
Gebruiksaanwijzing 
 

Stap 1: controleren van de bestelling. Een complete 
set van Aquascopic bestaat uit een telescoopsteel, 
een borstel met montage slangetjes, een inwendige 
slang, een zeepdispenser, een hoekadapter, een 
rechte conische adapter en een extra inbussleuteltje 
om eventueel de klemmen aan te spannen in de 
toekomst. De bijgeleverde borstel kan verschillen van 
de hier afgebeelde borstel afhankelijk van de gekozen 
set. De conische adapter heb je niet nodig tijdens het 
monteren van de set, deze is enkel belangrijk bij het 
eventueel monteren van een ragebol of raamtrekker. 
 
Stap 2: monteren van de inwendige slang. Je koppelt 
de slang onderaan los (je kan de rechte, zwarte 
snelkoppeling losklikken door op de ringetjes te 
duwen, de slang zal dan loskomen). Daarna steek je 
de langste slang door je telescoopsteel langs boven. 
Dit doe je best terwijl de steel ingeschoven is.  
 
Als je de slang onderaan je telescoopsteel terugziet, 
kan je deze terugkoppelen aan de koperen kraan door 
middel van de zwarte snelkoppeling. 
 
 
Stap 3: monteren van de borstelaansluitingen. Dit is 
de makkelijkste stap: je moet enkel de bijgeleverde 
borstelaansluitingen op de waternippels van de 
borstel duwen. De snelkoppeling (T-koppelstuk) van 
de 2 slangetjes kan je indien nodig verwijderen door 
de ringetjes in te duwen, vervolgens kan je de 
slangetjes eruit trekken. 
 
 
Stap 4: monteren van borstel en de zeepdispenser. 
Eerst monteer je de borstel op de telescoopsteel door 
de borstel op de hoekadapter van de telescoopsteel 
te schroeven en de slangetjes in elkaar te klikken. 
Tenslotte moet je de zeepdispenser nog onderaan op 
de inwendige slang klikken! Om zeep in de dispenser 
te doen, draai je de grote dop aan de bovenkant van 
de dispenser eraf en giet je hier je zeep in. Je kan dan 
de hoeveelheid water en zeep bepalen met de 
schakelaars. (Wij raden aan: “water” op high en 
“soap” op low, zo kan je 15 minuten zeep gebruiken) 


