
ARTICLEAN
perie telescopică detașabilă de praf

MANUAL DE UTILIZARE

Vă mulțumim pentru că ați achiziționat produsul nostru.
ARTICLEAN curăță rapid și ușor suprafețele mari. Suprafața materialului cu micro fibre utilizează 

milioane de fibre minuscule pentru a colecta rapid praful, murdăria și alergenii, astfel încât să 
puteți curăța fără efort și fără a utiliza substanțe chimice dăunătoare.

PACHETUL INCLUDE:

1x set ARTICLEAN (băț, cap și lavetă)

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI:

Material: Micro fibre + PP + EVA.
Dimensiuni: 98,5 x 2,2 x 8,5 cm.

1. Husă fină din material cu micro fibre

2. Băț telescopic din aluminiu

3. Panou PP



MONTARE

1. Puneți husa de material pe panou.

2. Apăsați catarama în sus și în jos pentru a 
fixa mânerul sau pentru a strânge bățul și 
panoul.

3. Răsuciți bățul pentru a regla lungimea.

4. Montarea este completă.

5. Folosiți-l pentru a curăța.

INDICAȚII:

Curățați spațiile înguste

Capul periei este suficient de plat pentru a curăța unele spații înguste și 
pentru a rezolva sarcini pe care nu le poate face un pămătuf obișnuit. 
Puteți curăța sub paturi, între spațiile înguste ale canapelei sau orice alt 
gol, pentru a face casa mai curată.

Gaură telescopică

Pămătuful pentru goluri are o gaură telescopică, care poate curăța la 
orice înălțime greu de atins. Nu vă faceți griji că veți cădea de la înălțime 
și protejați-vă siguranța.

Flexibil

Capul periei poate fi îndoit la orice unghi, iar materialele de înaltă calitate 
îl fac să aibă o elasticitate deosebită și nu trebuie să vă faceți griji precum 
că îndoirea excesivă poate provoca daune, deci este convenabil pentru 
dvs. să curățați spațiile la diferite unghiuri.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNGRIJIRE

Când spălați lavetele din micro fibră, evitați săpunul aspru, balsamul sau detergentul cu orice fel de 
aditivi pentru rufe, inclusiv parfumuri. Acestea pot acoperi fibrele lavetei și le pot face mai puțin 
eficiente pentru curățare.



∑ Agitați țesătura în aer liber sau într-o pungă de gunoi 
pentru a elibera excesul de murdărie.

∑ Dați drumul la apă rece sau caldă (nu fierbinte).
∑ Adăugați laveta și spălați cu mâna. Frecați la mână orice 

pată dificilă.
∑ Înmuiați laveta (lavetele) între 15 și 20 de minute, apoi 

spălați din nou.
∑ Clătiți bine lavetele sub un jet de apă.
∑ Stoarceți excesul de apă.

Spălați numai cu alte cârpe din micro fibră

Uscare la aer:
∑ Scuturați cârpele din micro fibră și puneți-le la uscat în lumina directă a soarelui.
∑ Dacă le uscați în interior, asigurați-vă că le lăsați într-o zonă cu circulație bună a aerului.

Instrucțiuni referitoare la reciclare și aruncare

Acest marcaj indică faptul că pe întreg teritoriul UE acest produs nu trebuie aruncat 
împreună cu alte deșeuri menajere. Pentru a preveni posibile daune aduse mediului 
înconjurător sau sănătății oamenilor prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați 

produsul în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru 
a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați sistemul de retur și colectare sau să contactați 
vânzătorul de la care a fost achiziționat produsul. Aceștia pot prelua produsul pentru reciclare în 
condiții de siguranță pentru mediul înconjurător.

Declarația producătorului conform căreia produsul respectă cerințele Directivelor CE 
aplicabile.


