
Σας ευχαριστούμε για την αγορά της STARLYF® BROOM.
Χάρη στο σύστημα ζιγκ-ζαγκ των τριχών και την ενσωματωμένη σπάτουλα, μπορείτε 
να καθαρίσετε τη βρωμιά από  όλες τις επιφάνειες όπως, πατώματα και χαλιά, 
στον κήπο και την αυλή. Μπορείτε επίσης να τη χρησιμοποιήσετε για να 
καθαρίσετε λάσπες!

Περιεχόμενα 
Το σετ περιλαμβάνει
Οδηγίες Χρήσης
Καθαρισμός και Συντήρηση
Εγγύηση Ποιότητας

1.Προειδοποιήσεις
Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά
Κρατήστε μακριά από παιδιά.
Μην χρησιμοποιείτε την Starlyf® Broom εάν είναι χαλασμένη.
Ποτέ μην αποθηκεύετε την Starlyf® Broom κοντά σε φωτιά ή άλλη πηγή θερμότητας.
Κρατήστε το προϊόν μακριά από θερμοκρασίες κάτω των 5°C και άνω των 45°C.
Αποθηκεύστε σε στεγνό, καλά αεριζόμενο μέρος με λιγότερο από 80% υγρασία.
Αποφύγετε την υπερβολική πίεση στο προϊόν γιατί μπορεί να το καταστρέψετε.
Μην χρησιμοποιείτε την Starlyf® Broom για σκοπούς που δεν αναφέρονται σε αυτές τις οδηγίες.

2.Το σετ περιλαμβάνει:
1 Starlyf® Broom (A)
1 Βούρτσα πολλαπλών χρήσεων (B)
1 Οδηγίες χρήσης

3.Οδηγίες χρήσης
Πώς να χρησιμοποιήσετε την Starlyf® Broom.

Χρησιμοποιήστε τη Starlyf® Broom (A) τραβώντας τη σκούπα προς εσάς, στο 
σημείο που βρίσκεστε, όπως φαίνεται στην Εικόνα C. Αυτό την κάνει να ξεχωρίζει 
από όλες τις άλλες σκούπες στην αγορά!

Καθώς βουρτσίζετε την επιφάνεια πιέζοντας προς τα κάτω τη σκούπα, το έξυπνο 
σύστημα zigzag  των τριχών σύρεται πάνω στο πάτωμα για να δημιουργήσει 
στατικό ηλεκτρισμό που κρατά τη βρωμιά και τη σκόνη στη σκούπα.

Η τηλεσκοπική λαβή της  Starlyf® Broom (A) σας επιτρέπει να την προσαρμόσετε 
στο επιθυμητό ύψος για ευκολία χρήση. Και οι στρογγυλές άκρες της σκούπας σάς 
βοηθούν να μπείτε σε κάθε γωνιά του σπιτιού και του κήπου. 
Δεν θα χάσει καμία βρωμιά, όπου κι αν είναι!

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πλήρη ασφάλεια σε οποιαδήποτε επιφάνεια του 
σπιτιού σας. Δεν θα χαράξει ποτέ το πάτωμα ή την επιφάνεια!
Με τη  Starlyf® Broom (A), μπορείτε να σκουπίζετε, να σφουγγαρίζετε, 
να πλένετε και να ξεπλένετε ταυτόχρονα. Σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους, σε υγρές ή  ξηρές επιφάνειες.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ξύλο, μουσαμά, κεραμικά πλακάκια, χαλιά, 
βεράντες, ακόμη και λάσπες, σε οποιοδήποτε είδος επιφάνειας - δαπέδου!

Οι τρίχες λυγίζουν και μπαίνουν βαθιά στα χαλιά του σπιτιού (Εικόνα  D) για 
να αφαιρέσουν τις τρίχες, τη βρωμιά και τη σκόνη χωρίς να γρατσουνίσουν ή 
να καταστρέψουν τα έπιπλα, χάρη στο στατικό ηλεκτρισμό που συσσωρεύεται 
μέσα στις τρίχες και στη διάταξη ζιγκ-ζαγκ που έχουν.

Είναι η πιο αποτελεσματική σκούπα σε βρεγμένες επιφάνειες! Απλώς γυρίστε 
την  έτσι ώστε η ενσωματωμένη σπάτουλα να είναι στην επιφάνεια που θέλετε 
να καθαρίσετε και σύρετε προσεκτικά για να αφαιρέσετε το υπερβολικό νερό 
από δάπεδα, τοίχους, παράθυρα και οποιαδήποτε λεία επιφάνεια είναι βρεγμένη. 
Χρησιμοποιήστε το σχεδόν οπουδήποτε! (Εικόνα Ε) Αφαιρέστε όλο το νερό 
και αφήστε την επιφάνεια καθαρή και λαμπερή!

Η λαστιχένια Starlyf® Broom (A) μπορεί να πλυθεί με ασφάλεια και στο 
πλυντήριο πιάτων. Ξεβιδώστε την κεφαλή από το κοντάρι και τοποθετήστε 
την στο πλυντήριο για βαθύ καθαρισμό.

Πως να χρησιμοποιήσετε την βούρτσα πολλαπλών χρήσεων χειρός.

Η βούρτσα πολλαπλών χρήσεων χειρός μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακριβώς 
όπως η Starlyf® Broom (A) επειδή είναι επίσης εξοπλισμένη με το σύστημα 
τριχών ζιγκ ζαγκ  έτσι ώστε να δημιουργεί στατικό ηλεκτρισμό και να 
συσσωρεύει τη βρωμιά μέσα στη βούρτσα.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση των περιττών  μαλλιών 
από το κατοικίδιο ζώο σας (Εικόνα F) και τα ρούχα σας (Εικόνα G)!

Αυτή η βούρτσα πολλαπλών χρήσεων (B) διαθέτει επίσης ενσωματωμένη 
ελαστική σπάτουλα για την απομάκρυνση του υπερβολικού νερού από δάπεδα, 
τοίχους, παράθυρα και οποιαδήποτε λεία επιφάνεια είναι βρεγμένη (Εικόνα H). 
Απλώς γυρίστε τη βούρτσα πολλαπλών χρήσεων, έτσι ώστε η ενσωματωμένη 
σπάτουλα να είναι στην επιφάνεια που θέλετε να καθαρίσετε  και να σύρετε 
προσεκτικά σε όλη την επιφάνεια. Αφαιρέστε όλο το νερό και αφήστε την 
επιφάνεια καθαρή και λαμπερή!

Για να καθαρίσετε τη βούρτσα πολλαπλών χρήσεων (B), απλώς βάλτε τη στο 
πλυντήριο πιάτων, επειδή είναι εντελώς ασφαλής για το πλυντήριο πιάτων.

4. Καθαρισμός και συντήρηση
Η κεφαλή της Starlyf® Broom (A) και η βούρτσα πολλαπλών χρήσεων (B) 
μπορούν να ξεπλυθούν κάτω από τρεχούμενο νερό ή να πλυθούν στο πλυντήριο 
πιάτων. Περιμένετε μέχρι να στεγνώσουν εντελώς πριν τα χρησιμοποιήσετε ξανά.
ΜΗΝ χρησιμοποιείτε χλωρίνη ή διαβρωτικές ουσίες στο προϊόν.
Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν διατηρείται μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και 
όλες τις πηγές θερμότητας.
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