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Installeren  
van de verlengset

K4

summerrain.nl

Hulp nodig bij de installatie?  
Scan de QR-code.

In deze handleiding gaan we je uitleggen hoe je de 

verlengset kunt koppelen. De verlengset maakt het 

verlengen van een SummerRain Beregening eenvoudig. 

Staan bijvoorbeeld je bloempotten ver uit elkaar, je 

border ligt helemaal achterin de tuin of je kraan zit niet 

op de ideale plek, met de verlengset kun je eenvoudig 

extra afstand afleggen. Geschikt voor het verlengen/

uitbreiden van alle SummerRain sets. De verlengset is 

ook ondergronds te gebruiken.

Inhoud van de set
1x 25 meter slang Ø15mm

3x Eindkap

4x Koppeling klem/klem

2x T-stuk koppeling

4x Koppeling klem/schroefdraad

1x Slangaansluiting
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Hulp nodig? Bel onze klantenservice 0523 - 68 75 20 
Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 - 17.00 uur



Stap 1
Bepaal de lengte die je nodig  

hebt en knip de eventueel overtollige 

slang af met een scherpe snoeischaar. 

(Let op: niet te kort!) Nu kun je de 

gewenste koppeling bevestigen  

aan de slang.

Stap 2
Druk de slang in de koppeling en draai 

de koppeling aan zodat hij vast zit.

Stap 3
Sluit de verlengset aan op je SummerRain set.
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Zo eenvoudig is  
de installatie van  
de verlengset
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Stap 4: Zaag/snij de leiding op de plek door 
waar het T stuk komt. Plaats het T stuk. Draai 

de wartel iets open, druk de leiding erin tot hij 
niet meer verder wil. Draai de wartel weer 

dicht wanneer de slang er in zit. Voel vóór de 
zekerheid of deze goed vastzit door er even 

aan te trekken.
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Stap 1 en 2 is gelijk aan bloemppot

Tip
Leg de slang een tijdje op 

kamertemperatuur, dan is 

hij makkelijker te verwerken. 

Verwerk de slang niet bij een 

temperatuur lager dan 5°C.



En hoe ging de installatie?  
Laat het ons weten!

Vertel ons als je heel blij bent hoe het 

is gegaan of hoe wij het product of de 

handleiding kunnen verbeteren! Stuur een 

mailtje naar info@summerrain.nl of scan 

de QR code voor ons contactformulier.


