ARTICLEAN
teleszkópos porseprű

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Köszönjük, hogy termékünket választotta.
Az ARTICLEANNEL gyorsan és egyszerűen tisztíthat meg nagy felületeket. A mikroszálas kendő
felülete apró rostok millióiból áll, amelyekben megragad a por, a kosz és az allergének, így káros
vegyszerek használata nélkül is jelentősen hatékonyabban takaríthat.
A CSOMAG TARTALMA:
1x ARTICLEAN készlet (rúd, fej és kendő)
TERMÉKLEÍRÁS:
Anyag: Mikroszálak + PP + EVA.
Méret: 98,5 x 2,2 x 8,5 cm.

1.

Puha mikroszálas kendő

2.

Teleszkópos alumínium rúd

3.

PP panel

ÖSSZESZERELÉS
1. Helyezze a kendőt a panelre.
2. nyomja a csatlakozó felfelé és lefelé a
rúdhoz történő rögzítéshez.
3. A hossz beállításához csavarja meg az
oszlopot.
4. Az összeszerelés el is készült.
5. Használható tisztításhoz.
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:

Tisztítson vele réseket
A seprű feje elég keskeny ahhoz, hogy olyan kis hézagokat is
megtisztíthasson, amelyeket egy normál portörlővel nem tud elérni. Ágy,
kanapé és fotel alján és más kisebb helyeket is gond nélkül elérhet vele.
Teleszkópos nyél
A porseprű teleszkópos nyéllel rendelkezik, így olyan helyeket is elérhet
vele, amelyeket egyébként nem. Ne másszon létrára, takarítson
biztonságosabban.
Hajlítható
A portalanító feje kiváló anyaghasználatának hála bármilyen szögben
meghajlítható és így jelentősen kevesebb energiabefektetéssel dolgozhat.
Az ívelt rések elérésében is nagy segítséget jelent.

KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ
A mikroszálas kendő mosásakor kerülje az erős mosószerek, öblítők és más illatosítók használatát.
Ezek ugyanis bevonatot képeznek az anyagon és elvesztheti hatékonyságát.
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Rázza ki a szövetet kint vagy egy szemetes felett.
Mossa meg hideg vagy langyos (nem forró) víz alatt.
Mossa kézzel. És dörzsölje az erősen szennyeződött
részeken.
Áztassa 15-20 percre, majd mossa tovább.
Öblítse ki csapvíz alatt.
Csavarja ki belőle a felesleges vizet.

Kizárólag más mikroszálas kendőkkel együtt mossa.
Szárítás levegőn:
∑ Rázza ki a mikroszálas kendőt és akassza ki száradni a napra.
∑ Ha odabent szárítja, jól szellőző helyre tegye.
Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások
Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU-ban nem szabad más háztartási
hulladékkal együtt megsemmisíteni. A hulladék ellenőrizetlen ártalmatlanítása
következtében a környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros
hatások megelőzése érdekében; gondoskodjon a felelősségteljes újrahasznosításról az anyagi
erőforrások fenntartható újrahasználatának támogatása érdekében. Az eszköz kidobásakor keresse
fel az erre szolgáló gyűjtőhelyeket vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahol a terméket
vásárolta. Az eladó biztosíthatja a termék biztonságos újrahasznosítását.
A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EK irányelvek
követelményeinek.

