
SPRAYFAUCET

Gibljiv nastavek za pipo

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Dragi kupec,
zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka. 

V tem priročniku najdete varnostne smernice in navodila za uporabo. Pred uporabo 
izdelka natančno preberite priročnik.

Država izvora: Kitajska
Distributer: HS Plus d.o.o., Gmajna 12 1236 Trzin



PAKET VKLJUČUJE:

1 x nastavek za pipo v obliki črke V (1) 
1 x adapter za moški navoj (2)
1 x gumijasti obroček (tesnilo) (3)
1 x mrežasti filter (4)

SPECIFIKACIJE

Ta izdelek je primeren za večino pip: 
kuhinjske pipe, pipe za umivalnik, pipe za tuš kabino z zunanjim navojem M22 in 

notranjim navojem M24.



SESTAVNI DELI

PRED NAMESTITVIJO

Določite vrsto pipe

1. Prvi filter
2. Drugi filter
3. Tretji filter
4. Četrti filter

Zunanji navoj Notranji navoj

Če ima vaša pipa ženski 
(notranji) navoj, za namestitev 
uporabite adapter (priložen).

Če ima vaša pipa moški 
(zunanji) navoj, nastavek 
neposredno namestite.



POSTOPEK NAMESTITVE

1. Odstranite originalni aerator in izmerite 
njegovo velikost. / Odstranite originalni 
aerator. To lahko storite ročno ali uporabite 
primerno orodje. 

2. Izberite ustrezen nastavek, ga vstavite v tesnilo in 
privijte. 

3. Tesnilo vstavite v odprtino pipe in ga zategnite.

4. Zategnete ga tako, da privijate v 
desno smer.

5. Namestitev je končana. 

NAVODILA ZA UPORABO 

Dva načina vodnega curka - nežen penast curek ali močna 
prha: 

1 nežen penast curek za umivanje obraza. 
2 močna prha za izpiranje umazanije.

Za izbiro med načini zavrtite levo ali desno. 

Premikanje in spreminjanje kota
Z nastavkom lahko dosežete vsak 
kotiček pomivalnega korita, kar 
olajša pranje in čiščenje. 



Za različne potrebe

Enostavno čiščenje 

Nastavek po določenem času uporabe odstranite in ga namočite v kisu ali drugi kisli 
tekočini, da odstranite umazanijo, ki se je nabrala na filtru. 

Izpiranje maske za obraz Pitje vode neposredno iz 
pipe

Polnjenje vedra z vodo

Smer naprej Smer nazaj Prilagodite smer levo ali 
desno


