KLUDI-VT HuHrBg2016_115 1/3/17 9:21 AM Page 1

KLUDI

Használati és ápolási útmutató
Garantni list
Ръководство за експлоатация и
поддръжка

Vevôtájékoztató KLUDI csaptelepekhez
Upute za korištenje KLUDI proizvoda

Информация за клиента относно смесителите КЛУДИ

Kérjük, hogy a csaptelep használatbavétele elôtt gondosan olvassa végig!

96200500

Molimo Vas prije korištenja proizvoda pažljivo pročitajte upute.

Преди да пристъпите към експлоатация на смесителя,
моля прочетете внимателно!
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Cikkszám:
Megnevezés:
Szakszerû beépítés igazolása:

Tisztelt Vásárlónk!
Gratulálunk minôségi termékünk megvásárlásához!
Szakember által végzett szakszerû felszerelés és a kezelési
útmutató betartása esetén sok öröme lesz termékünkben.

Felszerelés és üzembe helyezés
• A csaptelep felszerelését és üzembe helyezését kérjük szakemberre bízni!
• A csaptelepet a dobozban található rajzos “szerelési és használati útmutató”-nak megfelelôen, az adott sorrendben, a mellékelt kiegészítô elemek
beépítésével és a feltüntetett szerszámok segítségével kell felszerelni!
A KLUDI-csaptelepek ivóvízzel üzemelô hideg- és melegvíz ellátó rendszerekben használhatók fel az alábbiak figyelembe vételével:
• Hálózati nyomás: 1-5 (max. 16 bar); 5 bar felett a csaptelep elé nyomáscsökkentô beépítése válhat szükségessé. A gyártmányismertetôinkben
megadott adatok átlagosan 3 bar nyomás esetén érvényesek.
• Gazdaságossági és balesetvédelmi okokból a melegvíz hômérsékletét
max. 55 C°-ra célszerû megválasztani. A csaptelepet lehetôleg ne
mûködtessük 70 C°-nál (max. 90 C°) melegebb vízzel!

Kezelési útmutató
A csaptelepek kezelôszerveinek mûködésére vonatkozóan a dobozban
található rajzos “szerelési és használati útmutató”-ban található ábrák
szolgálnak felvilágosítással!

KLUDI-VT HuHrBg2016_115 1/3/17 9:21 AM Page 3

Az ÁNTSZ csaptelepekre vonatkozó általános határozatában foglaltak
alapján tájékoztatjuk a csaptelepek biztonságos használatával
kapcsolatos feltételekrôl, melyek a következôk:
1./ A csaptelepen átfolyt víz hômérséklete a 60 °C-ot nem haladhatja meg.
2./ Minimum 1 napos üzemszünet esetén fogyasztás elôtt ajánlott legalább 1,5-2 liter víz kifolyatása. A kifolyatás során nyert vizet ivóvízként,
illetve ételkészítési céllal felhasználni nem szabad.
3./ Tekintettel arra, hogy a forró víz fémoldó képessége a hideg vízénél
nagyobb, fôzés és ivás céljára javasolt a hideg vízcsapon kifolyó vízbôl
vételezni a vizet.

Tisztítás, ápolás
• A használat során a felületre rakódott vízkô- és szappanfoltok eltávolítására a kereskedelemben kapható kímélô tisztítószerek alkalmasak.
• Szükség esetén enyhe citromsavas tisztítószerek alkalmazása ajánlott
(pl.: KLUDI Szaniter-tisztítószer)!
• Tisztítás után többször, bô vízzel öblítse le a csaptelepet!
• A csaptelepet erôsen savas-, lúgos kémhatású, vagy klórtartalmú szerekkel (pl. vízkôoldó, rozsdaoldó, fehérítô) illetve durva szemcsés
súrolószerekkel tisztítani nem szabad!
A csaptelepekre a Polgári Törvénykönyv 308.§-a alapján 2 év termékszavatosság, valamint –szakember által jelen vevôtájékoztató lapon igazolt
beépítés esetén– a KLUDI által önként vállalt további 3 év, azaz összesen
5 év szavatossági idô vonatkozik, mely a vásárlást igazoló számla és az
önként vállalt 3 év szavatossági idô érvényesítése vonatkozásában
ezen kitöltött jegy bemutatásával érvényesíthetô. Termékeinkhez 10 évig
biztosítjuk az alkatrész utánpótlási lehetôséget. A vevôtájékoztatóban ill.
szerelési útmutatóban foglaltak be nem tartása miatt keletkezett meghibásodásokért és károkért a KLUDI felelôsséget nem vállal!
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Azonosító: 102/2016

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
EU 305/2011/EU rendeletnek megfelelôen
Terméktípus azonosítója:
KLUDI csaptelep
A terméktípus azonosítása a termékcsaládok megnevezése szerint:
ADLON, AMBA, AMPHORA, BALANCE, BINGO, BINGO STAR, BOZZ, D-CORE, D-TAIL,
D-VISE, E-GO, E2, FLEXX.BOXX., JOOP!, KIDÓ, KOMET, L-INE, L-INE S, LOBO, LOGO
NEO, MARIS, MEDI CARE, MX, NEW WAVES, OBJEKTA, OBJEKTA MIX NEW, O-CEAN,
PROVITA, Q-BEO, SCOPE, STANDARD, STEEL, TANGENTA, TERCIO, TRENDO,
TRENDO STAR, VOLTA, ZENTA, ZIP.
A termék rendeltetése:
Az épületgépészet területén lakóházak, közösségi létesítmények ívóvízhálózatában alkalmazandó csaptelepek.
Gyártó neve, címe:
KLUDI GmbH & Co. KG Menden (58706 Menden, Am Vogelsang 31-33, Németország),
KLUDI Armaturen Austria GmbH Hornstein (7053 Hornstein, Neufelder Str. 17, Ausztria)
Meghatalmazott képviselô:
KLUDI SZERELVÉNYEK KFT, 2049 Diósd, Homokbánya út 75.
Cégjegyzékszám: 13-09-067442
A termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenôrzésére szolgáló rendszer
megnevezése: EP 305/2011/EU r. V. melléklet 1.1 pont, 1+ rendszereljárás szerint.
Mûszaki értékelést végzô tanúsító szervezetek által kiadott dokumentumok, a mûszaki
értékelés adatai:
Építésügyi Minôségellenôrzô Innovációs Kht. (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.) mint
a GKM által 090/2005 számon nyilvántartott tanúsító szervezet 2015-08-26-án kelt
A-32/2015 számon kiadott Nemzeti Mûszaki Értékelésben, a 2016-08-26-án kelt É3-3337K05325-2014 projektszámú Elsô Típusvizsgálati Jegyzôkönyvben valamint a 20-CPR-165(C-23/2005), valamint a 20-CPR-166-(C-24/2005) (KLUDI gyártmányú egy- és kétfogantyús,
termosztatikus és elektronikus érzékelôs csaptelepek) számú visszavonásig érvényes Teljesítmény Állandósági Tanúsítványokban foglaltak szerint a Teljesítménynyilatkozatban
szereplô termékek a vonatkozó mûszaki elôírásoknak megfelelnek. A termékek az
Országos Környezetegészségügyi Intézet 2014-12-10 kelt 6708/2014 OKI iktatószámú
Szakvéleményével, és az Országos Tisztifôorvosi Hivatal 2015-0211-én kelt KEF-18072/2015. iktatószámú igazolásával és nyilvántartásba vételével alátámasztva kielégítik az
ivóvíz minôségi követelményeirôl és az ellenôrzés rendjérôl szóló 47/2005.(III.11) Korm.
rendelettel módosított 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet, valamint a 275/2013 (VII.16) Korm.
rendelet vonatkozó elôírásait. A tanúsítás és a vizsgálat a KLUDI kínálatában szereplô termékeken az MSZ EN 817, MSZ EN 248, MSZ EN 200, MSZ EN 1111, MSZ EN 15091,
prEN 13618 szabványokon alapult.
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Teljesítmény táblázat
Alapvető tulajdonság

Termék

Teljesítmény

Műszaki előírás

Egészségügyi alkalmasság ivó- és
használati melegvíz-ellátásban való
alkalmazáshoz

Valamennyi termékcsalád

Megfelel (OKI
6708/2014
szakvélemény
alapján)

201/2001 (X.25.) Korm. r.
47/2005.(III.11.) Korm. r.
MSZ EN 817, MSZ EN 200
MSZ EN 1111

1. csoport

I./A

3. csoport

I./Z

4. csoport

I./8 I

Mosdó csaptelep

5. csoport

I./Z

1. csoport

I./A

Bidé csaptelep

Kád/zuhany csaptelep

Termosztátos kád/zuhany csaptelep

Akusztikai és
vízátfolyási besorolás

3. csoport

I./Z

7. csoport

I./BB

8. csoport

I./CB

10. csoport

I./DB

7. csoport

I./BB

7. csoport

I./BB

11. csoport

I./DC

9. csoport

II./CC

1. csoport

I./A

2. csoport

I./B

Falsík alatti kád/zuhany csaptelep
Falsík alatti, termosztátos
kád/zuhany csaptelep

MSZ EN 817,
MSZ EN 200,
MSZ EN 1111

Zuhany csaptelep

Termosztátos zuhany csaptelep

2. csoport

I./B

7. csoport

I./BB

Falsík alatti zuhany csaptelep
Falsík alatti, termosztátos
zuhany csaptelep

11. csoport

I./DC

9. csoport

II./CC

1. csoport

I./A

2. csoport

I./B

Mosogató csaptelep

3. csoport

I./Z

5. csoport

I./5 I

Felületvédelem

Valamennyi termélcsalád

min. 8µm Ni,
min. 0,20µm Cr

MSZ EN 248
(min.4µm Ni,
min. 0,10 µm Cr)

Nyitási ciklus

Egykaros csaptelepek

140 000

MSZ EN 200,
MSZ EN 817
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Átfolyási osztály (0,3 Mpa áramlási nyomáson)
Átfolyási osztály

Átfolyási mennyiség (l/perc)

Z

£ 9,0
£ 15,0
£ 25,0
£ 30,0
£ 38,0

A
B
C
D
Akusztikai besorolás (0,3 Mpa áramlási nyomáson)
Akusztikai csoport

Zajszint Lap in dB (A)

I

£

II

20 £ Lap

U (osztályozatlan)

20,0

£ 30

> 30

Termékcsoportok
1. CSOPORT (A osztály)
ADLON mosdó cst., ADLON bidé cst., JOOP! mosdó cst., Q-BEO mosdó cst., MX mosdó cst., ZENTA
zuhany cst., TERCIO zuhany cst., MARIS bidé cst., MARIS zuhany cst., STANDARD mosdó
cst., ADLON mosogató cst., JOOP! mosogató cst., E-GO elektronikus mosogató cst., NEW WAVES
mosogató cst., TANGENTA mosogató cst. MX mosogató cst., BOZZ mosogató cst., ZENTA mosogató cst., OBJEKTA mosogató cst. KOMET mosogató cst., TRENDO mosogató cst., SCOPE mosogató cst., LOGO NEO mosogató cst., TERCIO mosogató cst., MARIS mosogató cst., STANDARD
mosogató cst.
2. CSOPORT (B osztály)
ADLON zuhany cst., JOOP! zuhany cst., NEW WAVES zuhany cst., NEW WAVES termosztatikus
zuhany cst. AMBA zuhany cst., AMBA termosztatikus zuhany cst., E 2 zuhany cst., BALANCE
zuhany cst., BALANCE termosztatikus zuhany cst., Q-BEO zuhany cst., Q-BEO termosztatikus
zuhany cst., MX zuhany cst., MX termosztatikus zuhany cst., O-CEAN zuhany cst., BOZZ zuhany
cst. BOZZ termosztatikus zuhany cst., ZENTA termosztatikus zuhany cst., OBJEKTA zuhany cst.,
OBJEKTA termosztatikus zuhany cst., STANDARD zuhany cst., PROVITA termosztatikus zuhany
cst., OBJEKTA fali mosogató cst.
3. CSOPORT (Z osztály)
JOOP! bidé cst. NEW WAVES mosdó cst., NEW WAVES bidé cst., AMBA mosdó cst., AMBA bidé
cst., E 2 mosdó cst., E 2 bidé cst., BALANCE mosdó cst., BALANCE bidé cst., BALANCE elektronikus mosdó cst., Q-BEO mosdó cst., Q-BEO bidé cst., BINGO mosdó cst. BOZZ mosdó cst. BOZZ
bidé cst., ZENTA mosdó cst., ZENTA bidé cst., ZENTA elektronikus mosdó cst., OBJEKTA mosdó
cst., OBJEKTA bidé cst., LOGO NEO mosdó cst., LOGO NEO bidé cst., LOGO NEO CARE mosdó
cst., MARIS mosdó cst., PROVITA mosdó cst., E-GO ECO elektronikus mosogató cst., LINE mosogató cst., BINGO STAR mosogató cst., BOZZ mosogató cst., TRENDO mosogató cst.
4. CSOPORT (8 I/perc)
MEDI CARE cst., PROVITA fali cst.
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5. CSOPORT (5 I/perc)
BALANCE nyílt rendszerû mosdó cst., BOZZ nyílt rendszerû mosdó cst., ZENTA fali elektronikus mosdó
cst., OBJEKTA nyílt rendszerû mosdó cst., LOGO NEO nyílt rendszerû mosdó cst., TERCIO nyílt rendszerû mosdó cst. MARIS nyílt rendszerû mosdó cst., ADLON nyílt rendszerû mosogató cst., MX nyílt
rendszerû mosogató cst., LINE nyílt rendszerû mosogató cst., BINGO STAR nyílt rendszerû mosogató
cst., ZENTA nyílt rendszerû mosogató cst. OBJEKTA nyílt rendszerû mosogató cst., KOMET nyílt rendszerû mosogató cst., TRENDO nyílt rendszerû mosogató cst., SCOPE nyílt rendszerû mosogató cst.,
LOGO NEO nyílt rendszerû mosogató cst., TERCIO nyílt rendszerû mosogató cst., MARIS nyílt rendszerû mosogató cst., STANDARD nyílt rendszerû mosogató cst.
6. CSOPORT (4,3 I/perc)
BOZZ álló kifolyó szelep,, BOZZ fali kifolyó szelep
7. CSOPORT (B/B osztály)
ADLON kád/zuhany cst., AMBA termosztatikus kád/zuhany cst., MX kád/zuhany cst., MX termosztatikus
kád/zuhany cst., ZENTA termosztatikus kád/zuhany cst., OBJEKTA termosztatikus kád/zuhany cst.,
LOGO NEO falsík alatti kád/zuhany cst., TERCIO kád/zuhany cst., TERCIO falsík alatti kád/zuhany
cst., MARIS kád/zuhany cst., MARIS falsík alatti kád/zuhany cst., STANDARD kád/zuhany cst.
8. CSOPORT (C/B osztály)
NEW WAVES kád/zuhany cst., E 2 kád/zuhany cst., Q-BEO kád/zuhany cst., O-CEAN kád/zuhany cst.,
BOZZ kád/zuhany cst., ZENTA kád/zuhany cst., OBJEKTA kád/zuhany cst., LOGO NEO kád/zuhany cst.
9. CSOPORT (C/C osztály)
JOOP! termosztatikus falsík alatti kád/zuhany cst., NEW WAVES termosztatikus falsík alatti kád/zuhany
cst., AMBA termosztatikus falsík alatti kád/zuhany cst., E 2 termosztatikus falsík alatti kád/zuhany cst.,
BALANCE termosztatikus falsík alatti kád/zuhany cst., Q-BEO termosztatikus falsík alatti kád/zuhany
cst., MX termosztatikus falsík alatti kád/zuhany cst., O-CEAN termosztatikus falsík alatti kád/zuhany
cst., ZENTA termosztatikus falsík alatti kád/zuhany cst., OBJEKTA termosztatikus falsík alatti kád/zuhany cst.
10. CSOPORT (D/B osztály)
JOOP! kád/zuhany cst., AMBA kád/zuhany cst., E 2 kád/zuhany cst., BALANCE kád/zuhany cst., MX
kád/zuhany cst., ZENTA kád/zuhany cst.
11. CSOPORT (D/C osztály)
JOOP! falsík alatti kád/zuhany cst., NEW WAVES falsík alatti kád/zuhany cst. AMBA falsík alatti
kád/zuhany cst., E 2 falsík alatti kád/zuhany cst., BALANCE falsík alatti kád/zuhany cst., Q-BEO falsík
alatti kád/zuhany cst., MX falsík alatti kád/zuhany cst., O-CEAN falsík alatti kád/zuhany cst., BOZZ
falsík alatti kád/zuhany cst., ZENTA falsík alatti kád/zuhany cst., OBJEKTA falsík alatti kád/zuhany cst.,
TERCIO falsík alatti kád/zuhany cst., PROVITA falsík alatti kád/zuhany cst., PUSH falsík alatti termosztatikus kád/zuhany cst.

A fenti termékek teljesítménye a táblázatban foglaltaknak megfelel.
Ezen teljesítménynyilatkozat visszavonásig érvényes.

Csúri Ferenc
Ügyvezetô igazgató

Diósd, 2016.02.23.

KLUDI SZERELVÉNYEK Kft.
2049 Diósd, Homokbánya út 75.
Kérdéseivel kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz!
Ingyenesen hívható szerviz- és információs számunk: 06 80 200-313
e-mail: info@kludi.hu
www.kludi.hu
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ODRŽAVANJE SANITARNIH MJEŠALICA

Za optimalno i dugotrajno funkcioniranje sanitarne mješalice potrebno
je povremeno izvršiti pregled (barem jednom godišnje) i obaviti sljedeće
radove:
- čišćenje vodenog kamenca iz pokretnih dijelova armature
- čišćenje nečistoća iz perlatora
- podmazivanje brtvi i pokretnih dijelova.

Ne preporučuje se dugotrajni protok tople vode ( 80° C ili više) jer se na
taj način ispire mast sa brtvila. Redovito održavanje nije predmet jamstva,
preporučamo da redovito održavanje obavi stručna osoba. Kamenac i
mrlje od sapuna, koje se stvaraju dužim korištenjem, uklanjaju se blagim
sredstvima za čišćenje.
U nekim slučajevima za čišćenje proizvoda preporučuje se korištenje
sredstava koja sadrže limunsku kiselinu.
Nakon čišćenja potrebno je mješalicu dobro isprati vodom.
Proizvode ne čistiti jakim kiselinama, lužnatim preparatima, preparatima
koji sadrže klor (npr. otapalo kamenca i hrđe ili bjelilo) niti sredstvima ili
priborom koji sadrže abrazivna sredstva.
UPOZORENJE:

Za vrijeme zagrijavanja vode u bojlerima niskog tlaka, na izljevu mješalice
može kapati voda , što je uobičajena pojava i ne smije se prekinuti. Zbog
toga nije dozvoljeno na cijev montirati cijevni produžetak, niti bilo kakve
uređaje koji ograničavaju protok.
JAMSTVENI LIST

Jamstveni rok za jednoručne mješalice je 5 godina od datuma prodaje,
a za korištenje u javnim prostorima 2 godine.
Jamstvo ne vrijedi ako

• Ugradnju nije izvršila stručna osoba
• Je mješalica ugrađena u mrežu koja ne zadovoljava propisane uvjete
• Je neispravnost rezultat mehaničkih oštećenja, nepažljivog rukovanja
ili nepridržavanja uputa za ugradnju i održavanje
• Je neispravnost rezultat nečistoća u vodi ili previsokog tlaka vode u mreži
• Ako korisnik ne predoči prilikom reklamacije uredno popunjen i ovjeren
jamstveni list, kao i račun prodavatelja
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Naziv artikla:

Datum kupnje:

Kataloški broj:

Datum montaže:
Broj računa:

Naziv, žig i potpis prodavatelja:

OVLAŠTENI SERVISERI U HRVATSKOJ:
MJESTO
Zagreb

Karlovac
Split
Zadar

TVRTKA

GTP usluge d.o.o.
Graberje 106,
10090 Zagreb

FRAK d.o.o.
Jelaši 28,
47000 Karlovac

ALJINOVIĆ d.o.o.
Poljička cesta 52,
21312 Podstrana

Vodoinstaleterski
obrt MALI
Briševo 111, Briševo

OVLAŠTENI SERVISER U BOSNI I HERCEGOVINI:
MJESTO
Vitez

NAZIV

Ecos d.o.o.

KONTAKT

Tomislav Pale Halić
mob: +385 99 3740755
gtp@gtp.hr

Ivan Petančić
+385 98 308038
ivan@frak.hr

Ivan Topić
+385 99 3340002
aljinovic@aljinovic.hr
Ivica Čustić
+385 98 630819

KONTAKT

387 30714300
info@ecosvitez.ba
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KRATKE UPUTE ZA UGRADNJU, KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE
SANITARNIH MJEŠALICA

VAŽNE NAPOMENE

Sanitarne mješalice su namijenjene ugradnji u sustav unutarnjeg vodovoda kao
element dotoka vode sa mogućnošću izbora količine i temperature vode.

Da bi mješalica ispravno funkcionirala moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

-max. radni tlak vode 5 bara, preporučljiv 2-3,5 bara

-razlika tlaka između tople i hladne vode ne smije biti veća od 1,5 bara

-ukoliko je tlak u vodovodnoj mreži viši od 6 bara, u sistem je potrebno ugraditi
regulator tlaka vode,

u tehničkoj dokumentaciji naših proizvoda navedeni su podaci na temelju tlaka
prosječno 3 bara

-zbog uštede energije i izbjegavanja opeklina ne preporuča sa na izljevu mješalice
viša temperatura vode od 55°C

-ukoliko iz bilo kog razloga u mreži imamo vodu više temperature od 70° C (max.
90°C) treba izbjegavati korištenje Kludi proizvoda

UPUTE ZA MONTAŽU

Mješalicu treba ugraditi prema piktogramskim „uputama za montažu i
korištenje“, koje se nalaze u kutiji s proizvodom, prema navedenom redosljedu, korištenjem naznačenih alata i uz ugradnju priloženih dijelova.
Ove upute mogu biti različite za različite modele mješalica.
Ugradnju i instalaciju proizvoda prepustite stručnoj osobi.

Dovodne vodovodne cijevi prije ugradnje sanitarnih mješalica trebaju biti
dobro isprane (posebice kod novogradnje).
Provjerite da u cijevima nema nečistoća.

Sanitarnu mješalicu priključite otvorenu i skinite perlator.

Nakon priključenja na dovodne vodovodne cijevi polako otvorite
prethodne ventile (kutne ventile koji trebaju biti sa filterom) pokrećite
ručicu mješalice u svim smjerovima.
Kontrolirajte brtvljenje i funkciju spojeva i mješalice.

Pri ugradnji pripazite, da se gibljiva crijeva montiraju bez uvijanja i oštrih
radijusa (lomova).
www.kludi.com
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Номер на
артикула:

Наименование:

Удостоверяване за
правилно монтиране:

Уважаеми купувачо!

Поздравяваме Ви със закупуването на този наш продукт с високо
качество! При монтирането му от специалист и спазването на правилата за експлоатация, той ще Ви достави много радост.

Монтаж и въвеждане в експлоатация

• Препоръчваме монтирането и въвеждането в експлоатация на
смесителя да се извърши от специалист със съоветните компетенции!
• Смесителят трябва да се монтира съгласно приложената в кутията
схема, в указания ред, с вграждане на приложените допълнителни
елементи и с помощта на указаните инструменти.
Смесителите КЛУДИ могат да се използват в системите за студена
и топла вода, като се вземе под внимание следното:
• Налягане в мрежата: 1-5 (макс.16 бара); при налягане над 5 бара
е необходимо да бъде монтиран преходник за намаляване на
налягането. Данните, които сме предоставили за продукта, са
валидни при средно налягане от 3 бара.

• С цел икономии и безопасност се препоръчва температурата на
топлата вода да не надвишава 55 ºС. Не се препоръчва смесителят
да се използва при температура на водата, по-висока от 70ºС!
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Ръковоство за употреба

В приложеното в кутията на продукта упътване за монтаж и експлоатация се намират фигури, служещи за информация на клиента.
Съгласно общите изисквания на Държавната санитарна инспекция,
информираме за условията за безопасно използване на смесителите, както следва:
1. Температурата на водата, преминаваща през смесителя, не бива
да надвишава 60ºС.
2. След като не сме използвали смесителя минимум един ден, е
препоръчително първо да източим от него поне 1,5 – 2 литра
вода, като тази вода да не се използва за пиене или за готвене.
3. С оглед на това, че горещата вода притежава по-голяма способност да разтваря метали, се препоръчва за пиене или готвене да
се източва студена вода.

Почистване и поддръжка

• За разтваряне на отложените при използването котлен камък и
петна се прилагат препаратите, които се предлагат в търговската
мрежа.
• При нужда се препоръчва използването на препарати с лека
лимонена киселина (напр. KLUDI Szaniter)
• След почистване смесителят се изплаква обилно с чиста вода!
• Не се препоръчва почистване на смесителя със силни киселини
или основи, с препарати със съдържание на хлор (напр. средства
за разтваряне на котлен камът, на ръжда, или пък белина), или с
препарати с груби абривни частици!

При удостоверено монтиране от специалист, смесителите се ползват
с гаранции 2 години съгласно § 308 на ГПК, като КЛУДИ удължава
гаранцията с още 3 години – т.е. гаранционният срок на смесителите
е общо 5 години, което се удостоверява с квитанцията/фактурата
от закупуването. Ние осигуряваме резервни части за продуктите си
в продължение на 10 години. КЛУДИ не поема отговорност в случаите на повреди, вследствие на неспазване на фигуриращите в
упътването указания за монтаж и експлоатация!
www.kludi.com
96200500

