ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Αγοράζοντας το σύστημα για το ντους ESSENCE, αποκτήσατε μια συσκευή
καθαρισμού του νερού προηγμένης τεχνολογίας. Με την επένδυσή σας αυτή έχετε
κάνει ένα σημαντικό βήμα για την προστασία της υγείας σας και κάνετε την εμπειρία
του μπάνιου σας πιο διασκεδαστική χρησιμοποιώντας καθαρό νερό.
Δια μέσου της πιο σύγχρονης τεχνολογίας φιλτραρίσματος ενεργού άνθρακα, αυτό το
σύστημα μειώνει σημαντικά όχι μόνο το χλώριο από το νερό και τους υδρατμούς στο
μπάνιο αλλά επίσης τη σκουριά, τη σκόνη καθώς και άλλα αιωρούμενα στερεά που
βρίσκονται συνήθως στις δημόσιες παροχές νερού.
Θα αναπνέετε πιο εύκολα, θα χρησιμοποιείτε λιγότερο σαπούνι και μαλακτικό και τα
μαλλιά σας θα είναι πιο μαλακά και λαμπερά. Χρησιμοποιώντας το σύστημα ντους
ESSENCE, θα μειώσετε επίσης τον κίνδυνο κοινών παθήσεων όπως ερεθισμό του
δέρματος από το χλώριο, εξανθήματα, ξεφλούδισμα, κνησμό και ξηρότητα.
Μπορείτε να απολαμβάνετε την πλήρη προστασία αυτής της προηγμένης τεχνολογίας
τοποθετώντας ένα σύστημα στο σπίτι σας, το γραφείο, το σκάφος και οπουδήποτε
κάνετε μπάνιο.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΤΕΦΛΟΝ
Εάν παρατηρήσετε διαρροή, χρησιμοποιήστε την ταινία τεφλον που σας παρέχεται
στη συσκευασία του συστήματος για δική σας εξυπηρέτηση. Τυλίξτε την ταινία
δεξιόστροφα δυο φορές γύρω από το αρσενικό σπείρωμα στην ήδη υπάρχουσα βρύση
ή στο τηλέφωνο του ντους.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Βιδώστε τον αντάπτορα (2) στην υπάρχουσα βρύση (1) και σφίξτε.
Τοποθετήστε τη βάση (3) κάτω από τον αντάπτορα (2) και βιδώστε το σωλήνα
παροχής (4) πάνω στον αντάπτορα (2).
Τοποθετήστε το σύστημα (5) πάνω στη βάση (3) και συνδέστε το άλλο κομμάτι του
σωλήνα παροχής (4) με το σύστημα.
Συνδέστε το μικρό τελείωμα του σωλήνα του τηλεφώνου (6) με το σύστημα (5) και
το άλλο άκρο με το τηλέφωνο (7).

Για να τοποθετήσετε την αυτοκόλλητη βάση στήριξης του τηλεφώνου, καθαρίστε την
επιφάνεια χρησιμοποιώντας συρματάκι τριψίματος και ισοπροπυλική αλκοόλη.
Αφαιρέστε την κολλητική ταινία πίσω από τη βάση. Τοποθετήστε με το μεγάλο
άνοιγμα προς τα πάνω και πιέστε στη θέση που θέλετε.
Αφήστε την αυτοκόλλητη βάση να στεγνώσει για 24 ώρες προτού τη
χρησιμοποιήσετε.
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ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΓΙΑ 5 ΛΕΠΤΑ
Προτού χρησιμοποιήσετε το σύστημα ντους ESSENCE για πρώτη φορά, είναι
απαραίτητο να περάσει νερό από το σύστημα για 5 λεπτά. Αυτή η διαδικασία
καθαρίζει το φίλτρο από ρινίσματα ενεργού άνθρακα κατά τη διαδικασία παραγωγής.
Αυτή η διαδικασία πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε φορά που αλλάζετε το φίλτρο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην παραλείπετε να αντικαθιστάτε το φίλτρο 2 με 4 φορές το χρόνο,
ανάλογα με τη χρήση.
Η ενδεικτική χωρητικότητα του φίλτρου είναι 26.500 λίτρα. Η ενδεικτική
χωρητικότητα του φίλτρου μπορεί να διαφέρει λόγω των συνθηκών του τοπικού
νερού.
Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπό σας για να παραγγείλετε το σετ 2
τεμαχίων του ανταλλακτικού φίλτρου (Κωδικός 9-904-0049).
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