CS Doporučení k čistění / záruka
SK Odporúčania pre čistenie / záruka
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Česky
Doporučené postupy čištění produktů
Hansgrohe
Moderní sanitární a kuchyňské armatury, sprchy,
doplňky, dřezy, vany a radiátory jsou dnes
vyrobeny z velmi rozdílných materiálů, aby
vyhověly požadavkům trhu ohledně designu a
funkčnosti,.
Pro předcházení škodám a reklamacím je nutné
při jejich používání i při následném čištění brát v
úvahu určitá kritéria.
Při péči o produkty společnosti
Hansgrohe je třeba dbát na tyto zásady:
• Používat se smí jen ty čisticí prostředky, které
jsou pro tuto oblast použití výslovně určeny.
• Čisticí prostředky obsahující kyselinu
chlorovodíkovou či mravenčí, chlorové bělicí
látky nebo kyselinu octovou nesmějí být použity,
protože by mohly způsobit nenapravitelné
škody.
• Čistidla s obsahem kyseliny fosforečné jsou
použitelná jen v omezené míře.
• Mísení různých čisticích prostředků je zásadně
nepřípustné.
• Abrazivně působící pomocné čisticí přípravky
a pomůcky, jako jsou nevhodné prostředky
na drhnutí, drsné houbičky nebo hadříky z
mikrovlákna se rovněž nesmějí používat.
• Bezpodmínečně je nutné dodržovat návody k
použití uváděné výrobci čisticích prostředků.
• Čištění je nutné provádět s předepsaným
dávkováním a dobou působení, se zaměřením
na specifikované předměty a v závislosti na
potřebách.
• Tvorbě usazenin vodního kamene je třeba
předcházet pravidelným čištěním.
• Při používání čisticích přípravků ve spreji se
v žádném případě nesmí roztok nanášet na
produkty Hansgrohe, ale na hadřík, kterým
se pak čištění provádí, neboť může z čistidla
vytvořená mlha proniknout do otvorů a štěrbin
na armaturách a způsobit tam škody.
• Po čištění musí následovat opláchnutí
dostatečným množstvím čisté vody, aby se
dokonale odstranily usazené zbytky produktu
(čistidla).
• Použití parních čisticích zařízení není dovoleno

– vysoké teploty mohou produkty poškodit.
Důležitá upozornění
Také zbytky kosmetických přípravků, jako jsou
např. tekutá mýdla, šampony, sprchové gely,
barvy na vlasy, parfémy, voda po holení nebo lak
na nehty mohou způsobit poškození.
I zde platí: po použití zbytky pečlivě spláchnout
vodou.
Právě tak nesmí být pod produkty uskladněny
čisticí prostředky nebo chemikálie,např. ve skříňce
pod umyvadlem.Výpary mohou v tomto případě
produkty poškodit.
U již poškozených povrchů dochází působením
čisticích prostředků k dalšímu prohlubování škod.
Díly s poškozenými povrchy
se musí vyměnit, jinak
vzniká nebezpečí úrazu.

Na škody vzniklé neodborným zacházením se
nevztahují naše záruky.
QuickClean
S ruční čisticí funkcí QuickClean stačí jednoduché
odstranění vodního kamene prsty z trysek kotouče
tvarujícího proud vody. (Obr. 1)
Jednoduše čisté: Vapenné usazeniny můžete z
nopků snadno odstranit otřením. (Obr. 2)
Záruka
Společnost Hansgrohe garantuje uživatelům, že
tento produkt neobsahuje žádné výrobní chyby.
Pokud by se ale přesto v období záruky objevily
nějaké vady, společnost Hansgrohe je bezplatně
odstraní. Předpoklady a detaily k tomuto
záručnímu plnění naleznete na internetu na stránce
www.hansgrohe.cz. Pro uplatnění vašich práv
plynoucích z této záruky se prosím obraťte na
vašeho distribučního partnera. Tato záruka
neomezuje práva ohledně spotřebního zboží
příslušné místní legislativy.

Slovensky
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

(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 záruky vyskytol
nejaký nedostatok, spol. Handgrohe ho
bezplatne odstráni. Predpoklady a podrobnosti
tejto záruky nájdete na adrese www.hansgrohe.sk.
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.
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