AquaSpirit SH-1 zuhanyszűrő használati útmutató
A terméket felszerelheti bármilyen zuhanytelepre a fürdőkádnál vagy zuhanykabinban. A termék kiszűri a klórt és
származékait; eltávolítja a trihalometánokat és a trihaloetilént, továbbá a vasat, hidrogén-szulfidot, arzént, ólmot,
higanyt, magnéziumot és krómot, elszíneződést okozó lebegőanyagokat (pl.: homok, iszap), organikus anyagokat (pl.:
baktérium, vírus), mérgeket valamint a kellemetlen szag- és íz anyagokat.
A termék felszerelése:
A szűrő felszerelése nem igényel szakembert, speciális szerszámokat, bárki egyszerűen el tudja végezni. A zuhanyszűrő
csatlakoztatása a magyar szabványnak tökéletesen megfelel, tehát biztosan felszerelhető az Ön konyhájában,
fürdőjében is! Ezt pluszban segíti a bontatlan gyári csomagban elhelyezett 2 db toldó idom.
A felszerelés lépései
1. A két félből álló szűrőház enyhe meghúzása (kézzel történő beljebb csavarása -nem kell erősen!!!) a biztos tömítés
érdekében!
2. A zuhanyrózsa tömlőjének lecsavarása a csapról, vagy amennyiben nincs tömlő (modern zuhanyfülke esetében) a
zuhanyrózsa lecsavarása.
3. A szűrő felcsavarása a csatlakozó idomok szükségszerű felhasználásával. Csatlakozó idom felhasználása esetén az
alábbiakra kell figyelni: A csatlakozó idomok kívánt irányba történő becsavarását/beállítását, a mellékelt
póttömítések felhasználása teszi lehetővé. Tehát, ha a gyári tömítéssel a csatlakozó könyök(ök) nem a megfelelő
irányban áll(nak) a becsavarás után, plusz tömítés behelyezésével (ez esetben a vékonyabb, póttömítés kerüljön
alulra!) oldható meg a probléma. A tömítéseket minden esetben szappannal vagy szilikon zsírral be kell kenni,
valamint becsavarás előtt a végső helyükre benyomni (a tömítőgyűrűk gyűrődésének elkerülése végett!).
4. A tömlő, vagy ennek hiányában a zuhanyrózsa visszacsavarása, immáron a már felcsavart szűrőbe, vagy a
csatlakozó idomba. A képen látható a „Shower Filter” felirathoz viszonyított, helyes folyási irány.
Az első pár tíz liter, szűrőn átengedett víz sötét színű lesz, mivel a három szűrőréteg egyike aktív szénszűrő. Ez a jelenség
természetes, a további használat során már nem fordul elő! Az üzembe helyezés előtt 20 liter, illetve 24 óránál hosszabb
állás után használat előtt legalább másfél liter vizet át kell engedni a berendezésen.
Fürdés esetén a vizet, a zuhanyrózsán keresztül kell a kádba engedni!
Szűrőrétegek:
 KDF-55
 Kálciumszulfit
 Aktív szén
Műszaki jellemzők:
 Méret: Ø 90 mm x 120 mm
 Szűrőház anyaga: műanyag
 Működési hőmérséklet: 4-60°C.
A csomag tartalma: 1 db zuhanyszűrő+szűrőbetét, 2 db 90°-os, műa. toldó
idom+tömítések.
Csere szűrőbetét: F35
A szűrőbetét kapacitása: 40.000 liter. Megjegyzés: 1 fő átlagos zuhanyzáskor kb. 50 liter vizet használ el.
Javasolt maximális élettartama: 12 hónap.
Szűrőbetét csere: tekerje szét a készüléket. Vegye ki az elhasználódott szűrőbetétet, és helyezze bele az új
szűrőbetétet. Végül tekerje össze a szűrőházat. Javasolt ilyenkor szappannal vagy szilikon zsírral bekenni a
tömítőgyűrűt. Folyasson át 20 liter vizet a berendezésen használat előtt.
Garancia: készülékre 12 hónap, szűrőbetétre 3 hónap.
Gyártás helye: Taiwan.

