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INTRODUCTION:
Congratulations on purchasing your blu Ionic Shower Filter “ISF” - Rain 
Shower, a state-of-the-art multi-stage shower filter and hi-tech shower 
all in one. Our innovative water purification technology will effectively 
reduce harmful pollutants, solid impurities, save shower water and heating 
consumption, and will fill your shower environment with healthy negative 
ions. The blu Ionic Shower Filter “ISF”- Rain Shower will redefine the 
pleasures of your shower experience.
Main Functions:
•	 The	Nano	Molecular	Cluster	Refill	Cartridge	‘NMC’	is	a	revolutionary	

water	purification	medium,	using	the	latest	in	Nano-Technology,	
proven	to	be	up-to	10	times	more	effective	than	KDF55	in	water	
filtration.	It	is	made	from	high	grade	nano-metal	clusters	that	are	
highly	permeable	and	efficiently	removes	harmful	pollutants	and	
is	also	highly	effective	in	eliminating	harmful	shower-head	and	
shower	water	bacteria	such	as	E-coli,	Legionella,	Paratuberculosis,	
Staphylococcus	and	more.

•	 The	Ionic	Stainless	Steel	Spray	Plate	is	the	key	source	for	generating	
healthy	negative	ions	through	its	487	circular	perforations;	it	is	made	
of	the	highest	grade	stainless	steel	SUS-304		which	also	helps	to	
prevent	limescale	build-up	thus	minimizing	shower	head	bacteria.	
Negative	ions	produce	biochemical	reactions	that	increase	levels	of	
the	mood	chemical	serotonin,	helping	to	alleviate	depression,	relieve	
stress,	boost	your	energy,	thus	increasing	your	overall	well-being.

•	 The	German	Neoperl®	Flow	Regulator	regulates	the	water	flow	to	
comply	with	the	highest	international	energy	saving	standards;	it	
effectively	reduces	your	water	and	heating	consumption	by	up	to	
50%	without	compromising	the	shower	water	pressure	and	comfort	
whilst	adopting	simple	but	yet	beneficial	Green	Practice:	save	water	
-	save	the	world!		

Main Advantages:
•	 Effectively	ionizes	and	purifies	your	shower	experience.
•	 Minimizes	the	shower	head	bacteria	phenomena	and	has	anti-

limescale	characteristics
•	 Easy	to	install	and	clean.
•	 Removes	up	to	99%	of	harmful	pollutants	and	bacteria	commonly	

found	in	unfiltered	shower	water.
•	 Minimizes	hair	loss	and	hair	thinning.
•	 Super	hydrates	your	skin.

PRODUCT PARTS:

1. Tap Silicone Gasket

2. ISF	-	Rain Shower Neck Silicone Ring 

3. ISF - Rain Shower Head Body

4. ISF - Rain Shower Décor Ring

5. Upper Stainless Steel Mesh

6. O - Ring

7. ISF - Rain Shower Chamber 

8. ISF - Rain Shower Stainless Steel 
Spray Plate.

9. ISF - Rain Shower Head Cap

10. ISF - Rain Shower Nano Molecular 
Cluster “NMC” Refill Cartridge 
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D.	Screw	the	Rain	Shower	Head	Cap	back	onto	the	Rain	Shower	
Head,	and	start	enjoying	your	blu	Ionic	Shower	Filter	“ISF”	
-	Rain	Shower!

C.

A.	Place	the	Ionic	Shower	Filter	–	Rain	Shower	on	the	supplied	
sticky	pad.	Unscrew	the	Rain	Shower	Head	Cap	from	the	
Head	Body	using	your	hands	turning	anti	clockwise.	

B.	Insert	the	upper	Refill	Cartridge	of	your	choice	into	the	ISF		-	
Rain	Shower	Head.

C.	To	change	your	Refill	Cartridge:	remove	the	Neoperl	Flow	
Regulator,	push	the	Refill	Cartridge	out.

B.

EnglishINSTALLATION INSTALLATION

B.A.

Sticky	Pad

Warning:	Failure	to	use	the	supplied	Neoperl	Flow	Regulator	may	result	in	damage	to	the	
Rain	Shower.
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EnglishMAINTENANCE

D.	Once	cleaned,	refit	the	Upper	Chamber	back	into	the	Rain	
Shower	Head,	followed	by	the	Ionic	Stainless	Steel	Spray	
Plate.

E.	Screw	the	Rain	Shower	Head	Cap	back	on	using	the	same	
tool.	Make	sure	there	is	no	gap	left	between	the	Décor	Ring	
and	Rain	Shower	Head	Body,	ISF	-	Rain	Shower	is	locked	
firmly.

E.

D.

MAINTENANCE

A.	Place	the	Ionic	Shower	Filter	–	Rain	Shower	on	the	supplied	
sticky	pad.	Unscrew	the	Rain	Shower	Head	Cap	from	the	
Head	Body	using	your	hands	turning	anti	clockwise.	

B.	Remove	the	Chamber	and	the	Ionic	Stainless	Steel	Spray	
Plate*.	

C.	Clean	the	Chamber	thoroughly	by	brushing	off	all	the	
impurities	and	soaking	it	in	vinegar	water.	

C.

B.A.

Sticky	Pad
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The blu Ionic Shower Filter “ISF” - Rain Shower goes a long 
way to redefining your shower pleasures, efficiently purifying 
and ionizing your shower experience in addition to saving you 
money on water and heating. 

Please follow the recommended periodic maintenance 
instructions and tips below to get the best out of your  
blu Ionic Shower Filter “ISF” - Rain Shower:

1. On a monthly basis	clean	the	following	components
by	soaking	them	for	10	minutes	in	vinegar	water,	use	a
soft	brush	to	remove	the	stains	and	impurities	then	rinse
thoroughly:
• Chamber including Stainless Steel Mesh filter
• Ionic Stainless Steel Spray Plate

Recommended: Replace	every	10-12	Months	(28,000	Liters)*

2. The ‘NMC’ Nano Molecular Cluster Refill Cartridge	is	one	of	
the	most	effective	mediums	that	will	help	effectively	remove	
up	to	99%	of	harmful	pollutants.	NMC	is	also	highly	effective	in	
eliminating	harmful	shower-head	and	shower	water	bacteria	such	
as	E-coli,	Legionella,	Paratuberculosis,	Staphylococcus	and	more.
Recommended: Replace	after	70-100	showers*
Warning:	Failure	to	use	the	supplied	Neoperl	Flow	Regulator	may	
result	in	damage	to	the	Rain	Shower.

PERIODIC MAINTENANCE & USAGE RECOMMENDATIONS: EnglishIMPORTANT SAFETY TIPS & INSTRUCTIONS 
•	 Keep	the	Nano	Molecular	Cluster	and	Aromatherapy	Gel	Refill	
(optional)	Cartridges		in	an	upright	position	in	a	cool	(below	25˚C)	dry	
place	and	always	avoid	its	exposure	to	sunlight.	

•	 Do	not	open	the	cap	of	the	refill	cartridges	under	any	circumstance.	
Prior	to	usage,	please	remove	the	sticker	“Peel	off”	on	top	of	the	
Aromatherapy	Gel	Refill	Cartridge.

•	 The	disposal	of	used	and	empty	refill	cartridges	should	be	done	
according	to	the	local	public	regulations.	The	material	does	not	
contain	any	harmful	substances	for	the	environment.

•	 The	Stainless	Steel	Mesh	Inserts		and	the	Ionic	Stainless	Steel	Spray	
Plate	are	sharp	objects,	please	handle	with	extreme	caution	using	
gloves	or	thick	cloth.

NEOPERL®	is	a	registered	trademark	of	the	NEOPERL	Group.
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Q: What are the effects of chlorine on the human body?

A:	It	can	damage	the	hair	and	skin	and	can	cause	health	complications.	
There	is	a	wealth	of	facts	from	the	world’s	leading	scientific	and	medical	
institutions	on	the	harm	of	chlorine.	

Q: How does the blu Ionic Shower Filter “ISF”- Rain Shower effectively remove 
chlorine?

A:	The	Nano	Molecular	Cluster	Refill	Cartridge	‘NMC’	is	a	revolutionary	
water	purification	medium	using	the	latest	in	nanotechnology	which	
is	the	most	effective	medium	known	in	water	filtration	techniques	
to	effectively	remove	soluble	heavy	metals	like	Pb++,Cd++,Cr++	in	
addition	to	removing	harmful	chlorine.

Q: What are the benefits of showering in ionized water?

A:	Healthy	negative	ions	increase	our	body’s	oxygen	intake,	there	are	
numerous	benefits	to	being	surrounded	by	them	including	but	not	
limited	to	improving	mood,	energy	and	vitality.	

Q: Where can I buy spare parts for these products?

A:	They	can	be	purchased	through	any	blu®	distribution	channel	in	your	
country,	please	visit	to	our	website	for	detailed	information	www.
swissblu.com.

Q: Is blu Ionic Shower Filter “ISF”- Rain Shower product safe?

A:	The	blu Ionic Shower Filter “ISF”- Rain Shower  is	safe	and	tested	by	TÜV	
and	Eurofins.	

	 Disclaimer:	The	Aromatherapy	Gel	Refill	Cartridges	(optional)	have	passed	
the	EU	anti-allergenic	test.	Few	people	might	still	potentially	experience	
an	allergic	reaction	to	these	products.	Please	check	the	ingredients	on	
the	side	of	the	packaging.	If	any	allergic	reactions	develop	during	usage,	
discontinue	usage	immediately	and	consult	a	physician.

Q: How does blu Ionic Shower Filter “ISF” - Rain Shower save water and 
energy?

A:	The	blu Ionic Shower Filter “ISF” - Rain Shower	includes	a	Neoperl®	
Flow	Regulator	that	regulates	the	water	flow	to	comply	with	the	highest	
international	energy	savings.

FAQ: English
Q: Does it fit my shower?
A:	Yes,	it’s	a	standard	fitting.

Q: How does it work?
A:	We	have	a	multi-stage	filtration	system	removing	99%	of	harmful	
pollutants	and	we	are	tested	and	verified	by	Eurofins,	TUV	and	SGS

Q: Are you sure it helps in my hair? Does it work?
A:	We	have	more	than	250,000	customers	who	purchased	it	and	find	it	
very	effective.	Please	see	the	ratings	and	reviews	we	have	on	Facebook,	
Google,	Amazon,	and	more.	Our	Shower	Filter	is	also	tested	by	TUV	and	
Eurofins.	We	also	have	a	multi-stage	filtration	system	that	removes	up	to	
99%	of	chlorine	and	other	harmful	chemicals	from	the	water.

Q: Do you use it?
A:	Yes

Q: What if it got broken?
A:	We	have	2	years’	warranty	for	our	products.

Q: Where it’s made- Made in China?
A:	The	product	is	Made	in	China	by	our	own	production	facility.

Q: How long does the filter last?
A:	It	will	last	up	to	70-100	Showers	depending	on	the	duration	of	the	shower	
and	the	quality	of	the	water.

Q: My whole villa has filtration can I still use it?
A:	Yes,	the	best	filtration	system	for	a	shower	should	be	the	showerhead.	It’s	
the	last	thing	between	your	skin	and	the	water.	You	might	have	a	whole	
house	filtration	but	sometimes,	the	piping’s	are	not	clean,	this	can	make	
the	filter	useless.

Q: Can I bring it to another country?
A:	Yes,	the	shower	is	a	standard	fitting.

Q: What is the difference of your product compared to others?
A:	I	don’t	know	about	other	filters,	but	our	Shower	Filter	is	tested	by	TUV	and	
Eurofins	and	is	the	preferred	choice	of	most	international	luxury	hotel	
brands.	We	also	have	a	multi-stage	filtration	system	that	removes	up	to	
99%	of	chlorine	and	other	harmful	chemicals	from	the	water.
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PRODUCT WARRANTY:

All	blu® products	are	exclusively	distributed	by	Swiss 
Standard. Co. Ltd., Hong Kong.

Product Images
All	blu® product	images	are	used	for	illustrative	purposes	only.	
Swiss Standard Co. Ltd., Hong Kong	does	not	warrant	that	
the	image	on	the	packaging	will	correspond	to	the	item	
received.

Product Description
Swiss Standard Co. Ltd., Hong Kong	and	its	associates	
attempt	to	be	as	accurate	as	possible	on	all	information	
given	on	this	product.	However,	we	do	not	warrant	that	the	
information	provided	is	accurate,	complete,	reliable,	current	
or	error-free.	

Medical Advice Notice
The	aim	of	blu® products	is	to	reduce	chlorine	and	other	
harmful	elements	from	the	shower	water,	that	may	cause	
various	health	complications.	However, Swiss Standard Co. 
Ltd., Hong Kong	and	its	affiliates	make	no	claims	on	treating	
or	preventing	any	medical	and/or	emotional	conditions.	
Reputed	benefits	may	derive	from	the	use	of blu® products.	
blu® products	are	not	intended	to	substitute	for	any	
professional	medical	care. Swiss Standard Co. Ltd., Hong 
Kong	assumes	absolutely	no	liability	for	claims	that	are	due	to	
product	misuse,	intentional	or	unintentional	abuse,	in	a	matter	
that	is	not	in	accordance	with	its	intended	use.	

©Copyright Swiss Standard Co. Ltd., Hong Kong 
ALL	RIGHTS	RESERVED.	No	reproduction	or	unauthorized	use	
of	the	above	is	permitted	without	written	permission	from	
Swiss Standard Co. Ltd., Hong Kong.	

DISCLAIMER:

•	 Swiss Standard Co. Ltd., Hong Kong	grants	you	the	
following	warranty,	provided	the	product	was	purchased	
directly	from	Swiss Standard Co. Ltd., Hong Kong	or	its	
Authorized	Distributors	for	residential	use	only.

•	 Swiss Standard Co. Ltd., Hong Kong	or	its	Authorized	
Distributor	will	repair	or	replace,	free	of	charge,	any	part	
that	is	found	to	be	defective	in	material	or	workmanship 
within (2) two years	from	the	date	of	its	original	purchase.	
Parts	replaced	or	repaired	by	Swiss Standard Co. Ltd., 
Hong Kong	are	warranted	for	the	balance	of	the	original	
warranty	or	ninety (90) days, whichever	is	longer.

•	 This	warranty	does	not	cover	the	replacement	of	such	
parts	as	filters,	refill	cartridges	or	any	other	items	subject	
to	normal	usage,	unless	they	are	defective	in	material	or	
workmanship.

•	 This	warranty	does	not	apply	to	any	part	subject	to	
accident,	abuse,	alteration,	misuse	or	damage	caused	by	act	
of	God.

•	 Swiss	Standard	Co.	Ltd.,	Hong	Kong	does	not	authorize	
any	person	or	representative	to	assume	or	grant	any	other	
warranty	obligation	with	the	sale	of	this	product.

•	 Swiss	Standard	Co.	Ltd.,	Hong	Kong’s	warranty	is	
only	valid	with	a	retained	proof	of	purchase	from	Swiss 
Standard Co. Ltd., Hong Kong	or	its	Authorized	Retail	
Dealer.	Warranty	will	not	be	valid	on	products	purchased	
from	any	other	source.	In	the	latter	case,	the	purchaser,	not	
Swiss Standard Co. Ltd., Hong Kong, will	take	the	entire	
risk	for	the	product’s	quality	and	performance,	including	
the	entire	cost	of	any	necessary	servicing	and/or	repairs	of	
any	defects.

English
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International customer support: info@swissblu.com
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عربى عربىإخالء مسؤولية: الضمان الخاص بالمنتج:

• تقدم لك �سركة �سوي�س �ستاندرد املحدودة، هوجن كوجن ال�ضمان التايل، �رشيطة �رشاء 	

املنتج ب�شكل مبا�رش من �سركة �سوي�س �ستاندرد املحدودة، هوجن كوجن اأو املوزعني 

املعتمدين لديها لال�شتخدام ال�شكني فقط.

• و�شتتوىل �سركة �سوي�س �ستاندرد املحدودة هوجن كوجن اأو املوزع املعتمد لديها مهام 	

اإ�شالح اأو ا�شتبدال اأي جزء تبني اأنه معيب ب�شبب املواد اأو ال�شناعة يف غ�سون )2( عامني 

من تاريخ ال�رشاء الأ�شلي. ويتم �شمان القطع امل�شتبدلة اأو املُعاد ت�شليحها من قبل �سركة 

�سوي�س �ستاندرد املحدودة هوجن كوجن لباقي ال�شمان الأ�شلي اأو مدة ت�سعني )90( 

يومًا اأيهما اأطول.

• ل يغطي هذا ال�شمان ا�شتبدال قطع، مثل: املر�شحات اأو خراطي�ش اإعادة التعبئة اأو اأي 	

عنا�رش اأخرى خا�شعة لال�شتخدام العادي، ما مل تكن معيبة ب�شبب املواد اأو ال�شناعة.

• ل يطبق هذا ال�شمان على اأي جزء تعر�ش حلادث اأو انتهاك اأو تغيري اأو �شوء ا�شتخدام اأو 	

تلف لأ�شباب تتعلق بالق�شاء والقدر.

• ل تفو�ش �سركة �سوي�س �ستاندرد املحدودة هوجن كوجن اأي �شخ�ش اأو ممثل لتقدمي اأو 	

منح اأي التزام اآخر بال�شمان مع بيع هذا املنتج.

• ل ي�رشى ال�شمان اخلا�ش ب�سركة �سوي�س �ستاندرد املحدودة هوجن كوجن اإل مع دليل 	

ال�رشاء املحتفظ به من �سركة �سوي�س �ستاندرد املحدودة هوجن كوجن اأو بائع التجزئة 

املعتمد لديها. ولن ي�رشي ال�شمان على املنتجات التي مت �رشاوؤها من اأي م�شدر اآخر. ويف 

احلالة الأخرية، �شيتحمل امل�شرتي ولي�ش �سركة �سوي�س �ستاندرد املحدودة هوجن كوجن 

املخاطر الكاملة عن جودة واأداء املنتج، مبا يف ذلك التكلفة الكاملة لأي عمليات �شيانة و/ اأو 

اإ�شالحات �رشورية جلميع الأعطال والتلفيات.

تتوىل �رشكة �شوي�ش �شتاندرد املحدودة هوجن كوجن التوزيع احل�رشي جلميع املنتجات التي 

.®blu حتمل العالمة التجارية

�سور املنتج

ت�شتخدم جميع �شور منتجات blu® لالأغرا�ش التو�شيحية فقط. ل ت�شمن �رشكة �شوي�ش 

�شتاندرد املحدودة هوجن كوجن تطابق ال�شور املوجودة على العبوة للعنا�رش املَُت�َشلَّمة.

و�صف املنتج

تتحرى �سركة �سوي�س �ستاندرد املحدودة هوجن كوجن و�رشكاوؤها الدقة قدر امل�شتطاع فيما 

يتعلق بكافة املعلومات املقدمة على هذا املنتج. ومع ذلك، فاإننا ل ن�شمن اأن املعلومات املقدمة 

دقيقة ومكتملة وموثوقة وحديثة وخالية من الأخطاء.

اإ�سعار باال�ست�سارة الطبية

يتمثل الهدف من منتجات blu® يف تقليل الكلور والعنا�رش ال�شارة الأخرى من مياه 

ال�شتحمام، التي قد تت�شبب يف حدوث العديد من امل�شاعفات ال�شحية. ورغم ذلك، ل تقدم �رشكة 

�شوي�ش �شتاندرد املحدودة هوجن كوجن و�رشكاتها التابعة اأي �شمانات ب�شاأن عالج اأو جتنب 

اأي ظروف طبية و/ اأو نف�شية. ثمة فوائد جيدة من ا�شتخدام منتجات blu®. اإن منتجات 

blu® لي�شت م�شممة خ�شي�شًا لتحل حمل اأي عناية طبية متخ�ش�شة. ول تتحمل �رشكة 
�شوي�ش �شتاندرد املحدودة هوجن كوجن اأي م�شوؤولية اإطالقًا عن اأي مطالبات نا�شئة عن �شوء 

ا�شتخدام املنتج اأو اإ�شاءة ا�شتعماله ب�شكل متعمد اأو بدون عمد، يف اأمر ل يتوافق مع ال�شتخدام 

املق�شود منه.

حقوق الطبع والن�صر ل�صركة �صوي�س �صتاندرد املحدودة، هوجن كوجن

جميع احلقوق حمفوظة. ل يجوز اأي ا�شتن�شاخ اأو ا�شتخدام غري معتمد للمنتج املذكور اأعاله 

بدون احل�شول على اإذن كتابي من �سركة �سوي�س �ستاندرد املحدودة، هوجن كوجن.
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عربى األسئلة المتكررة:
�س: ما التاأثريات التي يحدثها الكلور على ج�صم الإن�صان؟

ج: قد يت�شبب الكلور يف اإحلاق �رشر بال�شعر والب�رشة، وقد يت�شبب يف حدوث م�شاعفات �شحية. ثمة 

جمموعة هائلة من احلقائق املقتب�شة من املوؤ�ش�شات العلمية والطبية الرائدة على م�شتوى العامل فيما 

يتعلق باأ�رشار الكلور.

�س: كيف يعمل مر�صح ال�صتحمام املوؤين للماء من بلو على اإزالة الكلور ب�صكل فعال؟

ج: تعد خرطو�شة اإعادة التعبئة ذات تقنية النانو اجلزيئية ”NMC“	و�شيلة حديثة لتنقية املياه، 

با�شتخدام اأحدث البتكارات يف جمال تقنية النانو، وهي الو�شيلة الأكرث فاعلية املعروفة يف 

تقنيات تر�شيح املياه الرامية اإىل اإزالة املعادن الثقيلة القابلة للذوبان ب�شكل فعال، مثل: الر�شا�ش 

والكادميوم والكروم، ف�شاًل عن اإزالة الكلور ال�شار.

�س: ما مزايا ال�صتحمام مبياه موؤينة؟

ج: تعمل الأيونات ال�شلبية ال�شحية على زيادة ا�شتن�شاق الأك�شجني يف اجل�شم. وثمة العديد من املزايا 

املرتبطة بها، مبا يف ذلك --على �شبيل املثال ل احل�رش- حت�شني احلالة املزاجية وزيادة القوة 

والطاقة والن�شاط.

�س: اأين ميكنني �صراء قطع الغيار لهذه املنتجات؟

ج: ميكن �رشاء قطع الغيار عرب اأي قناة توزيع حتمل العالمة التجارية blu® يف الدولة، وللمزيد من 

.www.swissblu.com	املعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكرتوين

�س: هل مر�صح ال�صتحمام املوؤين للماء من بلو اآمٌن؟

ج: يعد مر�شح ال�شتحمام املوؤين للماء من بلو اآمنًا وقد خ�شع للفح�ش والختبار من قبل تي يو يف 

ويوروفين�ش. 

اإخالء امل�صوؤولية: لقد اجتازت خراطي�ش اإعادة التعبئة باملادة الهالمية ذات الرائحة العطرية 

املتطايرة )اختيارية( الختبار امل�شاد للح�شا�شية من قبل الحتاد الأوروبي. ورمبا ل يزال هناك عدد 

قليل من الأ�شخا�ش يعانون من تفاعالت احل�شا�شية لهذه املنتجات؛ لذا يرجى التحقق من املكونات 

املكتوبة على جانب العبوة. ويف حال وجود اأي تفاعل للح�شا�شية اأثناء ال�شتخدام، ُيرجى التوقف فورًا 

عن ا�شتخدامها والرجوع اإىل الطبيب املعالج.

�س: كيف يوفر مر�صح ال�صتحمام املوؤين للماء من بلو املياه والطاقة؟

ج: يت�شمن مر�شح ال�شتحمام املوؤين للماء من بلو وحدة حتكم يف التدفق Neoperl® تعمل على تنظيم 

تدفق املياه امتثاًل لأعلى املعايري الدولية يف جمال توفري الطاقة.

�س: هل ميكن تركيبه يف الد�س اخلا�س بي؟ 

ج: نعم، اإنه مقا�ش موحد.

�س: كيف يعمل؟ 

ج: لدينا نظام فلرتة متعدد املراحل يزيل 99٪ من امللوثات ال�شارة ومت اختبار منتجاتنا وتوثيقها 

SGS و TUV و Eurofins بوا�شطة

�س: هل اأنت متاأكد من اأنه ي�صاعد يف حت�صني �صعري؟ هل �صيفيدين؟ 

ج: لقد ا�شرتاه اأكرث من 250٫000 عميل ووجدوه فعال للغاية. يرجى الطالع على التقييمات على 

Facebook و Google و Amazon واملزيد. 

 .Eurofins و TUV مت اختبار فلرت الد�ش اأي�ًشا بوا�شطة

لدينا نظام فلرتة متعدد املراحل يزيل ما ي�شل اإىل 99٪ من الكلور واملواد الكيميائية ال�شارة 

الأخرى من املياه.

�س: هل ت�صتعمله؟ 

ج: نعم

�س: ماذا لو مت ك�صره؟ 

ج: لدينا �شمان على منتجاتنا ملدة عامني.

نع – هل �صنع يف ال�صني؟  �س: اأين �صُ

ج: املنتج م�شنوع يف ال�شني بوا�شطة م�شنع تابع لنا.

�س: ما هي مدة عمل الفلرت؟ 

ج: يدوم من  70 اإىل 100 ا�شتحمام ح�شب مدة الإ�شتحمام ونوعية املياه.

�س: منزيل باأكمله مزود بنظام فلرتة، هل ما زال باإمكاين ا�صتخدامه؟ 

ج: نعم، يجب اأن يحتوي الد�ش على اأف�شل نظام فلرتة لإنه اآخر ما متر به املياه قبل الو�شول لب�رشتك. 

قد يكون لديك نظام فلرتة منزيل ولكن يف بع�ش الأحيان ، تكون الأنابيب غري نظيفة، وهذا ميكن اأن 

يجعل الفلرت عدمي الفائدة.

�س: هل ميكنني اأخذه اإىل بلد اآخر؟ 

ج: نعم، الد�ش تركيبه قيا�شي وي�شلح يف اأي مكان.

�س: ما هو الختالف يف د�س بلو مقارنة بالآخرين؟ 

ج: ل اأعرف عن الفالتر الأخرى ، ولكن مت اختبار د�ش بلو من قبل TUV و Eurofins وهو اخليار 

املف�شل ملعظم العالمات التجارية العاملية للفنادق الفاخرة. لدينا اأي�ًشا نظام فلرتة متعدد املراحل 

يزيل ما ي�شل اإىل 99٪ من الكلور واملواد الكيميائية ال�شارة الأخرى من املياه.
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عربى التوصيات الخاصة بالصيانة الدورية واالستخدام:

يقطع مر�صح ال�صتحمام املوؤين للماء من بلو �صوطاً طوياًل يف تغيري مالمح ال�صعادة 

بال�صتحمام وتنقية مياه ال�صتحمام وتاأينها ب�صكل فعال، بالإ�صافة اإىل توفري اأموالك التي 

تدفعها يف املاء والت�صخني.

ُيرجى اتباع تعليمات ون�صائح ال�صيانة الدورية املو�صى بها واملو�صحة اأدناه للح�صول على 

اأف�صل املزايا اخلا�صة مبر�صح ال�صتحمام املوؤين للماء من بلو:

1. قم بتنظيف املكونات التالية �شهريًا عن طريق نقعها يف ماء ممزوج باخلل ملدة 10 دقائق، وا�شتخدم 

فر�شاة ناعمة لإزالة البقع وال�شوائب، ثم ا�شطفها متامًا: 

 	•احلجرية املحتوية على م�شفاه ال�شتانل�ش �شتيل.

لل�شداأ  املقاوم  الفولذ  من  وامل�شنوع  للماء  املوؤين  الر�شا�ش  	•اللوح 

العمر الفرتا�صي: ي�صتبدل كل 10 - 12 �صهرًا )28،000 لرتًا(*

2. تعد خرطو�شة اإعادة التعبئة ذات تقنية النانو اجلزيئية واحدة من الو�شائل الأكرث فاعلية التي 

ت�شاعد يف اإزالة املعادن الثقيلة ب�شكل فعال ف�شاًل عن اإزالة حوايل 99٪ من امللوثات ال�شارة. بالإ�شافة 

اإىل ذلك فاإن الـ NMC له تاأثري فعال فى منع تكون البكترييا ال�شارة فى راأ�ش الد�ش وفى املياه 

الإ�شتحمام مثل بكترييا Staphylococcus	Paratuberculosis,	Legionella,	E-coli, و 

املزيد.

العمر الفرتا�صي: ُت�صتبدل بعد 70 -100 اإ�صتحمام*

حتذير: جتاهل اإ�شتخدام Regulator	Flow	Neoperl املرفق قد يوؤدى اإىل عطب فى الفلرت

 RainShower

نصائح وتعليمات مهمة للسالمة 

• اجعل خراطي�س اإعادة التعبئة ذات تقنية النانو اجلزيئية واملادة الهالمية ذات الروائح 	

العطرية املتطايرة )اختيارية( يف و�صع عمودي يف مكان بارد وجاف )اأقل من 25 درجة 

مئوية( واحر�س دائماً على جتنب تعر�صها لأ�صعة ال�صم�س.

• ل تفتح الغطاء اخلا�س بخراطي�س اإعادة التعبئة حتت اأي ظرف من الظروف. وقبل 	

ال�صتخدام، يرجى اإزالة املل�صق »تق�صريه« املوجود اأعلى خرطو�صة اإعادة التعبئة 

باملادة الهالمية ذات الروائح العطرية املتطايرة.

• يتعني التخل�س من خراطي�س اإعادة التعبئة امل�صتعملة والفارغة وفقاً للوائح العامة 	

املحلية. ول تت�صمن املادة اأي مواد �صارة بالبيئة.

• تعد الفتحات ال�صبكية امل�صنوعة من الفولذ املقاوم لل�صداأ واللوح الر�صا�س املوؤين للماء 	

وامل�صنوع من الفولذ املقاوم لل�صداأ اأج�صاماً حادة؛ لذا يرجى التعامل معها مبنتهى احلذر 

با�صتخدام قفازات اأو قطعة قما�س �صميكة.
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عربى

اأ. �شع مر�شح الإ�شتحمام على قطعة اللوحة اللزجة املرفقة ثم قم بفك غطاء راأ�ش ال�شتحمام 

من ج�شم الراأ�ش با�شتخدام يديك باإدارتها عك�ش عقارب ال�شاعة.

ب. قم باإزالة احلجرية واللوح الر�شا�ش املوؤين للماء وامل�شنوع من الفولذ املقاوم لل�شداأ*. 

ب. قم بتنظيف احلجرية ب�شكل تام عن طريق اإزالة ال�شوائب وغم�شها يف ماء ممزوج بخل.

* املحتويات ذات اأجزاء حادة رجاء التعامل معها بحر�ش كامل.

الصيانة: الصيانة:

ج. ومبجرد تنظيفها، اأعد تركيب احلجرية يف راأ�ش ال�شتحمام، ثم اللوح الر�شا�ش املوؤين 

للماء وامل�شنوع من الفولذ املقاوم لل�شداأ*.

هـ

د

ج

د. اربط غطاء راأ�ش ال�شتحمام يف مكانه با�شتخدام نف�ش الأداة )املفتاح(. وتاأكد من عدم 

وجود اأي فجوة بني احللقة الزخرفية وج�شم راأ�ش ال�شتحمام.

بأ

قطعة اللوحة

اللزجة
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عربى

RainShowerاملرفق قد يوؤدى اإىل عطب فى الفلرت Neoperl	Flow	Regulator حتذير: جتاهل اإ�شتخدام

ج. اربط حامل راأ�ش ال�شتحمام يف راأ�ش ال�شتحمام با�شتخدام نف�ش الأداة )املفتاح(،  وابداأ 

!(Rain	Shower)ال�شتمتاع بتجربة مر�شح ال�شتحمام املوؤين للماء من بلو

ب. لتغيري خرطو�شة اإعادة التعبئة: قم باإزالة وحدة التحكم يف التدفق Neoperl، وادفع 

خرطو�شة اإعادة التعبئة للخارج وا�شتبدلها بخرطو�شة جديدة.

التركيب:التركيب:

د

ج

اأ. �شع مر�شح الإ�شتحمام على قطعة اللوحة اللزجة املرفقة ثم قم بفك مر�شح ال�شتحمام 

املوؤين للماء Shower	Rain	-	ISF”“ من بلو با�شتخدام يديك باإدارتها عك�ش عقارب 

ال�شاعة.

ب. اأدخل خرطو�شة اإعادة التعبئة العلوية التي اخرتتها يف مقب�ش مر�شح ال�شتحمام 

املوؤين للماء.

ب

أأ

قطعة اللوحة اللزجة
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عربى مقدمة:

نهنئكم ب�رشائكم للمنتج اجلديد Ionic Shower Filter “ISF” - Rain Showerوهو مر�شح 

ا�شتحمام متطور مكون متعدد املراحل وِمَر�شٌّ �شامل وعايل التقنية. �شتعمل تقنية ت�شفية املياه املبتكرة 

لدينا على تقليل امللوثات وال�شوائب ال�شلبة ب�شكل فعال، واحلفاظ على مياه ال�شتحمام وال�شتهالك 

احلراري، كما �شتقوم مبلء بيئة ال�شتحمام بالأيونات ال�شلبية ال�شحية.

و�شيعمل Ionic Shower Filter “ISF” - Rain Showerعلى اإ�شفاء املتعة وال�شعادة اأثناء 

جتربة ال�شتحمام.

الوظائف الرئي�صية:

• يعد الـ  NMC	Cartridge	Refill	Cluster	Molecular	Nano	 و�شيلة حديثة لتنقية املياه، 	

با�شتخدام اأحدث البتكارات يف تقنية النانو، ومن املثبت واملوؤكد اأن فاعليتها تزيد 10	اأ�شعاف عن 

KDF55 يف تر�شيح املياه. وهي م�شنوعة من جمموعات نانو معدنية عالية اجلودة، تتميز بدرجة 
 NMC عالية من النفاذية، ف�شاًل عن فاعليتها يف اإزالة امللوثات ال�شارة. بالإ�شافة اإىل ذلك فاإن الـ

له تاأثري فعال فى منع تكون البكترييا ال�شارة فى راأ�ش الد�ش وفى املياه الإ�شتحمام مثل بكترييا 

Staphylococcus	Paratuberculosis,	Legionella,	E-coli, و املزيد.  

• ويعد اللوح الر�شا�ش املوؤين للماء وامل�شنوع من الفولذ املقاوم لل�شداأ هو امل�شدر الرئي�شي 	

لتوليد اأيونات �شلبية �شحية من خالل الثقوب الدائرية التي يبلغ عددها	487، وهو م�شنوع من 

اأجود اأنواع الفولذ املقاوم لل�شداأ SUS-304، وهو الأمر الذي ي�شاعد يف منع تراكم الروا�شب 

الكل�شية، ومن َثمَّ تقليل وجود البكترييا يف راأ�ش ال�شتحمام. وتت�شبب الأيونات ال�شلبية التىينتج 

عنها تفاعالت بيوكيميائية يف زيادة م�شتويات ال�شريوتونني الكيميائي امل�شوؤول عن احلالة 

املزاجية، الذي ي�شاعد يف التخل�ش من الكتئاب وتخفيف التوتر وزيادة الن�شاط، ومن ثم حت�شني 

ال�شحة العامة.

• تعمل وحدة التحكم يف التدفق Neoperl	German® على تنظيم تدفق املياه امتثاًل لأعلى 	

املعايري الدولية اخلا�شة بتوفري الطاقة؛ حيث تقلل من ا�شتهالك املياه واحلرارة ب�شكل فعال 

بن�شبة ت�شل اإىل	%50 دون الإ�رشار مبعدل �شغط مياه ال�شتحمام وم�شتوى الراحة، مع تبني 

املمار�شات الب�شيطة واملفيدة وال�شديقة للبيئة: احلفاظ على املياه - احلفاظ على العامل!

املزايا الرئي�صية:

• التاأيُّن الفعال وتنقية ماء ال�شتحمام.	

• احلد من ظاهرة البكترييا املوجودة يف راأ�ش ال�شتحمام ب�شبب اخل�شائ�ش امل�شادة للروا�شب 	

الكل�شية

• �شهولة الرتكيب والتنظيف.	

• يزيل %99 من امللوثات ال�شارة والبكترييا التى توجد عادةفى مياه الإ�شتحمام الغري مفلرتة.	

• يقلل من �شقوط ال�شعر و�شعفه.	

• يرطب جلدك بفعالية جيدة.	

* املحتويات ذات اأجزاء حادة رجاء التعامل معها بحر�ش كامل.

حلقة من ال�صيليكون مانع للت�صرب.. 1

حلقة من ال�صيليكون ملر�صح . 2

	Rain ال�صتحمام املوؤين للماء

Shower
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Rain	Shower للماء

حلقة زخرفية ملر�صح ال�صتحمام . 4

Rain	Shower املوؤين للماء

مرحلة اوىل م�صفاه �صتانل�س �صتيل.. 5

حلقة دائرية.. 6

حجرية ملر�صح ال�صتحمام املوؤين . 7

للماء 
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أجزاء المنتج:




