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Nota:

Remova o sistema de esfregona 
OZMO™ pré-instalado

Adicione água

Prenda o pano de limpeza descartável
*  Prenda apenas o pano de limpeza descartável 
ao OZMO™ Pro. O pano de limpeza de 
microfibra lavável/reutilizável não é compatível 
com o OZMO™ Pro.

   Quando prender o pano de limpeza descartável, 
certifique-se de que o lado fofo está preso à placa 
do pano de limpeza e o lado com pontos fica 
virado para fora.

*  Para prolongar a vida útil do 
OZMO™ Pro é recomendada a 
utilização de água purificada ou 
destilada.

*  Não mergulhe o OZMO™ Pro em 
água.
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1.  Com uma esfregona elétrica que oscila até 480 vezes por minutos, o OZMO™ Pro é aplicável em áreas de 
grande concentração  de sujidade ou pó.

2.  Antes de instalar o OZMO™ Pro, certifique-se de que as tomadas estão bem secas.
3.  Evite a utilização do OZMO™ Pro em tapetes
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*  Quando o DEEBOT acabar de lavar, esvazie o   
reservatório.

Seque bem as tomadas

Comece a lavar

Instale o OZMO™ Pro

Remova o OZMO™ Pro e volte a instalar 
o sistema de esfregona OZMO™
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Limpe o OZMO™ Pro Clean

Resolução de problemas

8
*  Para uma manutenção adequada, limpe 
o OZMO™ Pro com um pano seco limpo .  
* Não passe o OZMO™ Pro por água.

Nº. Problrma Solução

1
Quando o OZMO™ Pro estiver a funcionar, o volume 
é mais alto quando comparado com a utilização do 
sistema de esfregona OZMO™.

Isto é normal, pois o OZMO™ Pro fornece uma oscilação 
elétrica da esfegona de até 480 vezes por minuto.

2
O DEEBOT fica preso enquanto limpa com o   OZMO™ 
Pro instalado.

O DEEBOT pode ter dificuldade em passar por cima de 
obstáculos   quando usar o OZMO™ Pro. Ajude o DEEBOT 
 caso haja um problema.

Para países da UE
Para informação sobre a Declaração de Conformidade da 
UE visite 
https://www.ecovacs.com/global/compliance
  
           
        
Eliminação correta deste produto
Este sinal indica que este produto não deve ser eliminado 
com o lixo doméstico em toda a UE. Para evitar potenciais 
danos ao meio ambiente e à saúde humana resultantes da 
eliminação não controlada de resíduos, recicle-o de forma 
responsável, promovendo a reutilização sustentável dos 
recursos materiais. Para reciclar o seu aparelho usado, 
sirva-se dos sistemas de devolução e recolha, ou então 
contacte o revendedor a quem comprou o produto. Estes 
poderão reciclá-lo de forma segura.
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