
ARTICLEAN
eemaldatav teleskoopiline tolmuhari

KASUTUSJUHEND

Täname, et ostsid meie toote.
ARTICLEAN puhastab suuri pindu kiiresti ja lihtsalt. Mikrokiudtehnoloogia kasutab miljoneid 

pisikesi kiudusid, mis püüavad kiiresti kinni tolmu, mustuse ja allergeenid, nii et saad koristada 
vaevata ja ilma kahjulikke kemikaale kasutamata.

KARBIS ON:

1x komplekt ARTICLEAN (vars, pea ja lapp)

TOOTE OMADUSED:

Materjal: Mikrokiud + PP + EVA
Suurus: 98,5 x 2,2 x 8,5 cm.

1. Peen mikrofiiberkangast kate

2. Teleskoopiline alumiiniumvars

3. PP-harjapea



KOKKUPANEK

1. Pange riidest lapp harjapeale.

2. vajutage klambrit üles ja alla, et panna 
paika käepide või pingutada vart ja pead.

3. Pikkuse reguleerimiseks keerake vart.

4. Kokkupanek on lõpetatud.

5. Kasutage seda puhastamiseks.

JUHISED:

Vahede puhastamine

Harja pea on piisavalt lame, et puhastada kitsaid vahesid, mida tavaline 
tolmuimeja ei suuda. Saate puhastada voodi all, diivani vahelt jne, et 
teha kodu puhtamaks.

Teleskoopiline vars

Harjal on teleskoopvars, et saaks puhastada ka sealt, kuhu muidu ei 
ulatu. Ei pea muretsema kukkumise pärast, vaid saab koristada ohutult.

Painduv

Harja pead saab painutada mis tahes nurga alla ja tänu kvaliteetsetele 
materjalidele on sellel hea elastsus ning te ei pea muretsema, et liigne 
painutamine võib põhjustada kahjustusi, seega on teil mugav puhastada 
vahesid erinevate nurkade all.

HOOLDUSJUHISED

Mikrokiudriide pesemisel vältige karmitoimelisi pesuvahendeid, pesupehmendajaid või 
pesuvahendeid, mis sisaldavad mingeid pesulisandeid, sealhulgas lõhna- ja hooldusvahendeid. 
Need võivad katta riidekiud ja muuta seega puhastamise vähem tõhusaks.



∑ Raputage lappi õues või prügikoti kohal, et vabaneda 
liigsest tolmust.

∑ Laske kaussi jahedat või sooja (mitte kuuma) vett.
∑ Lisage lapp ja segage käsitsi. Hõõruge käsitsi kõiki tugevalt 

määrdunud kohti.
∑ Leotage lappi 15–20 minutit, seejärel segage uuesti.
∑ Loputage lappi põhjalikult jooksva vee all.
∑ Väänake liigne vesi välja.

Pesta ainult koos teiste mikrokiudlappidega.

Õhu käes kuivatamine:
∑ Raputage mikrokiudlappi ja riputage kuivama otsese päikesevalguse kätte.
∑ Kui riputate need siseruumidesse, veenduge, et need kuivaks hea õhuringlusega kohas.

Ümbertöötlemise ja äraviskamise juhised

See märgistus näitab, et seda toodet ei tohi kogu ELi piirkonnas koos muude 
olmejäätmetega ära visata. Et vältida jäätmete valest käitlemisest tulenevat võimalikku 
kahju keskkonnale või inimeste tervisele, tuleb seade ümber töödelda vastutustundlikult, 

et edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutamist. Kasutatud seadme tagastamiseks 
kasuta palun tagastussüsteeme või võta ühendust poega, kust toode osteti. Nad võivad selle toote 
tagasi võtta keskkonnaohutuks ümbertöötlemiseks.

Tootja annab teada, et toode vastab kohaldatavate EÜ direktiivide nõuetele.


