
ARTICLEAN
αφαιρούμενη τηλεσκοπική βούρτσα σκόνης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας.
Το ARTICLEAN καθαρίζει μεγάλες επιφάνειες γρήγορα και εύκολα. Η επιφάνεια μικροϊνών 

χρησιμοποιεί εκατομμύρια μικροσκοπικές ίνες μέσω των οποίων παγιδεύεται γρήγορα η σκόνη, η 
βρομιά και οι αλλεργιογόνοι παράγοντες, ώστε να μπορείτε να καθαρίζετε εύκολα χωρίς τη χρήση 

επιβλαβών χημικών ουσιών.

Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

1x Σετ ARTICLEAN (ράβδος, κεφαλή και πανί)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

Υλικό: Μικροΐνες+ πλαστικό + EVA.
Διαστάσεις: 98,5 x 2,2 x 8,5 εκ.

1. Λεπτό υφασμάτινο κάλυμμα μικροϊνών

2. Τηλεσκοπική ράβδος αλουμινίου

3. Πλαστικό πλαίσιο



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Βάλτε το κάλυμμα του υφάσματος στο 
πλαίσιο.

2. Πιέστε την πόρπη προς τα πάνω και προς 
τα κάτω για να στερεώσετε τη λαβή ή 
σφίξτε τη ράβδο και το πλαίσιο.

3. Περιστρέψτε τη ράβδο για να ρυθμίσετε 
το μήκος.

4. Η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί.

5. Χρησιμοποιήστε το για καθαρισμό.

ΟΔΗΓΙΕΣ:

Καθαρίστε το κενό

Η κεφαλή της βούρτσας είναι αρκετά επίπεδη για να καθαρίσει μερικά 
στενά κενά και να επιλύσει εργασίες που δεν μπορεί να κάνει το 
συνηθισμένο ξεσκονόπανο. Μπορείτε να καθαρίσετε κάτω από το 
κρεβάτι, το διάκενο του καναπέ ή οποιονδήποτε άλλο κενό, να κάνετε 
το σπίτι πιο καθαρό.

Τηλεσκοπική οπή

Το ξεσκονόπανο έχει μια τηλεσκοπική οπή, η οποία μπορεί να 
καθαρίσει σε οποιοδήποτε ύψος δεν μπορείτε να φτάσετε. Μην 
ανησυχείτε ότι θα πέσετε από το ψηλό μέρος, διασφαλίστε την 
ασφάλειά σας.

Κάμπτεται

Η κεφαλή της βούρτσας μπορεί να λυγίσει σε οποιαδήποτε γωνία και τα 
υλικά υψηλής ποιότητας το κάνουν να έχει καλή ελαστικότητα χωρίς να 
χρειάζεται να ανησυχείτε για υπερβολική κάμψη για να προκαλέσει 
ζημιά, οπότε είναι βολικό για να καθαρίσετε τα κενά σε διαφορετικές 
γωνίες.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Κατά το πλύσιμο των υφασμάτων μικροϊνών, αποφύγετε το σκληρό σαπούνι, το μαλακτικό ή το 
απορρυπαντικό με οποιοδήποτε πρόσθετο ρούχων, συμπεριλαμβανομένων των αρωμάτων και 
των μαλακτικών υφασμάτων. Αυτά μπορούν να καλύψουν τις ίνες του υφάσματος και να τις 
κάνουν λιγότερο αποτελεσματικές για τον καθαρισμό.

∑ Ανακινήστε το ύφασμα σε εξωτερικούς χώρους ή σε μια 
σακούλα απορριμμάτων για να απελευθερώσετε 
υπερβολική βρομιά.

∑ Γεμίστε μια λεκάνη με κρύο ή ζεστό νερό (όχι καυτό).
∑ Προσθέστε το πανί και ανακινήστε με το χέρι. Τρίψτε με 

το χέρι τυχόν λερωμένες περιοχές.
∑ Μουλιάστε το ύφασμα για 15 έως 20 λεπτά και στη 

συνέχεια ανακινήστε ξανά.
∑ Ξεπλύνετε καλά το ύφασμα με τρεχούμενο νερό.
∑ Στραγγίστε το υπερβολικό νερό.

Πλύνετε μόνο με άλλα υφάσματα μικροϊνών

Στέγνωμα στον αέρα:
∑ Ανακινήστε τα υφάσματα μικροϊνών και κρεμάστε για να στεγνώσουν σε άμεσο ηλιακό 

φως.
∑ Εάν κρεμάτε σε εσωτερικούς χώρους, φροντίστε να τα κρεμάσετε σε χώρο με καλή 

κυκλοφορία αέρα.

Οδηγίες ανακύκλωσης και απόρριψης

Η συγκεκριμένη σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με 
άλλα οικιακά απόβλητα και ισχύει για όλες τις χώρες της ΕΕ. Για την αποφυγή πιθανής 
βλάβης στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση 

αποβλήτων, ανακυκλώστε τη συσκευή με υπευθυνότητα προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιώσιμη 
επαναχρησιμοποίηση υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, 
χρησιμοποιήστε τις διαδικασίες επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το σημείο πώλησης 
από όπου αγοράσατε το προϊόν. Οι εξουσιοδοτημένοι πωλητές μπορούν να συλλέξουν το προϊόν 
και να το ανακυκλώσουν με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον.

Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των 
σχετικών κοινοτικών οδηγιών.


