
Rengør brusere og armaturer korrekt 
Hansgrohe anbefaler rengøringsmidler baseret på citronsyre, der effektivt fjerner kalk uden at skade produkternes krom-overflade. Spray rengø-
ringsmiddel på en klud eller en blød svamp og ikke direkte på produktet. Skyl altid efter med rigeligt koldt, rent vand.

Anvend under ingen omstændigheder rengøringsmidler, som indeholder saltsyre, myresyre, fosforsyre, koncentreret natriumhydroxid 
(kaustisk soda), natriumhypoklorit (klorin/klorblegemiddel), eddike eller eddikesyre. De kan skade produktets overflade. Brug aldrig 
skuremidler, mikrofiberklude eller skuresvampe.

Armaturer:

Rengøring og afkalkning:
Vandet kommer ud af en stråleformer/perlator, der er lavet af fleksibel 
silikone. Dette er Hansgrohes QuickClean-teknologi. Du bør jævnligt 
gnubbe stråleformeren med en finger, f.eks. når du alligevel vasker hæn-
der. Dermed fjernes kalkaflejringer og smuds.

For at fjerne indvendige kalkaflejringer, skrues stråleformeren af og 
lægges i blød i anbefalet rengøringsmiddel i maks. 10 minutter. Skyl 
altid efter med rigelige mængder rent vand og gentag behandlingen 
om nødvendigt.

Tegn på manglende rengøring/afkalkning:
•   Vandstrålen er ujævn eller sprøjter i alle retninger.

•   Der kommer ikke så meget vand ud af armaturet, som der plejer.

Brusere:

Rengøring og afkalkning:
Vandet kommer ud af stråledyser, der er lavet af fleksibel silikone. Dette 
er Hansgrohes QuickClean-teknologi. Du bør jævnligt gnubbe stråledy-
serne med en finger, f.eks. når du alligevel er i bad. Dermed fjernes 
kalkaflejringer og smuds. Efter brusebadet bør hoved-/håndbruseren 
hvis muligt efterlades i en skrå vinkel. Dermed tømmes bruseren bedst 
for vand, så mindst muligt kalk kan sætte sig fast.

Når bruseren rengøres, kan den lægges i blød i anbefalet rengørings-
middel i maks. 10 minutter for at opløse kalkrester inde i bruseren. Skyl 
altid efter med rigelige mængder rent vand og gentag behandlingen 
om nødvendigt.

Skyl også altid bruseren i rent vand, hvis den har været i kontakt med 
babyolie, sæbe og shampoo, f.eks. efter brug i badekar.

Tegn på manglende rengøring/afkalkning
•   Bruserstrålen er ujævn eller sprøjter i alle retninger.

•   Bruserhovedet bliver utæt. Der kommer f.eks. vand ud af hoved-   
      bruserens øverste del.

•   Der kommer ikke så meget vand ud af bruseren, som der plejer.


