Shower Coach
Hourglass

Douche Coach
Zandloper

Dusch Coach
Sanduhr

Instruction for use:

Gebruiksaanwijzing:

Gebrauchsanleitung:

Place the Go Green Shower Coach Hourglass on
any non-porous surface in the bathroom. Easy fixing
on tiles, mirrors, glass, metal or plastic. For the best
results:
· the target surface and suction cup should be clean,
free of soap and dry.
· push the dry suction cup firm to the target surface
and make sure there is no air left in the suction cup
· put the shower coach into the suction cup.

Plaats de Go Green Douche Coach Zandloper op iedere
gladde ondergrond in de badkamer. Eenvoudig te
monteren op tegels, spiegels, glas, metaal of plastic.
Voor het beste resultaat:
· Dienen de zuignap en bevestigingsplaats schoon, vrij
van zeep en droog te zijn.
· Druk de droge zuignap stevig op de bevestigingsplaats
en zorg ervoor dat er geen lucht meer in de zuignap zit
· Plaats de Douche Coach op de zuignap

Sie können die Go Green Dusch Coach Sanduhr auf
jede glatte Unterlage im Badezimmer hinstellen.
Einfache Montage auf Fliesen, Spiegel, Glas, Metall
oder Plastik. Zum besten Ergebnis:
· Der Saugnapf und die Befestigungsstelle müssen
sauber und trocken sein und keine Seife enthalten
· Drücken Sie den trockenen Saugnapf fest an die
Befestigungsstelle und sorgen Sie dafür, dass sich
keine Luft mehr im Saugnapf befindet
· Stellen Sie den Dusch Coach auf den Saugnapf

By turning the Go Green Shower Coach Hourglass,
the sand will start to fall and after five minutes there
will be no sand left in the upper part. Then turn off
the shower and experience the good feeling of
saving energy!

Door het draaien van de Go Green Douche Coach
Zandloper zal het zand naar beneden vallen en na vijf
minuten zal er geen zand meer in het bovenste reservoir
zitten. Zet de douche vervolgens uit en ervaar het goede
gevoel van energiebesparing!
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Sablier
de douche.

Instrukcja obsługi
klepsydry Douche Coach

Wenn Sie die Go Green Dusch Coach Sanduhr drehen,
wird der Sand herunter fallen und nach fünf Minuten
wird sich keinen Sand mehr im oberen Behälter
befinden. Schalten Sie die Dusche danach ab und
erfahren Sie das gute Gefühl der Energieeinsparung!
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Ruční sprchové
přesýpací hodiny

Instrukcja obsługi:

Instrukcja obsługi:

Umieścić klepsydrę Go Green Douche Coach na
jakiejkolwiek gładkiej powierzchni w łazience. Klepsydrę
łatwo zamontować na kafelkach, lustrach, szkle, metalu
lub plastiku. Aby uzyskać najlepsze efekty:
· przyssawka i miejsce mocowania powinny być czyste,
bez śladów mydła i suche;
· należy mocno przycisnąć suchą przyssawkę do miejsca
mocowania i upewnić się, że w przyssawce nie ma
powietrza;
· umieścić Douche Coach na przyssawce.

Umieścić klepsydrę Go Green Douche Coach na
jakiejkolwiek gładkiej powierzchni w łazience.
Klepsydrę łatwo zamontować na kafelkach, lustrach,
szkle, metalu lub plastiku. Aby uzyskać najlepsze
efekty:
· przyssawka i miejsce mocowania powinny być
czyste, bez śladów mydła i suche;
· należy mocno przycisnąć suchą przyssawkę do
miejsca mocowania i upewnić się, że w przyssawce
nie ma powietrza;
· umieścić Douche Coach na przyssawce.

IInstructions d’utilisation:
Placer le produit sur une surface non poreuse sur
toute surface de votre sale de bain.
Facile à fixer sur les miroirs, métaux et plastiques.
Pour les meilleurs résultats.
· La surface de succion doit être propre et sèche.
· Assurez-vous qu’il n’y a pas d’air lors de la
succion
· Clipser le produit
En tournant le sablier de douche, le sable va
commencer à tomber pendant 5 minutes. Eteignez
alors votre douche et faites des économies !

Po odwróceniu klepsydry Go Green Douche Coach piasek
będzie się przesypywać na dół, a po pięciu minutach w
górnej komorze nie będzie już piasku. Następnie można
wyłączyć prysznic i poczuć przyjemność z oszczędzania
energii!

Art.nr. ed679
www.go-green.nl

Art.nr. ed679
www.go-green.nl

Po odwróceniu klepsydry Go Green Douche Coach
piasek będzie się przesypywać na dół, a po pięciu
minutach w górnej komorze nie będzie już piasku.
Następnie można wyłączyć prysznic i poczuć
przyjemność z oszczędzania energii!
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