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Gebruiksaanwijzing glazenpoleermachine  

1. Schakel de machine aan door de schakelaar aan te zetten en laat de machine op temperatuur 

komen gedurende enkele minuten. 

2. Zorg ervoor dat de glazen die gepoleerd moeten worden schoon en vetvrij zijn. 

3. Voor het beste resultaat is het glas nog licht vochtig als het gepoleerd wordt. 

4. Pak het glas bij de bovenrand en poleer de voet tussen de buitenste borstels en binnenborstel. 

5. Pak het glas bij de voet en poleer de rest van het glas door het op een van de middelste borstels 

te plaatsen. 

6. Voor het beste resultaat en gebruiksgemak adviseren we om het glas eerst op een van de 

buitenste borstels te ontdoen van het meeste vocht, zo blijven de middelste borstels langer 

droog voor een optimaal poleer resultaat. 

7. Het glas is nu klaar om gepresenteerd te worden. 

8. Laat de machine na gebruik nog enkele minuten draaien om de borstels te laten drogen. 

9. LET OP! De korte borstels moeten in het midden geplaatst worden. 

Mogelijke ervaringen 

1. ‘De glazen zijn gepoleerd, echter nog wel vies’.  

2. ‘Er zit na het poleren nog steeds lippenstift op het glas’. 

3. ‘De glazen zijn nog steeds nat na het poleren’. 

Mogelijke oplossingen 

1. De glazenspoelmachine reinigt niet goed, of, de glazenspoelborstels zijn vies. 

2. De poleermachine poleert alleen, lippenstift zou verwijderd moeten zijn tijdens het spoelproces. 

3. Laat de borstels goed drogen door de machine te laten draaien gedurende 5-10 minuten. Óf, bij 

hoogst intensief gebruik, bij verzadiging van de borstels met vocht, de borstels vervangen voor 

een droge set borstels.   

4. De PoleerborstelsVóór ingebruikname van de borstels en de machine kunt u het beste de 

borstels een keer wassen, vergelijkbaar met het wassen van uw nieuwe theedoeken. Tenminste 

één keer per week haalt u alle borstels van de machine en stopt deze in een kussensloop, om 

daarna te wassen in de wasmachine op een temperatuur lager dan 40 graden ZONDER 

wasverzachter. Droog daarna de borstels op een natuurlijke wijze (NIET IN DE DROGER) en 

eindig met het terugplaatsen van de borstels op de machine en laat deze enige tijd draaien.  
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