Self Carwash
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Contactloos betalen of munten inwerpen
Programmakeuze maken
Spuitlans of borstel nemen
Handgreep van spuitlans inknijpen

- Minimale afstand van spuitlans tot voertuig in acht nemen.
- Gebruik van de carwash voor reinigen van milieuverontreinigende toestellen wordt gerechtelijk vervolgd.
- Na uw eerste programmakeuze begint uw tegoed af te tellen, dit is niet stop te zetten.
- Het gebruik van de wasapparatuur is voor eigen risico.
- Zorg ervoor dat ramen en deuren van uw auto gesloten zijn.

Kies uw wasprogramma door op de bijbehorende knop te drukken.

Deze automaat accepteert contactloze betalingen en munten van 1 en 2 euro, er kunnen meerdere munten achter elkaar ingeworpen worden. Er geldt voor deze
wasbox een starttarief van € 2,-. Wanneer het geld afgewaardeerd is, heeft u 1 minuut tijd om het tegoed aan te vullen met tenminste € 1,-. Na deze tijd dient het
volledige starttarief voldaan te worden. De tijd begint af te tellen vanaf moment van inworp. Het saldo van uw tegoed komt in het display te staan. Kies nu het
gewenste programma door op de bijbehorende knop te drukken. U kunt de programma’s tussentijds wisselen. LET OP! Zorg ervoor dat ramen en deuren gesloten zijn!
Bij het bedienen van het hogedrukpistool komt tegenkracht vrij, houdt het pistool daarom goed vast! Met de ‘STOP’ knop kunt u altijd uw gekozen programma stop
zetten, uw tijd (tegoed) telt wel verder af. Wij adviseren u om de programmavolgorde, zoals hieronder beschreven staat, te volgen voor een optimaal wasresultaat.
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AFSPOELEN

Afspoelen met hogedrukpistool
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Nanowax-behandeling met hogedrukpistool
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Hotwax behandeling met hogedrukpistool
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NASPOELEN

Vlekvrij (na)spoelen met hogedrukpistool

Losweken van vuil met hogedrukpistool

U krijgt een dikke schuimlaag. Weekt grondig al het vuil los van uw voertuig, waaronder ook de kieren en naden.
Advies: Spoel uw voertuig van boven naar beneden af.

Afspuiten met het hogedrukpistool

U krijgt op het hogedrukpistool warm water (50-60°C) met reinigingsmiddel. Het gehele voertuig grondig afspuiten
en al het zichtbare vuil hiermee verwijderen.
Advies: Spuit uw voertuig van onder naar boven af.

Statische/fijne vervuiling verwijderen met behulp van borstel

U krijgt water met shampoo. Borstel voor gebruik controleren op beschadigingen en vervuiling (bij vervuiling met
hogedrukpistool afspuiten alvorens borstel te gebruiken). Borstel alleen gebruiken met lopend programma.
Advies: Maak uw voertuig van onder naar boven schoon.

U krijgt zuiver water zonder toevoegingen. Gelijkmatig tweemaal uw voertuig afspuiten. Het water breekt op het
voertuig uit elkaar en droogt snel op.
Advies: Spuit tweemaal gelijkmatig uw voertuig van boven naar beneden af

U krijgt water met Nanowax ter conservering van de lak van uw voertuig en zorgt voor duurzame glans.
Advies: Spuit uw voertuig gelijkmatig van boven naar beneden in.

Hotwax behandeling met hogedrukpistool. U krijgt ontkalkt, warm water met hot wax ter conservering van de
lak van uw voertuig.
Advies: Spuit uw voertuig gelijkmatig van boven naar beneden in.

U krijgt zuiver water zonder toevoegingen met glansmiddel. Het water breekt op het voertuig uit elkaar, droogt snel
op en zorgt voor een vlekvrije glans op uw voertuig. Nazemen is niet meer nodig.
Advies: Gelijkmatig tweemaal uw voertuig van boven naar beneden afspuiten.
Als u de geadviseerde programma volgorde heeft opgevolgd is nazemen van uw voertuig overbodig.
LET OP! Mocht u uw voertuig toch willen nazemen dan dient u dit buiten de wasbox te doen!
Als u klaar bent met wassen, graag het hogedrukpistool en borstel in de daarvoor bestemde houder terug plaatsen.
Wij verzoeken u vriendelijk de wasbox schoon achter te laten.

