2. Instrukcja obsługi:
→ Wyciągnij urządzenie z opakowania i ustaw zawór w pozycji OFF.
→ Nakręć jedną z dwóch końcówek (strumieniowa lub spray) na dyszę wylotową lancy.
→ Podłącz źródło wody do gwintu 3 / 4’’ w tylnej części lancy.
→ Jeżeli zachodzi taka potrzeba, nakręć na gwint 3 / 4’’ przejściówkę (czarną)
z 3 / 4’’ na 1 / 2’’
→ Podłącz źródło wody do przelotki 1 / 2’’ w tylnej części lancy.
→ Nieużywaną końcówkę nakręć na specjalne miejsce przed tylnym gwintem 3 / 4’’
→ Ustaw zawór w pozycji ON, aby uruchomić przepływ wody przez dyszę.

3. Uwagi i środki ostrożności:
•

CIŚNIENIOWA LANCA DO WĘŻA 3/4’’
AG258A

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Ciśnieniowa końcówka, lanca do węża wyposażona w standardowy gwint 3/4''. Doskonale
sprawdzi się jako uzupełnienie myjki ogrodowej. Pasuje do standardowych węży
ogrodowych w rozmiarze 3/4''. Maksymalny zasięg mycia to aż 15 m, dzięki czemu
unikniemy ochlapania podczas korzystania z urządzenia. Lanca jest lekka, ale zapewnia
pewny chwyt dzięki solidnej, gumowanej rączce. W komplecie dwa rodzaje końcówek
(strumieniowa i spray) oraz przejściówka do złączki 3/4''.
Cechy produktu:
•
•
•
•
•
•
•

Ciśnieniowa końcówka, lanca do węża ogrodowego wyposażona w gwint o
średnicy 3/4''.
Świetnie sprawdzi się jako uzupełnienie myjki ogrodowej.
Pasuje do standardowych węży ogrodowych o rozmiarze 3/4''.
Maksymalny zasięg strumienia wody to aż 15 m, dzięki czemu unikniemy
zachlapania.
Lanca jest lekka, ale zapewnia pewny chwyt (gumowana rączka).
Wygodne pokrętło otwierające i zamykające przepływ wody.
W komplecie dwa rodzaje końcówek (strumieniowa i spray) o średnicy 3 mm oraz
przejściówka ¾ na ½ ''.

Specyfikacja produktu:
•
•
•
•
•
•

•

Materiał: aluminium (lanca) / miedź (końcówki) / tworzywo sztuczne (rączka)
Maksymalne ciśnienie: 25 bar
Maksymalna temperatura wody: 60 stopni Celsjusza
Maksymalna odległość rozpylania: 15 m
Długość: 46,5 cm
Średnica końcówki wylotowej: 3 mm
Gwint: 3/4''

•
•
•

UWAGA: Urządzenie zawiera małe elementy (końcówki lancy). Jest
nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat!
Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, zwłaszcza gdy w pobliżu są małe dzieci!
Nie używaj urządzenia w przypadku uszkodzenia którekolwiek z elementów!
Nie próbuj naprawiać przedmiotu samodzielnie, spowoduje to utratę gwarancji.

