
ARTICLEAN
noņemama teleskopiskā putekļu slotiņa

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

paldies, ka iegādājāties mūsu produktu.
ARTICLEAN ļauj ātri un viegli notīrīt lielas virsmas. Mikrošķiedras lupatiņas virsmā ir izmantotas 

miljoniem sīkas šķiedras, kas ātri aizķer visus putekļus, netīrumus un alergēnus, lai jūs varētu visu 
ātri iztīrīt bez lielas piepūles un neizmantojot kaitīgus ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus.

KOMPLEKTĀ IETILPST:

1x ARTICLEAN komplekts (stienis, galviņa un audums)

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS:

Materiāls: Mikrošķiedra + polipropilēns (PP) + 
etilēnvinilacetāts (EVA).
Izmēri: 98,5x2,2x8,5 cm.

1. Smalkas mikrošķiedras auduma pārvalks

2. Teleskopiskais alumīnija stienis

3. PP panelis



UZSTĀDĪŠANA

1. Uzlieciet auduma pārvalku uz paneļa.

2. nospiediet sprādzi uz augšu un uz leju, lai 
ievietotu rokturi vai pievelciet stieni un 
paneli.

3. Pagrieziet stieni, lai noregulētu garumu.

4. Uzstādīšana ir pabeigta.

5. Izmantojiet to tīrīšanai

NORĀDĪJUMI:

Tīrīt spraugas

Slotiņas galva ir pietiekami plakana, lai ar to varētu iztīrīt dažas šauras 
spraugas un atrisinātu uzdevumus, ko parasts putekļsūcējs nespēj. Jūs 
varat iztīrīt zem gultas, dīvāna spraugu vai jebkuru citu spraugu, padarot 
māju spodrāku.

Teleskopiskais caurums

Spraugu putekļu slotiņai ir teleskopisks atvērums, ar kuru var tīrīt 
jebkurā augstumā, kuru jūs nevarat sasniegt. Neuztraucieties par to, ka 
varat nokrist no augstas vietas, parūpējieties par savu drošību.

Salokāma

Slotiņas galviņu var saliekt jebkurā leņķī, un augstas kvalitātes materiāli 
nodrošina labu elastību, un jums nav jāuztraucas, ka to pārāk saliekot, 
varat to sabojāt, tāpēc ir ērti tīrīt spraugas dažādos leņķos.

KOPŠANAS NORĀDĪJUMI

Mazgājot mikrošķiedras lupatiņas, izvairieties no asām ziepēm, audumu mīkstinātājiem vai 
mazgāšanas līdzekļiem ar jebkādām veļas mazgāšanas piedevām, tostarp smaržvielām un audumu 
mīkstinātājiem. Tie var iesūkties auduma šķiedrās un padarīt tās mazāk efektīvas tīrīšanai.



∑ Izkratiet audumu ārā vai atkritumu maisā, lai atbrīvotos no 
liekajiem netīrumiem.

∑ Ielejiet izlietnē vēsu vai siltu ūdeni (ne karstu).
∑ Ielieciet audumu un maisiet ar rokām. Ar rokām noberziet 

visas stipri iekrāsotās vietas.
∑ Mērcējiet drānu (-as) 15 līdz 20 minūtes, pēc tam vēlreiz 

sakratiet.
∑ Rūpīgi noskalojiet dvieļus zem tekoša ūdens.
∑ Izgrieziet lieko ūdeni.

Mazgājiet tikai ar citām mikrošķiedras lupatiņām

Gaisa žāvēšana:
∑ Izkratiet mikrošķiedras lupatiņas un pakariet nožūt tiešos saules staros.
∑ Ja tās piekarat telpās, novietojiet tās vietā, kur ir laba gaisa cirkulācija.

Otrreizējās pārstrādes un iznīcināšanas instrukcijas

Šis marķējums norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves 
atkritumiem visā ES. Lai novērstu iespējamo kaitējumu videi vai cilvēku veselībai, ko var 
radīt nekontrolēta atkritumu izmešana; ir atbildīgi pārstrādāt atkritumus, lai veicinātu 

ilgtspējīgu materiālu resursu atkārtotu izmantošanu. Lai atdotu lietotu ierīci, izmantojiet 
atgriešanas un savākšanas sistēmas vai sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura iegādājāties šo 
produktu. Viņi var nodot šo produktu videi drošai pārstrādei.

Ražotāja apliecinājums, ka produkts atbilst piemērojamo EK direktīvu prasībām.


