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DE Reinigungsempfehlung / Garantie
FR Recommandation pour le nettoyage / 
Garanties
EN Cleaning recommendation / Warranty
IT Raccomandazione di pulizia / Garanzia
ES Recomendaciones para la limpieza / 
Garantía
NL Aanbevelingen inzake reiniging / 
garantie
DK Rensning, anbefaling / Garantie
PT Recomendações de limpeza / Garantia
PL Zalecenie dotyczące pielęgnacji / 
Gwarancja
CS doporučení k čistění / záruka
SK Odporúčania pre čistenie / záruka
ZH 防倒流 / 担保
RU Рекомендации по очистке / гарантия
HU Tisztítási tanácsok / Garancia
FI Puhdistussuositus / takuu
SV Rengöringsrekommendationer / garanti
LT Valymo rekomendacijos / garantija
HR Preporuke za čišćenje / garancija
TR Temizleme önerisi / Garanti
RO Recomandări pentru curăţare / 
Garanţie
EL Σύσταση καθαρισμού / εγγύηση
SQ Këshilla rreth pastrimit / garancia
SL Priporočilo za čiščenje / Garancija
ET Puhastussoovitused / Garantii
LV Tīrīšanas ieteikumi / garantija
SR Preporuke za čišćenje / garancija
NO Anbefaling for rengjøring / Garanti
BG Препоръка за почистване / Гаранция
KO 세정시 권장사항 / 품질보증
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Vigtige anvisninger
Også rester af kropsplejemidler som flydende 
sæbe, shampoo, hårfarvemidler, parfume, after 
shave og neglelak kan forårsage skader.
Også her gælder: Efter brug skal der altid skylles 
efter med rent vand.
Rensemidler eller kemikalier må heller ikke 
opbevares under produkterne, f.eks. i et skab 
under vasken. Dampene kan ellers beskadige 
produkterne.
Ved anvendelse af rengøringsmidler på 
beskadigede overflader vil skaderne blot 
forværres.


Produkter med 
beskadigede overflader 
skal udskiftes, da der ellers 
kan være fare for  

 kvæstelser.

Skader, der er opstået ved uhensigtsmæssig 
behandling, hører ikke under Hansgrohes garanti.
QuickClean
Med rengøringsfunktionen QuickClean kan 
strålekanalerne let renses for kalk - der skal blot 
gnubbes! (Fig. 1)
Enkel rengøring: Det er let at fjerne kalkaflejringer 
fra stråledyserne. (Fig. 2)
Garanti
Hansgrohe garanterer forbrugere, at produktet 
er uden fabrikationsfejl. Opstår alligevel en 
fejl indenfor 5 år efter købsdatoen, afhjælper 
Hansgrohe fejlen gratis. Forudsætninger 
og detaljer af garantien finder du på www.
hansgrohe.dk/garanti. Kontakt venligst 
din kontraktpartner for af fremsætte 
garantikravene. Denne garanti påvirker ikke 
forbrugerrettighederne af de pågældende 
nationale love.

Rengøringsvejledning for Hansgrohe 
produkter
Moderne sanitet – håndvask- og køkkenarmaturer, 
brusere, tilbehør, vaske, kar og varmelegemer 
består i dag af forskellige materialer for design- 
og funktionsmæssigt bedre at kunne tilpasse sig 
markedets behov.
For at undgå skader og reklamationer, skal der 
ved såvel brugen som rengøringen af produkterne 
tages visse forholdsregler.
Ved pleje af Hansgrohe produkter bør 
følgende bemærkes:
• Der bør kun benyttes rengøringsmidler, der 

udtrykkeligt er anvist til rengøring af armaturer 
og brusere.

• Der må under ingen omstændigheder benyttes 
rengøringsmidler, der indeholder saltsyre, 
myresyre, klorblegemiddel eller eddikesyre, 
da disse kan forvolde skader på produktets 
overflade.

• Fosforsyreholdige midler bør kun anvendes i 
begrænset omfang.

• Blanding af forskellige rengøringsmidler 
frarådes generelt.

• Anvendelse af aggressivt virkende 
rengøringsmidler og redskaber såsom 
skuremiddel og skuresvampe er udelukket.

• Brugsanvisningen på rengøringsmidlet skal 
nøje følges.

• Rengøring bør ske i henhold til den foreskrevne 
dosering og virketid samt i henhold til det 
specifikke anvendelsesområde og efter behov.

• Forebyg opbygningen af kalkaflejringer ved 
regelmæssig rengøring.

• Ved anvendelse af rengøringsmidler på 
sprayflasker må der aldrig sprayes direkte på 
Hansgrohe produkterne, da rengøringsmidlet kan 
trænge ind i åbninger og mellemrum i Hansgrohe 
produktet og dermed forårsage skader. Spray i 
stedet først på en klud eller en svamp.

• Efter rengøring bør der altid skylles efter med 
rigeligt rent vand, så overskydende rester af 
rengøringsmiddel fjernes.

• Anvendelse af damprengøringsmidler er ikke 
tilladt, da de høje temperaturer kan beskadige 
produkterne.
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