הוראות שימוש גלגלת אוטומטית
GREEN
)שנתיים אחריות )

בבקשה קרא את הוראות ההתקנה והשימוש בקפידה בטרם השימוש

גלגלת זו שרכשת מיועדת לשימוש ביתי  ,הותאמה לנוחות המשתמש ,
הגלגלת מגיעה עם  10או  20מטר צינור גן איכותי בקוטר ",1/2
כולל את כל המחברים הנחוצים להפעלת הגלגלת ,
אקדח מים מתכוונן  ,מתקן תליה לקיר .
הגלגלת כוללת מתלה קיר מיוחד המאפשר צידוד הגלגלת ב  180מעלות ימינה או שמאלה .
ציר זה מאפשר לצינור להימשך החוצה מכל זווית .
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תמונה 1

הוצא את הגלגלת והאביזרים מתוך האריזה .
בחר מיקום מתאים ונוח להתקנת הגלגלת – קרוב לברז מים .
גובה התקנה מומלץ הוא באזור המותניים כ  1מטר מהקרקע.
השתמש במתלה כשבלונה הצמד אותו לקיר וסמן את מיקום החורים
הכנס את הדיבלים למקומם לפני חיבור המתלה עם הברגים.
הצמד את מתלה הקיר והדק את הברגים
ח ב ר את הגלגלת למתלה ב אמצעו ת הצי ר המרכ זי
חבר את צינור הזנת המים מ הגלגלת לברז המים .
וודא שהגלגלת מסתובבת בחופשיות על צירה .

,

הפעלה ראשונה :
פתח את ברז המים  ,משוך את צינור הגן מהגלגלת זה יאפשר למים לזרום בחופשיות בצינור
מנגנון העצירה יעצור את הצינור במקום המבוקש .
לשחרור הצינור משוך את הצינור קלות  ,מנגנון העצירה ימשוך את הצינור פנימה לתוך הגלגלת
לווה את גלגול הצינור פנימה תוך כדי אחיזה בו  ,אין לעזוב את האחיזה בצינור עד לכניסתו המלאה
לתוך הגלגלת .
לאחר סיום השימוש יש לסגור את ברז המים  ,ללחוץ על אקדח המים לשחרור לחץ המים .

אזהרות בטיחות :
הגלגלת האוטומטית מיועדת לשימוש ביתי בלבד ובמים קרים בלבד.
לא מיועדת לשימוש מסחרי \ תעשייתי .
לפני השימוש וודא שהגלגלת מותקנת בבטחה על הקיר וחופשיה לנוע ימינה ושמאלה ללא מכשולים.
אין להישען על הגלגלת  ,דבר זה עלול לגרום לנזק בגלגלת ובמלה הקיר.
חל איסור מוחלט להשתמש בגלגלת . ,
יש להרחיק ילדים בזמן השימוש בגלגלת  ,בפרט בעת החזרת הצינור פנימה .
החזר את הצינור פנימה ע"י אחיזה בו עד לחזרתו המלאה לתוך הגלגלת .
ובסיום השימוש ודא סגירת ברז המים ושחרור לחץ המים מהצינור.
ייבואן  :הגרעין בע"מ ח.פ510356876 .
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