
Alternative tekster til instruktionsfilm om brug af 

hjælpemidler til rengøring 
 

Støvkost 
Støvkosten har en teleskopstang med et godt greb og kan forlænges fra 26,5 til 64 cm. 

 

Rengøringshandske 
Rengøringshandsken er uden fingre og har glat frotte på den ene side og et mere 

trådagtigt materiale på den anden. Det gør den ideel til rengøring på forskellige typer 
overflader, fx reoler, nips og glasflader. 

 

Vinduespudser 
Vinduespudseren er batteridreven og kan fjernstyres. Den kan rengøre vinduer, der er 
større end 45x45 centimenter. Når ruden skal pudses, fugtes den medfølgende klud med 

vand med rengøringsmiddel og fastgøres på undersiden af vinduespudseren med 

velcro. Vinduespudseren tændes og sættes på ruden. Vinduespudseren vil nu selv køre 
hen over ruden og rengøre den. Når vinduespudseren er færdig, både bipper og blinker 

den. Så slukkes vinduespudseren og kan løsnes fra vinduet.  

 

Robotstøvsuger 
Robotstøvsugeren oplades i en dockingstation, der skal være tilsluttet lysnettet. Når 

robotten er tændt, kører den selv rundt på gulvet og styrer uden om forhindringer, såsom 
møbler og lamper. Støvet opsamles i en lille skuffe, som nemt kan tages ud af 

støvsugeren og tømmes. Når støvsugeren er færdig med at støvsuge eller mangler 

strøm, kører den selv tilbage til dockingstationen. Det er også muligt at få den til at køre 
tilbage ved at trykke på en knap på støvsugeren 

 

Robot-gulvmoppe 
Robotgulvmoppen er en kasse med en diameter på 18 centimeter og højde på 9 

centimeter. Moppen kommer med forskellige klude, og kan bruges til både tør og 

vådmopning. På kludene er monteret en papskive, som skydes på plads på gulvmoppens 
underside. Skal der vådmoppes, fyldes moppen med vand gennem et hul på oversiden, 

der lukkes med en gummiprop. Moppen er styret af sensorer og når den tændes, kører 

den selv rundt på gulvet og styrer uden om forhindringer såsom møbler og tæpper, samt 

stopper ved trappeafsatser.  

 



Håndgreb 
Et håndgreb er et ekstra håndtag, som kan sættes på koste og andre redskaber med skaft. 
Håndgrebet er ergonomisk udformet med hånden placeret på tværs af redskabets skaft. 

Håndtaget sættes på skaftet med en bøjle i den afstand, man ønsker og grebet sættes 

derpå uden på og skrues fast.  


