PASSENDE TILBEHØR TIL
GEBERIT AQUACLEAN
Til plejen og vedligeholdelsen af Geberit AquaClean douchetoiletter kan du købe
rengørings- og plejemidler.

VARENR.: 242.547.00.1

VARENR.: 147.073.00.1

VARENR.: 147.040.00.1

VARENR.: 242.999.00.1

GEBERIT AQUACLEAN
RENGØRINGSMIDDEL

GEBERIT AQUACLEAN
RENGØRINGSMIDDEL
GENOPFYLDNINGSPOSE

GEBERIT AQUACLEAN
A FKALKNINGSMIDDEL

GEBERIT KERAMISK
FILTER TYPE 3

• Til alle modeller
• Indhold 125 ml
• Velegnet til øjeblikkelig og
ufortyndet brug
• Til 1 afkalkningscyklus
• Fås også i sæt af
4 eller 10

• Til AquaClean Mera og
Tuma Comfort
• Til lugtneutralisering
• Fås også i sæt af 2

• Til alle modeller
• Indhold 500 ml
• Velegnet til øjeblikkelig og
ufortyndet brug
• Dermatologisk godkendt
• Inkl. mikrofiberklud

• Til alle modeller
• Indhold 1000 ml
• Velegnet til øjeblikkelig
og ufortyndet brug
• Dermatologisk godkendt

VIL DU VIDE MERE?
DU SKAL BLOT RINGE TIL OS ELLER SENDE OS EN E-MAIL.
Geberit A/S
Lægårdsvej 26
DK-8520 Lystrup
Geberit kundeservice
T 86 74 10 86
aquaclean.dk@geberit.com
www.geberit-aquaclean.dk

Beskyttet af ophavsretten. Genoptryk eller udgivelse,
herunder delvis og ved brug af elektroniske medier, kræver godkendelse.
Geberit Vertriebs GmbH, Pfullendorf. → 958.687.00.1/01.21/60.0

TIPS OG TRICKS
TIL VEDLIGEHOLDELSE
GEBERIT AQUACLEAN. DOUCHETOILETTET.

ALT HVAD DU BEHØVER
AT VIDE OM
GEBERIT AQUACLEAN
Tillykke med købet af din Geberit AquaClean! Douchetoiletterne fra Geberit er
designet til at forkæle dine gæster med en beroligende følelse af friskhed og
renlighed. For at gøre det nemmere for dig, har vi lavet en onlineoversigt over de
vigtigste informationer vedrørende ibrugtagning, pleje og vedligeholdelse:
•
•
•
•

Trin-for-trin instruktioner om ibrugtagning og drift
Kortfilm om rengøring, afkalkning og filterudskiftning
Vejledning til bestilling af rengøringsmidler og forbrugsmateriale
Nærmere oplysninger om den gratis 1-års udvidede garanti
Denne QR-kode kan findes inde i toiletlåget på alle ny Geberit
AquaClean. Du skal blot scanne QR-koden med dit smartphone-
kamera for at gå direkte til det relevante indhold på vores hjemmeside.

TIPS TIL
RENGØRING
OG PLEJE
Rengøring Geberit AquaClean
Brug et mildt, flydende rengøringsmiddel,
bløde svampe og skånsomme mikrofiberklude. Vi anbefaler at bruge de passende Geberit AquaClean produkter. Se mere
på bagsiden.

Afmontering af sæde og låg
Toiletsædet og -låget kan tages af i en
enkelt bevægelse. Dette giver dig også
mulighed for at fjerne snavs og aflejringer
fra fastgørelserne.

Rengøring af dyserne
Geberit anbefaler at fjerne dyserne fra
toiletskålen med jævne mellemrum og
rengøre dem separat for at sikre en
grundig rengøring.

Afkalkning Geberit AquaClean
Den blå-røde blinkende status-LED
på din Geberit AquaClean fortæller dig,
hvornår afkalkning er påkrævet.

HVOR OFTE SKAL
JEG UDSKIFTE FILTRE,
AFKALKE OG RENSE
DYSER?
Geberit AquaClean er rengøringsvenlig og nem at vedligeholde. Her er en kort
vejledning til, hvordan du vedligeholder dine douchetoiletter, og hvornår. For mere
detaljeret information om hvert trin, besøg venligst vores hjemmeside.

EN GANG OM UGEN
Rengør douchedysen
Rengør føndysen*
EN TIL TRE GANGE OM ÅRET
Afkalk
Hver 120. dag for hårdt vand
Hver 365. dag for blødt vand
EN GANG OM ÅRET
Udskift det keramiske filter*

*Kun for Geberit AquaClean Mera og Tuma Comfort modellerne

GEBERIT HOME APP
Alle modeller tilbyder nu enkel smartphone-betjening via Geberit Home
App. Udover fjernbetjeningsfunktionen tilbyder appen også en lang række indstillingsmuligheder, funktionsvideoer, hjælp til vedligeholdelse og
support og meget mere.

