GREENSPEED SPRENKLER DWEILSYSTEEM
Gefeliciteerd! U heeft gekozen voor het gemakkelijkste dweilsysteem ooit! Alle Greenspeed producten zijn
ontworpen voor de professionele schoonmaakbranche met als voornaamste uitgangspunten:
1.
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Gebruiksgemak;
Hoge schoonmaak kwaliteit;
Lange levensduur.

Om dit te kunnen garanderen vragen wij u deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen.
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GEBRUIKSAANWIJZING:
Klik de steel op de vloerplaat met de korte zijde van de vloerplaat onder de sproei gaten;
Draai de drukknop open en trek de dop vervolgens wat omhoog zodat de vulopening geheel
zichtbaar is;
Vul de steel met alleen water. Gebruik bij voorkeur hier de meegeleverde vulfles voor.
Duw de dop naar beneden en draai deze weer vast, zonder te forceren.
Plaats een mop op de vloer en druk de plaat hier stevig op.
Druk op de dop om water op de vloer te sproeien. Maak een dweilende beweging met de mop
door het water. Zorg er altijd voor dat de mop niet te nat wordt. Te veel water zorgt voor een
slechte reiniging en een langere droogtijd.
Wanneer de mop vuil is, vervangt u deze door een schone mop. Wanneer dit dient te gebeuren
is afhankelijk van het vuil aanbod. In de meeste gevallen kan er tussen de 30 m² en 60 m² met
één mop gedweild worden.
Laat het water wat na het dweilen nog in de steel is achtergebleven uit de steel lopen.
DE MAKKELIJKSTE MANIER OM DE MOP TE VERWISSELEN:
Plaats uw voeten aan beide zijde van de plaat op de mop en haal de steel (met de plaat)
omhoog;
Door de steel/plaat een kwartslag te draaien, hem weer om de mop te plaatsen en weer
omhoog te halen kunt u de mop makkelijk van de plaat verwijderen zonder dat u hiervoor
hoeft te bukken;
Plaats nu een nieuwe mop op de vloer om een volgend gedeelte te dweilen.
WAT U VOORAL NIET MOET DOEN:
Gebruik de steel als dweilsysteem en niet als schrobber;
Gebruik geen reinigingsmiddelen in de steel; microvezel moppen zijn bij juist gebruik uitermate geschikt om uw
vloer te reinigen zonder toevoeging van reinigingsmiddelen. Wanneer u toch reinigingsmiddelen gebruikt, kan
dit voor schoonmaakproblemen zorgen en voor schade aan de steel of het sproeimechanisme zoals:

 Gaten in de steel met als gevolg lekkages;
 Aangetaste rubbers waardoor het mechanisme niet meer afsluit en het water zonder dat u op dop drukt uit de
sproei gaten blijft komen;
 Roestige onderdelen (bij het gebruik van zure middelen, azijn is bijvoorbeeld een bijzonder zuur middel.
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HET WASSEN VAN DE MOPPEN:
Alle moppen kunnen gewassen worden tot 90° C. Wij adviseren u echter te wassen op 60° C;
Alle moppen kunnen gedroogd worden in de droger. Wij adviseren u echter de moppen te drogen op een
waslijn of haakje. Dit is vele malen beter voor de levensduur van de moppen;
Gebruik bij het wassen van microvezelmaterialen nooit wasverzachter. Wasverzachter zorgt er voor dat er een
vettig laagje rondom de microvezel komt. Doordat laagje zal de microvezel niet optimaal meer werken en kan
daarnaast voor strepen op uw vloer zorgen. Wanneer de mop of doek toch gewassen is met wasverzachter,
dan kunt u deze een aantal keer wassen met alleen wasmiddel. De wasverzachter zal dan weer uit de mop
worden gespoeld;
Ook het gebruik van te veel wasmiddel kan ervoor zorgen dat u geen optimaal schoonmaak effect behaalt . De
kans bestaat namelijk dat er overtollig wasmiddel in de mop achter blijft. Dit wasmiddel kan bij het dweilen
weer los komen en op uw vloer achterblijven.
BASISREINIGING:
Omdat de mogelijkheid bestaat dat er een opbouw van vuil en reinigingsmiddelen op de vloer aanwezig is,
bestaat de mogelijkheid dat er bij de eerste paar keer dweilen geen streeploos resultaat is. Deze laag zal
verdwijnen wanneer u vaker heeft gedweild. Daarnaast kan het bij sommige vloeren nodig zijn om eerst een
basisreiniging te doen. Dit om er voor te zorgen dat cementsluier en / of lagen van reinigingsmiddelen direct
verwijderd worden. Hoewel de Greenspeed artikelen garant staan voor een optimale reiniging, kunnen ze geen
wonderen verrichten.
VEEL SCHOONMAAK PLEZIER GEWENST!
Wij wensen u veel schoonmaakplezier toe. Mocht u tegen problemen aanlopen bij het gebruik van de
sprenklersteel, dan kunt u contact met ons opnemen via info@thuisschoonmaken.nl. Vergeet hierbij niet uw
telefoonnummer te vermelden en voeg , indien mogelijk, foto’s van het probleem toe.
UW MENING?
Wij zijn constant bezig om onze dienstverlening te verbeteren, onze productgroepen uit te breiden en
gebruikers een duidelijke uitleg te geven. We zijn daarom bijzonder geïnteresseerd in uw mening en zien die
dan ook graag tegemoet. Over enkele dagen ontvangt u automatisch enkele e-mails waarmee u middels een
link dit dweilsysteem en ons bedrijf kunt beoordelen.
Alvast hartelijk dank.

Het team van ThuisSchoonmaken.nl
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