“MAGIC SOFT SMART“ NĖRA ĮPRASTA SODO ŽARNA!
„Magic Soft Smart“ pagrindas yra inovatyvi struktūra, dėl kurios žarna palaipsniui
pailgėja, kai tik to reikia!
Atsukus čiaupą, „Magic Soft Smart“ pradės ilgėti. Jei Jums reikalingas visas ilgis,
Jums reikės tik švelniai patraukti, o žarna seks paskui Jus, kol pasieksite nurodytą
ilgį.
Tai puiki „Follow Me“ technologijos inovacija: žarna seka paskui Jus per sodą,
terasą, vidinį kiemą.
Jei norite, kad „Magic Soft Smart“ susitrauktų iki pirminio dydžio, tiesiog užsukite
čiaupą ir leiskite vandeniui ištekėti pro antgalį.
„Magic Soft Smart“ yra lengvesnė nei bet kuri kita žarna. Jos ypatingos struktūros
dėka ji nesusiraizgo ir nesusisuka.
Ji yra netoksiška, pagaminta Italijoje, iš aukščiausios kokybės žaliavų, ji neišskiria
cheminių medžiagų į vandenį.
Kiekviena „Magic Soft Smart“ žarna yra komplektuojama su dviem „Idroeasy“
montavimo detalėmis. „Idroeasy“ montavimo detalės yra suderinamos su visais sodo
priedais, kuriuose yra sumontuota greito prijungimo sistema.
Instrukcijos: prijunkite žarną prie čiaupo, prijunkite norimą priedą (antgalį, purkštuvą
ir pan.) ir atsukite čiaupą. Tvirtai laikykite žarnos galą, kol ji plečiasi ar traukiasi ir
kai ji išsiplečia iki maksimalaus ilgio. *Žarna pasiekia deklaruojamą išsiplėtimo lygį,
kai slėgis yra 3,5 bar. Žarnos išsiplėtimas yra proporcingas hidrauliniam slėgiui.
Stenkitės neištempti žarnos daugiau nei jos deklaruojamas ilgis, nes taip galite
pakenkti jos susitraukimui ir struktūrai.
Įspėjimai: atidžiai perskaitykite ir išsaugokite instrukcijas. – Darbinis slėgis: 50 psi.
Trūkstamasis slėgis: 175 psi. - NEPALIKITE tekančios vandens srovės, kai žarnoje
išlieka slėgis, jei jos nenaudojate. – Po kiekvieno naudojimo visada IŠJUNKITE
vandens srovę ir išleiskite vandenį iš žarnos. – Naudokite tik lauke. – Ilgam
NEPALIKITE slėgio veikiamos žarnos. – Ilgam NEPALIKITE žarnos saulėje. Po
naudojimo saugokite ją pavėsyje. – Tam, kad nepažeistumėte žarnos, saugokite ją
nuo sunkių objektų, tokių kaip automobilio ratai, vejapjovės ir pan. Netempkite
žarnos ant šiurkščių paviršių ar aštrių objektų, tokių kaip spygliai, metalo ar stiklo
nuolaužos, galinčios pažeisti žarnos paviršių. – Nepurkškite ant elektrinių dalių. Nepurkškite ant kitų žmonių ir gyvūnų. – Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite ir
galiausiai priveržkite tvirtinimo elementus. DĖMESIO: Ištempimo ir atitraukimo
metu visada patikrinkite, ar žarna nėra susisukusi apie objektus, žmones ar gyvūnus
– taip išvengtumėte suspaudimų ir smaugimo.
Garantija:
„Magic Soft Smart“ yra taikoma 3 metų gamintojo garantija, kuri apima medžiagų ir
gamybos defektus. Nusidėvinčioms dalims garantija nėra taikoma.
Garantija negalioja, jei produktas yra pažeistas, netinkamai naudojamas arba jei
nėra atliekama jo techninė priežiūra pagal šias instrukcijas.

DĖKOJAME, KAD PASIRINKOTE „MAGIC SOFT SMART“ –
PIRMĄ PASAULYJE „FOLLOW ME“ ŽARNĄ
REKOMENDUOJAME PERSKAITYTI ŠIĄ TRUMPĄ ORIENTACINĘ
INSTRUKCIJĄ TAM, KAD IŠNAUDOTUMĖTE VISUS SAVO
NAUJUTĖLAITĖS ŽARNOS PRIVALUMUS.

