SPRAYFAUCET
Flexibele kraanopzet

GEBRUIKSAANWIJZING
Beste klant,
Bedankt voor de aankoop van ons product.

Deze handleiding beschrijft de veiligheidsrichtlijnen en bedieningsinstructies. Lees deze
handleiding zorgvuldig door voordat u uw product gebruikt.

Land van herkomst: China
Distributeur: HS Plus d.o.o., Gmajna 12 1236 Trzin

PAKKET BESTAAT UIT:

1 x V-vormige kraan (1)
1 x adapter voor mannelijke kraan (2)
1 x rubberen ring (pakking) (3)
1 x gaasfilter (4)

SPECIFICATIE
Dit product is geschikt voor de meeste kranen:
keukenkraan, wastafelkraan, douchekraan met buitendraad M22 en binnendraad M24.

ONDERDELEN

1. Eerste laag filter
2. Tweede laag filter
3. Derde laag filter
4. Vierde laag filter
VOOR INSTALATIE
Bepaal het type kraan
Buitendraad

Als uw kraan een mannelijke
(buitendraad) schroefdraad
heeft, sluit deze dan direct aan.

Binnendraad

Als uw kraan een vrouwelijke
(binnendraad) schroefdraad heeft,
gebruik dan de adapter
(meegeleverd) om aan te sluiten.

INSTALLATIESTAPPEN

1. Demonteer de originele beluchter en
meet de maat. / Verwijder de originele
beluchter. U kunt het met de hand doen of
geschikt gereedschap gebruiken.
2.
Kies de juiste connector, plaats deze in de pakking en
draai hem vast.
3.
Plaats de pakking op de hoofdaansluiting en draai
deze vast.
4.

Draai naar rechts om vast te zetten.

5.

De installatie is voltooid.

BEDIENINGSINSTRUCTIES
Keuze uit twee watermodi - zachte bubbelstroom en sterke
sproeidouche:
1 zachte bubbel voor het wassen van de ogen.
2 sterke sproeier voor het reinigen van vuil.

Draai naar links of rechts om tussen modi te kiezen.

Grote hoekrotatie en verdraaiing
De watersproeier kan elke hoek van
de gootsteen bereiken, waardoor
het gemakkelijker is om te wassen
en schoon te maken.

Voor verschillende behoeften

Gezichtsmasker
afspoelen

Voorwaartse richting

Waterfontein

Achterwaartse richting

Voor het vullen van een
emmer

Pas links en rechts aan

Makkelijk schoon te maken
De kraanbeluchter moet na een periode van gebruik worden verwijderd, week hem in
azijn of een andere zure vloeistof om de gefilterde waterverontreinigingen weg te
spoelen.

