
ARTICLEAN
escova removível para pó telescópica

MANUAL DO UTILIZADOR

Obrigado por adquirir o nosso produto.
ARTICLEAN limpa grandes superfícies de forma rápida e fácil. A superfície de microfibras utiliza 

milhões de fibras minúsculas que permitem apanhar rapidamente pó, sujidade e alérgenos, para 
que possa limpar a sua casa facilmente e sem usar químicos nocivos.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:

1x conjunto de ARTICLEAN (haste, cabeça e pano)

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:

Material: Microfibra + PP + EVA.
Dimensões: 98,5 x 2,2 x 8,5 cm.

1. Capa de tecido de microfibra fino

2. Haste telescópica de alumínio

3. Painel PP



INSTALAÇÃO

1. Coloque a capa de tecido no painel.

2. Pressione a fivela para cima e para baixo, 
para encaixar o punho ou aperte o polo e o 
painel.

3. Torça o polo para ajustar o comprimento.

4. A instalação está concluída.

5. Use-o para limpar.

INSTRUÇÕES:

Limpe os espaços

A cabeça da escova é plana o suficiente para limpar alguns espaços 
estreitos e resolver tarefas que o espanador comum não consegue. Pode 
limpar a parte inferior da cama, o espaço do sofá ou qualquer outro 
espaço para deixar a casa mais limpa.

Orifício telescópico

O espanador tem um orifício telescópico que pode ser limpo até 
qualquer altura que não consiga alcançar. Não se preocupe com a 
possibilidade de cair de um lugar alto, proteja a sua segurança.

Flexível

A cabeça da escova pode ser dobrada em qualquer ângulo e os materiais 
de alta qualidade fazem com que tenha boa elasticidade e não precisa de 
se preocupar com os danos causados por dobras excessivas, por isso, é 
conveniente para limpar os espaços em ângulos diferentes.

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

Ao lavar panos de microfibra, evite sabão áspero, amaciador ou detergente com qualquer tipo de 
aditivo de lavanderia, incluindo fragrâncias e amaciadores de roupas. Podem revestir as fibras do 
pano e torná-las menos eficazes para a limpeza.



∑ Sacuda o tecido ao ar livre ou num saco de lixo para 
libertar o excesso de sujidade.

∑ Encha uma bacia com água fria ou morna (não quente).
∑ Mergulhe o pano e agite com a mão. Esfregue à mão todas 

as áreas fortemente manchadas.
∑ Molhe o(s) pano(s) entre 15 a 20 minutos e agite 

novamente.
∑ Enxague bem as toalhas em água corrente.
∑ Torça o excesso de água.

Lave apenas com outros panos de microfibra

Secagem ao ar:
∑ Sacuda os panos de microfibra e pendure-os a secar sob a luz solar direta.
∑ Se pendurar dentro de casa, certifique-se de que os pendura numa área com boa 

circulação de ar.

Instruções de reciclagem e eliminação

Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros 
resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde 
humana, resultantes da eliminação não controlada de resíduos, recicle-o de forma 

responsável para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o 
seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha disponíveis ou contacte o 
revendedor onde adquiriu o produto. Ele poderá recolher o produto e reciclá-lo de forma segura 
para o ambiente.

O fabricante declara que o produto cumpre os requisitos das diretivas CE aplicáveis.


