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Dragă client,
Ne dorim cu adevărat să vă bucuraţi de produsele noastre pentru o perioadă lungă
de timp şi, din moment ce în regiunea noastră întâmpinăm probleme cu duritatea
apei, vă propunem câteva instrucţiuni pentru curăţarea depunerilor de calcar de
pe robinet. Urmaţi paşii de mai jos şi robinetul dvs. va avea o durată lungă de viaţă.
PROCEDURA DE ELIMINARE A DEPUNERILOR DE CALCAR
Important
Înainte de curăţare, opriţi alimentarea cu energie electrică şi apă (robinetul trebuie
să fie în poziţie OFF şi scos din priză).
1. Detaşaţi pipa/ţeava robinetului prin deşurubare.

2. Introduceţi o pâlnie (sau o folie de aluminiu sau plastic rulată sub formă de con sau pai)
în orificiul de evacuare a apei.

3. Umpleţi rezervorul robinetului (aproximativ 1 DCL) cu soluţie de oţet sau acid citric (in
cazul în care acidul citric este solid, 20 g sunt suficiente). Scoateţi pâlnia.
a) pâlnie		 b) con făcut din folie
c) pai

4. Lăsaţi oţetul să acţioneze timp de 60 de minute, respectiv 30 de minute în cazul
acidului citric. Reluaţi procesul în cazul în care continuă să apară bule la suprafaţă.

5. Între timp, puteţi curăţa duza prin scufundarea totală a acesteia în oţet sau acid
citric.
6. Reasamblaţi robinetul (fără duză) prin înşurubare.
7. Asiguraţi-vă că mânerul robinetului este în poziţia stop şi porniţi alimentarea cu
apă.
8. Rotiţi mânerul la maximum în poziţia de apă rece pentru a îndepărta depunerile
rămase pe orificiu.
9. Rotiţi mânerul în poziţia stop/ OFF şi asamblaţi duza.
10. Conectaţi robinetul la priză şi testaţi-l prin rotirea treptată a mânerului de la apă
rece la poziţa de apă caldă.
11. Repetaţi întreaga procedură cel puţin o dată la 6 luni.

Bine de ştiut
Mutând robinetul în poziţia de apă rece şi lăsând apa să curgă timp
de câteva secunde (după fiecare utilizare de apă caldă), puteţi reduce
semnificativ depunerile de calcar.
Robinetul electric pentru încălzit apă instant economiseşte energie
şi bani, dar este întotdeauna bine să vă amintiţi câteva lucruri importante cu
privire la instalarea acestuia:

Ec

www.delimano.ro

an

o

Pe

!
asă

1. Acest produs ar trebui să fie folosit doar după ce a fost instalat corect şi în condiţii
de siguranţă la o sursă stabilă de energie electrică şi apă.
2. Nu instalaţi acest produs în apropierea obiectelor inflamabile (lemn, plastic,
polistiren). Robinetul trebuie să fie la o distanţă de minim 0,4 m faţă de acestea.
3. Acest robinet electric nu poate fi instalat în locuri unde pot exista temperaturi de
îngheţ. Nu îl porniţi în cazul în care există posibilitatea ca apa să fie îngheţată în
instalaţie sau în robinet.
4. Nu lăsaţi robinetul să funcţioneze nesupravegheat. Asiguraţi-vă că aţi lăsat
mânerul în poziţia de stop/OFF după fiecare utilizare.
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