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Αντικραδασμικά πόδια

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. 

Τα τακάκια είναι κατασκευασμένα από ειδικό καουτσούκ, το οποίο είναι αντιολισθητικό 
και ανθεκτικό. Αυτά τα βολικά και μικρά αντικραδασμικά ποδαράκια μπορούν να 

μειώσουν αποτελεσματικά τον θόρυβο.

Αυτό το εγχειρίδιο αναφέρεται στις οδηγίες ασφαλείας και στις οδηγίες λειτουργίας. 
Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Χώρα προέλευσης: Κίνα
Προμηθευτής: HS” Plus d.o.o., Gmajna 12 1236 Trzin



Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

4 x Αντικραδασμικά τακάκια

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υλικό: καουτσούκ, PVC
Διαστάσεις: 7 cm x 4 cm. 
Χρώμα: γκρι + μαύρο 
Κατάλληλο για: πλυντήρια και άλλες οικιακές συσκευές ή έπιπλα

Κατάλληλο για υγρό, ανώμαλο ή κεκλιμένο έδαφος. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
την εξισορρόπηση του μηχανήματος σε ανώμαλο έδαφος, για την αποφυγή ολίσθησης, 
για την απορρόφηση θορύβου και είναι ανθεκτικά στη φθορά.

Διάμετρος εσωτερικού κύκλου: 4,7 cm. Πάχος PVC: 2,5 
cm. Πάχος καουτσούκ: 1,5 cm.

Αυτά τα τακάκια έχουν σχεδιαστεί για να ταιριάζουν σε 
όλα τα διάφορα μοντέλα πλυντηρίων πάνω και 
μπροστινής φόρτωσης.

Σκοπός χρήσης

① Τα ποδαράκια μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα και μπορούν να εγκατασταθούν 
κάτω από οικιακές συσκευές και έπιπλα.

② Τα ποδαράκια μπορούν να απορροφήσουν δονήσεις και θορύβους όταν 
χρησιμοποιούνται σε οικιακές συσκευές και προστατεύουν το δάπεδο από το ξύσιμο.

③ Τα μαξιλάρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανύψωση οικιακών συσκευών 
και επίπλων για να τα προστατεύουν από την υγρασία και να κάνουν τον καθαρισμό 
βολικό.



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Εύκολη εγκατάσταση: απλώς τοποθετήστε τα 
τακάκια κάτω από κάθε γωνία για να ισοπεδώσετε 
το μηχάνημα και τελείωσε. Συνιστούμε 2 άτομα για 
αυτήν την εργασία, καθώς το πλυντήριο είναι 
βαρύ.

Τα τακάκια είναι κατάλληλα για τα 
περισσότερα πλυντήρια, στεγνωτήρια 
και γνωστές μάρκες συσκευών. 
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στους 
περισσότερους τύπους δαπέδων, όπως 
σκληρό ξύλο, πλαστικοποιημένο 
δάπεδο, πλακάκια και μοκέτες.

Για διάφορες ανάγκες

∑ Ανυψώστε τα έπιπλα και τις 
οικιακές συσκευές κατά μερικά 
εκατοστά για να διευκολύνετε 
τον καθαρισμό και να βρείτε 
αντικείμενα στο πάτωμα, 
αποτρέποντας αποτελεσματικά 
την υγρασία και τη μούχλα.

∑ Εκτός από την τοποθέτηση κάτω 
από το πλυντήριο, μπορείτε 
επίσης να τα τοποθετήσετε κάτω 
από άλλες οικιακές συσκευές ή έπιπλα, όπως ψυγεία και καναπέδες 
κατάλληλου μεγέθους.



∑ Αυξήστε το ύψος του μηχανήματος - μια ιδανική λύση 
εάν το δάπεδο βρέχεται 
συχνά, καθιστώντας τον 
καθαρισμό κάτω από το 
μηχάνημα πολύ πιο εύκολο.


