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DK - Advarsel

Opladning
Batteri-indiatoren har tre lys for at 
vise batteriiveauet. Ved opladning 
vil lysene blinke og gradvis svagt 
på. Når alle de tre lys, lyser konstant 
indikeres der at sprayen er fuldt 
opladet. Når batteri-indikatoren 
blinker på niveau 1, venligst sæt 
sprayen til opladning.

12 måneders garanti
Garantien dækker materiale- og fabrikationsfejl. Garantien dækker ikke 
misbrug såsom uegnede kemikalier og demontering samt nedrustning.

Dette produkt må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. 
Dette produkt skal bortskaffes korrekt eller genbruges for at forhindre 
miljøskader.

FI - Varoitus
• Älä käytä sumutinta palavien, korkean viskositeetin, suuren happopitoi-
suuden tai emäksisyyden ja hyönteistorjuntaan tarkoitettujen nesteiden 
kanssa! (polttoaine, alkoholi, liuottimet, hapot jne.)
• Käytä vain nesteitä joiden pH-arvo on välillä 5-12!
• Älä kohdista suihkua kasvoihin!
• Älä käytä sumutinta ylösalaisin!

Sumuttimen käyttö
1. Kierrä pullo irti kahvasta. Täytä se käytettävällä nesteellä ja kiristä pullo 
takaisin kahvaan. Älä täytä pulloa liikaa!
2. Sumutinta käyttääksesi, paina ja pidä virtakytkintä pohjassa. Vapauta 
virtakytkin sumuttimen sammuttamiseksi.
3. Kierrä suutinta nesteen suihkun säätämiseksi, sumun ja kohdistetun 
suihkun välillä.

Käytön jälkeen
1. Poista ylimääräinen neste 
pullosta ja huuhtele se huolellisesti 
vedellä.
2. Kierrä sumutinpää irti ja huuhtele 
se vedellä.
3. Lisää pulloon puhdasta vettä ja 
käytä sumutinta veden kanssa 
puhdistaaksesi sen sisäpuoliset 
osat.

Lataus
Akun varauksen indikaattorivaloja 
on kolme kappaletta. Latauksen 
aikana valot vilkkuvat ja syttyvät 
yksitellen. Kun akku on täynnä, 
kaikki valot palavat. Kun akun 
varauksen ensimmäinen indikaat-
torivalo vilkkuu pelkästään, lataa 
sumutin.

Takuu 12kk
Takuu kattaa materiaali- ja valmistusvirheet. Takuu ei kata väärinkäyttöä, 
kuten epäsopivien kemikaalien käyttöä sekä laitteen purkamista tai 
pudottamista.

Tätä laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan tulee 
toimittaa asianmukaiselle taholle kierrätykseen ympäristöä vahingoitta-
matta.



SE - Varning

Laddning
Batteri indikatorn har 3 led för att 
visa batteriets laddningsstatus, När 
den laddas blinkar indikator led 
stegvis. När alla 3 indikator led 
lyser konstant är sprayern 
fulladdad. När indikatorn lyser med 
1 led, ska sprayern laddas.

Garanti 12 månader
Garantin täcker material- och tillverkningsfel. Garantin täcker inte 
felaktig användning såsom olämpliga kemikalier och demontering, 
samt tapning.

Denna produkt ska inte kastas tillsammans med hushållsavfall. Denna 
produkt ska kasseras på rätt sätt eller återvinnas för att förhindra skador 
på miljön.

NO - Advarsel

Lading
Batteri- indikatoren har tre lys for å 
vise batterinivå. Ved lading vil 
lysene blinke og gradvis skru seg 
på. Dersom alle tre lys konstant 
lyser, indikerer det at sprayeren er 
fulladet. Når batteri-indikatoren 
blinker på nivå 1, vennligst sett 
prayeren til lading.

Garanti 12 måneder
Garantien dekker material- og produksjonsfeil. Garantien dekker ikke 
misbruk som uegnede kjemikalier og demontering, samt fall.

Dette produktet skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Dette 
produktet skal kastes på riktig måte eller resirkuleres for å forhindre 
skade på miljøet.


