ARTICLEAN
практична телескопична четка за прах

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
Благодарим ви, че закупихте нашия продукт.
ARTICLEAN почиства големите повърхности бързо и лесно. Иновативната формула използва
милиони малки фибри за бързото улавяне на прах, мръсотия и алергени, така че да можете
да почиствате без усилия и без да използвате вредни препарати.
ПАКЕТЪТ СЪДЪРЖА:
1x комплект ARTICLEAN (пръчка, глава и кърпа)
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА:
Материал: Мъкрофибърна кърпа + PP + EVA.
Размер: 98,5 x 2,2 х 8,5 см.

1.

Характеристики на микрофибърната
кърпа

2.

Телескопичен алуминиев прът

3.

PP панел

МОНТИРАНЕ
1. Поставете почистващата кърпа върху
основния панел.
2. Натиснете ключалката нагоре и надолу,
за да загнездите дръжката или затегнете
основата и панела.
3. Завъртете пръчката, за да регулирате
дължината.
4. Монтирането е завършено.
5. Можете да започнете да чистите.
НАЧИН НА УПОТРЕБА:

Почистване
Повърхността на почистващата повърхност е достатъчно плоска, за
да се справи със зони, които обикновените парцали за прах не могат
да почистят. Ще можете да почистите под леглото, дивана и под
другите мебели и да направите дома си по-чист.
Телескопична извиване
Благодарение на многофункционалността на уреда, ще можете да
почиствате дори труднодостъпните пространства, които до сега са
представлявали предизвикателство за вас.
Гъвкавост
Главата на четката може да бъде огъната под всякакъв ъгъл, а
висококачествените ѝ материали я правят достатъчно еластична, за
да не се притеснявате от прекомерно огъване, което може да я
увреди. По този начин ще можете бързо и лесно да почиствате
всички труднодостъпни пространства.

УКАЗАНИЯ ЗА ГРИЖИ
Когато перете микрофибърни кърпи, избягвайте употребата на сапун или перилни препарати,
както и омекотители. Те могат да увредят фибрите по повърхността и да намалят
ефективността на уреда при почистване.
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Най-добре изтръскайте микрофибърната кърпа - това е
напълно достатъчно.
За допълнително почистване, можете да изплакнете
кърпата в хладка (не гореща) вода.
Накиснете кърпата и деликатно я изперете. Натъркайте
внимателно силно замърсените зони.
Накиснете кърпата за 15-20 минути и след това
изплакнете с чиста вода.
Изцедете внимателно кърпата.
След изсъхване, можете да използвате отново.

Перете заедно само с други микрофибърни кърпи
Сушене:

∑
∑

Изтръскайте кърпите от микрофибър и закачете да изсъхнат на пряка слънчева
светлина.
Ако простирате на закрито, моля уверете се, че в помещението има достатъчно чист
въздух.

Инструкции за рециклиране и изхвърляне
Този знак показва, че продуктът не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци
на територията на Европейския съюз. За да намалите вредите за околната среда
или човешкото здраве, причинени от неправилното изхвърляне на битови
отпадъци, рециклирайте продукта, за да може частите му да бъдат използвани отново. За да
върнете използваното устройство, моля, използвайте системата за връщане и събиране или
се свържете с търговеца, от където е закупен продуктът. Търговецът може да се погрижи за
екологичното му рециклиране.
Декларация на производителя, че продуктът отговаря на всички директиви,
приложени от Европейската комисия.

