
 

Zeer krachtige en verplaatsbare handgreep 

voor douche, toilet en bad met 

trekvermogen tot 50 kg. - DD-1670 

GEBRUIKSAANWIJZING 

LET OP! - Dit product kan om hygiënische 

redenen niet retour worden gezonden! 

 

1. Om de hand greep goed vast te zetten, dient u 

eerst met het volgende rekening te houden: 

2. De houder is machinaal gefabriceerd, dus er 

kunnen kleine oneffenheden op het 

bevestigingsrubber zitten. 

3. Na fabricatie is het product gecoat, d.w.z. er 

zit een onzichtbaar laagje op het product om 

uitdroging van de twee rubber nappen na het 

inpakken te voorkomen. 

 

HET EERSTE DAT U MOET CONTROLEREN 

❖ Kijk of de rubberen nappen goed schoon zijn 

en dat er geen kleine oneffenheden op 

terecht zijn gekomen, van bv. De verpakking. 

❖ Reinig de uitsluitend volledig vlakke 

ondergrond waar u het product wilt 

aanbrengen grondig met pure ALCOHOL 90% 

dit product is in de meeste drogisterijen en/of 

apotheken verkrijgbaar. 

❖ Wacht tot de ondergrond volledig droog is, 

dus dat de ALCOHOL volledig verdampt is. 

❖ Reinig daarna de twee rubber nappen ook 

grondig met ALCOHOL d.w.z. de vlakke kanten 

die u tegen de muur wilt aanbrengen. 

❖ Wacht na het reinigen van de rubber nappen 

ook dat deze volledig droog zijn. 

 

BELANGRIJK: 

Gebruik voor het reinigen met ALCOHOL uitsluitend 

een schoon stuk keukenpapier of toilet papier. 

Gebruik NIETS ANDERS DAN ALCOHOL om de 

ondergronden te reinigen en gebruik ook steeds een 

nieuw stuk papier verwarm de rubbers en ondergrond 

voor het aanbrengen met bv. een föhn voor het beste 

resultaat. Maak daarna de rubbers nat met schoon 

water en druk ze dan 10 seconden stevig tegen de 

gladde ondergrond en druk dan de lipjes omlaag. 

 

HET AANBRENGEN 

➢ Druk de handgreep in het midden zeer stevig 

tegen de volledig vlakke ondergrond waar u 

hem wilt plaatsen en wring deze zo veel 

mogelijk vast. 

➢ Druk daarna de twee plastic lippen een voor 

een naar beneden en blijf tijdens deze 

bewerking goed en stevig op de handgreep 

drukken. 

➢ Probeer na ca. 3 minuten of de handgreep 

goed vast zit door hem vast te grijpen en te 

bewegen. 

➢ Als de handgreep nog niet goed vast zit, dan 

moet u hetzelfde protocol opnieuw doen 

zoals hierboven beschreven. 

➢ Maak de zuignappen goed nat met water 

voordat u ze bevestigd! 

 

ONDERHOUD 

Het kan gebeuren dat de handgreep na een aantal 

weken los gaat zitten door bv. Wisseling van de 

temperatuur, extreem veel vocht of lage temperatuur 

die van invloed kan zijn op de beide rubber nappen. 

Controleer dus de handgrepen regelmatig op de 

bevestiging, zodat u niet voor verrassingen komt te 

staan. 

Wij wensen dat u veel plezier en gemak bij het gebruik 

van de kunststof handgreep zult ondervinden! 
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