Automatisk slangvinda
HN 7970
Denna automatiska slangvinda levereras monterad och komplett med 20 meter
förstärkt slang, kopplingar och väggbeslag.
En 180 graders vridmekanism gör det möjligt att dra ut slangen i olika
riktningar.
Översikt över delar
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

Väggbeslag
Låsstift
Slangvinda
Krankoppling (passar till 1/2”
och 3/4” kopplingar)
Snabbkoppling med stopp
Snabbkoppling
Justerbart sprutmunstycke
Skruv
Plugg till vägg
Slang, 20m x 13mm
Anslutningsslang 2m

Monteringsanvisning
1. Välj ett passande ställe för montering av
slangvindan. Slanghjulet ska monteras i draghöjd.
2. Använd väggbeslaget som schablon och märk ut
skruvarnas placering. Borra de 4 hålen till
skruvarna och sätt in pluggarna, innan
väggbeslaget sätts till och skruvas fast med de 4
skruvarna.
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3. Anpassa baksidan av slanghjulet med
väggbeslaget och för ner låsstiftet genom
sammankopplingen.

4. Koppla anslutningsslangen på hjulet till
vattenkranen med hjälp av krankopplingen. När
detta är gjort, prova slanvinda så att hjulet kan
vridas obehindrat.

Användningsanvisningar
När slangvindan är säkert monterad och kopplad till vattenkranen, är den klar
för användning.

1. Öppna vattenkranen och rulla ut slangen. Slangen
rullas ut genom att ta tag i den och gå bort från
hjulet. Detta gör det möjligt för vattnet att löpa
obehindrat genom slangen och hjulet.
2. De automatiska hjulen håller slangen på plats i
önskad längd. Mekanismen klickar till, när slangen
är låst på plats eller rullas upp.
3. För att lösgöra slangen, dra den bort från hjulet. Slangen börjar då rullas
upp. Gå tillbaka med slangen mot hjulet. Släpp inte slangen (se bild).
4. När slangen är upprullad, stänger du av vattenkranen.
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5. Slangvindan kan låsas fast vid väggbeslaget med
ett hänglås nederst vid låsstiftet för att undvika
stöld.

Observera:










Slangvindan är till för att används med kallt hushållsvatten.
Den är inte beräknad till kommersiellt bruk.
Före användning, se till att slanvindan är säkert monterad på väggen och
kan röra sig obehindrat.
Överbelasta inte slanvindan, då detta kan fördärva den eller väggbeslaget.
Barn bör inte leka med slangvindan.
Se till att det inte är barn i närheten av slangen eller hjulet, när slangen ska
rullas ut eller in.
Gå alltid tillbaka med slangen, när den ska rullas upp.
Undersök regelbundet väggbeslaget och låsstiftet, för tecken på slitage.
Stäng alltid av vattenkranen, när slangvindan inte används.
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