
STAR SHINE  
tisztító kendők

HU

A készlet tartalma:
10 nagy tisztító kendő kb. 16,5 cm x 22,5 cm:
 - 2 narancssárga tisztító kendő fürdőszobába
 - 2 világoskék tisztító kendő
 - 2 sárga tisztító kendő tükörre/üveg felületekre
 - 2 narancssárga tisztító kendő portörlésre
 - 2 zöld-sárga /neonszínű/ kendő konyhai felületekre
3 közepes méretű kendő kb. 16 cm x 10 cm:
- 3 kék-ezüst kendő edények tisztításához
5 kis méretű kendő kb. 12 cm x 9 cm:
- 3 kék-ezüst kendő edények tisztításához
- 2 zöld-sárga /neonszínű/ kendő konyhai felületekre 

A tisztító kendők számtalan felület tisztítására alkalma-
sak. A kendők nemcsak tisztításhoz, de szárítás  hoz és 
fényesítéshez is kiválóak. A kendők tisztító felületével 
megtisztíthatja a különféle felületeket, a finomabbik 
felülével pedig felszáríthatja és fényesítheti a megtisz-
tított részeket. A kendőket használhatja szárazon és 
nedvesen egyaránt, tisztítószerekkel és azok nélkül is.

A kendőket az alábbi célokra használhatja:
Narancssárga kendők - fürdőszobai felületek tisztí-
tására szolgálnak. A kis négyszögekkel ellátott felével 
megtisztíthatja a kádat, mosdót, zuhanyzót. A másik 
oldalával tisztává varázsolhatja az összes többi fürdő-
szobai felületet. 

Világoskék kendők - ételmaradékok, konyhai szeny-
nyeződések és egyéb piszkos felületek megtisztítására 
szolgálnak.

Sárga kendők - tükrök, ablakok és egyéb üveg felü-
letek tisztítására szolgálnak. A tisztító felével megtisz-
títhatja a felületeket, a puha felével pedig tökéletesen 
kifényesítheti azokat.

Narancssárga-arany kendők - portörlésre használha-
tóak. Az arany szálas felével eltávolíthatja az ujjlenyoma-
tokat, foltokat, a puha fele pedig magába szívja a port.

A zöld-sárga kendőket konyhai felületek tisztítására 
használhatja. A kendő tisztító felével letakaríthatja a 
főzőlapokat, munkalapot, edényeket és egyéb konyhai 
felületeket, a puha felével pedig szárazra törölheti a 
megtisztított részeket. A hatékonyabb tisztítás érde-
kében tisztítószereket is használhat. A készlet kétféle 
méretű kendőt tartalmaz erre a célra a különféle 
felületekhez.

Kék kendők - egyik oldala mikroszálas lurexszel átszőtt 
anyagból készült, a másik oldala kiváló nedvszívó 

képességű mikroszálas anyagból, amellyel hatékonyan 
tisztíthatja meg az edényeket, serpenyőket, munkala-
pot, főzőzónákat, konyhai berendezéseket és egyéb 
konyhai felületeket. A tisztító fele tisztításhoz, a puha 
oldala szárításhoz alkalmas. A készlet kétféle mére-
tű kendőt tartalmaz erre a célra a különféle méretű 
felületekhez.

A kék kendők mikroszálas lurexszel átszőtt anyagból 
készültek 100% polietilénből: az összes többi kendő 
100% mikroszálas anyagból készült (80% poliészter 
/ 20% poliamid). A belső kitöltésük 100% poliuretán 
szivacsból áll.

Mosási tájékoztató
A tisztítókendőket kímélő mosószeres meleg vízben 
mosógépben is tisztára moshatja. Ne használjon 
fehérítőt! A szárítógépet legalacsonyabb fokozatra 
állítva használja. Ne vasalja a kendőket. Ne használjon 
öblítőszereket. A hasonló színű kendőket együtt is 
moshatja.

Környezetvédelem
A termék élettartamának lejárta vagy a teljes megrongálódás 
után, amikor a javítása már nem gazdaságos, a terméket 
ne dobja a háztartási szemétgyűjtőbe, hanem szedje szét 
alapanyagai szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfe-
lelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken. 
A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek 
és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen 
szemétlerakás súlyosan károsíthat. További információkról 
érdeklődjön a legközelebbi szemétgyűjtő helyen vagy az illeté-
kes helyi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és szemetelés 
a nemzetközi előírások alapján súlyos büntetéseket vonhat 
maga után.

Szerviz
Ha a vásárlás után a termék állapotában bármilyen hibát észlel, 
hívja ügyfélszolgálatunkat. Használat közben mindig tartsa be 
a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmutatóval 
eltérő, helytelen használat és mindennemű sajátkezű javítás 
esetén a garancia érvényét veszti.

A garancia nem vonatkozik
-  a természetes kopás következtében keletkezett 

meghibásodásokra
-  a termék tisztítása és karbantartása során keletkezett 

meghibásodásokra
-  külső tényezők okozta meghibásodásokra (pl. időjárás 

hatása, por, gondatlanság stb.)
-  a termék leesése, ütése vagy egyéb mechanikus sérü-

lés következtében keletkezett meghibásodásokra.
-  túlterhelés, nem megfelelő pótalkatrészek és tar-

tozékok használata, helytelen használat és hasonló 
körülmények során fellépő hibákra. A reklamációra 
visszaküldött termékek esetében, a nem megfelelően 
biztosított szállítás során keletkezett meghibásodáso-
kért a termék tulajdonosa felelős.

A gyártó fenntartja a jogot az egyes termékjellemzők 
megváltoztatására a termék továbbfejlesztése céljából.


