SLANGETROMLE 30 + 2 m

ART NR 80006025
EAN NR 5709133801038
LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

Læs denne brugervejledning omhyggeligt før slangetromlen tages i brug. Brug
brugervejledningen til at gøre dig bekendt med produktet, og til at bruge produktet korrekt og
sikkert.
Korrekt brug:
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Slangetromlen med manuelt indrulningssystem er udelukkende beregnet til brug i private
husholdninger og i private haver.

LEVERINGSOMFANG

Nr.

Betegnelse

Antal

1

Slangetromle
med opruller

1

2

Slangeholder

1

3
4

Skive til
slangeholder
Skrue til
slangeholder

2

1

3

4

1

5

Hjul

2

6

Skiver til hjul

2

7

Splitter til hjul

2

8

Hjuldæksler

2

9

Indgangsslange

1	
  

Pedal

1	
  

10

Billeder

5

6 7

8

111
9

10

Nødvendigt værktøj: Skruetrækker med krydskærv.

INSTALLATION

1.
2.

Tag tromleenheden og tilbehøret ud af emballagen.
Sæt pedalen (10) på plads i tromleenheden ved at skubbe pedalens rør ind i rørene på
tromleenheden (1) (Fig. 1).

Fig. 1

3.

Fastgør
dens

slangeholderen med skruen og skiven til
befæstigelse på håndtaget (Fig.2).
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Fig. 2

4.

Monter hjulene på hver side af akslen. Sæt skiven på akslen og sæt splitten gennem akslen.
Buk splittens ene ben og sæt hjuldækslerne på (Fig. 3).

Fig. 3

BRUG

Løft håndtaget op indtil de to knapper på siderne springer ud. Forbind den ene ende
af indgangsslangen til slangetromlens indgang og den anden ende til vandhanen. Åbn for
vandhanen.
Udrulning
Træk slangen ud til den ønskede længde.
Indrulning
- Træk enden af slangen med mundstykket tilbage til slangetromlen.
- Luk for vandhanen, skru slangen af vandhanen og sæt slangen i slangeholderen.
- Ved indrulning skal du stå bag slangetromlen med hænderne på håndtaget.
Rul slangen ind ved at træde gentagne gange på pedalen. Korte tråd vil rulle korte stykker
slange ind og længere tråd vil rulle længere stykker slange ind
- Sæt stopkuglen i holderen.

OPBEVARING

Slangetromlen er vedligeholdelsesfri og må ikke spules med vand. Ret aldrig vandstrålen
direkte ind i tromlehuset.

VEDLIGEHOLDELSE

- Når slangetromlen ikke er i brug, bør vandtilførslen lukkes og mundstykket åbnes for at lette
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vandtrykket.
- Slangetromlen må ikke bruges til kemikalier eller andre substanser end vand.
- Hvis slangetromlen ikke skal bruges i længere tid, anbefales det at opbevare den på et tørt og
køligt sted.
- Hvis der er lille plads på opbevaringsstedet, kan håndtaget foldes ned ved at trykke på de to
knapper på siden (Fig. 4).

Fig. 4

PROBLEMLØSNING

Hvis slangen sætter sig fast under indrulning, så træk slangen lidt ud igen og fortsæt oprulning.
Hvis slangen sætter sig fast under udrulning, så træd på pedalen så slange rulles ind igen og
træk så slangen ud igen.
ADVARSEL

1.
2.
3.

Træd ikke på pedalen mens slangen trækkes ud.
Træk slangen ud med et jævnt træk. Træk ikke i hurtige ryk med pludselige stop. Hvis
slangen ikke kan trækkes ud, så kontroller, at pedalen er oppe og slangen ikke snoet.
Før slangen rulles op, skal slangemundstykket være lagt tilbage nær slangetromlen (Fig. 5).

Fig. 5

4.

Hvis pedalen ikke kan trædes ned, så stop og undersøg om slangen er fanget af noget eller
snoet. Træk nogle meter af slangen ud, og begynd oprulningen igen.
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