TUINBESPROEIING PISTOOL
(CAT. NR.: 20332)
HANDLEIDING
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
Pak het tuinbesproeiingspistool uit en controleer alle onderdelen op eventuele
transportschade. Dit besproeiingspistool voor de tuin wordt geleverd met twee
bevloeiingshulpstukken.
MONTAGE EN GEBRUIK
Gebruik van het dubbelfunctie-hulpstuk
1. Voor gebruik van de
dubbelfunctie-hulpstuk (1) druk eerst op
de ontgrendelknop (3) en plaats het
hulpstuk in het pistool. Laat de
ontgrendelknop los.
2. Draai het hulpstuk dan een stukje tegen
de klok in, totdat het vastklikt.
3. Voor het verwijderen en vervangen van
het hulpstuk, druk eerst op - ontgrendel
knop (3) en trek het hulpstuk dan recht
uit het pistool.
4. Voor het besproeien van het gewenste
oppervlak, sluit de waterslang aan op
het pistool, open de kraan en druk de
trekker in (4). Om de trekker (4) niet continu ingedrukt te hoeven houden,
schuif de trekker-grendel (5) omlaag. Voor het ontgrendelen van de
trekker, schuif de vergrendeling omhoog.
5. Voor het instellen van de waterdruk, gewoon de waterdrukhendel omhoog
of naar beneden duwen (6).
6. Voor het instellen van de waterstraal op het dubbelfunctie-hulpstuk draai
de rubberen huls (2) met de klok mee of tegen de klok in.

Het waterhulpstuk met 9 functies gebruiken
1. Voor de montage en het gebruik van het multi-functie bevloeiingshulpstuk
(7) gaat u op dezelfde manier te werk als in het vorige hoofdstuk.
2. Voor het instellen van de spuitstraal draait u de rubberen huls (8) met de
klok mee of tegen de klok in totdat het gewenste pictogram overeenkomt
met de markering op de behuizing.
3. 9 sproeifuncties:
Kegel-Douche-Nevel-Verticaal-Vlak-Hoek-Soaker-Volledig-Straal

REINIGING EN OPSLAG
- Maak de behuizing nooit schoon met agressieve schoonmaakmiddelen of
een waterstraal, maar alleen met een droge of vochtige doek.
- Bewaar het tuinbesproeiingspistool na gebruik in een vorstvrije ruimte.
- Houd het besproeiingspistool buiten het bereik van kinderen.
AFVALVERWIJDERING:
De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk
afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.
Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland
Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen
in Nederland tel.: 026 3736 333 of info@eurotops.nl
Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het
retouradres vermeld op uw factuur.
De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij
het ter perse gaan. Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering van de
apparatuur voorbehouden.
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