Vložení a výměna akumulátoru
−
−
−

Akumulátorová leštička

Před vložením nebo výměnou akumulátoru se musí leštička vypnout.
K odstranění akumulátoru je potřeba stisknout spony na stranách akumulátoru a vytáhnout ho
ven.
Vložte akumulátor do leštičky. Pokud nebude jeho okraj v jedné úrovni s okrajem leštičky,
akumulátor nelze v leštičce upevnit.

Nabíjení akumulátoru
Zapojte nabíjecí adaptér do síťové zásuvky a poté vložte akumulátor do nabíječky. Když se
akumulátor vloží správně, rozsvítí se červená LED kontrolka, která signalizuje, že probíhá nabíjení.
Pokud se LED kontrolka nerozsvítí, ani když akumulátor vyberete a znovu vložíte, tak je akumulátor
vadný a musí se vyměnit za nový. Po dokončení nabíjení odpojte kabel nabíječky ze síťové zásuvky.
Pozor: Akumulátor nabíjejte jen přiloženou nabíječkou, protože jinak se může poškodit
nebo může dojít k úrazu osob.
− Akumulátor je při dodání nabitý jen zčásti a před použitím se musí nabít.
− Plná kapacita akumulátoru se dosáhne asi po 4 cyklech nabití a vybití.

Uvedení do provozu

Obj. č.: 84 20 04

Upevnění lešticích polštářků
Leštička se dodává s jedním bavlněným a jedním plstěným polštářkem.
Hrubý lešticí polštářek je určen pro aplikaci lešticího prostředku a jemnější polštářek
se používá k leštění.
−
−

Pokud pokládáte leštičku na stůl, položte ji tak, aby disky byly nahoře.
Nasaďte na lešticí disk vhodný polštářek. Polštářek musí být natažen rovnoměrně na celém
povrchu disku.

Zapnutí a vypnutí
Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup akumulátorové leštičky HP Autozubehör.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku
do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste
jim odevzdali i tento návod.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Rozsah dodávky
Leštička
2x lešticí polštářek
Nabíječka
Akumulátor (1200 mAh)

Chcete-li leštičku zapnout, stiskněte přepínač ON/OFF. Pokud ji chcete vypnout, stiskněte znovu
přepínač ON/OFF, aby se tlačítko uvolnilo.

Leštění
−
−
−
−
−
−

Použijte hrubý lešticí polštářek.
Naneste rovnoměrně na celý povrch lešticího polštářku lešticí prostředek a zapněte leštičku.
Pohybujte leštičkou plynule po celém leštěném povrchu a netlačte na ní.
Předtím než leštičku zvednete z leštěného povrchu, vždy ji nejdříve vypněte.
Pro doleštění celého povrchu karoserie odstraňte hrubý polštářek a nasaďte na disk jemný lešticí
polštářek.
Stejným způsobem a směrem jakým jste nanášeli lešticí prostředek, vyleštěte jemným polštářkem
povrch do požadovaného lesku.

Pokyny pro dosažení nejlepších výsledků při leštění:
−
−
−
−
−
−

Umývejte auto alespoň 1x za 2 týdny.
Vždy umývejte auto seshora dolů.
Nejdříve vyleštěte větší plochy (např. střechu a přední kapotu) a poté menší plochy (např. dveře).
Špatně přístupné plochy vyleštěte ručně.
K leštění používejte jen čisté lešticí polštářky.
Náhradní lešticí polštářky můžete zakoupit u svého prodejce.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění
Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do akumulátorové
leštičky. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti,
nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření.
Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí!
Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí
pro děti, neboť by je mohly spolknout.
Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.
K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné
prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky
mohly poškodit povrch a součásti výrobku.
−
−
−
−

Lešticí polštářky pravidelně vyperte v ruce. Neperte je v pračce.
Pokud nebudete leštičku delší čas používat, odstraňte lešticí polštářek z disku.
Během uskladnění pokládejte leštičku diskem nahoru.
Pro zachování dlouhé životnosti akumulátoru je potřeba ho nabíjet okamžitě po zakoupení
a poté znovu každé 2 – 3 měsíce.

−
−
−

Leštičku zapínejte a vypínejte, jen když se lešticí disk dotýká povrchu, který chcete leštit.
Netlačte na nástroj.
Nepoužívejte příliš velké množství lešticích prostředků, protože lešticí polštářek by mohl
vyklouznout z lešticího disku.

−

Používejte pouze dodávaný nabíjecí adaptér AC/DC.
Při vytahování adaptéru ze síťové zásuvky držte adaptér po stranách za tělo
a netahejte ho za kabel.

Recyklace
Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných
zákonných ustanovení.
Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje
Napájení:
Volnoběh:
Hmotnost:
Doba nabíjení:
Příkon:
Průměr lešticího disku:
Nabíječka:

Aku 18 V DC; 1200 mAh
3 000 min-1
cca 2,5 kg
9 – 10 hodin
60 W
240 mm
230 V AC / 18 V DC, 335 mAh

Manipulace s bateriemi a akumulátory
Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí,
že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií
vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých
dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky.
V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice!
Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány
do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze!
Nabíjet můžete pouze akumulátory.
Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem
a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak,
aby nedocházelo k poškození životního prostředí!
K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby
v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Záruka
Na akumulátorovou leštičku HP Autozubehör poskytujeme záruku 24 měsíců.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení,
nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Šetřete životní prostředí!
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