
ARTICLEAN
teleskopowa szczotka do usuwania kurzu

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup naszego produktu.
Dzięki ARTICLEAN można oczyścić duże powierzchnie szybko i łatwo. Mikrofibra składa się z 

milionów drobnych włókien, które błyskawicznie zatrzymują kurz, brud i alergeny. Dzięki temu 
można sprzątać bez wysiłku i bez użycia szkodliwych chemikaliów.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

1x zestaw ARTICLEAN (kij, końcówka i ścierka)

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Materiał: Mikrofibra + PP + EVA
Wymiary: 98,5 x 2,2 x 8,5 cm

1. Ścierka z mikrofibry

2. Teleskopowy pręt aluminiowy

3. Końcówka z PP



MONTAŻ

1. Nałożyć ścierkę na końcówkę.

2. Poruszać zaciskiem, aby dopasować 
uchwyt lub zacisnąć kij w otworze.

3. Przekręcić kij i ustawić odpowiednio jego 
długość.

4. Urządzenie zostało zmontowane.

5. Można użyć go sprzątania.

INSTRUKCJE:

Czyszczenie trudnodostępnych miejsc

Końcówka szczotki jest wystarczająco płaska, aby wyczyścić wąskie 
szczeliny i dotrzeć do miejsc niedostępnych dla innych szczotek. Dzięki 
niej można posprzątać przestrzeń pod łóżkiem, pod sofą oraz wszystkie 
trudnodostępne miejsca, a dom stanie się lśniący i czysty.

Teleskopowy kij

Częścią szczotki jest teleskopowy kij, dzięki któremu można odkurzyć 
rzeczy znajdujące się na dowolnej wysokości, bez wchodzenia na drabiny 
i stołki i bez obaw o własne bezpieczeństwo.

Możliwość zagięcia końcówki

Główkę szczoteczki można zginać pod dowolnym kątem, a wysokiej 
jakości materiały sprawiają, że jest elastyczna i nie trzeba się martwić 
tym, że częste zginanie spowoduje uszkodzenia, można wygodnie 
odkurzać szczeliny pod różnymi kątami.

INSTRUKCJA PIELĘGNACJI

Do prania ściereczek z mikrofibry nie należy stosować silnych środków myjących, zmiękczaczy do 
tkanin ani detergentów z dodatkami do prania, z substancjami zapachowymi i odżywkami do 
tkanin. Mogą one przylegać do włókien ścierki i zmniejszać ich skuteczność czyszczenia.



∑ Wytrzepać materiał na zewnątrz lub do worka na śmieci, 
aby usunąć nadmiar brudu.

∑ Przygotować miskę z zimną lub ciepłą wodą (nie gorącą).
∑ Wrzucić do niej ścierkę i wypłukać ją ręcznie. Ręcznie 

wyczyścić mocno zabrudzone miejsca.
∑ Namaczać ścierkę przez 15–20 minut, a następnie 

ponownie przeprać.
∑ Dokładnie wypłukać ścierkę pod bieżącą wodą.
∑ Odcisnąć nadmiar wody.

Prać tylko innymi ścierkami z mikrofibry

Suszenie:
∑ Odcisnąć i wytrzepać ścierki z mikrofibry i powiesić do wyschnięcia na słońcu.
∑ Jeśli zostaną powieszone w zamkniętym pomieszczeniu, należy pamiętać, aby powiesić je 

w miejscu o dobrej cyrkulacji powietrza.

Instrukcje dotyczące recyklingu i utylizacji

Oznaczenie to informuje o tym, że dany produkt nie powinien być wyrzucany wraz z 
odpadami komunalnymi w całej UE. Aby zapobiec potencjalnemu zagrożeniu dla 
środowiska lub zdrowia ludzkiego na skutek niekontrolowanej utylizacji odpadów, należy 

przetwarzać je w sposób odpowiedzialny, wspierając w ten sposób zrównoważone metody 
ponownego wykorzystania surowców. Aby pozbyć się zużytego sprzętu, należy skorzystać z 
systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego został zakupiony 
produkt. Może on przyjąć ten produkt i poddać go recyklingowi w sposób bezpieczny dla 
środowiska.

Oświadczenie producenta o spełnieniu przez produkt wymogów określonych w 
obowiązujących dyrektywach WE.


