Bruksanvisning
Art. 9053559

Polarflex Pirit frostfri slangvinda
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Polarflex Pirit frostfri slangvinda - Art. 9053559
Beskrivning:
15 meter frostfri vattenslang 13 mm (1/2 ") förstärkt PVC-slang i slangvinda med
automatisk in/ut rullning. Levereras inkl fäste som roterar 180°, skruvar och pluggar för
installation. När slangupprullaren är inställd på ström säkerställer den inbyggda
termostaten att vattnet i slangen hålls frostfritt ner till -25° C.
Tekniska specifikationer:
Effekt: 120 W
220 - 240 V
50 Hz
Vikt: 11 kg
Säkerhetsinstruktioner:
Detta är en elektrisk apparat - läs bruksanvisningen och följ instruktionerna noggrant.
Felaktig användning kan leda till allvarliga skador. Förvara manualen för framtida bruk.
Säkerhetsanvisningar:
Installera inte enheten utan att först ha läst och förstått bruksanvisningen. Om du inte
förstår dessa instruktioner kontakta återförsäljaren.
Produktbeskrivning:
Polarflex Pirit uppvärmd vattenslang med upprullare är byggd för att hindra slangen att
frysa, och kan användas ner till -25° C. Termostatstyrd värme startar automatiskt när
temperaturen närmar sig frystemperatur. Polarflex Pirit slangvinda inkluderar en 15 meter
förstärkt PVC 13 mm slang och anslutning. En självsmörjande in- och utrullningssystem
ser till att slangen löper fritt in och ut. När uppvärmningselementet på slangrullen är på
använder elementet max. 120 W.
I frostperioden:
Kom ihåg att koppla från PolarFlex Pirit slangen från kranen när slangen inte
används. Slanganslutningen som kommer ut från trumman är inte
frostbeständig och bör tas bort efter användning.
Efter eventuella justeringar, reparation eller service se till att alla delar, fästena och
omslag är säkra. Säkerhetsanordningarna och delarna bör fastställas i enlighet med
instruktion för att säkerställa att slangen rullar obehindrat in och ut. Var noga med att
Polarflex Pirit slangvinda är ordentligt fastsatt. Använd aldrig utrustningen om det finns
några fel på slangrullen. Slangupprullaren måste installeras före användning.
Nödvändiga verktyg:
Borrmaskin med 3 mm borr för att förborra tre hål, 6 mm flisborr (om det ska borras i
trä), hammare, 6 mm betongborr (för befästning i mursten eller betong),
stjärnskruvmejsel, säkerhetsglasögon och märkpenna.
Medföljer:
4 st. träskruvar 6x60 mm, 6 mm plugg, 2 st. 10 mm bultar. Det rekommenderas att alla 4
träskruvarna fästs i trävägg.
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Före installation av Polarflex Pirit slangvinda:
1.
2.
3.
4.

Packa ur slangvindan.
Bestäm var du vill installera beslagen.
Placera monteringsbeslaget på önskad plats.
Markera centrum på alla 4 monteringshålen i beslaget, förborra vid användning av
träskruv.

VIKTIGT!
Observera följande vid borrning i vägg:





Borra inte i elektriska kablar eller vatten/avloppsrör, som kan döljas i väggen.
Skador på elkablar kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.
Korrekt installation är oerhört viktig. Om du är osäker, se till att installationen utförs av en
kvalificerad person.
Korrekt installation krävs att åtminstone två av skruvarna är fastsatta på en
träkonstruktion. Lokalisera trävirket i väggen före installationen.

Installering av Polarflex Pirit slangvinda:










Använd skyddsglasögon
Använd batteridriven borrmaskin med en 3 mm borr/6 mm kakelborr (borrhammare och 6
mm borr för betong), förborra alla hål.
Placera fästet på väggen och justera fästet till monteringshålen.
Sätt träskruv i monteringshålet på fästet och skruva löst. Åtdragningen utförs för hand.
Upprepa för alla hål.
Dra åt alla fästskruvar ordentligt med en stjärnskruvmejsel.
Ta bort låstapparna från fästet.
Lyft slangvindan försiktigt och justera till förhållande av låstapparna.
Montera låstapparna i fästet igen.
Kontrollera att trumman rör sig fritt både åt höger och vänster.

Observera!
A. Använd en behörig elektriker för att installera godkända stickkontakt för utomhusbruk,
nära Polar Flex Pirit slangvinda.
B. Kabeln för värmeelementet ska skyddas.
C. Använd inte förlängningssladdar .
D. Kontrollera före användning.
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Användning av slangvindan:

1. Sätt i kontakten i uttaget med säkerhetsströmbrytare.
2. Värmeelementet har en automatisk termostat som startar när temperaturen närmar sig
fryspunkt. Så länge kabeln är ansluten drivs värmeelementet när det behövs.
3. Montera slangen till anslutningen.
4. Koppla bort och töm alltid slangen efter användning, förläng livslängden på slangen genom
att förhindra att slangen fryser.
Viktigt: Slanganslutningen är inte frostskyddad, så kom alltid ihåg att tömma ut
vattnet när slangen inte används.
5. Om slangvindan inte har ansluten till elnätet och slangen är frusen inuti trumman, slå då
igång värmeelementet och avvakta 15-20 min innan slangen används.
6. Automatisk in- och utrullning fungerar bäst när slangen dras lugnt ut till önskad längd.
Slangen låses automatiskt. Du kommer att höra ett klickande ljud när slangen dras ut,
vilket tyder på att slangen rullas ut.
7. För att rulla tillbaka slangen i den uppvärmda trumman dra slangen 30-50 cm, sen kommer
den automatiskt att börja rulla in i behållaren.
8. För slangen tillbaka varsamt.
9. Det får inte användas överdrivet våld vid in- och utrullning eftersom det kan skada
trumman, den automatiska in-/utrullningen och de elektriska komponenterna.

Elektrisk information:
120 W – 220 – 240 V – 50 Hz.
UV-filter skyddar slangvindan mot solskador. 180° vridbart fäste för enkel användning i
alla riktningar. Automatisk in-/utrullning med mekaniskt självsmörjande material. Polarflex
Pirit uppvärmd slangvinda kan flyttas till andra platser och anslutas till andra vattenkällor.

Vi förbehåller oss rätten utan förvarning ändra tekniska parametrar och specifikationer för denna produkt.
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