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1 EN 
1. Mount the reel on the desired location.  
2. Check the reel for correct operation by slowly pulling out the hose. A clicking noise will be heard every half revolution of the 
drum.  
3. Pull out the hose until the desired length. After every click you can bloc the hose on that length.  
4. When you want the hose to retract, simply pull out a little further. When no click is heard, the hose will retract automatically.  

Never let the hose retract without you controlling the speed of the retraction!  

1.1 Environment 
Should your appliance need replacement after extended use, do not discard it with the household rubbish but dispose of it in an 
environmentally safe way. 
 

2 CS 
1. Namontujte cívku na požadované místo. 
2. Zkontrolujte, zda naviják správně funguje tím, že pomalu vytáhnete hadici. Při každém otočení o polovinu bubnu bude slyšet 
zvuk. 
3. Vytáhněte hadici až po požadovanou délku. Po každém kliknutí můžete tuto hadici zablokovat. 
4. Když chcete, aby se hadice zasunula, jednoduše ji vytáhněte o něco dál. Když neslyšíte žádné kliknutí, hadice se 
automaticky zasune. 

Nikdy nenechávejte hadici zatahovat, aniž byste řídili rychlost zatahování! 

2.1 Životní prostředí 
Pokud byste váš výrobek museli po dlouhém používání vyměnit, nevyhazujte jej do domácího odpadu, ale likvidujte jej 
způsobem bezpečným pro životní prostředí. 
 
 

3 SK 
 
1. Namontujte cievku na požadované miesto. 
2. Skontrolujte, či navijak správne funguje tým, že pomaly vytiahnete hadicu. Pri každom otočení o polovicu bubna bude počuť 
zvuk.. 
3. Vytiahnite hadicu až po požadovanú dĺžku. Po každom kliknutí môžete túto hadicu zablokovať. 
4. Keď chcete, aby sa hadica zasunula, jednoducho ju vytiahnite o niečo ďalej. Keď nie je počuť žiadne kliknutie, hadica sa 
automaticky zatiahne. 

Nikdy nenechávajte hadicu zatahovať bez toho, aby ste ovládali rýchlosť zatiahnutia! 

3.1 Životné prostredie 
Ak by ste váš výrobok museli po dlhom používaní vymeniť, nevyhadzujte ho do domáceho odpadu, ale likvidujte ho spôsobom 
bezpečným pre životné prostredie. 
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