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UWAGA: Przed rozpoczęciem użytkowania zapoznaj się z instrukcją, 
która objaśni ci zasady prawidłowego działania i instalacji.
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NOTE: Please read the instructions before you use the products, 
it will tell you the methods of correct operations and installations.
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Instrukcje
w jaki sposób zmontować 
i użytkować składany 
zbiornik na deszczówkę
PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ 
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Obsługa dolnego odpływu

Montaż dolnego kranu
Zdejmij gumową podkładkę (B) oraz plastikową nakrętkę (A) 
z kranu i włóż kranik do otworu (C) w dolnej części zbiornika 
na deszczówkę.

Najpierw należy ponownie zamonto-
wać podkładkę gumową, 
a następnie plastikową nakrętkę 
od wewnętrznej strony zbiornika, 
aby utwierdzić kran w miejscu.

Montaż górnego zaworu 
przelewowego
Zdejmij gumową podkładkę (E) oraz 
plastikową nakrętkę (F) z zaworu 
przelewowego. Włóż zawór do otworu 
w górnej części zbiornika (G) następnie 
załóż gumową podkładkę oraz plastiko-
wą nakrętkę od wewnętrznej jego strony 
celu zabezpieczenia zaworu.

Zawór może działać 
samodzielnie, lecz 
można także podłą-
czyć do niego wąż 
lub rurę, aby skiero-
wać przepływ 
w wybrane miejsce.

Montaż ramy zbiornika 
na deszczówkę
Należy włożyć cztery metalowe słupki 
do otworów na spodzie zbiornika 
na deszczówkę.

Zamocuj dowolny zwykły wąż 
ogrodowy bezpośrednio na 
kranie. 

Otwórz lub zamknij kran, 
przekręcając czerwone po-
krętło w kierunku przeciwnym 
do ruchu wskazówek zegara 
otworzysz kran, aby zamknąć 
przekręć go zgodnie ze wska-
zówkami zegara. 

Zbiornik może być opróżniany 
bez użycia węża ogrodowego, 
wystarczy otworzyć kranik.

Zamknij górną część na 
zamek błyskawiczny i umieść 
zbiornik pod rynną, tak aby 
woda mogła do niego spły-
wać. Wbudowany filtr siatkowy 
w pokrywie blokuje wpadanie 
liści oraz zanieczyszczeń.

Rozepnij pokrywę, by uzyskać 
dostęp do wody w środku 
i móc napełnić konewkę lub 
wiadro.
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