
SPRAYFAUCET

Ruchoma nasadka do kranu

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drogi Kliencie,
dziękujemy za zakup naszego produktu. 

Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i obsługi. Przed 
użyciem produktu należy dokładnie się z nią zapoznać.

Kraj pochodzenia: Chiny
Dystrybutor: HS Plus d.o.o., Gmajna 12 1236 Trzin



ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

1 × kran w kształcie litery V (1) 
1 × adapter do kranu z gwintem męskim (2)
1 × gumowy o-ring (uszczelka) (3)
1 × filtr siatkowy (4)

SPECYFIKACJA

Ten produkt pasuje do większości kranów: 
baterii kuchennych, baterii umywalkowych, baterii natryskowych z gwintem 

zewnętrznym M22 i gwintem wewnętrznym M24.



CZĘŚCI

PRZED MONTAŻEM

Określić typ kranu

1. Pierwsza warstwa filtrująca
2. Druga warstwa filtrująca
3. Trzecia warstwa filtrująca
4. Czwarta warstwa filtrująca

Gwint zewnętrzny Gwint wewnętrzny

Jeśli kran ma gwint żeński 
(wewnętrzny), należy użyć adaptera 
(w zestawie), aby podłączyć produkt 
do kranu.

Jeśli kran ma gwint męski 
(zewnętrzny), produkt należy 
podłączyć bezpośrednio.



INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Zdemontować oryginalny aerator i 
zmierzyć jego rozmiar. / Wyrzucić 
oryginalny aerator. Można to zrobić ręcznie 
lub za pomocą odpowiedniego narzędzia. 

2. Wybrać odpowiednią złączkę, włożyć ją do uszczelki i 
dokręć. 

3. Umieścić uszczelkę na głównym gwincie i dokręć.

4. Dokręcać, obracając w prawo.

5. Urządzenie zostało zmontowane. 

INSTRUKCJA UŻYCIA 

Dwa tryby regulacji strumienia wody – delikatny, 
napowietrzony strumień i mocny strumień natryskowy: 

1. delikatny, napowietrzony strumień do przemywania oczu. 
2. mocny strumień ułatwiający mycie.

Przełączanie między trybami regulacji odbywa się poprzez 
obrót w prawo lub w lewo. 

Obrót pod dużymi kątami i 
odwracanie kierunku
Nasadka pomoże dotrzeć do 
każdego zakamarka zlewozmywaka, 
co ułatwia mycie i czyszczenie. 



Zależnie od potrzeb

Łatwa w czyszczeniu 

Po pewnym czasie użytkowania nasadkę aeratora należy zdjąć, namoczyć w occie lub 
innym płynie o odczynie kwaśnym w celu wypłukania przefiltrowanych zanieczyszczeń 
wody. 

Strumień do opłukiwania 
twarzy

Fontanna wodna Do napełniania wiadra

W przód W tył Regulacja w lewo i w 
prawo


