
Futte 

Sådan fungerer den 

Futte fungerer let ved at placere et stykke selvklæbende plastik film under bunden af dine sko, så du undgår at slæbe jord 

og andet snavs ind på arbejdsstedet. Det er meget enkelt: træd ned på puden, træk foden tilbage og riv af. Det er ikke 
nødvendigt at bøje sig og kæmpe med almindeligt skoovertræk. Skal du væk fra arbejdsstedet, behøver du ikke fjerne 

plastfilmen, placér blot et nyt lag ovenpå, når du vender tilbage til arbejdsstedet. Hold dit hjem eller arbejdssted rent med 
brugen af Futte. 

Detaljeret brugsanvisning 

1. Hæv skærebladet op ved at køre up/down knappen til venstre. 

2. Træk filmen op over skærebladet og træk den tilbage, så ca. 2-3 cm. film hænger bag skærebladet, sådan at den har 
forbindelse med skærebladets tænder. 

3. Træd op på puden i maskinen og pres din fod ned, så filmen kan sætte sig fast om dit fodtøj. 

4. Hæv din fod let og træk foden udenfor maskinen (mod dig selv) med filmen klæbet til bunden af skoen. Stop når 
skosnuden er ca. 5 cm. fra skærebladet. 

5. Tryk let for at tvinge filmen ned til skærebladet, og tryk ned indtil filmen er skåret af. 

6. Berør kanten af maskinen med skosnuden for at fæste filmen rundt om din sko. Gentag for begge sko. 

7. Dine sko er nu filmet, og du slipper for beskidte gulve. 

Udskiftning af plastfilm 

Sæt skærebladet i “down” position. På bunden er der en tilgængelig skrue. Fjern skruen for at åbne låget. Fjern den gamle 

rulle plastfilm. Tag stangen ud og placer den nye  rulle med plastfilm på stangen. Sæt plastfilmen tilbage i maskinen. Sørg 
for at den klæbende side vender opad. Luk låget og fastgør skruen. 

Sæt skærebladet til up position. Fra toppen af maskinen trækkes filmen ud forbi skærebladet og trækkes let ned, så der er 
forbindelse til skærebladets tænder. Futte er nu klar til brug. 

Kære kunde, tak for at du bruger Futte fra Beton-Apoteket. For at være sikker på at du anvender maskinen korrekt, læs 
venligst denne brugsanvisning før brug. Billederne i denne brugsanvisning er udelukkende vejledende. 

BEMÆRK! 

Undgå hudkontakt med skærekniven. Under transport af maskinen (eller hvis maskinen ikke bliver brugt i nogen tid) skal 
skæreknivene sænkes ned ved at skubbe up/down knappen til højre. Maskinen bør altid stå ude af rækkevide for børn, da 

de takkede knive på maskinen kan udgøre en helbredsrisiko.  



Når filmen trækkes ud, løftes foden lidt for at undgå skader på dine sko fra knivene. Beton-Apoteket fralægger sig alt 

ansvar for skade på fodtøj ved brug af maskinen. 

Den bedste afstand for at trække filmen ud er ca. 5 cm. fra knivene. 

Hvis maskinen ikke har været i brug i lang tid, skal du trække filmen frem og rive af, så du har nok film fra ny start. 

 

Fejlfinding 

Hvis filmen ikke bliver revet af, skal du sikre dig at skæreknivene er i “up” position. 

Har du trådt på knivene, kan det forårsage problemer. Tjek indvendigt om filmen har sat sig fast. Skæreknivene kan hæves 

med en skruetrækker ved at skubbe up/down knappen. 

Hvis filmen ikke drejer ubesværet, kan akslen have løsnet sig under transporten. Åbn låget og sæt akslen tilbage på 

holderen. Denne mekanisme kan sammenlignes med en holder til toiletpapir. 

Vedligeholdelse 

Rens knivene for rester af filmen. 

Pudens betræk er aftageligt og kan derfor vaskes. 

Maskinen bør rengøres med en fugtig klud for at holde maskinen ren. 

For bestilling af dele eller film kontakt venligst:  

Beton-Apoteket ApS - www.beton-apoteket.dk/webshop - +45 36 34 19 00 - Hørskætten 16, 2630 Taastrup, Denmark

Knivblade/blade

Vaskbar pude/washable cushion

Rulle med plastfilm/spindle with film

Plastikcover med skrue/cover with screw


