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Tampoane anti-vibrație

MANUAL DE UTILIZARE

Stimate client,
Vă mulțumim pentru că ați achiziționat produsul nostru. 

Tampoanele sunt fabricate din cauciuc special, care are efect antiderapant și de 
absorbție a șocurilor, și sunt puternice, durabile și rezistente la uzură. Aceste tampoane 

anti-vibrație convenabile și compacte pot reduce eficient zgomotul și vă pot oferi un 
mediu confortabil.

Acest manual conține ghidul privind siguranța și instrucțiunile de utilizare. Vă rugăm să 
consultați cu atenție acest manual înainte de a utiliza produsul dumneavoastră.

Tara de origine: China
Distribuitor: HS Plus d.o.o., Gmajna 12 1236 Trzin



PACHETUL INCLUDE:

4 x tampoane anti-vibrații

SPECIFICAȚII

Material: cauciuc, PVC
Dimensiuni: 7 cm x 4 cm. 
Culoare: gri + negru 
Aplicabile pentru: mașini de spălat și alte aparate de uz casnic sau pentru mobilier

Potrivite pentru orice tip de podea umedă, denivelată sau înclinată. Acestea pot fi 
utilizate pentru aducerea mașinii la nivel pe o podea neuniformă, pentru a preveni 
alunecarea, pentru a absorbi zgomotul și sunt rezistente la uzură.

Diametrul cercului interior: 4,7 cm. Grosimea stratului de 
PVC: 2,5 cm. Grosimea stratului de cauciuc: 1,5 cm.

Aceste tampoane sunt proiectate pentru a se potrivi 
tuturor stilurilor și modelelor diferite de mașini de spălat 
cu încărcare la partea superioară și frontală.

Scopul utilizării

① Tampoanele pot fi montate pur și simplu amplasându-le sub aparate de uz casnic și 
sub piese de mobilier.

② Tampoanele pot absorbi vibrațiile și zgomotele anormale atunci când sunt folosite 
aparatele de uz casnic și protejează podeaua de zgârieturi.

③ Tampoanele pot fi folosite pentru a ridica față de nivelul podelei aparatele de uz 
casnic și piesele de mobilier pentru a le proteja de umiditate și pentru a face curățarea 
convenabilă.



MONTARE 

Ușor de montat: pur și simplu așezați tampoane 
sub fiecare colț pentru a aduce mașina la nivel și 
gata. Vă recomandăm 2 persoane pentru această 
sarcină, deoarece mașina de spălat este grea.

Tampoanele sunt potrivite pentru 
majoritatea mărcilor de mașini de spălat, 
uscătoare și aparate mari. Pot fi utilizate 
pe majoritatea tipurilor de podele, 
inclusiv pe podele din lemn de esență 
tare, laminate, podele cu gresie și covor.

Pentru diverse nevoi

∑ Ridicați piesele de mobilier și 
aparatele de uz casnic cu câțiva 
centimetri față de nivelul podelei 
pentru a facilita curățarea, pentru 
a găsi cu ușurință lucrurile căzute 
pe podea, și pentru a preveni în 
mod eficient umezeala și 
mucegaiul.

∑ În afară de amplasarea 
tampoanelor sub mașina de 
spălat, le puteți amplasa și sub alte aparate de uz casnic sau piese de mobilier, 
cum ar fi frigidere și canapele de dimensiuni adecvate.



∑ Măriți înălțimea mașinii față de podea - o soluție ideală 
dacă podeaua se udă des -
făcând curățarea sub mașină 
mult mai ușoară.


