model: ZLR 02

lanula

Confortul la îndemâna oricui

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
Aparat de curăţat scame
Vă rugăm citiţi cu atenţie aceste intrucţiuni înainte de utilizarea aparatului.
Unic importator în România : s.c. ZASS Romania s.r.l. (CUI RO15328988)
Str. Coşbuc nr. 4, cod 540120, Tg. Mureş, jud. Mureş
Telefon/Fax : 0265-262870, 0265-269209, Fax: 0265-307670
www.zassromania.ro, e-mail: office@zass.ro, office@sero.ro

Indicaţii pentru protecţia mediului înconjurător
Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne
sprijiniţi şi să participaţi la protejarea resurselor naturale şi a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a
acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteţi găsi în acest manual sau în certificatul de garanţie.
Felicitări pentru cumpărarea acestui produs ZASS. Ca toate produsele ZASS, şi acesta a fost conceput pe baza celor mai noi cunoştinţe tehnice şi sau utilizat în fabricaţie cele mai fiabile şi moderne componente electrice/electronice.
Înainte de a pune aparatul în funcţiune, vă rugăm să acordaţi câteva minute citirii instrucţiunilor de utilizare care urmează.
Vă mulţumim !

ATENŢIE ! - MĂSURI DE SIGURANŢĂ
• Vă rugăm păstraţi instrucţiunile de utilizare, certificatul de garanţie, chitanţa de cumpărare şi ambalajul produsului.
• Nu introduceţi aparatul în apă sau în alte lichide. Nu lăsaţi acest aparat fără supraveghere la îndemâna copiilor.
• Acest aparat nu este destinat a fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu dizabilităţi fizice, senzoriale sau mentale. Utilizatorii fără experienţă şi care
nu cunosc aparatul, sau cei cărora nu li s-au dat instrucţiunile pentru utilizator, trebuie să fie supravegheaţi de o persoană care răspunde de
siguranţa lor.
• Acest aparat este conceput numai pentru utilizare casnică şi exclusiv pentru hainele şi tesaturile de mobilă indicate în acest manual.
• Nu utilizaţi acest aparat ca epilator sau aparat de ras. Nu utilizaţi acest aparat pe animale !
• Nu utilizaţi acest aparat pe ţesături delicate cum ar fi caşmirul sau mătasea.
• Nu curăţaţi aparatul cu apă sau alte soluţii chimice.
• A se utiliza numai cu baterii alcaline tip AA (neincluse).

• Acest aparat este destinat numai pentru utilizare casnică. Nu folosiţi aparatul pentru alte scopuri decât cele menţionate în instrucţiuni. Firma
producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului.
INSTRUCŢIUNI DE OPERARE
Aparatul de curatat scame ZASS ZLR 02 aparţine acelui grup de articole care sunt întotdeauna utile să le ai prin preajma, aşa cum este necesar să
păstrăm puloverele, tricourile şi jachetele îngrijite şi curate. Practic, uşor de manevrat şi utilizat.
Acest aparat funcţionează cu 2 baterii tip AA (R6) (UM-2). Daca aparatul nu este utilizat o perioadă mai lungă de timp, scoateţi bateriile din aparat.
Întindeţi hainele de curăţat pe o suprafaţă plană, de preferat pe o masă de călcat sau orice altă suprafaţă acoperită cu pânză sau suspendate pe un
umeraş de haine. Deschideţi compartimentul bateriilor şi introduceţi bateriile respectând polaritatea indicată. Închideţi compartimentul bateriilor. Puneţi
comutatorul de Pornit/Oprit (On/Off) în pozitia Pornit (On) şi începeţi să eliminaţi scamele apărute pe ţesătură.
Reglaţi ghidajul de protecţie a ţesăturii în poziţia dorită conform tipului şi lungimii firului ţesăturii de tratat.
Cutia detaşabiă va aduna toate scamele şi cocoloaşele scoase din ţesătură şi poate fi golită şi curăţată la sfarsitul acestei operaţii.
DACA NU FUNCŢIONEAZĂ:
• Verificaţi dacă bateriile au fost introduse corect conform polarităţii indicate.
• Verificaţi dacă bateriile nu sunt cumva epuizate.
• Verificaţi dacă grila permite lamelor să se rotească uniform.
CURĂŢAREA LAMELOR ŞI A GRILEI
Puneti comutatorul de Pornit/Oprit în pozitia Oprit (Off) şi scoateţi bateriile.
Scoateţi ghidajul de protecţie tragand de el în exterior şi scoateti grila cu totul, ridicand din lateral cu ajutorul unei surubelniţe cu cap plat sau al unei
monezi.
Scoateţi lamele şi curataţi-le cu ajutorul periei speciale furnizate. Aceeaşi operaţie de curăţare poate fi efectuată şi pentru grilă.
Această operaţie fiind terminată, introduceţi lamele în locaşul lor rotind uşor discul pentru a nimeri poziţia corectă. Reintroduceti grila şi ghidajul de
protecţie.
Pachetul conţine:
- aparat de curatat scame ZASS ZLR 02 - capac de protecţie - periuţa de curăţare - manual de utilizare în limba română
CERTIFICAT DE GARANŢIE
Perioada de garanţie este de 2 ani, calculată de la data vânzarii. Păstraţi chitanţa sau factura
de cumpărare pentru a putea beneficia de garanţie. Prestarea serviciului de garanţie constă în
înlocuirea sau repararea unui aparat care prezintă defecţiuni materiale sau de fabricaţie.
Luarea înapoi cu anularea contractului de vânzare-cumparare nu este posibilă. Serviciul de
garanţie nu este prestat în cazul uzurii normale, a utilizării abuzive sau necorespunzatoare, în
cazul modificării stării originale a aparatului, în cazul efectuarii lucrărilor de curăţare a
aparatului sau în cazul deteriorării aparatului de utilizator sau de persoane terţe, în cazul
pagubelor cauzate de condiţii externe sau de baterii. Serviciul de garanţie este prestat numai în
cazul în care produsul deteriorat este însoţit de chitanţa sau factura de cumpărare şi de acest
certificat de garanţie completat, datat şi semnat de unitatea de la care a fost achiziţionat
produsul.

Model/Produs: Aparat de curăţat scame ZRL 02
Numarul serial: ____________________________
Vândut prin: ______________________________
Data vânzarii / data livrării: ___________________
Ştampila/semnătură vânzător:

Cumpărător: ______________________________

