
 

 
Utazáshoz használható méretű kefével együtt! 
Öntisztító, újrahasználható állatszőr-eltávolító! 

 
A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL A FIGYELMEZTETÉSEKET ÉS AZ ÚTMUTATÓKAT! 

A NEM MEGFELELŐ HASZNÁLAT SÉRÜLÉST OKOZHAT. TÁROLJA BIZTOS HELYEN JELEN ÚTMUTATÓT! 

FIGYELMEZTETÉS 

 

- A kefe tisztítása előtt mindig tegye vissza a 
tartófedelet! 

- A kefét tisztításhoz NE tegye folyó víz alá! 
- NE használja közvetlenül állatokon! 

 
FONTOS TÁJÉKOZTATÁS 

- Használja az állati szőr és a szöszök bútorról 
és ruházatról történő eltávolításához! 

- Használhatja kanapékon, székeken, takarókon 
és egyéb felületeken. 

 1. Mozgassa a kefét a nyíl irányába az állatszőr és 
szöszök eltávolításához! 

  
2. A kefe tisztításához mozgassa a kefét a tartóban ki- 
és befelé! 
Megjegyzés: az utazáshoz használható méretű kefe 
nem vehető ki, egyszerűen csak tolja ki teljesen! 

3. Amikor a tartó megtelik, nyissa ki az alján lévő 
borítást, és távolítsa el az állatszőrt! 

FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA 
A felelősség kizárólag jelen termék beszerzési árára vonatkozik. 

A TeleBrands Corp. nem vállal szavatosságot a termék 
semmilyen véletlen vagy következményes káráért vagy benne 

foglalt garanciájáért. Bizonyos államok nem engedélyezik a 
véletlen vagy következményes károk kizárását vagy 

korlátozását, így előfordulhat, hogy a jelen korlátozás az Ön 
esetében nem érvényes. 
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