MŰSZAKI LEÍRÁS
BKH2008311 víztakarékos kézi zuhanyfejhez

Típus:
Megnevezés:

BKH2008211
Víztakarékos, légbeszívós kézi zuhany,
krómozott, gégecső nélkül
210 x 80 x 60 mm
1/2"
298 g
ABS
krómozott
7 bar
Szilikon O-gyűrű
36 dugulásmentes fúvóka
Könnyen tisztítható szórófej

Méretek:
Csatlakozó méret:
Tömeg:
Anyag:
Felületkezelés:
Maximális működési nyomás:
Tulajdonságok:

LEÍRÁS:
A BKH2008311 típusú légbeszívós, víztakarékos zuhanyfejet arra tervezték, hogy a beszívott
légbuborékoknak köszönhetően szinten tartsa, illetve erősítse a víznyomást. Ezáltal
víztakarékos működés érhető el anélkül, hogy a vízkép összeesne.
A termék áramláskorlátozót tartalmaz. A gyárilag beépített 3.0 méretű áramláskorlátozónak
köszönhetően közel 30%-os víztakarékosság érhető el a hagyományos zuhanyfejekhez képest.
A csomag tartalmaz egy kisebb, 2.5 méretű áramláskorlátozót is, mellyel körülbelül 50%
megtakarítás érhető el a hagyományos zuhanyfejekhez képest.
SZERELÉS:
A kézi zuhanyfejet csatlakoztassa a zuhany gégecsőhöz. Ügyeljen a zuhanyfej menetes végén
található tömítésre!
Az áramláskorlátozó szerelése:
Az előre beépített áramláskorlátozó csavarhúzó segítségével cserélhető az 1 sz. ábrán látható
módon. Az új áramláskorlátozót az ujjával pattintsa be a helyére.
Figyelem!
Az áramláskorlátozók mérete (2.5 vagy 3.0) a felső részükön jelölve van.
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1. sz ábra
A zuhanyfej tesztelése:
1. teszt
1. A zuhanyfej kicsomagolása után szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy a zuhanyfejen
található-e valamilyen felszíni sérülés.
2. Csatlakoztassa a zuhanyfejet a zuhanycsőhöz és nyissa meg a vizet.
3. A 2. sz. ábrán látható módon hagyja szabadon, majd zárja el a zuhanyfejen található
légbeszívó nyílást. Ha érzi az ujjával a szívóhatást, a termék megfelelően működik.
4. A légbeszívó nyílás eltakarásával tesztelheti, hogy a légbuborékok hatására megváltozik a
vízkép. Ehhez tegye a kezét a vízsugár útjába, közben zárja el a légbeszívó nyílást, majd
hagyja ismét szabadon.

2. sz. ábra
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2. teszt
1. A víznyomás és a vízmennyiség szabályozásához ki kell cserélnie a zuhanyfejben
található áramláskorlátozót.
2. Végezze el az 1. tesztben leírtakat.
3. A víznyomás és a vízátfolyás mérésével érzékelhető a változás.
Megjegyzések:
- Ellenőrizze a vízcsöpögést, amikor BKH2008211 zuhanyfejet használ.
- A víznyomás szinten tartása némi zajjal jár.
.
KARBANTARTÁS, TISZTÍTÁS:
Ha a víz a légbeszívóból is áramlik, nagy valószínűséggel eltömődött a zuhanyfej. Ebben az
esetben távolítsa el a zuhanyfej közepén található takarókupakot és csavarja ki az ott található
csavart. Ezt követően tisztítsa ki a zuhanyfej belsejét
A zuhanyfejeket legalább negyedévente, vagy ha a vízkép jelentősen megváltozik,
gyakrabban vízkőmentesíteni kell!
A külső felületet naponta, vagy a szennyeződés mértékének megfelelő gyakorisággal kell
tisztítani. A külső felületek tisztántartásához karcmentes háztartási tisztítószert használjon.
Makacsabb szennyeződések eltávolítása esetén ne használjon fémből készült eszközöket,
melyek megsérthetik a zuhanyfejek felületét. A tisztítást követően a zuhanyfejet alaposan, bő
vízzel öblítse le, és puha ruhával törölje szárazra.

Forgalmazó és szerviz:
B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Tel.: +36-29/413-553
E-mail: bandk@bandk.hu
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2200 Monor, Mátyás király utca 11.
Fax: +36-29/413-535
Internet: http://www.bandk.hu
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