Κ9010 (20m)

K9012 (12m)

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΕΜΗ ΤΟΙΧΟΥ 12m/20m
AUTO REWIND HOSE REEL 12m/20m

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
INSTRUCTIONS MANUAL

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ & ΧΡΗΣΗ
ASSEMBLY & INSTRUCTIONS

MONTAGIO & USO
MONTAGE & MODE D’EMPLOI

Συγχαρητήρια για την αγορά της Αυτόματης Ανέμης Τοίχου. Αυτή η ειδικά σχεδιασμένη συσκευή σας παρέχεται ημι‐συναρμολογημένη και εξοπλισμένη με 12m ενισχυμένου
λαστιχοσωλήνα, ταχυσυνδέσμους και εξαρτήματα στερέωσης τοίχου.
Η Αυτόματη Ανέμη Τοίχου έχει ένα μοναδικό περιστροφικό μηχανισμό 180ο που επιτρέπει στο λαστιχοσωλήνα να ξετυλίγεται προς κάθε κατεύθυνση.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

Η Αυτόματη Ανέμη Τοίχου είναι σχεδιασμένη για οικιακή
χρήση με κρύο νερό μόνον.

Δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση.

Πριν τη χρήση βεβαιωθείτε ότι η ανέμη είναι καλά στερεωμένη
στον τοίχο και ελεύθερη από εμπόδια

Μην ασκείτε αδικαιολόγητη πίεση στα καλύμματα. Μπορεί να
προξενήσετε βλάβη σε αυτά και στο μηχανισμό

Τα παιδία δεν πρέπει να χρησιμοποιούν ή να παίζουν με την
αυτόματη ανέμη

Σιγουρευτείτε ότι δεν υπάρχουν παιδιά κοντά στην ανέμη και
το λάστιχο κατά το τύλιγμα ή το ξετύλιγμα

Κατά το τύλιγμα κινηθείτε μαζί με το σωλήνα

Να επιθεωρείτε σε τακτά διαστήματα το μηχανισμό και την
ασφάλεια για φθορές

Να κλείνετε πάντα την παροχή του νερού όταν η ανέμη δεν
είναι σε χρήση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:
1.
Επιλέξατε την κατάλληλη θέση που θα στερεώσετε την
Αυτόματη Ανέμη. Η ανέμη πρέπει να τοποθετηθεί περίπου στο
ύψος της μέσης σας.
2.
Χρησιμοποιώντας το στήριγμα ως οδηγό, σημειώστε τις θέσεις
για τις βίδες. Τρυπήστε τις 4 τρύπες και τοποθετήστε τα ούπα
στις υποδοχές πριν βιδώσετε τις βίδες. Ευθυγραμμίστε πριν το
σφίξιμο.
3.
Εφαρμόστε το πίσω μέρος της ανέμης στο στήριγμα του τοίχου
και τοποθετήστε τον πείρο στερέωσης στις υποδοχές.
4.
Συνδέστε τα 2m του λαστιχοσωλήνα εισαγωγής στη παροχή
χρησιμοποιώντας το ρακόρ βρύσης. Ελέγχετε οτι η ανέμη
ο
περιστρέφεται ελεύθερα κατά 180 με το ρακόρ βρύσης
συνδεδεμένο.

2. Ο αυτόματος μηχανισμός ασφάλισης (κλειδώματος) θα κρατήσει
το λάστιχο στη θέση του στο επιθυμητό μήκος. Θα ακούγεται
ένα χαρακτηριστικό ‘κλικ’ όταν ο μηχανισμός ασφαλίζει ή το
λάστιχο τυλίγεται πίσω στη θέση του.
3. Για να απασφαλίσετε τραβήξτε το λάστιχο στιγμιαία μακριά από
την ανέμη, μετά γυρίστε μαζί με το λάστιχο προς την ανέμη. Μην
αφήνετε το λάστιχο να μαζεύεται μόνο του. (βλ. εικόνα)
4. Όταν τελειώσετε κλείστε την παροχή του νερού.

Τώρα που η Αυτόματη Ανέμη σας
είναι σωστά τοποθετημένη και
συνδεδεμένη στην παροχή,
είναι έτοιμη για χρήση.
1. Πριν τη πρώτη χρήση, ανοίξτε
την παροχή και ξετυλίξτε όλο
το λαστιχοσωλήνα. Θα
ξετυλιχθεί εύκολα πιάνοντας
τον απλά και περπατώντας
μακριά από την ανέμη. Η
κίνηση αυτή θα επιτρέψει στο
νερό να τρέξει ελεύθερα μέσα
στην ανέμη και το
λαστιχοσωλήνα.
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Congratulations on your purchase of the Auto Rewind Hose Reel. This specifically designed unit comes pre‐assembled and complete with 12 meters of reinforced garden hose, hose fittings
and a wall‐mounting bracket.
The Auto Rewind Hose Reel has a unique 180o swivel mechanism that allows the hose to be pulled out in any direction.

CAUTIONS:

The Auto Rewind Hose Reel is designed for home watering
applications using cold water only.

It is not intended for commercial applications.

Before use ensure the reel is securely attached to the wall and
free of obstructions.

Do not place undue force on the reel casing. Doing so may
damage the casing or the bracket.

Children should not be allowed to operate or play with the Auto
Rewind Hose Reel.

Ensure children are clear of the hose and reel casing when
unwinding and rewinding.

Always walk the hose back to the reel when rewinding.

Regularly inspect the bracket and securing pin for signs of wear.

Always turn the water off at the tap when the Auto Rewind Hose
Reel is not in use.
INSTALLATION INSTRUCTIONS:
1.
Select a suitable position to mount your Auto Rewind Hose Reel.
The Hose Reel should be mounted at approximately waist height.
2.
Using the bracket as a template, mark the location of the screws.
Drill the 4 holes and insert the wall plugs, before aligning bracket
and fixing with the 4 screws.
3.
Align the back of the reel with the wall bracket and insert the
securing pin through the join.
4.
Attach the 2m Tap‐to‐Reel leading hose to the tap using the
universal tap adaptor. Test to ensure the reel rotates freely
through 180o with the tap adaptor connected.

INSTRUCTIONS FOR USE:

Now that your Auto Rewind Hose
Reel is securely mounted and
connected to the tap, it is
ready for use.
1.

2.

3.

4.

Before its first use, turn the
water on at the tap and
unwind the hose. The hose will
unwind by simply taking hold
of the hose and walking away
from the reel. This will allow
water to flow freely through
the hose and reel.

The automatic locking ratchet will hold the hose in place at the
desired length. The mechanism will ‘click’ as the hose is locked in
place or rewound.
To release, pull the hose away from the reel. You will feel the hose
start to rewind, walk back with the hose towards the reel. Do not
simply let go of the hose. (see pic.)
When finished, turn the water off at the tap.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
Α.
Β.
C.
D.
Ε.
F.
G.
Η.
I.

1 x Στήριγμα (βάση) τοίχου
1 x Πείρος στερέωσης
1 x Ανέμη
1 x Ρακόρ βρύσης (1/2’’ & 3/4’’)
2 x Ταχυσύνδεσμοι
1 x Υδρορυθμιστής
4 x Βίδες
4 x Στηρίγματα τοίχου (ούπα)
12m x Ενισχυμένος λαστιχοσωλήνας Ø13mm
(εντός ανέμης)
2m x Λαστιχοσωλήνα εισαγωγής

J.

CONTENTS:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Το προϊόν δεν πρέπει να καταλήξει στα
οικιακά απορρίμματα. Για την τελική
καταστροφή του προϊόντος των παρελ‐
κυόμενων & της συσκευασίας, επιλέξτε
έναν τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

1 x Wall mounting bracket
1 x Securing pin
1 x Reel
1 x Universal Tap adaptor (1/2’’ & 3/4’’)
2 x Hose connector
1 x Adjustable nozzle
4 x Screws
4 x Wall plugs
12m x Reinforced garden hose Ø13mm (pre‐
wound)
2m x Tap‐to‐Reel leading hose
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