GEBRUIKSAANWIJZING
De XHOSE is een revolutionaire tuinslang die bij het opendraaien van de kraan automatisch uitrekt
tot wel driemaal de oorspronkelijke lengte, en weer krimpt wanneer u de kraan dichtdraait. De
XHOSE is zeer licht waardoor u niet meer hoeft te slepen met een traditionele zware tuinslang.
STOP!
LEES ONDERSTAANDE INSTRUCTIES EN BELANGRIJKE INFORMATIE VOORDAT U DE XHOSE GEBRUIKT
LET OP: De XHOSE werkt het beste met een sproeikop (niet inbegrepen). Wanneer u de XHOSE
gebruikt ZONDER sproeikop, krimpt de slang een meter of meer wanneer u de kraan opendraait.
INSTRUCTIES:
1. Controleer dat de rubberen ring stevig in de vrouwelijke aansluiting van de XHOSE zit voordat
u de tuinslang gebruikt. Dit voorkomt lekkage.
2. Sluit de vrouwelijke aansluiting van de XHOSE aan op de kraan.
3. Koppel het meegeleverde AAN-UIT-ventiel aan de mannelijke aansluiting van de XHOSE.
4. De XHOSE werkt ook prima zonder sproeikop. Voor het beste resultaat sluit u echter een
sproeikop (niet bijgeleverd) aan op de mannelijke aansluiting van het AAN-UIT-ventiel.
5. Draai het ventiel naar OFF (UIT).
6. Draai de kraan open. Verhoog geleidelijk de waterdruk. De XHOSE rekt automatisch uit tot
wel driemaal de oorspronkelijke lengte.
7. Wanneer de XHOSE helemaal is uitgerekt, draait u het AAN-UIT-ventiel naar ON (AAN) en
gebruikt u de XHOSE als een normale tuinslang.
8. Wanneer u klaar bent, draait u eerst de kraan dicht.
9. Draai het AAN-UIT-ventiel naar ON (AAN) en laat de XHOSE helemaal leeglopen. Als u een
sproeikop gebruikt, zet de sproeikop dan ook aan. De XHOSE krimpt automatisch naarmate
het water eruit loopt.
BELANGRIJKE INFORMATIE: Deze tuinslang is bedoeld voor gewoon huishoudelijk gebruik





Laat geen warm water door de slang lopen.
Laat, wanneer de slang niet wordt gebruikt, de kraan niet openstaan waardoor de XHOSE
onder druk komt te staan.
Laat de slang in de zomer wanneer u hem niet gebruikt leeglopen, en bewaar hem zoveel
mogelijk in de schaduw.
Bescherm de slang tegen bar winterweer en bewaar hem binnen. Laat de slang helemaal
leeglopen voordat u hem opslaat. Als er nog water in de slang zit, kan dit bevriezen,
waardoor de XHOSE beschadigd raakt.

GEBRUIK VAN XHOSE MET EEN SPROEIER
INSTRUCTIES:
1.
2.
3.
4.
5.

Zet het AAN-UIT-ventiel van de XHOSE op OFF (UIT).
Draai de kraan open en laat de XHOSE uitzetten tot de maximale lengte.
Sluit de sproeier aan op het AAN-UIT-ventiel.
Zet de sproeier op de gewenste plek op het gazon of in de tuin.
Draai de sproeierkop van u af en zet het AAN-UIT-ventiel op AAN; loop daarna weg. De
sproeier werkt op dezelfde manier als met een gewone tuinslang.

LET OP: Als u een sproeier gebruikt die niet in de grond wordt gestoken (zoals een pulserende
sproeier), is het mogelijk dat de sproeier, nadat het water is afgesloten en de XHOSE krimpt, over een
korte afstand wordt meegesleept. Dit leidt in principe niet tot beschadiging van de XHOSE of
sproeier.
WAARSCHUWING:
DE XHOSE IS NIET BEDOELD VOOR DRINKWATER
Drink geen water uit deze tuinslang. De XHOSE is een gereedschap dat buiten wordt gebruikt en
bewaard, en dat wordt blootgesteld aan omstandigheden die schadelijk kunnen zijn voor mensen,
zoals:







Schimmel en bacteriën
Chemische stoffen voor gazon en tuin
Uitwerpselen van dieren
Insecten
Stilstaand water
Andere schadelijke stoffen

DE XHOSE IS GEEN SPEELGOED
Rek de tuinslang niet uit wanneer hij niet is gevuld met water. De XHOSE is ontworpen om alleen uit
te rekken wanneer deze met water wordt gevuld. De tuinslang kan tot driemaal zijn gewone lengte
uitrekken. Als hij wordt uitgerekt zonder water en wordt losgelaten, spring de slang terug in zijn
oorspronkelijke vorm. Dit kan leiden tot persoonlijk letsel.
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