
SLIPSTOP

Anti-vibratie pads

GEBRUIKSAANWIJZING

Beste klant,
Bedankt voor de aankoop van ons product. 

De pads zijn gemaakt van speciaal rubber, dat een antislip- en schokabsorberend effect 
heeft en sterk, duurzaam en slijtvast is. Deze handige en compacte vibratie-pads kunnen 

geluid effectief verminderen en u een comfortabele omgeving bieden.

Deze handleiding beschrijft de veiligheidsrichtlijnen en bedieningsinstructies. Lees deze 
handleiding zorgvuldig door voordat u uw product gebruikt.

Land van herkomst: China
Distributeur: HS Plus d.o.o., Gmajna 12 1236 Trzin



PAKKET BESTAAT UIT:

4 x anti-vibratie pads

SPECIFICATIE

Materiaal: rubber + PVC
Maat: 7 cm x 4 cm. 
Kleur: grijs + zwart 
Toepasbaar voor: wasmachines en andere huishoudelijke apparaten of meubels

Geschikt voor alle soorten natte, oneffen of hellende grond. Ze kunnen worden gebruikt 
om de machine waterpas te stellen op een oneffen ondergrond, om uitglijden te 
voorkomen, om geluid te absorberen en zijn slijtvast.

Diameter binnencirkel: 4,7 cm. PVC dikte: 2,5 cm. Band 
dikte: 1,5 cm.

Deze pads zijn ontworpen om te passen op alle 
verschillende stijlen en modellen van boven- en 
voorlader wasmachines.

Doel van gebruik

① Pads kunnen worden geïnstalleerd door ze gewoon te plaatsen, en ze kunnen onder 
huishoudelijke apparaten en meubels worden geïnstalleerd.

② Pads kunnen trillingen en abnormale geluiden absorberen wanneer huishoudelijke 
apparaten in gebruik zijn en beschermen de vloer tegen krassen.

③ Pads kunnen worden gebruikt om huishoudelijke apparaten en meubels op te tillen 
om ze tegen vocht te beschermen en het schoonmaken gemakkelijker te maken.



INSTALLATIE 

Eenvoudig te installeren: plaats eenvoudig pads 
onder elke hoek om de machine waterpas te zetten 
en klaar. We raden 2 personen aan voor deze taak, 
aangezien de wasautomaat zwaar is.

Pads zijn geschikt voor de meeste 
merken wasmachines, drogers en grote 
apparaten. Ze kunnen worden gebruikt 
op de meeste soorten vloeren, 
waaronder hardhout, laminaat, 
tegelvloeren en tapijt.

Voor verschillende behoeften

∑ Verhoog meubels en 
huishoudelijke apparaten een 
paar centimeter om het 
schoonmaken te 
vergemakkelijken en om dingen 
op de vloer gemakkelijk terug te 
vinden en om vocht en schimmel 
effectief te voorkomen.

∑ Naast plaatsing onder de 
wasmachine, kunt u ze ook onder 
andere huishoudelijke apparaten of meubels plaatsen, zoals koelkasten en 
banken van het juiste formaat.



∑ Verhoog de machinehoogte - een ideale oplossing als de 
vloer vaak nat wordt, 
waardoor schoonmaken 
onder de machine veel 
gemakkelijker wordt.


