Regenton aansluiten met een Speedy vulautomaat
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Flexibele slang
Buitenring

Tule

Rubber ring
ingang regenton

Vulautomaat
Verbinding van regenpijp
naar vulautomaat

Ronde gatenboor

90mmØ
110mmØ

Binnenring
voor regenpijp
90 mm Ø of
110 mm Ø

pakking

70mmØ
80mmØ

Pakking in
binnenkant
plakken

Verbinding van
vulautomaat naar
slang

Verbinding van regenpijp naar vulautomaat
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90°
Boorgat

Binnenring voor regenpijp
70 mm Ø of 80 mm Ø
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1. Buitenring
uitdraaien

2. Verbindingsstuk in deze positie erin klikken

3. Let op! De palletjes in elkaar laten vallen

Binnenkant
regenpijp

90°

1. Stop de slang voor het exacte
boorpunt aftekenen in de
opening van de regenton.
2. Markeer precies recht of
maximaal 1 centimeter hoger het
punt voor het boren. Niet lager.
3. Boor het gat in de regenpijp

Boor een gat in
de regenton

De twee buitenste
segmentjes eraf
knippen of snijden als
de regenpijp 70 mm Ø
of 80 mm Ø is

90°90°

7 1. Onderste palletjes in onderkant van het
boorgat klemmen.
2. Met (kleine) platte schroevendraaier de
bovenste palletjes wat indrukken
waardoor deze ook in de bovenkant van
het boorgat klikken.
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Buitenring
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1. Met (groene) zeep de
rubberen binnenring
inzepen.
2. De ring samenknijpen en in
de opening schuiven.
3. Buitenring nu pas stevig
aandraaien.

7 Buitenkant
regenpijp
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Buitenring

1. Knip of zaag met een ijzerzaag de slang op maat
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Tule

Rubber
2. Schuif de tule in de slang.
3. Schuif het rubber in de opening van de regenton
Schuif de slang in de vulautomaat. Het open vierkantje is bedoeld voor het palletje

De Speedy heeft met de draaidop een zomer- en winterstand.
Tevens kun je deze draaidop eruit schuiven om het kleine
bladvangertje schoon te maken. Tip voor de winter: plaats een lege
petfles zonder dop in de regenton. Bij vriezen drukt het water de
petfles in bij het uitzetten.

KLAAR!
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