
SLIPSTOP

Rezgésgátló talpak

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Tisztelt Vásárlónk!
Köszönjük, hogy termékünket választotta. 

A talpak különleges gumiból készülnek, amelyek csúszásgátló és rezgéselnyelő hatással 
rendelkeznek. Erős, tartós és vízálló. Kényelmesen használható és kis méretű vibrációs 

talpak - hatékonyan csökkentik a gépek zaját.

Ez a használati útmutató biztonsági és üzemeltetési utasításokat tartalmaz. Kérjük, a 
készülék használata előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót.

Származási ország: Kína
Forgalmazza: HS Plus d.o.o., Gmajna 12 1236 Trzin



A CSOMAG TARTALMA:

4 x Rezgésgátló talp

JELLEMZŐK

Anyaga: gumi, PVC
Méret: 7 cm x 4 cm. 
Szín: szürke + fekete 
Használható: mosógépekhez és egyéb háztartási készülékekhez vagy bútorokhoz

Mindenféle nedves, egyenetlen vagy ferde talajon használható. Használhatók a gépek 
egyenetlen padlón történő vízszintezésére, a csúszás megakadályozására, a zaj 
elnyelésére.

Belső kör átmérője: 4,7 cm. PVC vastagsága: 2,5 cm. 
Gumi vastagsága: 1,5 cm.

A talpakat úgy alakították ki, hogy különböző gépekhez, 
elöl- és felültöltős mosógépekhez is használható legyen.

Használata

① A talpakat csak helyezze a gép vagy bútor lábai alá.

② A talpak elnyelik a háztartási készülékek rezgéseit és a zajait, valamint megvédik a 
padlót a karcolódástól.

③ A talpak használhatók háztartási gépek és bútorok megemelésére, hogy a 
nedvességtől való védelem és az egyszerűbb tisztítás érdekében.



ÖSSZESZERELÉS 

Könnyen telepíthető: egyszerűen helyezzen 
talpakat a gép sarkai alá és használatra kész. Ehhez 
kérjen legalább egy embertől segítséget, ugyanis a 
gép nehéz lehet.

A talpak a legtöbb mosógéppel, 
szárítóval és nagyméretű háztartásigép-
márkával kompatibilisek. Használhatók a 
legtöbb padlótípuson, beleértve a 
keményfát, a laminált padlót, a járólapot 
és a szőnyeget.

Különböző igényekhez

∑ Néhány centimétert emelni fog a 
készülékeken vagy bútorokon, így 
egyszerűbben takaríthatja az 
alatta lévő területet, ezzel pedig 
megakadályozhatja többek között 
a penész kialakulását is.

∑ A mosógépen kívül használhatja 
más háztartási gépek pl. 
hűtőszekrény vagy bútorok alatt 
is.



∑ Megnöveli a gép magasságát - ideális megoldás, ha 
gyakran nedves a gép alatti 
padló, egyszerűbben 
tisztítható az alatta lévő rész.


