
SMART Chlorine Free zuhanyszűrő használati útmutató 

A terméket felszerelheti bármilyen zuhanytelepre a fürdőkádnál vagy a zuhanykabinban. A SMART zuhanyszűrő 
antibakteriális szűrőbetétje a rajta áthaladó vizet megtisztítja elsődlegesen a klórtól és vegyületeitől, nehézfémektől, és 

hatástalanítja a baktériumokat. 

A termék felszerelése: 
A szűrő felszerelése nem igényel szakembert, speciális szerszámokat, bárki egyszerűen el tudja végezni. A zuhanyszűrő 
csatlakoztatása a magyar szabványnak tökéletesen megfelel, tehát biztosan felszerelhető az Ön fürdőjében is! 
A felszerelés lépései 
1. A szűrőház két záró elemének enyhe meghúzása (kézzel történő beljebb csavarása -nem kell erősen!) a biztos 

tömítés érdekében. 
2. A zuhanyrózsa tömlőjének lecsavarása a csaptelepről, vagy amennyiben nincs tömlő (modern zuhanyfülke 

esetében) a zuhanyrózsa lecsavarása. 
3. A zuhanyszűrő felcsavarása. A tömítéseket minden esetben szappannal vagy szilikon zsírral be kell kenni, 

valamint becsavarás előtt a végső helyükre benyomni (a tömítőgyűrűk gyűrődésének elkerülése végett!). 
4. A tömlő, vagy ennek hiányában a zuhanyrózsa visszacsavarása, immáron a már felcsavart zuhanyszűrőbe. 

Az üzembe helyezés előtt 5 liter, illetve 48 óránál hosszabb állás után használat előtt legalább másfél liter vizet át kell 
engedni a berendezésen. Fürdés esetén a vizet, a zuhanyrózsán keresztül kell a kádba engedni! 

Szűrőrétegek: 

 Antibakteriális biokerámia golyók (1/4 rész) 
 Kalcium-szulfát (3/4 rész) 

Műszaki jellemzők: 

 Méret: Ø 50 mm x 100 mm 

 Szűrőház anyaga: krómozott sárgaréz. 

 Max. működési hőmérséklet: 60°C (Kérjük, ennél melegebb vizet NE eresszenek át a készüléken! Forró víz 
hatására a szűrőtöltet károsodhat, ennek jele: eltömődés.) 

A csomag tartalma: 1 db zuhanyszűrő+szűrőbetét. 

Karbantartás: különösebb karbantartást a zuhanyszűrő nem igényel. Vízkő, szappanmaradványok és egyéb 

szennyeződések eltávolításakor karcmentes súrolószert vagy vízkőoldót, és puha anyagot alkalmazzon. Ha a szűrőbetét 

elhasználódott és már nem szűr hatékonyan, a szűrőházat szétcsavarva a benne lévő szűrőbetét könnyen kicserélhető. 

Szűrőbetét csere: tekerje szét a zuhanyszűrő házát. Vegye ki az elhasználódott szűrőbetétet és helyezze bele az újat. 

Végül tekerje össze a szűrőházat. Javasolt ilyenkor szappannal vagy szilikon zsírral bekenni a tömítőgyűrűt. Folyasson át 

5 liter vizet a berendezésen használat előtt! 

Csere szűrőbetét: CHL-SM-CART 

A szűrőbetét kapacitása: 20.000 liter víz megtisztítására képes, utána szűrőbetét csere szükséges. (Egy fő átlagos 

zuhanyzáskor kb. 50 liter vizet használ el.) 

Javasolt szűrőcsere: maximum 12 havonta, vagy a szűrőbetét telítődését követően, amelyik előbb bekövetkezik. A 

szűrőbetét élettartama függ a kezelendő víz minőségétől (összetételétől és szennyezettségétől) és az átfolyt víz 

mennyiségétől. 

Garanciák: készülékre 12 hónap, szűrőbetétre 3 hónap. 

Gyártás helye: EU. 

 


