
ARTICLEAN
odstranljiva teleskopska krtača za prah

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka.
ARTICLEAN hitro in enostavno očisti velike površine. Na površini krpe iz mikrovlaken se nahaja 
milijoni drobnih vlaken, ki hitro ujamejo prah, umazanijo in alergene, tako da lahko čistite brez 

napora in brez uporabe škodljivih kemikalij.

PAKET VKLJUČUJE:

1x komplet ARTICLEAN (palica, glava in krpa)

SPECIFIKACIJE IZDELKA:

Material: Mikrovlakna, PP, EVA.
Velikost: 98,5 x 2,2 x 8,5 cm.

1. Prevleka iz fine krpe iz mikrovlaken

2. Teleskopska aluminijasta palica

3. PP plošča



NAMESTITEV

1. Prevleko s krpo pritrdite na ploščo.

2. S potiskanjem zaponke gor in dol boste 
ročaj pravilno namestili ali zategnili palico in 
ploščo.

3. Zasukajte palico, da prilagodite dolžino.

4. Namestitev je končana.

5. Krtačo uporabite za čiščenje.

NAVODILA:

Očistite težko dostopna mesta

Glava krtače je dovolj ravna, da z njo očistite težko dostopne ozke reže 
in z njo opravljate ostala opravila, ki jim običajne krpe za brisanje prahu 
niso kos. Lahko čistite pod posteljo, kavčem in ostalimi težko dostopnimi 
mesti, da bo vaše bivališče bolj čisto.

Teleskopska palica

ARTICLEAN vključuje teleskopsko palico, s katero lahko očistite visoka 
mesta, ki jih ne dosežete. S teleskopsko palico ne bo več nevarnosti, da 
bi med čiščenjem padli.

Upogljivost

Glava krtače je upogljiva pod katerimkoli kotom in narejena iz 
visokokakovostnih materialov, ki ji omogočajo prožnost, zato vam ni 
treba skrbeti, da bi zaradi pretiranega upogibanja povzročili škodo in 
lahko z njo očistite težko dostopna mesta pod različnimi koti.

NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE

Pri pranju krp iz mikrovlaken se izogibajte agresivnim milom, mehčalcem ali detergentom s 
kakršnimikoli dodatki za perilo, vključno z dišavami. Ti lahko prekrijejo vlakna tkanine in jih naredijo 
manj učinkovite za čiščenje.



∑ Krpo stresite na prostem ali nad vrečo za smeti, da 
odstranite odvečno umazanijo.

∑ Korito napolnite s hladno ali toplo vodo (ne vročo).
∑ Vanj položite krpo in jo ročno premešajte. Ročno zdrgnite 

vse močno umazane dele.
∑ Krpo(e) namakajte 15 do 20 minut, nato ponovno 

premešajte.
∑ Krpo temeljito sperite pod tekočo vodo.
∑ Iztisnite odvečno vodo.

Umivajte samo skupaj z drugimi krpami iz mikrovlaken

Sušenje na zraku:
∑ Krpe iz mikrovlaken stresite in jih obesite, da se posušijo na neposredni sončni svetlobi.
∑ Če visijo v zaprtih prostorih, jih obesite na dobro prezračenem mestu.

Navodila za recikliranje in odlaganje

Ta oznaka pomeni, da izdelka po vsej EU ni dovoljeno odvreči med ostale gospodinjske 
odpadke. Za preprečevanje morebitne škode za okolje ali zdravje ljudi zaradi 
nenadzorovanega odlaganja odpadkov odgovorno reciklirajte in s tem spodbujajte 

trajnostno uporabo materialnih virov. Če želite vrniti rabljeno napravo, uporabite sistem za oddajo 
in zbiranje ali se obrnite na prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek. Prodajalec lahko ta izdelek 
sprejme za okolju varno recikliranje.

Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv EU.


