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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 Priporočilo za čiščenje / Garancija
SL Tīrīšanas ieteikumi / garantija
ET Puhastussoovitused / Garantii
LV Preporuke za čišćenje / garancija
SR Anbefaling for rengjøring / Garanti
NO Препоръка за почистване / Гаранция
BG Këshilla rreth pastrimit / garancia
KO 세정시 권장사항 / 품질보증
AR  / توصيات التنظيف  
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Önemli
Sıvı sabunlar, şampuanlar ve duş jelleri, saç 
boyama maddeleri, parfümler, traş kolonyası ve 
ojeler de zarar verebilir.
Burada da geçerli olan: Kullanımdan sonra 
artıkları özenli bir şekilde suyla yıkayarak 
temizleyiniz.
Ayrıca ürünlerle birlikte temizlik maddeleri 
veya kimyasallar saklanmamalıdır, ör. evye alt 
dolabında. Aksi durumda buharlaşma ürünlere 
hasar verebilir.
Daha önceden zarar görmüş yüzeylerde, temizlik 
maddesinin etki etmesi sonucu hasar artar.


Yüzeyleri zarar görmüş 
parçalar değiştirilmelidir, 
aksi takdirde kullanıcıya 
zarar verebilirler.

Uygunsuz kullanımdan dolayı gerçekleşen zarar, 
garantimizin kapsamı dışında bırakılacatır.
QuickClean
QuickClean, üründe bulunan bir temizleme 
fonksiyonudur. Basit bir ovuşturma ile sprey 
modüllerdeki kireci çözer. (Şekil 1)
Sadece temiz: Kireç, düğümlerle kolayca 
ovalanabilir. (Şekil 2)
Garanti
Hansgrohe, tüketicilerine, bu ürünün fabrikasyon 
hatası içermediğini garanti eder. Buna rağmen 
satın alma tarihinden itibaren 5 yıl içinde bir kusur 
ortaya çıkarsa, Hansgrohe bu kusuru ücretsiz 
olarak giderecektir. Bu garantinin koşullarını ve 
ayrıntılarını www.hansgrohe-int.com/guaranti adlı 
internet sayfasından görebilirsiniz. Bu garantiden 
doğan haklarınızın geçerli kılınması için lütfen 
sözleşme ortağınıza başvurun. Bu garanti, ilgili 
ulusal yasa belirleyicilerin tüketici haklarını 
kapsamamaktadır.

Hansgrohe Ürünleri için Temizlik Önerileri
Çağdaş sağlıklı musluk, mutfak bataryaları, duşlar, 
aksesuarlar, yıkama tezgahları, küvetler ve ısıtıcı 
petekler tasarı ve kullanış yönünden ve piyasanın 
ihtiyaçlarına uyum sağlamak amacıyla, birbirinden 
çok farklı maddeler içerir.
Temizlik yaparken, hasar ve düzeltme gereğini 
önlemek için, belirli kıstaslar göz önünde 
bulundurmak gerekir.
Hansgrohe ürünlerini temizlerken, 
prensip olarak, aşağıdakiler dikkate 
alınmalıdır:
• Bu tür teçhizatları temizlerken, sadece özel 

olarak belirtilen temizlik malzemelerini kullanınız.
• Asla hidroklorik asit, formik asit, asetik asit veya 

az ölçüde klorik asit içeren temizlik malzemeleri 
kullanmayınız, ciddi hasarlara sebep olabilirler.

• Fosfor asitli temizleme malzemleri sadece belirli 
şartlarda uygulanabilir.

• Genelde, temizlik maddelerinin karıştırılmasına 
izin verilmiyor.

• Asla gereçleri aşındıracak ya da aşındırıcı etkisi 
olan uygunsuz temizlik malzemeleri, örneğin 
temizlik tozları, dolgulu sünger kareler veya 
mikro-telli bezler kullanmayınız.

• Temizleme malzemesi imalatçısının talimatlarını 
eksiksiz olarak izlemeniz gerekir.

• Temizlik, belirtilen malzeme, dozaj, temas 
zamanı, nesne ilgili ve ihtiyaçlara göre adapte 
edilerek yapılmalıdır.

• Kireçlenmenin çoğalmasını önlemek için, temizlik 
düzenli olarak yapılmalıdır.

• Sprey temizleyicileri kullanırken, temizlik 
malzemesini önce yumuşak bir beze veya 
bir süngerin üzerine sıkınız, asla Hansgrohe 
ürünlerine doğrudan sıkmayınız, zira temizlik 
malzemesi aralara ve boşluklara girerek 
Hansgrohe ürünlerine zarar verebilir.

• Temizledikten sonra, temizlik maddesinin 
kalıntılarını gidermek için, temiz suyla titizlikle 
durulayınız.

• Buhar temizleyicilerin kullanılmasına izin 
verilmiyor. Yüksek dereceler ürünlere zarar 
verebilir. 
 

Türkçe



Hansgrohe SE
Auestraße 5 - 9

D-77761 Schiltach
Telefon +49 (0)  78 36 51-1282
Telefax +49 (0)  7836/511440

E-Mail: info@hansgrohe.com
Internet: www.hansgrohe.com

www.hansgrohe-int.com/technical-videos 
www.facebook.com/Hansgrohe 
www.facebook.com/axor.design 
www.twitter.com/Hansgrohe_PR 
www.youtube.com/hansgrohe
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