
ARTICLEAN
verwijderbare telescopische stofborstel

HANDLEIDING

Bedankt voor de aankoop van ons product.
ARTICLEAN reinigt grote oppervlakken snel en gemakkelijk. Het oppervlak van de microvezeldoek 
maakt gebruik van miljoenen kleine vezels om snel stof, vuil en allergenen vast te houden, zodat u 

moeiteloos en zonder schadelijke chemicaliën kunt reinigen.

PAKKET BESTAAT UIT:

1x set ARTICLEAN (staaf, kop en doek)

PRODUCTSPECIFICATIES:

Materiaal: Microfiber + PP + EVA.
Afmeting: 98,5 x 2,2 x 8,5 cm.

1. Fijne hoes van microvezeldoek

2. Telescopische aluminium staaf

3. PP paneel



INSTALLATIE

1. Leg de stoffen hoes op het paneel.

2. Druk de vergrendeling op en neer om het 
handvat vast te zetten of draai de staaf en 
het paneel vast.

3. Draai de staaf om de lengte aan te 
passen.

4. De installatie is voltooid.

5. Gebruik het om schoon te maken.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Maak openingen schoon

De borstelkop is vlak genoeg om enkele smalle openingen schoon te 
maken en taken op te lossen die een gewone stofdoek niet kan. U kunt 
onder het bed, de opening van de bank of elke andere opening 
schoonmaken om het huis proporder te houden.

Telescopische opening

Articlean heeft een telescopische opening, dat kan worden gereinigd op 
elke hoogte die u niet kunt bereiken. Maak u niet ongerust dat u zal 
vallen, uw veiligheid is beschermd.

Buigbaar

De opzetborstel kan in elke hoek worden gebogen en de hoogwaardige 
materialen zorgen voor een goede elasticiteit en u hoeft zich geen zorgen 
te maken over overmatig buigen om schade te veroorzaken, dus het is 
handig om de openingen onder verschillende hoeken schoon te maken .

ONDERHOUDSINSTRUCTIES

Gebruik bij het wassen van microvezeldoekjes geen agressieve zeep, wasverzachter of wasmiddel 
met allerlei wasadditieven, inclusief geurstoffen en wasverzachter. Deze kunnen de vezels van de 
doek bedekken en ze minder effectief maken voor reiniging.



∑ Schud de stof buiten of in een vuilniszak om overtollig vuil 
te verwijderen.

∑ Gebruik een bak met koud of warm water (niet heet).
∑ Voeg een doek toe en roer met de hand. Schrob zwaar 

bevlekte plekken met de hand.
∑ Doordrenk de doek (en) gedurende 15 tot 20 minuten en 

schud opnieuw.
∑ Spoel de handdoeken grondig af onder stromend water.
∑ Wring overtollig water uit.

Alleen wassen met andere microvezeldoekjes

Luchtdrogend:
∑ Schud de microvezeldoekjes uit en hang ze in direct zonlicht te drogen.
∑ Als u ze binnenshuis ophangt, zorg er dan voor dat u ze in een ruimte met een goede 

luchtcirculatie ophangt.

Instructies voor recycling en verwijdering

Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met ander huishoudelijk 
afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke 
gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen; recycle het op een 

verantwoorde manier om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om 
uw gebruikte apparaat te retourneren, gebruikt u de retour- en ophaalsystemen of neemt u 
contact op met de winkel waar het product is gekocht. Ze kunnen dit product meenemen voor 
milieuvriendelijke recycling.

Verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de eisen van de toepasselijke 
EG-richtlijnen.


