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Dėkojame, kad įsigijote mūsų gaminį.
ARTICLEAN greitai ir lengvai valo didelius paviršius. Mikropluošto šluostė, padengta milijonais mažų 

plaušelių, efektyviai sulaiko dulkes, purvą ir alergenus, todėl galite valyti be vargo, nenaudodami 
kenksmingų cheminių medžiagų.

PAKUOTĖJE YRA:

1 ARTICLEAN rinkinys (kotas, šepečio šluostės pagrindas ir šepečio šluostė)

GAMINIO SPECIFIKACIJOS:

Medžiaga: Mikropluoštas, PP, EVA
Matmenys: 98,5x2,2x8,5 cm

1. Smulkaus mikropluošto šepečio šluostė

2. Teleskopinis aliumininis kotas

3. PP šepečio šluostės pagrindas



SURINKIMAS

1. Uždėkite šepečio šluostę ant šluostės 
pagrindo.

2. Pastumkite užraktą į viršų ir žemyn, kad 
pritvirtintumėte arba priveržtumėte šluotos 
kotą ir šluostės pagrindą.

3. Pasukite kotą, kad nustatytumėte norimą 
ilgį.

4. Surinkimas baigtas.

5. Šluotą naudokite valymui

NURODYMAI:

Išvalykite tarpus

Šepečio pagrindas pakankamai plokščias, kad galėtų išvalyti siaurus 
tarpus ir pasiekti sunkiai prieinamas vietas, kurių nepavyksta pasiekti 
įprastu dulkių šepečiu. Galite išvalyti po lovos apačia, sofos ar bet 
kuriuos kitus tarpus, kad namai taptų švaresni.

Teleskopinė anga

Dulkių šepetys turi teleskopinę angą, dėl kurios galima valyti net ir 
aukštyje, kurio nepasiekiate. Nuo šiol galite jaustis saugūs ir nesijaudinti 
dėl tikimybės nukristi iš aukštai.

Lankstumas

Šepečio pagrindą galima sulenkti bet kokiu kampu, o aukštos kokybės 
medžiagos užtikrina jo lankstumą. Todėl nereikia nerimauti, kad dėl 
pernelyg didelio lenkimo kampo šepetys gali sulūžti. Dėl tokio lankstumo 
itin patogiai išvalysite įvairius tarpus.

PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

Skalbdami mikropluošto šluostes, venkite muilo su sintetiniais priedais, audinių minkštiklio ar 
skalbiklio su bet kokiais skalbimo priedais, įskaitant kvapiklius ir audinių kondicionierius. Jie gali 
padengti šluostės plaušelius ir sumažinti plaušelių valymo efektyvumą.



∑ Iškratykite šluostę lauke arba į šiukšlių dėžę, kad 
pašalintumėte susikaupusių nešvarumų perteklių.

∑ Į kriauklę ar kitą plovimui tinkamą talpą pripilkite vėsaus 
arba šilto vandens (tik ne karšto).

∑ Panardinkite šluostę ir plaukite ją rankomis. Stipriai
išteptas vietas patrinkite rankomis.

∑ Pamirkykite šluostę(-es) 15-20 minučių, tada dar kartą 
patrinkite.

∑ Kruopščiai nuplaukite šluostes po tekančiu vandeniu.
∑ Išgręžkite vandens perteklių.

Skalbkite tik su kitomis mikropluošto šluostėmis

Leiskite džiūti natūraliai:
∑ Nukratykite mikropluošto šluostes ir pakabinkite džiūti tiesioginėje saulės šviesoje.
∑ Jei džiaunate šluostes patalpoje, užtikrinkite, kad tai būtų patalpa su gera oro cirkuliacija.

Rūšiavimo ir šalinimo instrukcijos

Šiuo ženklu nurodoma, kad ES teritorijoje šis gaminys neturėtų būti šalinamas kartu su 
kitomis buitinėmis atliekomis. Siekiant išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai 
dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, atsakingai atskirkite šį gaminį nuo kitų atliekų ir 

skatinkite tvarų pakartotinį materialinių išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą prietaisą, 
naudokitės grąžinimo ir surinkimo sistemomis arba kreipkitės į pardavėją, iš kurio įsigijote gaminį. 
Pardavėjas gali priimti šį gaminį saugiam perdirbimui.

CE ženklinimas yra prekės gamintojo deklaracija, kad gaminys atitinka taikomų EB 
direktyvų reikalavimus.


