
3-voudig uitschuifbare slang 

ART. NR.: 27495 

GEBRUIKSAANWIJZING 

 

Kenmerken 

- Vergeet de traditionele, veel ruimte in beslag nemende slangen met lastige hoeken en knikken die moeilijk op te bergen zijn. De 

uitschuifbare slang is gemakkelijk te gebruiken en te bewaren.  

- Wanneer u het water aanzet, rekt de slang zich automatisch uit tot 3 maal de oorspronkelijke lengte. Wanneer u het water uitzet, 

krimpt de slang automatisch weer in.  

- Door het speciale ontwerp is de slang licht en knik-vrij. De slang is zo compact, dat hij in een kleine doos, in de kast of op een plank 

kan worden opgeborgen.  

- Met snelontgrendelsysteem voor eenvoudiger en sneller werken.  

- Sproeierpistool met 7 sproeipatronen 

 

Voor gebruik 

Controleer of het pakket de volgende onderdelen bevat: 

 

- Snelkoppelaars (1 2 3 4 5). 

- Sproeierpistool met 7 sproeipatronen (6).  

- 10 meter uitschuifbare slang (7). 

 

Montage-instructie 

1. Met snelkoppelaars: 

a. Schroef 5 in 6 

 

b. Schroef 1 in koperen connector 2 

 

c. Klik "a" in "b". 

 

d. Sluit 4 aan op de kraan. Gebruik 

indien nodig adapter 3 ertussenin. 

   

e. Schroef 2 in koperen connector 1. 

 

f. Klik "d" in "e". 

 

 

 

Trekker 

Stop 

Koperen connector 2 

Koperen connector 1 



2. Zonder snelkoppelaars: 

a. Sluit sproeierpistool 6 aan op koperen connector 2. 

b. Sluit de koperen connector 1 aan op de kraan. 

c. Zet het water aan. 

 

3. Bij gebruik: 

1. Selecteer het sproeipatroon door aan de ring te draaien. U hoort een klik wanneer het patroon is geselecteerd. 

2. Gebruik de stop om de trekker in te houden indien nodig. 

3. Als u de snelkoppelaars wilt loskoppelen, duwt u de groene kraag terug en trekt u connector 4 en 5 eruit. 

 

Veiligheidsinstructies 

Houdt u aan de hieronder vermelde algemene voorzorgsmaatregelen voor een veilig gebruik van het product: 

1. Lees de aanwijzingen in deze handleiding zorgvuldig door en bewaar deze als referentie. 

2. Controleer of alle verbindingsstukken goed zijn vastgemaakt alvorens het product in gebruik te nemen. 

3. Houdt de slang uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en agressieve stoffen. 

4. Drink geen water uit deze slang. 

5. Gebruik het product voor niets anders dan waarvoor het bedoeld is. 

Waarschuwing! Dit product is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Drink niet uit de slang.  

 

Onderhoudsinstructies 

- Hang de slang na elk gebruik op een koele plaats te drogen en veeg de koperverbindingen droog met een doek om het product in 

goede staat te houden. 

- Bewaar het product op een koele plaats 

- Laat de slang niet in de zon liggen, want dit kan de levensduur van de slang verkorten. 

- Bewaar de slang binnenshuis wanneer u deze voor een lange periode niet gebruikt. 

 

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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