
Instrukcja obsługi

Aeratory Elless® – LSP-02/06, 05/06, 00022/9, 00024/9

   Zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji stanowią ogólne zasady montażu oraz prawidłowego 
użytkowania. Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z poniższymi zasadami. 

SPOSÓB MONTAŻU: 
- zakręć zawór baterii umywalkowej;
- usuń sitko „stare” z baterii umywalkowej za pomocą klucza (kręcąc w kierunku zgodnym z
   ruchem wskazówek zegara) ;
- jeśli występuje taka potrzeba, oczyść gwint w/na baterii umywalkowej z zanieczyszczeń 
  poprzez powolne otwarcie zaworu wody lub delikatnej ściereczki; 
- wkręć aerator LSP  w lub na gwint baterii umywalkowej (kręcąc w kierunku 
   przeciwnym do z ruchem wskazówek zegara); 
- aerator wkręcaj używając klucza nastawny bez ząbków lub klucza do perlatorów wykorzystując
   wgłębienia znajdujące się na jego obwodzie;
- odkręć wodę w celu sprawdzenia czy nie występują wycieki wody w innych miejscach niż 
  właściwa część wylotowa urządzenia;
- w przypadku stwierdzenia wycieków powtórz czynności montażowe. Jeśli to nie poprawy 
  sytuacji skontaktuj się z przedstawicielem producenta. 

KONERWACJA AERATORÓW

Aeratory  są  wyposażone  w  filtr
zanieczyszczeń  umieszczony  pomiędzy
wylewką baterii a aeratora (nie dotyczy LSP
00022/9  i  LSP  00024/9,  w  których  filtr
znajduje  się  pomiędzy  nakrętką,  a
przegubem kulowym).

Ewentualne  zanieczyszczenia/brud  mogą
się  zatrzymywać  na  filtrze  i  wpływać  na
przepływ  wody.  Czyszczenie  filtra  odbywa
się poprzez demontaż perlatora z baterii  i
wypłukanie zanieczyszczeń.

Umiejscowienie 
filtra



W  celu  zapewnienia  właściwego  działania
aeratora przez wiele lat, dolną część sitka z
materiału nierdzewnego należy co jakiś czas
(w  razie  potrzeby)  oczyścić  poprzez
szczotkowanie lub przetykanie szczotką do
paznokci  lub  przy  użyciu  podobnego
narzędzia.  Czyszczenie  należy
przeprowadzić przy płynącej wodzie.

W rejonach, gdzie występuje wysokie
zakamienienie wody, odkamienianie odbywa
się poprzez włożenie aeratora do octu
spożywczego (roztwór ok. 12 %) na kilka
minut lub godzin, w zależności od potrzeb. Następnie aerator należy ponownie zamontować na 
baterii i ostrożnie przetkać miękką szczotką, np. szczotką do paznokci. Czyszczenie należy 
przeprowadzić przy płynącej wodzie.

OCHRONA ŚRODKOWISKA NATURALNEGO.
W momencie zużycia produktu po okresie gwarancji a naprawa jest nieekonomiczna urządzenie 
należy poddać utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami. Niewłaściwa utylizacja może mieć 
negatywny wpływ na środowisko naturalne pomimo, że produkty Elless® wykonane są z 
materiałów przyjaznych środowisku. 

SERWIS
Jeżeli po zakupie produktu zostanie stwierdzone uszkodzenie, skontaktuj się ze sprzedawcą. 
Podczas użytkowania produktu należy stosować się do niniejszej instrukcji. Reklamacje nie będą 
uwzględnianie jeśli w produkcie zostały zastosowane zmiany nie zatwierdzone przez producenta
lub produkt był użytkowany niezgodnie z przeznaczeniem. 

Siedziba  producenta: Lundberg VVS-produkter AB, Halmstad (SE-302 31), Slottsmöllan 17D

Biuro i magazyn: Tomasz Kędzior STOSERWIS, Kraków (30-664) ul. Na Kozłówce 2/16             
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