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RENGØ
RIN
VEJLED GSNING

Gem!

Husk også
Benyt ikke opvaskemaskine eller
klorholdige rengøringsprodukter

Rengør TubusOne hver dag

TubusOne tip skal skiftes hver 4-6 uge og
sættes på korrekt – helt i bund over den
tynde stang

TubusOne mundstykke skal skiftes hver
dag for optimal hygiejne

PATENT PENDING EU/US 2018

Aluminiumsrør 1
Stempel 2
Tip 3
Rengøringspind 4
Mundstykke 5
TubusClip 6
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Se videoguide på tubusone.com/get-started

Rengøring af TubusOne
Tjek inden brug

• Tjek at TubusOne er tør inden montering

• Drej aluminiumsrør (1) fra stempel (2), mod
urets retning

Montering

Afmontering og rengøring

• Indfør rengøringspind (4) i aluminiumsrør (1)
og ryk frem og tilbage.
Vask evt. aluminiumsrør (1) i vand og sæbe.
Husk at skylle efter i rent vand
• Tag tip (3) af og hiv den tynde sorte pind ud
af stemplet (2). Du har nu 3 løse dele inklusiv
en tip (3). Husk at skylle stemplet (2) i vand
• Vask kuglen af i vand og sæbe. Husk at
skylle efter i rent vand – der kan med fordel
renses efter med sprit

• Tjek at den sorte kugle ikke kan ses i bunden
ved mundstykket, når produktet holdes lodret
i luften. Kan kuglen ses, skal tippen sættes
yderligere ned over den tynde sorte pind

• Sæt den tynde pind ind i stemplet (2) fra
enden med gevind
• Tippen (3) skal sættes på den tynde pind
Husk at føre tippen (3) helt i bund. Pres efter
for at sikre at den sidder korrekt

• Tjek at mundstykke sidder helt i bund over
aluminiumsrøret med begge huller nedad
• Tjek at tippen sidder helt i bund over den
tynde sorte pind

• Skru aluminiumsrøret (1) på stemplet (2)
• Sæt mundstykket (5) på aluminiumsrøret (1)
og husk at begge huller skal vende nedad

• Hvis TubusOne ikke virker, forsøg da at
skifte tippen og/eller mundstykket eller rengør
produktet og forsøg igen

