
Instrukcja obsługi

Słuchawka prysznicowa LSP – 311, 313, 411 , 412

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

SPOSÓB MONTAŻU: 
- zakręć kran prysznica;
- odkręć słuchawkę od węża prysznicowego (w kierunku przeciwny do ruchu wskazówek 
  zegara);
- usuń starą uszczelkę, znajdującą się przy końcówce węża;
- wkręć słuchawkę LSP do węża. Sitko znajdujące się przy wlocie wody z węża do  
  słuchawki pełni również funkcję uszczelki. W przypadku gdy stosowany jest wąż inny niż  
  Elless® LSP może wystąpić konieczność zastosowania dodatkowej uszczelki. W 
  takim przypadku przed wkręceniem (w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara)  
  słuchawki do węża należy umieścić uszczelkę. 
- Słuchawkę należy wkręcać bez użycia narzędzi. Tylko przy użyciu rąk
- Odkręć zawór wody przy baterii prysznicowej w celu sprawdzenia czy strumień jest właściwy i 
  nie występują wycieki. 
- W przypadku stwierdzenia wycieków w miejscach innych niż sitko wylotowe należy zgłosić ten 
  fakt upoważnionemu przedstawicielowi producenta. 

CZYSZCZENIE WODOOSZCZĘDNYCH SŁUCHAWEK PRYSZNICOWYCH

Sitka wodo-oszczędnych słuchawek prysznicowych
są  odporne  na  zakamienianie  i  łatwe  do
oczyszczenia. Filtr zanieczyszczeń jest umieszczony
pomiędzy wężem a słuchawką prysznicową (patrz
rysunek).

Tu zbierają się ewentualne zanieczyszczenia, które
mogą się znajdować w wodzie.  W razie potrzeby
słuchawkę należy zdemontować z węża przepłukać
i wypłukać do czysta filtr.

Filtr  zapobiega  zbieraniu  się  zanieczyszczeń
wewnątrz słuchawki. Sitko słuchawki należy czyścić
co jakiś czas, szczególnie w obszarach, gdzie woda
zwiera dużą ilość kamienia.

Jeśli  prysznic  jest  często  używany,  słuchawkę
należy co jakiś czas, kilka razy do roku, szczotkować
w celu usunięcia kamienia.

Sitko



Osady  kamienia  tworzą  się  w  spodniej  części
słuchawki, podczas odparowywania wody (wilgoci),
ale  nigdy  po  wewnętrznej  stronie  słuchawki
prysznicowej.  Zewnętrzną  część  sitka  należy
wyszczotkować/przetkać kilka razy do roku (lub w
razie  potrzeby)  za  pomocą  szczotki  do  paznokci.
Czyszczenie  należy  przeprowadzić  przy  płynącej
wodzie.

Jeśli prysznic nie był używany przez dłuższy okres
czasu,  lub  jeśli  woda  tryska  z  otworu
napowietrzającego,  spodnią  stronę  sitka  należy
spryskać 12 % octem lub zakryć ścierką nasączoną
octem  i  pozostawić  na  kilka  minut  do  czasu  aż
kamień zmięknie. Sitko w tym czasie należy zwrócić
do  góry.  Sitko  należy  przetkać/przetrzeć  np.  za
pomocą  szczotki  do  paznokci.  Czyszczenie  należy
przeprowadzić  przy  płynącej  wodzie.  W  razie
niepowodzenia,  procedurę  należy  powtórzyć  lub:
Wykręcić śrubę, usunąć sitko i zanurzyć w środku
do  rozpuszczania  kamienia/occie.  Przykręcić
ponownie  sitko  i  powtórzyć  szczotkowanie  i
przepłukiwanie.

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. 

Oświadczam, iż zostałem przeszkolony w zakresie Użytkowania oraz konserwacji urządzeń Elless® opisanych w instrukcji. 

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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