SPRAYFAUCET
Atașament flexibil pentru baterie

MANUAL DE UTILIZARE
Stimat client,
Vă mulțumim pentru că ați achiziționat produsul nostru.

Acest manual conține ghidul privind siguranța și instrucțiunile de utilizare. Vă rugăm să
consultați cu atenție acest manual înainte de a utiliza produsul dumneavoastră.

Tara de origine: China
Distribuitor: HS Plus d.o.o., Gmajna 12 1236 Trzin

PACHETUL INCLUDE:

1 x baterie în formă de V (1)
1 x adaptor pentru baterie tată (2)
1 x inel de cauciuc (garnitură) (3)
1 x filtru mesh (4)

SPECIFICAȚII
Acest produs este adecvat pentru majoritatea bateriilor:
baterie de bucătărie, baterie de lavoar, baterie de duș cu filet extern M22 și filet intern
M24.

COMPONENTE

1. Primul strat de filtrare
2. Al doilea strat de filtrare
3. Al treilea strat de filtrare
4. Al patrulea strat de filtrare
ÎNAINTE DE MONTARE
Determinați tipul bateriei
Filet exterior

Dacă bateria dumneavoastră
are un filet tată (exterior),
conectați produsul direct.

Filet interior

Dacă bateria dumneavoastră are un
filet mamă (interior), utilizați
adaptorul (inclus) pentru a conecta
produsul.

PAȘI DE MONTARE

1. Demontați aeratorul original și măsurați
dimensiunea. / Îndepărtați aeratorul
original. Puteți să faceți acest lucru manual
sau puteți să utilizați un instrument
adecvat.
2.
Selectați conectorul corespunzător, introduceți-l în
garnitură și strângeți.
3.

Puneți garnitura pe interfața principală și strângeți.

4.

Rotiți spre dreapta pentru a strânge.

5.

Montarea este finalizată.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
Două opțiuni pentru modul de apă - flux de apă cu bule moi
și duș puternic cu pulverizator:
1 flux de apă cu bule moi pentru spălarea ochilor.
2 pulverizator puternic pentru curățarea murdăriei.
Rotiți la stânga sau la dreapta pentru a alege între aceste
moduri.

Rotire în unghi mare și răsucire
Apa de la pulverizatorul de apă
poate ajunge în fiecare colț al
chiuvetei de bucătărie, ceea ce face
ca spălarea și curățarea să fie mai
ușoare.

Pentru diverse nevoi

Clătiți masca de față

Direcția înainte

Fântână arteziană

Direcția înapoi

Pentru umplerea găleții

Reglați la stânga și la
dreapta

Ușor de curățat
Aeratorul pentru baterie trebuie îndepărtat după o perioadă de utilizare, înmuiați-l în
oțet sau alt lichid acid pentru a elimina prin spălare impuritățile apei filtrate.

