
ARTICLEAN
odnímatelný teleskopický prachový kartáč

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu.
ARTICLEAN čistí velké plochy rychle a snadno. Povrch látky z mikrovlákna využívá miliony malých 
vláken k rychlému zachycení prachu, nečistot a alergenů, takže můžete bez námahy uklízet, aniž 

byste použili škodlivé chemikálie.

OBSAH BALENÍ:

1x sada ARTICLEAN (tyč, hlavice a hadřík)

SPECIFIKACE PRODUKTU:

Materiál: Mikrovlákno + PP + EVA.
Velikost: 98,5 x 2,2 x 8,5 cm.

1. Jemný potah z mikrovlákna

2. Teleskopická hliníková tyč

3. PP panel



INSTALACE

1. Nasaďte látkový kryt na panel.

2. Stlačením spony nahoru a dolů upevněte 
rukojeť nebo utáhněte tyč a panel.

3. Otočením tyče upravte délku.

4. Instalace je dokončena.

5. Použijte jej k čištění.

POKYNY:

Vyčistěte mezeru

Hlava kartáče je dostatečně plochá, aby vyčistila úzké mezery a jiná 
místa, kam se běžná prachovka nedostane. Můžete vyčistit prostor pod 
postelí, okolo pohovky nebo jakoukoli jinou mezeru, aby byl váš dům 
čistější.

Teleskopická tyč

Tato prachovka má teleskopickou tyč, kterou lze použít na čištění v 
jakékoli výšce, kam nedosáhnete. Nebojte se pádu z výšky a chraňte své 
zdraví.

Ohebná

Kartáčovou hlavu lze ohýbat v libovolném úhlu a díky vysoce kvalitním 
materiálům má dobrou pružnost a nemusíte se bát nadměrného ohýbání, 
které by způsobilo poškození, takže můžete prakticky čistit mezery pod 
různými úhly.

POKYNY PRO PÉČI

Při praní hadříku z mikrovláken se vyvarujte drsného mýdla, aviváže nebo čisticích prostředků s 
jakýmikoli přísadami do prádla, včetně vůní a kondicionérů na tkaniny. Ty mohou obalit vlákna 
látky a snížit jejich účinnost při čištění.



∑ Vytřepejte látku venku nebo do odpadkového koše, abyste 
odstranili přebytečné nečistoty.

∑ Napusťte umyvadlo studenou nebo teplou vodou (ne 
horkou).

∑ Přidejte hadřík a ručně promáchejte. Silně znečištěné 
oblasti ručně vydrhněte.

∑ Namočte hadřík na 15 až 20 minut a poté znovu 
promáchejte.

∑ Opláchněte hadřík důkladně pod tekoucí vodou.
∑ Vyždímejte přebytečnou vodu.

Perte pouze s jinými hadříky z mikrovláken

Sušení na vzduchu:
∑ Vytřepte hadřík a pověste jej na přímé sluneční světlo.
∑ Pokud ho věšíte uvnitř, nezapomeňte ho zavěsit v místě s dobrou cirkulací vzduchu.

Pokyny k recyklaci a likvidaci

Toto označení znamená, že produkt by neměl být v celé EU likvidován s domácím 
směsným odpadem. V zájmu prevence možného poškození životního prostředí nebo 
lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu recyklujte odpad zodpovědně, čímž se 

podpoří opětovné využití materiálu. Chcete-li vrátit použité zařízení, využijte možnosti vrácení a 
sběr nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Ten pak může produkt recyklovat 
způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky příslušných směrnic ES.


