
ARTICLEAN
prachovka s vysúvateľnou rukoväťou

NÁVOD NA POUŽITIE

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt.
ARTICLEAN čistí veľké plochy rýchlo a ľahko. Povrch strapcov z mikrovlákna využíva milióny malých 
vlákien na rýchle zachytávanie prachu, nečistôt a alergénov, čo vám umožní k upratovaniu pristúpiť 

bez veľkej námahy a bez použitia škodlivých chemikálií!

BALENIE OBSAHUJE:

1x Sada ARTICLEAN (tyč, hlava a prachovka)

ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU:

Materiál: Mikro vlákno + PP + EVA.
Rozmery: 98,5 x 2,2 x 8,5 cm.

1. Jemný návlek z mikro vlákna

2. Teleskopická hliníková tyč

3. PP panel



INŠTALÁCIA

1. Natiahnite látkový návlek na panel.

2. Zatlačte sponu smerom nahor a nadol, 
aby rukoväť zapadla.

3. Otočením tyče upravte dĺžku.

4. Inštalácia je dokončená.

5. Použite ju na čistenie.

POPIS:

Vyčistite medzery a úzke priestory

Nástavec prachovky je dostatočne plochý na to, aby ste ním vyčistili 
niektoré úzke medzery a miesta, na ktoré by ste sa bežnou prachovkou 
nedostali. Môžete vyčistiť medzeru medzi posteľou a stenou, medzeru 
medzi pohovkou a podlahou alebo ktorýkoľvek iný úzky priestor, aby bol 
dom jasnejší.

Teleskopická tyč

Prachovka sa dá použiť na čistenie miest, ktoré sú vo vysokej polohe, 
teda miest, kam by ste bežne nedočiahli. Už nemusíte sa obávať, že pri 
čistení vyššie položených miest spadnete.

Ohýbateľná

Hlava kefy sa dá ohýbať v ľubovoľnom uhle a vďaka vysoko kvalitným 
materiálom má dobrú elasticitu a nemusíte sa obávať nadmerného 
ohýbania, ktoré by spôsobilo poškodenie, takže je vhodné medzery čistiť 
v rôznych uhloch.

STAROSTLIVOSŤ

Pri praní látok z mikrovlákna sa vyhnite intenzívnemu mydlu, aviváži alebo čistiacim prostriedkom s 
akýmikoľvek prísadami vrátane kondicionérov na tkaniny. Tieto prostriedky môžu znížiť účinnosť 
prachovky.



∑ Prachovku vytraste vo vonkajšom prostredí, alebo do vreca 
na odpad.

∑ Navlhčite studenou alebo teplou vodou (nie horúcou).
∑ Návlek natiahnite na nástavec. Ručne vydrhnite všetky 

silne znečistené miesta.
∑ Návlek namočte na 15 až 20 minút, potom znova použite.
∑ Dôkladne opláchnite pod tečúcou vodou.
∑ Prebytočnú vodu vyžmýkajte.

Perte iba s utierkami z mikrovlákna

Sušenie na vzduchu:
∑ Návlek vytraste a zaveste ho. Sušiť by sa mal na priamom slnku.
∑ Ak ho sušíte v interiéri, uistite sa, že v miestnosti dobre cirkuluje vzduch.

Pokyny na recykláciu a likvidáciu

Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s ostatným 
domovým odpadom v rámci celej EÚ. Pri recyklácii a likvidácii postupujte zodpovedne, 
aby sa predišlo možnému poškodeniu životného prostredia alebo zdravia ľudí 

zapríčinenému nekontrolovanou likvidáciou odpadu. Podporíte tým aj udržateľné opätovné 
použitie prírodných zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, použite systém na to určený, 
alebo kontaktujte predajcu, u ktorého bol produkt zakúpený. Predajcovia môžu tento produkt 
prijať za účelom recyklácie šetrnej voči životnému prostrediu.

Výrobca vyhlasuje, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc ES.


