
VLOERTREKKER

Gebruiksaanwijzing

Neem de gebruiksaanwijzing goed door om schade 

aan uw nieuwe product te voorkomen,



1.   Over WITTS

2.   Product profiel

3.   Verpakkingsinhoud

4.   Montage instructies

Bedankt voor het kiezen van WITTS! Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig door om 

eventuele beschadigingen en defecten te voorkomen. Volg altijd deze instructies voor veilig gebruik. 

Als u vragen heeft over het product of problemen ondervindt, kunt u gemakkelijk contact met ons 

opnemen via de bestelpagina van bol.com of een e-mail sturen naar  info@srproducts.eu.

Dit product is een vloertrekker, dat kan worden gebruikt voor het droogvegen van de vloer. Te 

gebruiken op alle vlakke vloeren. Let wel op: dit product is gemaakt om naar u toe te trekken, 

niet om van u af te duwen. Deze vloertrekker is gemaakt van roestvrij staal en is volledig water- 

en stootbestendig. De vloertrekker komt in 3 delen die kunnen worden vastgedraaid tot 1 geheel. 

Ophangen kan gemakkelijk door gebruik te maken van de bijgeleverde ophanghaak.

1x Vloertrekker

1x Gebruiksaanwijzing

1x Ophanghaak

4,1      Monteren van de vloertrekker

Dit product bestaat uit 3 lossen onderdelen, die in elkaar dienen te worden gezet alvorens het 

product gebruikt kan worden. Doe dit middels de volgende stappen:

1. Draai de bovenkant van de steel vast aan de onderkant. Doe dit door met de klok mee te 

draaien. 

2. Draai het uiteinde van het product vast aan het onderste deel van de steel. Doe dit door met 

de klok mee te draaien.

3. Gebruik afbeelding 3 als referentie voor het bevestigen van de onderdelen.
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4,2 Monteren van de ophanghaak

Dit product komt met een ophanghaak. Deze kan worden gemonteerd middels de 

volgende stappen:

1. Maak de ondergrond schoon en goed droog.

2. Verwijder de beschermlaag van de 3M plakstrip.

3. Plaats de ophanghaak op de gewenste plek en druk aan voor 60 seconden. Laat de 

ophanghaak vervolgens 24 uur dragen.

4. Na 24 uur is de ophanghaak klaar voor gebruik en kan de vloertrekker worden 

opgehangen.
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5.   Veel gestelde vragen

SR Products – Partner van bol.com

Afdeling WITTS 

Weerdsingel Westzijde 53

3513BE Utrecht, Nederland

info@srproducts.eu

V: Is dit product water- en stootbestendig?

A: Ja. Dit product is gemaakt van roestvrijstaal en is volledig water- en stootbestendig.

V: Is dit product geschikt voor alle vloeren?

A: Ja. Dit product is geschikt voor alle vloeren mits deze vlak zijn. Bij niet vlakke ondergronden 

kan het voorkomen dat het product niet in staat is al het water met zich mee te trekken.

V: Is de ophanghaak direct klaar voor gebruik na het monteren middels de zelfklevende 

plakstrip?

A: Nee. Wij adviseren om de plakstrip 24 uur te laten drogen voor een optimaal resultaat.

V: Ik heb de ophanghaak gemonteerd middels de zelfklevende plakstrip, maar zou deze 

graag weer van de muur willen halen. Kan dat?

A: Ja. Het verwijderen van de ophanghaak kan gemakkelijk door er langzaam met een föhn 

langs te gaan. De plakstrip zal zacht worden en kan vervolgens - met behulp van een zacht 

voorwerp -  van de muur worden losgepeuterd. Let wel op: zorg dat het product niet te heet 

wordt. Las pauzes in waar nodig.

V: Ik zou het product graag willen retourneren. Kan dat?

A: Ja. U kunt het product met gemak retourneren binnen 1 maand na aankoop op de 

bestelpagina van bol.com. U zult het volledige aankoopbedrag binnen 3 werkdagen na 

ontvangst op de rekening teruggestort krijgen. 

V: Mijn wettelijke retourtermijn van 1 maand op bol.com is verlopen, maar ik zou toch 

graag het product retourneren. Wat nu?

A: Wij bieden een garantietermijn van 1 jaar voor elke aankoop. Neem contact op met   

info@srproducts.eu en wij zullen u persoonlijk helpen. Wij reageren op werkdagen altijd 

binnen 24 uur.


