
 

 
GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK 
 
PIMAG® ULTRA ZUHANY 
 
A PiMag® Ultra Zuhany felhasználható bármilyen más zuhanyrendszerrel? 
 
A PiMag® Ultra Zuhany hozzáerősíthető különböző kivitelezésű zuhanyegységekhez. Olyan 
fajtájú zuhanyzókhoz, amelyeknél lehetőség van a zuhanyfej és a zuhanycső 
lecsavarozásához, így a zuhanycső közvetlenül a zuhanyegységhez erősíthető.  
 
A létező zuhanyrendszernek olyannak kell lennie, amelyhez (kb.) egy 2cm átmérőjű zuhanyfej 
fogantyú hozzáerősíthető. 
A hatékony működéshez, a víznyomásnak nem szabad a percenkénti 9,45 liter mennyiséget, 
vagy 5,5 bar nyomást meghaladnia. 
Azoknál a zuhanyzóknál, amelyeknek a nyomásuk eleve alacsony, a szűrők miatt 
tapasztalhatnak majd egy további gyengülést.  
 
Mi az a maximális víznyomás, ami áthaladhat a PiMag® Ultra Zuhany terméken? 
 
Kérjük, hogy ne csatolja egy olyan zuhanyegységhez, amelynek az ajánlott maximális 
víznyomása percenként meghaladja a 9,45 litert. (5,5 bar nyomás) 
 
A PiMag® Ultra Zuhany összeszereléséhez a Nikken szolgáltat egyéb eszközöket? 
 
Nem, csak azokat az elemeket, amelyek a dobozban találhatók. Szükségszerűen vásárolhat 
esetleges kiegészítő eszközöket, amelyek a zuhany beüzemeltetését az Ön számára 
alkalmassá teszik. Azonban, további üzembe helyezési tanácsot nem javasolunk olyan 
eszközökhöz, amelyek nem a Nikkentől származnak. 
 
Hogyan cseréljem ki a szűrőt? 
 
Lásd: "PiMag® Ultra Shower Filter Changing Guide" (PiMag® Ultra Zuhany Szűrőcsere 
Útmutató). 
 
Szükséges a szűrő tisztítása? 
 
Az új szűrő behelyezése után, legalább két percig hagyja folyni a forró vizet a PiMag® Ultra 
Zuhanyon keresztül. 
 
Milyen gyakran kell cserélni a szűrőt? 
 
Minden 90 napos használat után. Még akkor is, ha nem használják a zuhanyt folyamatosan, 
higiéniai okokból ajánljuk a szűrőcserét. 
 
Nem sikerül eltávolítani a szűrőt. 
 
Mi után lecsavarta zuhanycsövet, nyomja meg erősebben a fogantyúnak ezt a végét.  Csak 
egy kicsit, hogy ki tudja venni a szűrőt, ami a használat során beágyazódott oda. 
 
 
 
 
 
 



Milyen szennyeződéseket távolít el a szűrő a vízből és mekkora mennyiségben? 
 
A vízszűrő 100 százalékban eltávolítja a vízben található klór mennyiségét.  11 250 liter 
vízhasználat után az egység a klór 75 százalékát fogja kiszűrni. A vízszűrők más 
szennyeződéseket is eltávolítanak, mint például különböző szennyező anyagokat, 
lerakódásokat és szagokat, természetesen addig, amíg a szűrő hatékonysága tart. 
 
A szűrő újrafelhasználható anyagból készül? 
 
Igen, a műanyag része. 
 
Más színben is kapható ez a termék? 
 
Nem 
Van egy szűrőm, amit az előző kivitelezésű zuhanynál használtam. Fel tudom majd azt 
használni az új terméknél? 
 
Igen. 
 
A víz szivárog egy kicsit a zuhanycső csatlakozásánál. Mit tehetek? 
 
Amennyiben a PiMag® Ultra Zuhany első alkalommal kerül beszerelésre, győződjön meg arról, 
hogy a víznyomás nem haladja meg a 9,45 litert percenként (5,5 bar). Ha nem, csavarja le a 
zuhanycsövet, majd próbálja visszaszerelni újra.   
 
Amennyiben a probléma továbbra is fennáll, próbálkozzon a következő lépésekkel: 
 
1. Nézze meg, hogy a zuhanycső mindkét végén az alátétek megfelelően helyezkednek el. 
2. Ellenőrizze, hogy a zuhanycsövek végei megfelelően vannak -e megszorítva.  
3. Próbálja ki az előző zuhanycsövet. 
 
Megjegyzés: először mindig legyen biztos abban, hogy a víznyomás haladja túl az ajánlott 
értéket. 
 
A PiMag® Ultra Zuhany használható különböző erősségű vízsugárral?  
 
Igen, öt különböző vízsugár beállítása közül választhat.  
 
Mikor megrázom a zuhanyfejet, egy enyhe zörgés hallható.  Mi ennek az oka? 
 
A zuhanyfejben található belső forgó rész, ami lehetővé teszi a különböző szóróbeállításokat 
okozza ezt a zörejt. Ez nem egy hiba. 
 
A vízmegtakarításhoz a zuhanynak van egy "alacsony" környezetbarát beállítása? 
 
Igen, a legalacsonyabb vízsugár beállításakor, a vízhasználat lecsökken percenként 5,67 
literfogyasztásra, és ami még egy teljesen élvezhető zuhanyzást nyújt a számunkra. 
 
Mi után kivettem a szűrőt, a zuhanyfej tisztítható? 
 
Igen, a fogantyút megtisztíthatja egy kímélő tisztítószerrel. A fej, az "öntisztító". Áttörölheti 
egy puha törlővel. 
 
Használhatom a zuhanyfejet szűrő nélkül? 
 
Igen, de természetesen akkor nem részesül e termék jótékony hatásában.  
 
A PiMag® Ultra Zuhanyból nyert víz iható vagy főzésre felhasználható? 
 
Nem, kimondottan csak tisztításra használható. 
 



A zuhany szűrése után nyert PiMag® vízzel megtölthetem a fürdőkádat egy pihentető 
fürdéshez? 
 
Igen, de természetesen ez időt vesz igénybe. 
 
Mennyi az a minimális víznyomás, ami áthalad a PiMag® Ultra Zuhany terméken? 
 
Az ajánlott minimális víznyomás 1,73 bar (25 PSI). A PiMag® Ultra Zuhany használható 
alacsony víznyomással is, de ez természetesen kihat a termék hatékony működésére. 
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