ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:
CENTER PLUS SA

ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Ή ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΦΥΣΙΓΓΑΣ

1) Αφαιρέστε τις ζελατίνες με τις οποίες είναι τυλιγμένη η κεραμική φύσιγγα.
2) Βιδώστε την φύσιγγα δεξιόστροφα στο κέντρο της βάσης του φίλτρου, χωρίς
να την σφίγγετε πολύ και σπάσει το πλαστικό της σπείρωμα ή το κεραμικό.
Τώρα βιδώστε καλά το μεταλλικό καπάκι στη βάση του φίλτρου.
3) Αφαιρέστε το σητάκι που έχει η βρύση σας στην άκρη από όπου βγαίνει το
νερό. Βιδώστε (στη θέση που ήταν βιδωμένο το σητάκι) τη βαλβίδα
(διακόπτης) του φίλτρου. Αν το σπείρωμα της βρύσης σας είναι εσωτερικό
χρησιμοποιήστε το μαστό που περιέχεται στη συσκευασία.
4) Την πρώτη φορά και κάθε φορά που αλλάζετε φύσιγγα, αφήστε το νερό να
τρέξει για 10 λεπτά (στην πρώτη χρήση ενδέχεται να βγάλει λίγο μαύρο
νερό από το ξέπλυμα του ενεργού άνθρακα). Αφήστε το φίλτρο αδρανές για
24 ώρες. Μετά αφού το ανοίξετε να τρέξει για 2-3 λεπτά, το φίλτρο είναι
έτοιμο για χρήση. Επίσης, αν το φίλτρο μείνει αχρησιμοποίητο για πάνω από 3
ημέρες, αφήστε το νερό να τρέξει για 1-2 λεπτά.
5) Κάθε 3-4 μήνες ή όταν διαπιστώσετε μείωση της ροής του νερού από το
βρυσάκι της συσκευής, (πράγμα που σημαίνει ότι η κεραμική φύσιγγα του
φίλτρου έχει «μπουκώσει» από ιζήματα, σκουριές, λάσπες, κτλ.), τρίψτε την
καλά με το συρμάτινο μέρος του σφουγγαριού πιάτων, ώστε να καθαρίσει.
Τέλος ξεπλύνετε τη φύσιγγα με κρύο νερό και ξανατοποθετήστε την.
6) Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να περνάτε καυτό νερό από το φίλτρο.
 Αναλυτικές οδηγίες θα βρείτε στο έντυπο της Εγγύησης που συνοδεύει τη συσκευή σας.

ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΦΥΣΙΓΓΑΣ

7) Ξεβιδώστε το μεταλλικό καπάκι της συσκευής και στο κέντρο της βάσης
βιδώστε τη νέα ανταλλακτική φύσιγγα, χωρίς να τη σφίγγετε πολύ.
8) Ξαναβιδώστε το μεταλλικό καπάκι και ακολουθήστε τις οδηγίες των
παραγράφων 4 και 5.
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