
Değerli Müşterimiz!

Üründen uzun süre keyif almak için bu sayfadaki uyarı-
ları  dikkate alarak okuyun.
Dikkat edin: Vantuzlar cam veya fayans gibi tüm düz
 yüzeylere yapışırlar. 
Şekilli dokusu olan yüzeylere vantuz yapışmaz. 
Bu  durumda kendiliğinden yapışan folyo size yardımcı
olur. 

Tchibo Ekibiniz

Vantuz avantajı

• zemine zarar vermeden kolay
sabitleme 

• kolay, kalıntı bırakmadan giderme
• her daim tekrar kullanılabilir
• Yapışma gücü ve alt basınç saye-

sinde tutma gücü
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Vantuzum neden tutmuyor?

Vantuzların zamanla yerinden çıkması, onların niteliğin -
de vardır! Çok ağır ve kırılabilir nesneleri vantuzlara
asmayın. Aynı zamanda altına kırılabilir bir şeyi de
 koymayın. Azami yüklenme kapasitesi: 1 kg.

Sürekli kullanım için öneriler

Geleneksel vantuzları zaman zaman tekrar sıkıcam

bastırın!
Vida mekanizmalı vantuzlarda düzenli olarakm

 sabitleme düğmesinin çözülüp çözülmediğini
kontrol edin. 
Bu durumda vantuz önceden hava çekmiştir. Ürünü
sabitleme düğmesini saat yönünün tersine doğru
hafifçe çevirerek ve kenarındaki vantuzu altından
çekerek çıkarın. Ürünün alt tabanını temizleyin ve
vantuzu yeniden „Vantuzu sabitleme“ bölümünde
gösterildiği biçimde sabitleyin.



Doğru ön işlem etkilidir!

Düz bir zemin: 
örn. cam ve ayna yüzeyleri, sırlı fayanslar 

Önerimiz: Her zaman altına bir parça düz, şeffaf kendi
kendine yapışan folyoyu yapıştırın. Böylece vantuz daha
çok uzun dayanıklı olur.

Temiz ve kuru bir zemin: m

       toz, yağ, silikon, kireç ve diğer kirlenmelerden
 arındırılmış
Önerimiz: Cam temizleyicisi, sirke, limon asidi
veya evlerde kullanılan alkol (izopropanol).
Temiz ve kuru bir vantuz:m

       yağ içeren üretim kalıntılarından arındırılmış 
Önerimiz: Yeni vantuzları da sıcak su ve piyasada
bulunan bulaşık deterjanı ile silin.

m
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Vantuzu sabitleme

Zemini iyice temizleyin.1.

Folyoyu taşıyıcı malzemeden çekerek çıkarın ve2.
temizlenmiş olan zemine yapıştırın: Ortasından
dışarı doğru sıkıca bastırarak yapıştırın. 24 saat
bekleyin, çünkü ancak o zaman folyonun tam bir
tutma kuvvetine ulaşılmış olur!
Vantuzu ve folyoyu ayrıntılı olarak temizleyin 3.
ve kurutun.



Sabitleme düğmesini saat4.
yönünün tersine doğru
çevirin.

Vantuzu folyonun üzerine yerleştirin. 5.
Sıkıca bastırın.6.

Sabitleme düğmesini saat7.
yönünde sıkıca çevirerek
çıkarın.

Vantuz yerinden düştü mü? 

Alt tabanı ve vantuzu temizleyin ve vantuzu gös -m

terildiği gibi yeniden sabitleyin. Daima kısa zaman
aralıklarında düşüyorsa, ya zemin yeteri kadar düz
değildir ya da vantuz çok eskidir.



Zemin yeteri kadar düz değil mi? m

Önerimiz: Vantuza biraz
saç spreyi sıkın, ardından
vantuzu hemen temizlenmiş
olan yüzeye bastırın. En
erken 2 saat sonra ağırlık
verin!  (Yalnızca folyosuz
kullanın).


