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Гъвкава приставка за чешма

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Уважаеми клиенти,
Благодарим Ви, че закупихте нашия продукт. 

Това ръководство се отнася до указанията за безопасност и инструкциите за 
експлоатация. Моля, прегледайте го внимателно преди да започнете употребата 

на този продукт.

Страна на произход: Китай
Дистрибутор: HS Plus d.o.o., Gmajna 12 1236 Trzin



ОПАКОВКАТА СЪДЪРЖА:

1 x V-образен накрайник (1) 
1 x адаптер за мъжки накрайник на чешма (2)
1 x гумен пръстен (уплътнение) (3)
1 x мрежест филтър (4)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Този продукт е подходящ за повечето чешми: 
смесител за кухня, смесител за мивка, смесител за душ с външна резба M22 и 

вътрешна резба M24.



ЕЛЕМЕНТИ

ПРЕДИ ДА МОНТИРАТЕ

Определете вида на чучура

1. Първи слой филтри
2. Втори слой филтри
3. Трети слой филтри
4. Четвърти слой филтри

Външна резба Вътрешна резба

Ако чучурът има женска (вътрешна) 
резба, използвайте адаптера (в 
комплекта) за свързване.

Ако чучурът има мъжка 
(външна) резба, свържете го 
директно.



СТЪПКИ ЗА МОНТАЖ

1. Демонтирайте оригиналния аератор 
и измерете размера. / Извадете 
оригиналния аератор. Можете да го 
направите на ръка или да използвате 
подходящ инструмент. 

2. Изберете подходящия съединител, поставете го в 
уплътнението и затегнете. 

3. Поставете уплътнението на основната част и 
затегнете.

4. Завъртете надясно, за да затегнете.

5. Монтажът е завършен. 

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 

Две възможности за избор на режима - мека аерирана 
струя или силна разпръскваща струя: 

1 мека аерирана струя за измиване на очи. 
2 силна разпръскваща струя за почистване на мръсотия.

Завъртете наляво или надясно, за да изберете между 
режимите. 

Въртене и усукване с голям ъгъл
Водния разпръсквател може да 
достигне до всеки ъгъл на 
кухненската мивка, което 
улеснява миенето и 
почистването. 



За различни нужди

Лесен за почистване 

Аераторът на крана трябва да се отстрани след известен период на употреба и да се 
накисне в оцет или друга киселинна течност, за да се отмият филтрираните водни 
примеси. 

Изплакване на маска за 
лице

За пиене на вода За пълнене на кофа 

Посока напред Посока назад Регулиране наляво и 
надясно


