
SE  SKÖTSELANVISNINGAR FÖR BADRUMS- OCH KÖKSBLANDARE
 

För att du ska ha glädje av dina AVITAL blandare under många år är det viktigt att du följer nedanstående 
skötselanvisningar för att undvika skador på produktens inre komponenter och ytor.

HORNBACH HORNBACH Byggmarknad AB, Aröds Industriväg 66, 417 05 Göteborg

1.  ALLMÄNNA SKÖTSELRÅD  
FÖR YTOR 

Genom att regelbundet torka av blandaren (helst efter användning) kan 
kalkavlagringar förhindras och användning av ytterligare rengörings-
medel undvikas. Om denna hantering inte är möjlig eller praktiskt ge-
nomförbar ska du beakta följande information: Endast rengöringsme-
del som är lämpliga för respektive yta får användas. Rengöringen ska 
ske enligt bruksanvisningen på respektive rengöringsmedel. Använd 
inga slipande rengöringsmedel såsom skurmedel, svampar, stålbor-
star osv. och inga starka rengöringsmedel som innehåller ammoniak 
eller klor, eftersom de angriper ytan.
Flytande rengöringsmedel i sprejflaska får aldrig sprejas direkt på ytan. 
Applicera rengöringsmedlet på en mjuk rengöringsduk och rengör sedan 
armaturens yta. Efter varje rengöring skall blandaren sköljas av med 
rikligt med rent vatten för att avlägsna eventuella rester av rengörings-
medel. Därefter ska blandaren torkas med en torr, mjuk trasa. Kalkavlag-
ringar kan förebyggas med regelbunden rengöring. 

2. YTOR I KROM OCH BORSTAD KROM
Förkromade ytor ska rengöras/torkas av dagligen med en fuktig och mjuk 
trasa (helst efter användning). Förkromade/polerade ytor är känsliga för 
rengöringsmedel som innehåller syror som t.ex. saltsyra, myrsyra, ättik-
syra eller syrahaltiga substanser. 

3. YTOR I ROSTFRITT STÅL OCH NICKELUTSEENDE
Särskilda rengöringsmedel för rostfritt stål kan användas vid behov om in-
struktionerna från tillverkaren tillåter det. Använd aldrig outspädda medel 
som sprit, blekmedel, förtunningsmedel eller liknande, eftersom detta kan 
leda till att fläckar på ytan bildas. Ytan ska behandlas som för krom och bor-
stad krom. Fingeravtryck och liknande kan tas bort med en mikrofibertrasa.
 

4.  YTOR I MATT SVART  
ELLER MATT VITT OSV.

Ytan ska rengöras dagligen med en fuktig, mjuk trasa (helst efter använd-
ning). Rengöringsmedel behövs inte. Rengöring kan t.ex. göras med vat-
ten eller mild tvål. 

5. PVD-YTOR
Ytan ska rengöras dagligen med en fuktig, mjuk trasa (helst efter använd-
ning). Rengöringsmedel behövs inte. Smuts kan avlägsnas med t.ex. vat-
ten eller mild tvål.

6. ELEKTRONISKA KOMPONENTER I BLANDARE
Tänk på att sensorglas kan skadas vid användning av slipande rengö-
ringsmedel. Rengör vid behov sensorglasen med en fuktad (vatten) 
bomullspinne och en mycket mild tvål. Avlägsna därefter tvålresterna 
och torka av sensorglasen.

7. UTLOPP 
För att säkerställa att blandaren fungerar perfekt ska blandmunstycken/
perlatorer och silar avkalkas och rengöras regelbundet. Använd den perla-
tornyckel som medföljer leveransen och följ instruktionerna i monterings-
anvisningarna. Vid behov kan blandmunstycket även tas bort med hjälp 
av ett mynt.

8. VIKTIG INFORMATION
Även rester av kroppsvårdsprodukter såsom flytande tvål, schampo och 
duschgel kan orsaka skador. Även här gäller att noggrant skölja bort res-
ter med vatten efter användning. Dessutom får inga rengöringsmedel 
eller kemikalier förvaras under produkterna, t.ex. i ett tvättställsskåp. 
Avdunstningar kan skada produkterna och deras ytor. Ytor som skadats 
eller angripits kommer att ytterligare skadas av fortsatt användning 
av rengöringsmedlet. Komponenter med skadade ytor måste bytas ut. 
Ytskador kan spridas till oskadade ytor, vilket dessutom kan leda till risk 
för skador. Skador som uppstår på grund av felaktig hantering omfattas 
inte av garantin.


