
Kære kunde!

Læs oplysningern i dette ark opmærksomt igennem, så du
kan have glæde af produktet i lang tid. 

Bemærk: Sugekopper kan bruges på alle glatte overflader,
fx glasflader og fliser.

En sugekop kan desværre ikke sidde fast på en ujævn
overflade. Her hjælper den selvklæbende folie. 

Teamet fra Tchibo

Fordelen ved en sugekop

• den kan nemt fastgøres, uden 
at underlaget ødelægges

• den kan fjernes uden at
 efterlade rester

• den kan bruges igen og igen
• den holder ved hjælp af adhæsionskraft og undertryk
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Fastgørelse af sugekoppen

Klap den øverste sugekop op, så sugekoppen
peger mod væggen.

Den øverste sugekop bruges til fastgørelse, den
nederste fungerer som afstandsholder.
Den medfølgende folie er beregnet til den øverste
sugekop.

Underlaget skal gøres1.
omhyggeligt rent.

Træk folien af bærematerialet, og klæb folien fast på2.
det rensede underlag: Gnid folien omhyggeligt fast 
fra midten og udefter. Vent 24 timer, da folien først
udvikler sin fulde vedhæftningsevne efter et døgn!
Rengør og tør sugekopperne og folien grundigt. 3.



Placér den øverste sugekop4.
på folien. 
Den røde ring er synlig.
Tryk fast. 5.

       Den røde ring er ikke længere
synlig.

Tryk også den nederste sugekop fast.6.



Er sugekoppen faldet af? 

Rengør underlaget og sugekoppen, og fastgør suge-m

koppen igen som beskrevet. Hvis sugekoppen falder 
af gentagne gange med korte mellemrum, skyldes 
det enten, at underlaget ikke er glat nok, eller at
sugekoppen er for gammel. 
Er underlaget ikke glat nok?m

Vores tip: Spray en smule
hårlak på sugekoppen, og
tryk den straks fast på den
rengjorte overflade. Den
må tidligst belastes efter
2 timer! (Kun uden folie).



Hvorfor holder sugekoppen ikke?

Det er helt naturligt, at sugekopper løsner sig med tiden!
Undgå at hænge for tunge eller meget skrøbelige ting op 
i sugekoppen. Placer heller ikke noget under den, som
nemt kan gå i stykker. 
Produktet er beregnet til maks. tre toiletpapirruller.

Tips til langvarig brug

Almindelige sugekopper skal trykkes fast med jævnem

mellemrum!
På sugekopper med fjedermekanisme skal du regel-m

mæssigt kontrollere, om den røde ring er synlig. 
Hvis det er tilfældet, har sugekoppen suget luft ind.
Fjern produktet fra underlaget ved at trække i lasken,
rengør underlaget og produktet, og fastgør suge-
koppen igen.



Den rigtige forberedelse er afgørende!

Vælg et glat underlag: m

fx glas- og spejloverflader eller glaserede fliser
       Vores tip: Klæb altid et stykke glat, gennemsigtig

selvklæbende folie under sugekoppen. Dermed 
holder sugekoppen betydeligt længere. 
Underlaget skal være rent og tørt: m

       samt frit for støv, fedt, silikone, kalkaflejringer og
andre tilsmudsninger
Vores tip: Glasrens, eddike, citronsyre eller 
husholdningssprit (isopropanol).
Sugekoppen skal være ren, tør og:m

       fri for fedtholdige produktionsrester
Vores tip: Aftør sugekopperne med varmt vand og 
en smule opvaskemiddel. 
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