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Acessório de torneira flexível

MANUAL DO UTILIZADOR

Caro(a) cliente,
Agradecemos a compra deste produto. 

Este manual inclui as diretrizes de segurança e instruções de funcionamento. Leia 
atentamente este manual antes de utilizar o seu produto.

País de origem: China
Distribuidor: HS Plus d.o.o., Gmajna 12 1236 Trzin



CONTEÚDO DA EMBALAGEM:

1 x torneira em forma de V (1) 
1 x adaptador para torneira macho (2)
1 x anel de borracha (junta) (3)
1 x filtro de malha (4)

ESPECIFICAÇÕES

Este produto é adequado à maioria das torneiras: 
torneira de cozinha, torneira de lavatório, torneira de duche com rosca externa M22 e 

rosca interna M24.



COMPONENTES

ANTES DA INSTALAÇÃO

Determine o tipo de torneira

1. Filtro de primeira camada
2. Filtro de segunda camada
3. Filtro de terceira camada
4. Filtro de quarta camada

Rosca externa Rosca interna

Se a sua torneira tiver uma 
rosca fêmea (interna), use o 
adaptador (incluído) para ligar.

Se a sua torneira tiver uma 
rosca macho (externa), ligue-a 
diretamente.



PASSOS DE INSTALAÇÃO

1. Desmonte o arejador original e meça o 
tamanho. / Remova o arejador original. 
Pode fazê-lo manualmente ou usar uma 
ferramenta adequada. 

2. Selecione o conector apropriado, coloque-o na junta e 
aperte. 

3. Coloque a junta na interface principal e aperte.

4. Gire para a direita para apertar.

5. A instalação está concluída. 

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO 

Duas opções de modo de água - jato de bolha suave e 
chuveiro com pulverizador forte: 

1 jato de bolha suave para lavagem dos olhos. 
2 pulverizador forte para limpeza de sujidade.

Rode para a esquerda ou direita para escolher entre os 
modos. 

Rotação de grande ângulo e torção
O pulverizador de água pode 
alcançar todos os cantos do lava-
loiças, o que facilita a lavagem e a 
limpeza. 



Para várias necessidades

Fácil de limpar 

O arejador da torneira deve ser removido após um período de utilização, mergulhe-o em 
vinagre ou noutro líquido ácido para lavar as impurezas da água filtrada. 

Enxaguamento de 
máscara facial

Fonte de água Para enchimento de 
baldes

Direção para a frente Direção para trás Ajuste à esquerda e 
direita


