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Ευέλικτο εξάρτημα βρύσης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. 

Αυτό το εγχειρίδιο αναφέρεται στις οδηγίες ασφαλείας και στις οδηγίες λειτουργίας. 
Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Χώρα προέλευσης: Κίνα
Προμηθευτής: HS Plus d.o.o., Gmajna 12 1236 Trzin



Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

1 x βρύση σχήματος V (1) 
1 x προσαρμογέα για βρύση (2)
1 x ελαστικός δακτύλιος (φλάντζα) (3)
1 x φίλτρο με πλέγμα (4)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για τις περισσότερες βρύσες: 
βρύση κουζίνας, βρύση νιπτήρα, βρύση ντους με εξωτερικό σπείρωμα M22 και 

εσωτερικό σπείρωμα M24.



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Προσδιορίστε τον τύπο της βρύσης

1. Φίλτρο πρώτου στρώματος
2. Φίλτρο δεύτερου στρώματος
3. Φίλτρο τρίτου στρώματος
4. Φίλτρο τέταρτου στρώματος

Εξωτερικό Εσωτερικό 

Εάν η βρύση σας διαθέτει θηλυκό 
(εσωτερικό) σπείρωμα, χρησιμοποιήστε 
τον προσαρμογέα (περιλαμβάνεται) για 
σύνδεση.

Εάν η βρύση σας έχει αρσενικό 
(εξωτερικό) σπείρωμα, 
συνδέστε το απευθείας.



ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

1. Αποσυναρμολογήστε τον αρχικό 
αεριστήρα και μετρήστε το μέγεθος. / 
Αφαιρέστε τον αρχικό αεριστήρα. Μπορείτε 
να το κάνετε με το χέρι ή να 
χρησιμοποιήσετε το κατάλληλο εργαλείο. 

2. Επιλέξτε τον κατάλληλο σύνδεσμο, τοποθετήστε το στη 
φλάντζα και σφίξτε. 

3. Βάλτε το παρέμβυσμα στην κύρια διεπαφή και σφίξτε.

4. Περιστρέψτε προς τα δεξιά για να 
σφίξετε.

5. Η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Δύο επιλογές λειτουργίας νερού - απαλή ροή φυσαλίδων 
και ισχυρός ψεκαστήρας: 

1 απαλή ροή για πλύσιμο των ματιών. 
2 ισχυρός ψεκαστήρας για τον καθαρισμό βρομιάς.

Περιστρέψτε αριστερά ή δεξιά για να επιλέξετε μεταξύ των 
δύο. 

Περιστροφή και στροφή γωνίας
Ο ψεκαστήρας νερού μπορεί να 
φτάσει σε κάθε γωνιά του νεροχύτη 
της κουζίνας, γεγονός που 
διευκολύνει το πλύσιμο και τον 
καθαρισμό. 



Για διάφορες ανάγκες

Εύκολο στον καθαρισμό 

Ο εξαεριστήρας βρύσης πρέπει να αφαιρεθεί μετά από μια περίοδο χρήσης, να τον 
μουλιάσετε σε ξύδι ή άλλο όξινο υγρό για να ξεπλύνετε τη βρομιά του φιλτραρισμένου 
νερού. 

Ξεπλύνετε μάσκα 
προσώπου

Σιντριβάνι νερού Για γέμισμα κουβά 

Προς τα εμπρός 
κατεύθυνση

Πίσω κατεύθυνση Ρυθμίστε αριστερά και 
δεξιά


