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INDICAȚII DE ÎNTREȚINERE PENTRU BATERII PENTRU BUCĂTĂRIE ȘI BAIE

Pentru a vă bucura de bateriile AVITAL mulți ani de acum încolo, trebuie să respectați următoarele
indicații de îngrijire cu scopul de a preveni deteriorarea părților interne și a suprafeței produselor.

1. INDICAȚII GENERALE DE ÎNTREȚINERE
PENTRU SUPRAFEȚE
Menținerea uscată a bateriei în mod regulat (ideal după utilizare) poate preveni depunerile de calcar și poate evita întrebuințarea unor produse de curățare suplimentare. În cazul în care această procedură nu
este posibilă sau practicabilă, trebuie să respectați următoarele indicații: Utilizați numai produse de curățare care sunt potrivite pentru suprafața respectivă. Curățarea se va efectua la nevoie, în conformitate
cu instrucțiunile de utilizare a produsului de curățare întrebuințat. Nu
folosiți produse cu efect abraziv, cum ar fi produsele abrazive, bureții,
periile de sârmă etc., nici produse de curățare puternice care conțin
amoniac sau clor, deoarece acestea atacă suprafețele.
Lichidele de curățare ale produselor de curățare prin pulverizare nu se
vor aplica niciodată direct pe suprafață. Vă rugăm să aplicați produsul
de curățare pe o lavetă moale și apoi să curățați suprafața bateriei.
După fiecare curățare, bateria se va clăti cu apă curată din belșug pentru a îndepărta complet eventualele resturi ale produsului de curățare.
Bateria se va șterge apoi cu un prosop uscat și moale. Depunerile de
calcar pot fi prevenite prin curățarea regulată.

2. SUPRAFAȚĂ DIN CROM ȘI CROM PERIAT
Suprafețele cromate se vor curăța/șterge zilnic cu un prosop umed și moale
(ideal după utilizare). Suprafețele cromate/lustruite se pot deteriora
în cazul utilizării unor produse de curățare care conțin acizi, cum ar fi
acidul clorhidric, acidul formic, acidul acetic sau substanțe acide.

3. SUPRAFAȚĂ DIN OȚEL INOXIDABIL
ȘI CU ASPECT NICHELAT
Produsele speciale de îngrijire a oțelului inoxidabil pot fi utilizate după cum
este necesar, dacă indicațiile producătorului permit acest lucru. Vă
rugăm să nu folosiți produse nediluate, cum ar fi alcool metilic, înălbitor, diluant sau alte substanțe similare, deoarece acestea pot duce
la formarea de pete pe suprafață. Suprafața ar trebui tratată precum
cea din crom și crom periat. Amprentele etc. pot fi îndepărtate cu o
lavetă din microfibre.

5. SUPRAFEȚE PVD
Suprafața se va curăța zilnic cu un prosop umed și moale (ideal după utilizare). Nu este necesară utilizarea unor produse de curățare. În caz de
murdărire, curățarea se poate face cu apă sau săpunuri delicate.

6. COMPONENTELE ELECTRONICE ALE BATERIILOR
Vă rugăm să rețineți că sticla senzorilor poate fi deteriorată la utilizarea
unor produse de curățare abrazive. Dacă este necesar, curățați cu grijă sticla senzorilor cu ajutorul unui tampon de bumbac umed (apă) și
cu săpun foarte delicat. Îndepărtați apoi resturile de săpun și ștergeți
sticla senzorilor.

7. PIPELE BATERIILOR
Pentru a asigura funcționarea perfectă a bateriei, duzele de mixare / perlatoarele și sitele pipelor se vor decalcifia și curăța în mod regulat. Utilizați
cheile de perlator incluse în pachetul livrat, respectiv urmați instrucțiunile din manualul de instalare. Dacă este necesar, duza de mixare poate fi
îndepărtată și cu o monedă.

8. INDICAȚII IMPORTANTE
Reziduurile produselor de îngrijire corporală, cum ar fi săpunurile lichide,
șampoanele și gelurile de duș pot provoca, de asemenea, daune. Și în acest
caz, după utilizare, clătiți cu atenție reziduurile cu apă. În plus, nu se pot
depozita produse de curățare sau substanțe chimice sub produse, de ex., în
dulapul inferior pentru lavoar. Vaporii ar putea deteriora articolele și suprafețele acestora. În cazul suprafețelor deja deteriorate sau corodate, expunerea permanentă la produsele de curățare va face ca deteriorarea să progreseze. Componentele cu suprafețe deteriorate trebuie înlocuite. Deteriorarea
suprafețelor se poate extinde la suprafețele nedeteriorate și există, de asemenea, un risc de rănire. Daunele cauzate de o tratare necorespunzătoare
nu fac obiectul garanției noastre.

4. SUPRAFEȚE ÎN NEGRU MAT
SAU ALB MAT ETC.
Suprafața se va curăța zilnic cu un prosop umed și moale (ideal după utilizare). Nu este necesară utilizarea unor produse de curățare. Curățarea se
poate face cu apă sau săpunuri delicate, dacă este necesar.
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