SLIPSTOP
Антивибрационни подложки

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
Уважаеми клиенти,
Благодарим Ви, че закупихте нашия продукт.
Подложките са изработени от специална гума, която има противоплъзгащ и обиращ
вибрациите ефект и са здрави, издръжливи и устойчиви на износване. Тези удобни
и компактни антивибрационни подложки могат ефективно да намалят шума и да Ви
осигурят комфортна обстановка.

Това ръководство се отнася до указанията за безопасност и инструкциите за
експлоатация. Моля, прегледайте го внимателно преди да започнете употребата
на продукта.

Страна на произход: Китай
Дистрибутор: HS Plus d.o.o., Gmajna 12 1236 Trzin

ОПАКОВКАТА СЪДЪРЖА:
4 х Антивибрационни подложки

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал: гума, PVC
Размер: 7 см х 4 см.
Цвят: сив + черен
Приложими за: перални машини и други домакински уреди или мебели
Подходящи за всякакъв вид мокра, неравна или наклонена повърхност. Могат да се
използват за нивелиране на машината върху неравен под, за предотвратяване на
плъзгане, за абсорбиране на шум и са устойчиви на износване.

Диаметър на вътрешния кръг: 4,7 см. Дебелина на
PVC материала: 2,5 см. Дебелина на гумата: 1,5 см.
Тези подложки са проектирани така че да паснат на
всички различни видове и модели перални машини с
горно и предно зареждане.

Приложение
① Подложките се монтират само чрез поставянето им и могат да се монтират под
домакински уреди и мебели.
② Подложките могат да поемат вибрации и необичайни шумове когато се
използват домакински уреди и да предпазят пода от надраскване.
③ Подложките могат да се използват за повдигане на домакински уреди и мебели,
за да се предпазят от влага и да се улесни почистването.

МОНТИРАНЕ
Лесни за монтаж: просто поставете подложки
под всеки ъгъл, за да изравните машината, и
готово. Препоръчваме двама души да се заемат
с тази задача, защото пералнята е тежка.

Подложките са подходящи за повечето
марки перални, сушилни и
домакински уреди. Могат да се
използват за повечето видове подови
настилки, включително паркет,
ламинат, плочки и мокет.
За различни нужди
∑

∑

Повдига мебелите и
домакинските уреди с няколко
сантиметра, което улеснява
почистването на пода и
ефективно предотвратява
образуването на влага и мухъл.
Освен под пералнята, можете
да ги поставите и под други
домакински уреди или мебели,
като хладилници и дивани с
подходящ размер.

∑

Повдигнете машината - идеално решение, ако подът
се мокри често, и улеснете
значително почистването.

