
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 Η μέγιστη πίεση ΔΕΝ πρέπει να ξεπερνάει τα 3 bar – 3.5 bar. 

 Πρέπει να παίρνει παροχή ρεύματος από 16AMP ασφάλεια. 

 ΜΗΝ εγκαθιστάτε φίλτρο νερού πάνω στη βρύση. Μπορείτε να βάλετε στη κεντρική 

παροχή νερού. 

 Με βάση την σκληρότητα του νερού(άλατα) στην περιοχή σας να καθαρίζετε την 

βρύση με ξύδι ή σόδα ανά τακτά χρονικά διαστήματα  

 

ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΝΕΡΟΥ «ΕΞΥΠΝΗ ΒΡΥΣΗ» - ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

Συγχαρητήρια. Είστε πλέον κάτοχος της «έξυπνης βρύσης». Με την πρωτοποριακή μέθοδο του 

ενσωματωμένου ταχυθερμαντήρα μπορείτε να έχετε ζεστό νερό μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. 

Ο τρόπος τοποθέτησης του προϊόντος είναι εύκολος και γρήγορος. Αν έχετε μια σχετική γνώση στις 

χειρωνακτικές εργασίες δεν θα δυσκολευτείτε καθόλου να την τοποθετήσετε εσείς οι ίδιοι μέσα σε λίγη 

ώρα, αντικαθιστώντας την προηγούμενη κοινή σας βρύση με την «έξυπνη βρύση» είτε στον νιπτήρα 

του μπάνιου είτε στον νεροχύτη κουζίνας. 

Αρχικά αφαιρείτε την προηγούμενη βρύση. Έπειτα, τοποθετείτε την «έξυπνη βρύση» στον πάγκο 

περνώντας τον σωλήνα στην τρύπα του νεροχύτη και στερεώνοντας την με την σπειρωτή ροδέλα που 

περιέχει η συσκευασία. Βιδώνετε και το στόμιο της βρύσης  στην ειδική υποδοχή και πλέον είναι 

έτοιμη για λειτουργία, αφού την τοποθετήσετε στην πρίζα. Μόλις ανοίξετε την βρύση στην κόκκινη 

πλευρά που βγαίνει το ζεστό νερό, σε 5 δευτερόλεπτα το νερό θα είναι ήδη ζεστό. Μπορείτε μάλιστα 

να βλέπετε την ακριβή θερμοκρασία του νερού καθώς η βρύση διαθέτει ενσωματωμένο display με την 

ένδειξη της θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία του νερού ρυθμίζεται με τη ροή του νερού. Αυξάνοντας τη 

ροή μειώνετε τη θερμοκρασία. 

Υ.Σ. Όταν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά την «έξυπνη βρύση», πριν την βάλετε στην πρίζα, αφήστε 

την να τρέξει για περίπου ένα λεπτό στο κρύο νερό και έπειτα ξεκινήστε την κανονική χρήση 

τοποθετώντας την στην πρίζα. 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ 

Το παρόν έγγραφο μαζί με την απόδειξη αποτελεί εγγύηση ενός έτους καλής λειτουργίας του 

ταχυθερμαντήρα νερού. Με ορθή χρήση και πληρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές εύρυθμης 

λειτουργίας του κατασκευαστή, η βρύση μπορεί να είναι καθόλα λειτουργική για μια 4ετια. Σε 

περίπτωση για οποιασδήποτε τεχνικής βλάβης, διευθετούμε δωρεάν το ζήτημα εντός ενός έτους, αρκεί 

το πρόβλημα να μην έχει προέλθει από κακή χρήση της συσκευή και αρκεί η συσκευή να έχει 

λειτουργήσει υπό τις συνθήκες που είναι απαραίτητες για την ομαλή της λειτουργία. Σε περίπτωση 

οποιασδήποτε τροποποίησης της βρύσης η εγγύηση παύει να ισχύει. Τέλος να αναφέρουμε ότι αν η 

βρύση χρησιμοποιηθεί και τοποθετηθεί δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής του προϊόντος, παρά μόνο 

αν είναι ελλαττωματικό. Για να μπορεί να γίνει αλλαγή, το προϊόν πρέπει να βρίσκεται σε άρτια και 

μεταπωλήσιμη κατάσταση. 

Κρατήστε το παρόν έγγραφο, για κάθε περίπτωση. Για τυχόν απορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί 

μας στο email μας που είναι smartproductsgreece@gmail.com 


