
(čistidla).
• Použitie parných čistiacich zariadení nie je 

dovolené – vysoké teploty môžu produkty 
poškodiť.

Dôležité upozornenie
Aj zvyšky prostriedkov starostlivosti o telo, ako 
napríklad tekuté mydlá, šampóny, sprchové gély, 
farby na vlasy, parfumy, voda po holení a lak na 
nechty môžu spôsobiť škody.
Aj tu platí: Po použití zbytky dôkladne spláchnuť 
vodiu.
Pod výrobkami taktiež nesmú byť uskladnené 
žiadne čistiace prostriedky ani chemikálie, napr. 
v spodnej skrinke pod umývadlom. Výpary môžu 
v opačnom prípade poškodiť výrobky.
Na už poškodených povrchoch dochádza 
pôsobením čistiacich prostriedkov k ďalšiemu 
prehlbovaniu škôd.


Diely s poškodenými 
povrchmi sa musia 
vymeniť, inak vzniká 
nebezpečenstvo úrazu.

Na škody vzniknuté neodborným zaobchádzaním 
sa nevzťahuje naša záruka.
QuickClean
Čistiaca funkcia QuickClean, stačí na jednoduché 
odstránenie vodného kameňa prstami z trysiek 
kotúča tvarujúceho prúd vody. (Obr. 1)
Jednoducho čistý: Vodný kameň sa dá zo štetín 
celkom ľahko odstrániť. (Obr. 2)
Záruka
Spol. Hansgrohe spotrebiteľom zaručuje, že 
tento výrobok nemá žiadne výrobné chyby. 
Ak by sa napriek tomu v priebehu 5 rokov od 
dátumu zakúpenia vyskytol nejaký nedostatok, 
spol. Handgrohe ho bezplatne odstráni. 
Predpoklady a podrobnosti tejto záruky nájdete 
na adrese www.hansgrohe-int.com/guarantee. 
Na uplatnenie svojich práv vyplývajúcich z tejto 
záruky sa obráťte na vášho zmluvného partnera. 
Táto záruka sa netýka práv spotrebiteľov podľa 
príslušných zákonov danej krajiny.

Doporučené postupy čistenia produktov 
Hansgrohe.
Aby moderné sanitárne a kuchynské armatúry, 
sprchy, doplnky, umývadlá, vane a vyhrievacie 
telesá vyhoveli požiadavkám trhu pokiaľ ide o 
dizajn a funkčnosť, sú dnes tieto vyrábané z veľmi 
rozličných materiálov.
Aby sa predchádzalo škodám a reklamáciám je 
nutné pri ich používaní i pri následnom čistení brať 
do úvahy určité kritéria.
Pri starostlivosti o produkty Hansgrohe 
je nutné dbať na tieto zásady:
• Používať je možné len tie čistiace prostriedky, 

ktoré sú pre túto oblasť použitia výslovne 
určené.

• Čistiace prostriedky obsahujúce kyselinu 
chlorovodíkovú alebo mravčiu, chlórové bieliace 
látky alebo kyselinu octovú nemôžu byť použité, 
pretože môžu spôsobiť nenapraviteľné škody.

• Čistidlá s obsahom kyseliny fosforečnej sú 
použiteľné len v obmedzenej miere.

• Miešanie rôznych čistiacich prostriedkov je 
zásadne neprípustné.

• Abrazívne pôsobiace čistiace prípravky a 
pomôcky, ako sú nevhodné prostriedky na 
drhnutie, drsné špongie alebo handričky z 
mikrovlákna sa taktiež nesmú používať.

• Bezpodmienečne je nutné dodržiavať návody 
na použitie uvádzané výrobcami čistiacich 
prostriedkov.

• Čistenie je nutné vykonávať s predpísaným 
dávkovaním a dobou pôsobenia, so zameraním 
na špecifikované predmety a v závislosti na 
potrebe.

• Tvorbe usadenín vodného kameňa je treba 
predchádzať pravidelným čistením.

• Pri čistiacich prípravkoch v spreji sa roztok 
nesmie v žiadnom prípade nanášať na produkty 
Hansgrohe, ale na handričku, ktorou sa potom 
vykoná čistenie, pretože z čistiaceho prípravku 
vytvorená hmla sa môže dostať do otvorov 
a štrbín produktov Hansgrohe a tam môže 
spôsobiť škody.

• Po čistení musí nasledovať opláchnutie 
dostatočným množstvom čistej vody, aby sa 
dokonale odstránili usadené zbytky produktu 

Slovensky


