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Dārza šļūtene FLEXI X 15 m 

Lietošanas instrukcija 

Paldies, ka iegādājāties šo produktu. 

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.  

Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzi arī šo 

instrukciju. 

Produkta apraksts: 

 Dārza šļūtene FLEXI X automātiski pagarinās gandrīz trīs reizes no sākotnējā 

garuma. Dārza šļūtene FLEXI X ir ļoti stabila lateksa caurule ar dubultu sienu. 

Pateicoties tā formai, šļūtene nekad nesamezglojas un nesavijas. Kad piepildās ar 

ūdeni tā, automātiski pagarinās, trīskārt pārsniedzot sākotnējo garumu un, nolejot 

ūdeni atkal, automātiski saraujas atpakaļ. FLEXI X šļūteni var izmantot visā mājā, ne 

tikai dārzā. Tā ir piemērota dažādiem darbiem, piemēram, automašīnu mazgāšanai, 

paklāju mazgāšanai, kā arī grīdu mazgāšanai, utt. 

Tehniskie parametri: 

 Sākotnējais garums: apm. 5,2m 

 Iztiepjas: apm. 15m, 22,5m (atkarīgs no modeļa) 

 Maksimālais ūdens spiediens: 5 bāri 

 Šļūtenes diametrs: 18mm  

 Savienojuma diametrs :¾ 

 Ventiļa tips: lodveida 

Piezīme! Visi izmēri ir ar šļūtenes maksimālo darba spiedienu. 

Svarīga informācija: Neraujiet šļūteni, satveriet savienotāj uzmavu tā, lai nerastos 

savienojuma bojājumi. Ja rodas bojājumi pieslēdzot, izmantojiet pamācību, lai 

novērstu noplūdi. 

 

 

1) Noskrūvējiet uzmavu (pretēji 

pulksteņrādītāja virzienam) 

2) Pavelciet  savienotāj 

uzmavu un noņemiet ventili. 

3) Noņemiet  šļūteni un 

saīsiniet to par apmēram  5cm. 

4) Pielieciet šļūtenei beigās 

balto savienojumu. 

5) Uzlieciet atpakaļ savienotāj 

uzmavu, uzmanieties, lai savienots 

cieši. 

6) Pārvelciet pāri zilo  lateksa 

materiālu un saskrūvējiet  

uzmavu ar ventili. 
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Ierīces garantija neattiecas: 

 Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas 

rezultātā. 

 Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, nepareiza 

izmantošana utt.). 

 Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā. 

 Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga 

iemesla rezultātā. 

 Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas 

vai ierīces pārslogošanas rezultātā. 

 

Apkārtējās vides aizsardzība 

Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci 

nedrīkst nodot parastos sadzīves atkritumos, bet tā nododama atsevišķi 

īpašā elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas vietā. 
Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un 

savu līdzcilvēku veselības aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek 

apdraudēta apkārtējā vide un cilvēku veselība. Plašāku informāciju par šīs ierīces 

otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā, no sava atkritumu apsaimniekotāja 

vai veikalā, kur šo ierīci iegādājāties. 

 

Importēts no Čehijas Republikas. 

 


