hlavici mopu do otvoru  
na podložce a zatlačte, abyste se ujistili, že hlavice 
bude sedět.

5.  Mačkejte spoušť spreje pro vstřik roztoku/vody kdykoli 
je to nutné.

Jak nasadit podložku z mikrovlákna:

-  Nikdy nepoužívejte Lux SMOPTM na površích, které ne-
jsou vhodné pro čištění mopem. Tento výrobek je ideální 
pro sklo, dlaždice nebo dřevěné povrchy. Skladujte Lux 
SMOPTM na rovném povrchu.

-  Buďte opatrní při čištění schodů. Mokrá podlaha může 
klouzat.

ÚDRŽBA 

Čistění podložky mopu

Pozor:

-  Podložky mopu mohou být očištěny ve vlažné vodě 
nebo i v pračce při použití mírného čisticího prostředku.

- Sušte venku, na vzduchu.

- Nepoužívejte bělidla ani změkčovače
- Nežehlete podložky
-  Jestliže vložíte podložku do pračky nebo sušičky, vložte 

ji do speciální taštičky tak, abyste nepoškodili podložku 
ani ostatní prádlo.

-  Vyprázdněte všechnu vodu z nádobky, nepoužíváte-li 
mop po delší dobu.

-  Opatrně vyjměte podložku mopu z držadla. Očistěte 
všechny součásti SMOPTM suchým hadříkem.

- Uskladněte ve svislé poloze v suchém prostředí.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
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