
Gebruiksaanwijzing

Voor accessoires en 
reserveonderdelen:
www.amazon.nl/easygleam

Voor ondersteuning stuur 
een e-mail naar: 
support@easygleam.com

www.easygleam.com



Handvat
Bovenste stang
Middelste stang
Onderste stang
Kopstuk van de dweil
Veerknop

A

B

C

D

F

E

Verbind onderdelen A, B, C & D door ze in 
elkaar te draaien. 

STAP 1

STAP 2

MONTAGE VAN DE PLATTE DWEIL

F

Druk op veerknop (F) en zet de onderste 
stang erin (D) totdat de veerknop loslaat en 
het de stang op zijn plaats vastzet.



BUCKET

MICROFIBER PAD

MICROVEZELKUSSEN

BELANGRIJK

Zakken
lipjes

MICROVEZELONDERHOUD

Wassen op 30 graden Celsius / 86 Fahrenheit

Drogen in lucht

Niet strijken

Niet in de droger zetten

Gebruik geen wasverzachter

ONDERHOUDSINSTRUCTIES

Steek de 3 lipjes aan de 
onderkant van het kopstuk 
van de mop (E) in de drie 
zakjes aan de onderkant 
van het microvezelkussen.

Bevestig het microve-
zelkussen stevig op zijn 
plaats.

Zorg ervoor dat alle drie de 
lipjes voor gebruik volledig in 
de zakken van het 
microvezelkussen zijn 
geplaatst. 

Als het microvezelkussen niet 
correct is aangebracht, zal de dweil 
niet in de emmer worden geplaatst 
en zal het het microvezelkussen 
beschadigen.



HOW TO USE

Stap 1

Stap 2

HOE TE GEBRUIKEN

WAS DE ZIJKANT

DROOG DE ZIJKANT

Waterafvoer

Deksel van de emmer

Verwijder het deksel van de emmer en vul de WAS-zijde met water. 
Vul tot aan de VUL TOT LIJN die op de buitenkant van de emmer 
staat aangegeven. Plaats het deksel terug op de emmer.

Voordat u de dweil in de emmer plaatst, vouw het kopstuk van de 
dweil plat tegen de stang aan tot het vastklikt. BELANGRIJK Het 
kopstuk kan maar in één richting klappen.
Stap 3
Plaats de dweilkop in het WAS-gedeelte. Beweeg de mop verticaal 
op en neer om het kussen te bevochtigen. Dit proces verwijdert ook 
vuil en afval van het microvezelkussen.
Stap 4
Plaats de het kopstuk van de dweil in de DROOG-gedeelte. Terwijl u 
het handvat van de dweil vasthoudt, duw het naar beneden en trek 
het omhoog, herhaal dit tot de gewenste droogte is bereikt. Begin 
met dweilen.
Stap 5
Om de emmer te legen, verwijdert u de doppen van de WAS & 
DROOG-gedeelten, en laat u de emmer leeglopen


