הוראות הרכבה
לצפייה בסרטון הדרכה
סירקו את הקוד

טיפול שוטף לחלל הפה

ערכת הסילונית
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חיבור
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פייה

קצה
גמיש

מחבר מתכתי מתאם
סטנדרט
עם גומיה

מתלה

צינור מסולסל

 2גומיות

הרכבה לברז
 .1הסר את הפילטר מקצה הברז
אם הפילטר לא מתברג
החוצה בצורה ידנית ,יש
לחבוק את שתי המגרעות
השטוחות בתחתית הפילטר
בעזרת מפתח שוודי ולהבריג
את הפילטר החוצה

ברז בעל
הברגה חיצונית

ברז בעל
הברגה פנימית

 .2הברג את המחבר המתכתי של הסילונית לברז
בדוק שגומיות מס'  1ומס' 2
במקומן( ,במקרה של נזילה
לאחר ההברגה ,יש להוסיף
גומיה נוספת מעל גומיה מס' )2
גומיה מס'  1דקה
לבדוק שהגומיה נמצאת
בתוך המחבר המתכתי

גומיה מס'  2עבה
מתאם עם הברגה חיצונית*
גומיה מס'  1דקה

מחבר מתכתי
מחבר מתכתי
עם הברגה פנימית
*במידה והברגת הברז יותר גדולה או יותר קטנה מהמתאם המצורף יש לפנות לשרות הלקוחות כדי לקבל מתאם אחר

 .3כדי לחבר את הצינורית לפייה ,יש לחבר
את התחתית לפייה

 .4הכנס היטב את הצינורית לחיבור המהיר
של המחבר המתכתי

 .5כדי לנתק את הצינורית מהפייה,
יש להבריג החוצה את התחתית מהפייה

 .6כדי להפריד את הצינורית מהמחבר
המתכתי לחץ עם שתי האצבעות על
הלחצן הכחול ומשוך את הצינורית

לשימוש בברז האמבטיה/המקלחת
במקרים בהם אין אפשרות להבריג את המחבר המתכתי לברז ,ניתן לחברו לצינור המזלף של המקלחת/
האמבטיה ,באמצעות המתאמים  1ו .2-לקבלת המתאמים ,במידת הצורך ,יש לפנות לשרות לקוחות.
• .2

 .1פרק את המסנן
מהמחבר המתכתי
הברג במקומו
את מתאם ,1
בחלק העליון יש
להבריג את מתאם 2

מתאם 2

מחבר
מתכתי

•
•
•

פרק מההברגה בקיר או מהברז את הצינור המחובר
למזלף של המקלחת  /האמבטיה
הברג במקומו את מתאם  2המוברג למחבר המתכתי
חבר את קצה צינור המקלחת  /האמבטיה למתאם 1
חבר את קצה הצינורית הגמיש למחבר המתכתי
והסילונית מוכנה לשימוש.

מתאם 1

אפשר להשתמש בסילונית גם כשנמצאים מחוץ לבית
 .1לפרק את המזלף מצינור המקלחת
 .2לפרק את התחתית מהפייה
 .3לחבר את צינור המקלחת לפייה לפי השרטוט

הוראות שימוש
הפעלת ברז הסילונית
 .1כשהידית לכיוון מטה המים זורמים בכיור
 .2כשהידית מכוונת ל - 90º-המים זורמים לכיוון הפייה.

90º

את עוצמת המים יש לווסת אך ורק על ידי ידית הברז הבייתי
ולא על ידי ברז הסילונית.
שימוש מומלץ:
יש להחזיק את הפייה בתוך הפה הסגור.
יש להעביר את הפייה על בסיס השיניים  -למעלה ,למטה מקדימה ומאחורה ,כאשר היד השנייה
מונחת כל הזמן על ידית הברז ושולטת על טמפ' המים ,עוצמת הזרם והפסקתם.

חשוב! אין להוציא את הפייה מהפה בזמן שהברז פתוח
במקרה של סתימת הפייה ,יש להכניס מחט דקה לתוך חור הפייה.

אופן השימוש:

1

2

3

4

העבירו את פיית הסילונית על פני כל השיניים בזווית  45מעלות (ביחס השיניים) כלפי מטה בלסת התחתונה
בין הלסת ללחיים (ראה תמונה  )1ובין הלשון ללסת (ראה תמונה  )2ובמקביל כלפי מעלה בלסת העליונה
(ראה תמונות  3ו )4-במשך השימוש בפיית הסילונית יש לווסת את זרימת המים ע"י הברז לפי הצורך.

בקרוב! הוספת קפסולת סילון  -ג'ל
א .פרק את תחתית הפייה מגוף הפייה
ב .אם קיים מסנן בגוף הפייה הוצא אותו לצמיתות
ג .הסר את נייר הכסף משתי קצוות הקפסולה
ד .הכנס את קפסולת הסילון  -ג'ל לגוף הפייה
והברג את תחתית הפייה בחזרה

שירות לקוחות1-800-822-822 :

silonit.co.il

