Gebruiksaanwijzing Ont-Piller
Pillen zijn de bolvormige knoopjes die ontstaan op vele moderne stoffen. Zij worden veroorzaakt doordat de verschillende vezels van de stof, door het dragen, in elkaar gewreven worden. Sommige stoffen zijn er meer vatbaar voor dan andere.
De Ont-Piller verwijdert pillen van veel stoffen, maar niet van alle. Dit is niet te wijten aan de Ont-Piller maar aan de samenstelling van sommige soorten textiel. Het voorkomt ook niet dat pillen, door het dragen, eventueel opnieuw ontstaan.
De Ont-Piller kan ook gebruikt worden om HONDEN- en KATTEN-haren van kleding, meubelstof of tapijt te verwijderen.

Gebruik:
De Ont-Piller is geen borstel, het werkzame oppervlak is het best te vergelijken met de tong van een kat. Deze dieren strijken in kleine halen hun tong over hun vacht. Door de kleine stekeltjes op hun tong, worden alle klitten en losse haren mee naar voren geschoven. Daarmee wordt hun vacht weer schoon. De Ont-Piller werkt op dezelfde manier.
Wrijf een nieuwe Ont-Piller, of een Ont-Piller met een nieuw zooltje, eerst enige malen over een deurmat of tapijt. Hierdoor verbetert de werking van het nieuwe “tongetje”.
Zorg dat het te behandelen kledingstuk droog is. Leg het kledingstuk plat neer op een ondergrond waar het niet weg kan glijden. Bijvoorbeeld een strijkplank met daarop een handdoek, die het weg glijden van het kledingstuk voorkomt.

file_0.jpg

file_1.wmf



Zet de Ont-Piller plat op de te bewerken stof, en plaats deze dwars op de bewegingsrichting. Vervolgens begint u met deze over een heel klein stukje heen en weer te schuiven. Pas als u voelt dat de Ont-Piller moeiteloos over de stof gaat glijden, werkt u door. Gebruik hierbij absoluut GEEN KRACHT. Met kracht zal het niet lukken, dus: AAIEN! ....NIET BOENEN! 
Belangrijk: gebruik de Ont-Piller niet over naden en dergelijke. Gebruik op angorawol en andere langharige wolsoorten niet het hele oppervlak van de Ont-Piller maar slechts een hoekje en verwijder elk bolletje afzonderlijk.

Nieuw zooltje:
Wanneer het zooltje versleten is, verwijdert het geen pillen of haren meer. U vervangt dat als volgt door een nieuw zooltje: Trek de te vervangen zool er als een sticker af. Reinig de onderkant van de Ont-Piller met spiritus voordat het nieuwe zooltje opgeplakt kan worden. Verwijder de folie van het nieuwe zooltje, waarmee de plaklaag vrij komt, waarmee u deze aan de onderkant bevestigt. 
De Ont-Piller is alleen bestemd voor gebruik op droog textiel. Dus niet gebruiken op leer, hout, etc. Nooit gebruiken op vochtig textiel. 

DP International neemt geen aanspraak voor misbruik van dit product.


