Istruzioni per l‘uso
Használati útmutató
Navodila za uporabo

KIT AVVOLGITUBO MINI
MINI TÖMLŐTÁROLÓ TÖMLŐVEL
MINI SET-VRTNA CEV NA KOLUTU

Utilizzare il tubo flessibile soltanto come descritto nelle presenti
istruzioni d’uso. Qualsiasi altro uso è da considerarsi improprio e
può causare danni materiali o anche lesioni personali. Il tubo flessibile non è un giocattolo per bambini.

Descrizione dei componenti

Il produttore o il rivenditore non si assume alcuna responsabilità
per danni causati da un uso improprio o scorretto.

1
Lancia a doccia
1a
Leva
1b 	Rotella di regolazione con 7 funzioni di spruzzatura
2 	Attacco tubo flessibile senza acqua stop 9,53 mm (3/8“)
2a Attacco rubinetto 19,05 mm (3/4“)
2b Riduttore 12,70 mm (1/2“)
3 	Attacco tubo flessibile con acqua stop 9,53 mm (3/8“)
4
Vite
5
Tasselli
6
Tubo flessibile (ca. 10 m)
7
Porta tubo flessibile

Il materiale di montaggio non è adatto a tutte le superfici. Il materiale di fissaggio non è adatto a tutti i supporti Controllare prima la
resistenza dei supporti.

Norme di sicurezza
ATTENZIONE!

Informazioni generali
Leggere e conservare le istruzioni
d’uso
Queste istruzioni fanno parte di questo mini kit avvolgitubo (di
seguito denominato “tubo flessibile”). Esso contiene importanti
informazioni sulla messa in funzione e sull’uso. Leggere attentamente le istruzioni d’uso e soprattutto le norme di sicurezza prima
di utilizzare il tubo flessibile. La mancata osservanza delle presenti
istruzioni d’uso può provocare lesioni gravi o danni al tubo flessibile. Le istruzioni d’uso si basano sulle norme e sulle regole in
vigore nell’Unione Europea.
Osservare anche le direttive e le leggi nazionali vigenti nel rispettivo Paese estero. Conservare le istruzioni d’uso per consultarlo
in futuro. Consegnare il tubo flessibile a terzi sempre insieme a
queste istruzioni d’uso.

Spiegazione dei simboli
I seguenti simboli e testi di avviso vengono usati nelle istruzioni
d’uso, sul tubo flessibile o sulla confezione.

ATTENZIONE!

CAUTELA!
Questo simbolo/questa avvertenza indica un pericolo con un livello di rischio basso che, se non evitato, può causare una lesione
lieve o moderata.

ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni!
− Controllare tutti i componenti per assicurarsi che non siano danneggiati e siano montati correttamente. In caso di montaggio non
conforme si corre il rischio di subire lesioni. I componenti danneggiati possono influire sulla sicurezza e sul funzionamento.
− La pressione dell’acqua deve essere controllata correttamente per
evitare che fuoriesca acqua ad alta pressione causando lesioni.
Non puntare mai il getto d’acqua verso le persone o gli animali.
− Il tubo flessibile non è adatto per l’uso con acqua potabile.
− Accertarsi che il rubinetto sia chiuso prima del montaggio.
− Non puntare il getto d’acqua verso le apparecchiature elettriche.

NOTA!

3

CAUTELA!

Questa avvertenza avvisa su possibili danni materiali.
Questo simbolo fornisce informazioni utili sull’assemblaggio o sull’uso.

ANNI GARANZIA
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La preghiamo di recarsi nel suo punto vendita ALDI.
Kérjük forduljon a magyarországi ALDI áruházakhoz.
Prosimo, oglasite se v vam najbližji HOFERjevi poslovalnici.

Il sigillo “certificato VPA” del Remscheid Test and Testing Institute certifica il tubo testato in base alla
qualità.

Sicurezza
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Pericolo di scivolamento!
Se il pavimento è bagnato, si può scivolare sul pavimento e ferirsi.
− Assicurarsi che il pavimento vicino al tubo flessibile sia mantenuto possibilmente asciutto.
− Chiudere il rubinetto quando il tubo flessibile non viene utilizzato.

NOTA!

Pericolo di danneggiamento!

Uso conforme
Il tubo flessibile è progettato esclusivamente per applicazioni di
irrigazione di routine. È pensato per un uso prettamente privato e
non è adeguato ad un utilizzo commerciale.

1a

− Questo tubo flessibile può essere utilizzato da bambini a partire
dagli otto anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche,
sensoriali o mentali o da persone prive di esperienza e/o conoscenza, se sono sorvegliati o sono stati istruiti sull’uso sicuro del
tubo flessibile e hanno compreso i pericoli che possono sorgere
durante l’utilizzo. I bambini non devono giocare con il tubo
flessibile. La pulizia e la manutenzione da parte dell’utente non
devono essere eseguite da bambini non sorvegliati.
− Tenere i bambini di età inferiore agli otto anni lontano dal tubo
flessibile e dal suo raccordo.
− Non lasciare il tubo flessibile incustodito durante l’uso.
− Non permettere ai bambini di giocare con gli involucri d’imballaggio. I bambini potrebbero rimanerci impigliati quando
giocano e soffocare.

2x 4

L’uso inappropriato del tubo flessibile può provocare danni al
tubo flessibile stesso.
− Per evitare danni da gelo, rimuovere il tubo flessibile dal muro
in inverno e conservarlo in un luogo asciutto.
− Non fare scorrere il tubo flessibile intorno agli angoli o ai bordi e
non farlo scorrere lungo oggetti appuntiti o con spigoli taglienti.
I danni che ne derivano possono causare perdite nel tubo flessibile.
− Non posare il tubo flessibile in aree utilizzate dai veicoli. Passando sopra il tubo flessibile potrebbero farlo scoppiare.
− Fare eseguire il montaggio solo da persone qualificate.

Controllo del tubo flessibile e della
confezione

2a
1b

2x 5

Ruotare la connessione rubinetto 2a in senso orario sulla filettatura di collegamento del rubinetto. Per una filettatura di
collegamento 12,70 mm (1/2“), è necessario utilizzare il riduttore
2b. Ruotare il riduttore 2b in senso orario nella connessione del
rubinetto 2a.

Utilizzare la lancia a doccia
NOTA!
La lancia a doccia 1 ha sette diverse impostazioni di getto. La portata può essere regolata all’infinito.
Inserire la lancia a doccia 1 nel raccordo del tubo flessibile con
acqua stop 3 (vedere Fig. C).
Premere la leva in direzione del corpo della doccetta, per avviare
l’uscita dell’acqua e una regolazione continua (vedere Fig. D).
Girare la rotella di regolazione 1b in posizione „ I ” per selezionare
o modificare l’impostazione del getto (vedere Fig. D). È possibile
scegliere tra sette diverse impostazioni:

ONDATA, NEBBIA, GETTO A PRESSIONE, DOCCIA, PIATTO,
CENTRALE, CONO, GETTO A CONO,GETTO PIANO,FASCIO CONO.
Rilasciare la leva 1a per arrestare l’uscita dell’acqua (vedi fig. D).
La leva può essere fissata per la spruzzatura continua.

NOTA!
se si rimuove la lancia a doccia 1 con il rubinetto aperto, il raccordo
del tubo flessibile con acqua stop 3 interrompe il flusso d’acqua.
Utilizzare questa opzione per interrompere il flusso dell’acqua
solo se si desidera collegare un altro elemento al tubo flessibile,
come per esempio un irrigatore per prato.

CAUTELA!

L’installazione o l’uso improprio possono causare lesioni fisiche.

Questo simbolo/testo di avviso specifica un pericolo con un grado
di rischio medio che, se non evitato, potrebbe provocare lesioni
gravi o letali.

Származási hely: Kína
Produttore /
Gyártó /
Distributer:
Conmetall Meister GmbH,
Oberkamper Str. 39
42349 Wuppertal, Germany

Pericoli per bambini e persone con ridotta capacità fisica, sensoriale o capacità mentali (per esempio, parzialmente disabili,
anziani con limitazione delle loro capacità fisiche e mentali) o
mancanza di esperienza e conoscenza (per esempio, i bambini
più grandi).

Uso del riduttore
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Smontaggio
Svitare l’attacco del rubinetto dell‘acqua 2a (con attacco 12,70 mm
(1/2“), 2b) dal raccordo del rubinetto e svuotarlo completamente.
Infine, staccare il supporto del tubo flessibile dalla parete.

Pulizia e conservazione
NOTA!

Pericolo di danneggiamento!

L’uso inappropriato del tubo flessibile può provocare danni al
tubo flessibile stesso.
− Non impiegare detergenti aggressivi, spazzole con setole di metallo o nylon né oggetti affilati o metallici, come coltelli, spatole
dure e simili. Questi possono danneggiare la superficie.
− Svuotare completamente il tubo flessibile per lo stoccaggio invernale poiché l’acqua congelata può danneggiarlo.
− Non lasciare il tubo flessibile al sole, in quanto ciò potrebbe danneggiare il materiale e ridurre la durata del tubo flessibile.

Dopo ogni impiego
− Dopo ogni utilizzo, riagganciare il tubo 6 nella staffa 7.

Dati tecnici
Modello: WU9925807
Pressione di esercizio: 4 bar
Lunghezza: ca. 10 m
Numero articolo: 814199

Smaltimento
Smaltimento dell’imballaggio
Smaltire la confezione separando i vari componenti.
Consegnare il cartone e il cartoncino al reparto carta
usata e le pellicole al centro di riciclaggio.

NOTA!
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Pericolo di danneggiamento!

2

Utilizzare le possibilità descritte in questo capitolo per interrompere il flusso d’acqua solo per interruzioni temporanee! Se si desidera interrompere il flusso d’acqua per un periodo di tempo più
lungo, chiudere il rubinetto.

Se si apre la confezione con un coltello affilato o un altro oggetto
affilato,il tubo flessibile potrebbe danneggiarsi rapidamente.
− Aprire con cautela.
1. Rimuovere l’avvolgitubo e tutti gli accessori dalla confezione.

Smaltimento del tubo flessibile
− Smaltire il tubo flessibile in conformità alle leggi e disposizioni in
vigore nel proprio paese.

2. Controllare se la dotazione è completa.
3. Controllare se il tubo flessibile o i singoli componenti presentano danni. In tal caso, non utilizzare il tubo flessibile. Rivolgersi
al produttore.

A

5

ca. 13 cm

Montaggio

B

4

Importante! Assicurarsi di fare riferimento alle istruzioni per l’uso
del trapano.
Durante la foratura, assicurarsi di non danneggiare i cavi elettrici,
le linee del gas o dell’acqua. Prima della messa in funzione, verificare che tutti i collegamenti siano ben saldi e, se necessario,
serrarli.

7

7

2b
2a

Montaggio della staffa del tubo
flessibile

2

Per fissare la staffa del tubo flessibile 7, seguire la procedura illustrata nella Figura A.

6

C

Usare le viti 4 e i tasselli 5 forniti in dotazione. Questi sono utilizzabili per l’installazione su pareti di mattoni o di cemento. − Per il
montaggio su altri materiali utilizzare viti e tasselli adatti. Rivolgersi al proprio negozio di fiducia per i tasselli e le viti adatte alle
caratteristiche della parete da usare.

NOTA!

D

per evitare il riflusso, non montare la staffa del tubo flessibile 7 più
in alto del rubinetto o installare un dispositivo antiriflusso o un
rubinetto di arresto tra il rubinetto e il tubo 6.

1a

La lancia a doccia 1 e i raccordi dei tubi flessibili possono essere
inseriti nelle staffe a sinistra e a destra.

7

1
3
6

CAUTELA!

1b
1

per il montaggio a parete, inserire la lancia a doccia come mostrato in Figura D.

Uso
Effettuare un collegamento
Per collegare il tubo flessibile 6, seguire la procedura illustrata
nella Figura B.

Alkatrészek leírása
1
1a
1b
2
2a
2b
3
4
5
6
7

szórófej
kar
beállító kerék 7 permetezési funkcióval
tömlőcsatlakozó víz-stop nélkül 9,53 mm (3/8")
vízcsap csatlakozó 19,05 mm (3/4")
szűkítő idom 12,70 mm (1/2")
tömlőcsatlakozó víz-stoppal 9,53 mm (3/8")
csavar
tipli
tömlő (kb. 10 m)
tömlőtartó

Általános tudnivalók
A használati utasítás elolvasása és
megőrzése
Ez a használati utasítás a Mini tömlődob készlethez (a továbbiakban: „tömlő“) tartozik. Fontos információkat tartalmaz az üzembe
helyezésre és kezelésre vonatkozóan. A tömlő használatbavétele
előtt olvassa el figyelmesen a használati utasítást, különösen a
biztonsági tudnivalókat. A jelen használati utasítás figyelmen
kívül hagyása súlyos sérülésekhez vagy a tömlő károsodásához
vezethet. A használati utasítás az Európai Unióban érvényes szabványokon és szabályokon alapul.
Vegye figyelembe az Ön országában érvényes irányelveket és
jogszabályokat is. A használati utasítást a további használathoz
őrizze meg. Ha továbbadja másnak a tömlőt, akkor mellékelje
hozzá a használati utasítást is.

Jelmagyarázat
A használati utasításban, a tömlőn vagy a csomagoláson a következő piktogramokat és jelzőszavakat használjuk.

VIGYÁZAT!
Ez a piktogram és jelzőszó közepes kockázati besorolású veszélyeket jelöl, amelyeknek halál vagy súlyos sérülés lehet a következménye, ha nem kerülik el.

FIGYELEM!
Ez a piktogram és jelzőszó alacsony kockázati besorolású veszélyeket jelöl, amelyeknek könnyű vagy enyhe sérülés lehet a
következménye, ha nem kerülik el.
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MEGJEGYZÉS!
Ez a jelzőszó a lehetséges anyagi károkra figyelmeztet.
Ez a piktogram hasznos kiegészítő információkat
nyújt az összeszereléssel vagy a használattal kapcsolatosan.
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A Remscheid Kísérleti- és vizsgáló intézet „VPA-Certified“ pecsétje a tömlő ellenőrzött minőségét igazolja.

Biztonság
Rendeltetésszerű használat

MEGJEGYZÉS!
A visszafolyás megakadályozásához a tömlőtartót (7) ne szerelje a
vízcsapnál magasabbra, vagy a vízcsap és a tömlő (6) közé szereljen be egy visszafolyás gátlót, ill. egy elzárócsapot.
Mobil használat esetén a szórófej (1) és tömlőcsatlakozók bal és
jobb oldalon a tartókba helyezhetők.

Falra történő felszerelés esetén a szórófejet a ’D’ ábra szerint
akassza be.

Használat
Csatlakoztatás

A tömlőt csak a használati utasításban ismertetett módon használja. Minden egyéb használat nem rendeltetésszerűnek minősül,
és anyagi károkhoz vagy személyi sérülésekhez vezethet. A tömlő
nem játékszer.

A szűkítő idom használata

A rögzítőanyag nem minden felülethez alkalmas. Előtte ellenőrizze a felület szilárdságát.

Biztonsági utasítások
VIGYÁZAT!
Gyermekek vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális
képességekkel rendelkező személyek (például részlegesen
fogyatékkal élők, korlátozott fizikai és mentális képességekkel
rendelkező idősebb személyek) vagy kellő tapasztalattal és
tudással nem rendelkező személyek (pl. nagyobb gyermekek)
veszélyeztetése.
− Ezt a tömlőt nyolc év feletti gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel élő, vagy kellő
tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett vagy abban az esetben használhatják, ha őket
a tömlő biztonságos használatára kioktatták és az abból eredő
veszélyekkel tisztában vannak. Gyermekeknek a tömlővel játszani tilos. A tisztítást és karbantartást a gyermekek felügyelet
nélkül nem végezhetik.
− A nyolc évnél fiatalabb gyermekeket a tömlőtől és a tömlőcsatlakozótól távol kell tartani.

A tömlő (6) csatlakoztatásakor a ’B’ ábra szerint járjon el.

Csavarja a vízcsap csatlakozót (2a) az óramutató járásának irányában a vízcsap csatlakozómenetére. 12,70 mm (1/2")-es csatlakozómenet esetén szűkítő idomot (2b) kell használni. Csavarja ehhez
a szűkítő idomot (2b) az óramutató járásnak irányában a vízcsap
csatlakozóba (2a).

VIGYÁZAT!

Sérülésveszély!
A helytelen telepítés vagy használat sérüléseket okozhat.
− Bizonyosodjon meg arról, hogy minden alkatrész ép és szakszerűen fel van szerelve. Szakszerűtlen felszerelés esetén
sérülésveszély áll fenn. A sérült alkatrészek csökkenthetik a
biztonságot és károsíthatják a működést.
− A víznyomást megfelelő módón ellenőrizni kell annak megakadályozásához, hogy a víz magas nyomással kilépjen, és sérülést
okozzon. Ne irányítsa a vízsugarat emberekre vagy állatokra.
− A tömlő ivóvízzel való használatra nem alkalmas.
− A felszerelés előtt győződjön meg arról, hogy a vízcsap el van
zárva.
− Soha ne irányítsa a vízsugarat elektromos berendezésekre.

FIGYELEM!

Csúszásveszély!
A nedves padlón elcsúszhat és megsérülhet.
− Gondoskodjon arról, hogy a tömlő közelében a talaj lehetőleg
szárazon maradjon.
− Ha a tömlőt nem használja, zárja el a vízcsapot.

MEGJEGYZÉS!

Sérülésveszély!
A tömlő szakszerűtlen használata annak sérülését okozhatja.
− A fagykárok megelőzése érdekében télen szerelje le a tömlőt a
falról, és száraz helyen tárolja.
− Ne vezesse a tömlőt sarkok vagy peremek, valamint hegyes és
éles tárgyak mentén. A keletkező sérülések a tömlő tömítetlenségét eredményezhetik.
− Ne fektesse le a tömlőt olyan helyeken, ahol járművek közlekednek. A rajta történő áthajtás miatt a tömlő megrepedhet.
− A felszerelést kizárólag szakemberekkel végeztesse.

A tömlő és a szállítási terjedelem
ellenőrzése
MEGJEGYZÉS!

MEGJEGYZÉS!
A szórófej (1) hét különböző vízsugár beállítással rendelkezik. Az
átfolyási mennyiség fokozat nélkül szabályozható.

2. Ellenőrizze, hogy teljes-e a csomag.
3. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e sérülések a tömlőn vagy az egyes
alkatrészeken. Ha ez fordulna elő, ne használja a tömlőt. Forduljon a gyártóhoz.

Felszerelés
Fontos! Mindenképpen olvassa el fúrógépének kezelési útmutatóját.
Fúráskor figyeljen arra, hogy a villany-, gáz- vagy vízvezetékek ne
sérüljenek meg. Üzembe helyezés előtt ellenőrizze, hogy a csatlakozók jól meg vannak-e húzva, adott esetben azokat húzza után.

A tömlőtartó felszerelése
A tömlőtartó (7) felszerelésekor az ’A’ ábra szerint járjon el.
Használja a mellékelt csavarokat (4) és tipliket (5). Ezek csak téglaés betonfalra történő felszerelésre alkalmasak. A más anyagból
készült falra történő felszereléshez használjon megfelelő csavarokat és tipliket. A kereskedésben érdeklődjön a fal adottságainak
megfelelő tiplikkel és csavarokkal kapcsolatban.

GL-9925802-Bedien-IT-HU-SI-2110.indd 2

Ta signalni simbol/beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo
tveganja, ki lahko, če je ne preprečite, vodi do smrtnih ali hudih
poškodb.

PREVIDNO!
Ta signalni simbol/beseda označuje nevarnost z nižjo stopnjo
tveganja, ki lahko, če je ne preprečite, vodi do manjših ali zmernih
poškodb.

NAPOTEK!
Ta signalna beseda opozarja pred morebitno gmotno škodo.
Ta simbol označuje koristne dodatne informacije za
sestavo in uporabo.
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Pečat „VPA-Certified“ kontrolnega in preizkuševalnega inštituta Remscheid potrjuje preverjeno kakovost gibke cevi.

Varnost

A vízkifolyás indításához és fokozat nélküli szabályozásához mozgassa a kart a szórófej irányába (lásd a D ábrát).

Pravilna uporaba

Forgassa a beállító kereket (1b) a „ I ” pozícióra a vízsugár beállítás
kiválasztásához vagy váltásához (lásd ’D’ ábra). Hét különböző
beállítás közül választhat:

ÁZTATÓ, KÖD, JET, ZUHANY, LAPOS, KÖZPONTOS,
KÚPOS KÖDPERMET, LAPOS SUGÁR, KÚPOS SUGÁR.
A vízkifolyás megállításához ismét engedje el a kart (1a) (lásd ’D’
ábra).
Tartós permetezéshez a kar rögzíthető.

MEGJEGYZÉS!
Ha a szórófejet (1) kinyitott vízcsapnál leveszi, a víz-stoppal ellátott tömlőcsatlakozó (3) megszakítja a vízfolyást. A vízfolyás
megszakításának ezt a lehetőségét csak akkor használja, ha egy
másik elemet szeretne a tömlőre csatlakoztatni, például egy gyep
esőztetőt.

FIGYELEM!
A vízfolyás megszakításának ebben a fejezetben ismertetett lehetőségeit csak ideiglenes megszakításokhoz használja! Ha a vízhozzáfolyást hosszabb időre le akarja állítani, zárja el a vízcsapot.

Leszerelés
Csavarozza le a víztömlő 2a csatlakozóját 12,70 mm (1/2”) csatlakozónál 2b) a vízcsap csatlakozómenetéről, és ürítse le teljesen. Ezt
követően vegye le a tömlőtartót a falról.

Tisztítás és tárolás
MEGJEGYZÉS!

Sérülésveszély!

A tömlő szakszerűtlen használata annak sérülését okozhatja.
− Ne használjon agresszív tisztítószert, fém- vagy műanyagsörtés
kefét, valamint karcoló vagy fémes tisztítóeszközt, például kést,
kemény spaklit és hasonlókat. Ezek károsíthatják a felületeket.
− A téli tároláshoz teljesen ürítse le a tömlőt, mivel a megfagyott
víz károsíthatja azt.
− A tömlőt ne hagyja hosszú ideig a napon, mivel az károsíthatja
annak anyagát, és lerövidítheti a tömlő használati időtartamát.

Gibka cev je zasnovana izključno za redno zalivanje. Predvidena je
izključno za zasebno uporabo in ni primerna za obrtna območja.
Gibko cev uporabljajte samo tako, kot je opisano v teh navodilih
za uporabo. Vsaka drugačna uporaba velja kot napačna in lahko
vodi do gmotne škode ali celo telesnih poškodb. Gibka cev ni
igrača.
Proizvajalec ali trgovec ne prevzema nobene odgovornosti za
škodo, nastalo zaradi napačne uporabe.
Pritrdilni material ni primeren za vse podlage. Podlage predhodno preverite glede trdnosti.

Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzornimi ali psihičnimi sposobnostmi (na primer delno invalidne,
starejše osebe z omejenimi fizičnimi in psihičnimi sposobnostmi) ali pomanjkanjem izkušenj in znanja (npr. starejši
otroci).
− To gibko cev lahko uporabljajo otroci od osmega leta starosti in
osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzornimi ali psihičnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so nadzirane ali
pa so bili glede varne uporabe gibke cevi poučeni in razumejo
posledične nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z gibko cevjo.
Otroci izdelka ne smejo čistiti in vzdrževati brez nadzora.
− Otrokom, mlajšim od osem let, ne dovolite v bližino gibke cevi in
priključka cevi.
− Gibke cevi med uporabo ne pustite brez nadzora.
− Ne dovolite otrokom, da bi se igrali z embalažno folijo. Med igro
se lahko zapletejo vanjo in zadušijo.

OPOZORILO!

Nevarnost poškodbe!
Napačna namestitev ali uporaba lahko vodi do poškodb.
− Prepričajte se, da so vsi deli nepoškodovani in ustrezno montirani. Pri neustrezni montaži obstaja nevarnost poškodb. Poškodovani deli lahko vplivajo na varnost in delovanje.
− Vodni tlak je treba redno preverjati, da preprečite uhajanje
vode pri visokem tlaku, kar lahko vodi do poškodb. − Vodnega
curka ne usmerjajte v ljudi ali živali.

− A tömlőt (6) minden használat után helyezze vissza a tartóba (7).

− Pred montažo se prepričajte, da je pipa za vodo zaprta.

Műszaki adatok

− Vodnega curka ne usmerjajte na električne naprave.

Ártalmatlanítás
A csomagolás ártalmatlanítása
A csomagolást szelektíven ártalmatlanítsa. A papírt
és kartont a papírhulladékok közé, a fóliát pedig az
újrahasznosítható hulladék gyűjtőbe tegye.

A tömlő ártalmatlanítása
− A tömlő ártalmatlanításakor az Ön országában érvényes jogszabályoknak és rendelkezéseknek megfelelően járjon el.

Opis sestavnih delov
1
1a
1b
2
2a
2b
3
4
5
6
7

Razpršilna glava
Ročica
Nastavitveno kolo s 7 razpršilnimi funkcijami
Cevni priključek brez zaustavitve vode9,53 mm (3/8")
Priključek za vodovodno pipo 19,05 mm (3/4")
Reducirni element 12,70 mm (1/2")
Cevni priključek z zaustavitvijo vode9,53 mm (3/8")
Vijak
Zidni vložek
Gibka cev (pribl. 10 m)
Držalo za gibko cev

Splošno
Preberite in shranite navodila za
uporabo
Ta navodila za uporabo sodijo k temu mini set-cev na kolutu za
cev (v nadaljevanju samo „gibka cev“). Vsebujejo pomembne informacije o delovanju naprave in ravnanjem z njo. Pred začetkom
uporabe gibke cevi pozorno preberite navodila za uporabo,
predvsem varnostne napotke. Neupoštevanje teh navodil za
uporabo lahko vodi do hudih poškodb ali škode na gibki cevi. Navodila za uporabo temeljijo na standardih in predpisih, ki veljajo
v Evropski uniji.

Pri montaži držala cevi 7 postopajte, kot je prikazano na sliki A.
Uporabite priložene vijake 4 in zidne vložke 5. Ti so primerni za
montažo v opečnate in betonske zidove. Za montažo v druge materiale uporabite za to primerne vijake in zidne vložke. V trgovini
se pozanimajte o vijakih in zidnih vložkih, primernih za vaš zid.

NAPOTEK!
da preprečite povratni tok, držala za gibko cev 7 ne montirajte
višjo od vodovodne pipe ali med pipo in gibko cev 6 namestite
protipovratni ventil oz. zaporno pipo.
Pri mobilni uporabi lahko razpršilno glavo 1 in cevne priključke
vtaknete v držali levo in desno.

PREVIDNO!
pri stenski montaži razpršilno glavo namestite, kot je prikazano
na sliki D.

Uporaba
Priklop
Pri priklopu gibke cevi 6 postopajte, kot je prikazano na sliki B.

Uporaba reducirnega elementa
Priključek za pipo 2a privijte v smeri urinega kazalca na priključni
navoj vodovodne pipe. Pri 12,70 mm (1/2") priključnem navoju je
treba uporabiti reducirni element 2b. Pri tem privijte reducirni
element 2b v smeri urinega kazalca v priključek za pipo 2a.

Uporaba razpršilne glave
NAPOTEK!
razpršilna glava 1 ima sedem različnih nastavitev za curek.
Pretočno količino je mogoče brezstopenjsko regulirati.
Nataknite razpršilno glavo 1 v cevni priključek z zaustavitvijo vode
3 (glejte sliko C).
Ročico potisnite v smeri prhe, da odprete vodo in jo brezstopenjsko regulirate (glejte sliko D).
Obrnite nastavitveno kolo 1b na položaj „ I ” da izberete ali spremenite nastavitev curka (glejte sliko D). Izbirate lahko med sedmimi različnimi nastavitvami:

OPOZORILO!

− Gibka cev ni primerna za uporabo s pitno vodo.

Modell: WU9925802
Üzemi nyomás: 4 bar
Hossz: kb. 10 m
Cikkszám: 814199

Namestitev držala cevi

Varnostni napotki

Minden használat után

Ha a csomagolást elővigyázatlanul éles késsel vagy egyéb hegyes
− Legyen nagyon óvatos a csomag kinyitásakor.
1. Vegye ki a tömlődobot és az összes tartozék alkatrészt a csomagolásból.

OPOZORILO!

Dugja a szórófejet (1) a víz-stoppal ellátott tömlőcsatlakozóba (3)
(lásd ’C’ ábra).

Sérülésveszély!
tárggyal nyitja ki, a tömlő megsérülhet.

V teh navodilih za uporabo, na gibki cevi ali na embalaži so uporabljeni naslednji simboli in signalne besede.

Szórófej használata

− Használat közben a tömlőt ne hagyja felügyelet nélkül.
− Ne engedje, hogy a gyermekek a csomagoló fóliával játsszanak.
Játszáskor a gyermekek abba beleakadhatnak és megfulladhatnak.

Razlaga znakov

FIGYELEM!

A tömlőt kizárólag a szokásos öntözési alkalmazásokhoz tervezték. Kizárólag otthoni használatra készült, ipari felhasználásra
nem alkalmas.

A gyártó vagy a kereskedő nem vállal felelősséget az olyan károkért, amelyek a nem rendeltetésszerű vagy helytelen használat
miatt keletkeztek.

V tujini upoštevajte tudi smernice in zakone posamezne države.
Hranite navodila za uporabo za prihodnjo uporabo. Če izdelek
posredujete drugi osebi, ji morate obvezno izročiti tudi ta navodila za uporabo.

PREVIDNO!

Nevarnost zdrsa!
Če so tla mokra, vam lahko zdrsne in se poškodujete.
− Zagotovite, da bodo tla v bližini gibke cevi čim bolj suha.
− Zaprite vodovodno pipo, ko gibke cevi ne uporabljate.

NAPOTEK!

Nevarnost poškodb!
Napačno ravnanje z gibko cevjo lahko vodi do njenih poškodb.
− Da preprečite škodo zaradi zmrzali, pozimi gibko cev demontirajte z zidu in jo spravite na suho.
− Gibke cevi ne napeljite preko robov ali vogalov ali ob koničastih
ali ostrih predmetih. Nastale poškodbe lahko vodijo do netesnjenja gibke cevi.
− Gibke cevi ne položite na območjih, kjer vozijo vozila. Pri vožnji
preko gibke cevi lahko le-ta poči.
− Montažo naj opravljajo samo strokovnjaki.

Pregled gibke cevi in obsega dostave

SLAP, MEGLICA, TLAČNI CUREK, PRHA, PLOSKO, CENTRALNO, STOŽEC,
RAZPRŠENA MEGLICA, PLOSKI CUREK, STOŽČASTI CUREK
Ponovno izpustite ročico 1a, da zaustavite tok vode (glejte sliko D).
Za trajno pršenje lahko ročico fiksirate.

NAPOTEK!
če razpršilno glavo 1 snamete, ko odprete pipo, bo cevni priključek
z zaustavitvijo vode 3 prekinil vodni tok. To možnost uporabite za
prekinitev toka vode samo, ko želite na gibko cev priključiti drug
element, kot je npr. zalivalnik za trato.

PREVIDNO!
Možnosti za prekinitev vodnega toka, opisane v tem poglavju,
uporabljajte samo za začasne prekinitve! Če želite tok vode zaustaviti za dlje časa, zaprite vodovodno pipo.

Razstavljanje
Odvijte priključek za pipo 2a (pri priključku 12,70 mm (1/2“) 2b) z
navoja pipe in ga povsem izpraznite. Nato snemite držalo za cev
z zidu.

Čiščenje in shranjevanje
NAPOTEK!

Nevarnost poškodb!

Napačno ravnanje z gibko cevjo lahko vodi do njenih poškodb.
− Ne uporabljajte agresivnih čistil, krtač s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami in ostrih ali kovinskih predmetov za čiščenje,
kot so noži, trde lopatice ali podobno. Ti lahko poškodujejo
površine.
− Gibko cev pred zimovanjem povsem izpraznite, ker lahko zamrznjena voda poškoduje gibko cev.
− Gibke cevi ne puščajte na soncu, ker to škodi materialu, s čimer
se skrajša življenjska doba gibke cevi.

Po vsaki uporabi
− Gibko cev 6 po vsaki uporabi obesite v držalo 7.

Tehnični podatki
Model: WU9925802
Delovni tlak: 4 bar
Dolžina: pribl. 10 m
Številka artikla: 814199

Odlaganje med odpadke
Odstranjevanje embalaže
Embalažo reciklirajte. Lepenko in karton zavrzite
med stari papir, folijo pa med odpadke za recikliranje.

Odstranjevanje gibke cevi
− Gibko cev odstranite v skladu z veljavnimi zakoni in določili v
svoji državi.

NAPOTEK!

Nevarnost poškodb!
Če embalažo neprevidno odprete z ostrim nožem ali drugimi
koničastimi predmeti, se lahko gibka cev hitro poškoduje.
− Pri odpiranju embalaže bodite zelo previdni.
1. Vzemite boben za gibko cev in vse njegove dele iz embalaže.
2. Preverite, ali je dostava popolna.
3. Preverite, ali je gibka cev ali njeni posamezni deli poškodovani.
Če so, gibke cevi ne uporabljajte. Obrnite se na proizvajalca.

Montaža
Pozor! Obvezno glejte navodila za uporabo svojega vrtalnika.
Pri vrtanju pazite, da ne poškodujete električnih kablov ter plinskih ali vodovodnih napeljav. Pred začetkom uporabe preverite, ali
so vsi priključki čvrsto priključeni in jih po potrebi zategnite.
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