BEVESTIGING..
Voelt goed.

15 minuten

2 personen
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In de doos
1

Tussenstuk,

4

Riem,

5

Uit eigen doos
2

Kunststof stroken (4x),

Riemspanner,

6

3

Smalle anti-slip delen (4x),

Brede anti-slip delen (4x),

7

Plastic beschermkap.

Waterpas.

2 koffie

1. TUSSENSTUK PLAATSEN

2. RIEM BEVESTIGEN (1)

3. RIEM BEVESTIGEN (2)

Waterpas zetten.
Zorg dat de wasmachine
waterpas staat, voor je het
tussenstuk plaatst.

Draaggewicht werkblad.
Gebruik het werkblad alleen
voor een maximaal gewicht
van 10 kilo.

Kom je er niet uit?

Druk de 4 kunststof stroken 2 in elke hoek
aan de onderkant van het tussenstuk 1 en
plak hier de smalle anti-slip delen 3 op.

Rol de riem 4 uit en zorg dat de hendel
van de riemspanner 5 naar de
buitenkant wijst.

Samsung wasmachine? Schuif ze tegen
de buitenrand. Draai het tussenstuk
om en plaats hem in het midden op de
wasmachine.

Steek de riem door de gleuf aan de
rechterzijde van het tussenstuk 1 van
boven naar beneden.

4. DROGER PLAATSEN

5. RIEM AANSPANNEN (1)

Plaats de riem 4 onder de wasmachine
door en houd deze recht en in het midden.
Trek de riem vervolgens van onder naar
boven door de gleuf aan de linkerzijde van
het tussenstuk 1 . Laat de riem nu tijdelijk
hangen.

6. RIEM AANSPANNEN (2)

Bel 010 798 89 99 of kijk op
Coolblue.nl/klantenservice

Volg alle instructies op zoals staat omschreven
en gebruik alleen spullen die meegeleverd zijn.
Gebruik het werkblad alleen om je wasmand
neer te zetten of je wasgoed op te vouwen.
Houd je je hier niet aan dan vervalt de garantie
en is Coolblue niet aansprakelijk. Dat zou zonde
zijn van jouw aankoop.
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Zitten de voetjes van de droger volledig
in de hoeken, plaats de droger dan in het
midden op het tussenstuk 1 .
Zo niet, schroef ze dan alle 4 los en plak de
4 brede anti-slip delen 6 in de hoeken van
het tussenstuk. Plaats je droger vervolgens
in het midden op het tussenstuk.

Kies een plaats rond je droger (boven- of
zijkant) om de riem 4 aan te spannen.
Open de riemspanner 5 en steek
de riem in de middelste gleuf. Trek de
riem vervolgens in zijn geheel door de
riemspanner heen.

Trek aan de riem 4 en span deze rond je
wasmachine en droger aan tot deze strak
staat. Dit doe je door de hendel van de
riemspanner 5 naar boven en beneden te
bewegen.
Bevestig als laatste de plastic beschermkap
7 over de riemspanner.

