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Mielőtt használatba veszi az eszközt, győződjön meg róla, hogy az összeszerelési utasításnak megfelelően lett-e 
összeállítva és beüzemelve. 
 
Általános tudnivalók: 
Az olaszországi IPA termékek egy családi rozsdamentes üzemben készült termékek, melyeket a legkorszerűbb 
fémmegmunkáló berendezésekkel gyártanak, az Európai Unió előírásainak megfelelő körülmények közt. Ennek 
a korszerű gyártási eljárásnak köszönhetően olyan megoldásokkal találkozhatunk a termékeken, melyek 
nagyrészt megkönnyítik mindennapi használatukat és takarításukat. Ilyen a mélyhúzással gyártott különböző 
mosogatók, kézmosók, vízvető peremek.  
A termékek KO33-as (DIN1.4301) rozsdamentes acélból készültek. Ezeket köznyelven 18/10 acélnak 
ismerhetjük. Eddigi tapasztalatainkból tudjuk, hogy Magyarországon közhiedelem ezt az anyagot savállónak is 
nevezni. 
 FIGYELEM! A KO33-as (más néven 18/10-es) rozsdamentes acél csak csekély mértékben sav és lúgálló! Ne 
használjon maró hatású tisztítószereket ezen anyag tisztítására, mivel azok nagymértékben károsíthatják a 
felületet.   
 
 
Biztonsági előírások: 
Az eszközökre rálépni, felmászni, arra felkapaszkodni szigorúan tilos, és azok károsodásával vagy 
leszakadásával járhat. A robosztus kinézet ellenére mindig az adott felfogatási rendszeren múlik az ilyen jellegű 
súlyterhelhetőségük. 
 Az alsó vagy belső részein az egységeknek a gyártás során a legnagyobb körültekintés ellenére is 
előfordulhatnak sorjás lemezvégek, melyek vágási sérülést okozhatnak. Ezek a rendeltetésszerű használatban 
nem jelentenek veszélyt, de alkalmi nagytakarítás közben, nyúlhatunk olyan alsó eldugott részekhez, melyek 
nagy körültekintést követelnek. 
  
 
Használat: 
Használatbavétel előtt távolítsuk el az eszközről a védőfóliát, mely a rozsdamentes acélon található. Az IPA04, -
05 és -06 típusok lábpedállal vannak ellátva, fedelük így érintés nélkül nyitható. Amennyiben moslékoló nyílás 
alá helyezzük el a kukákat, azok fedele teljesen levehető és a hátulján található kampóra akasztható. 
 
Tisztítás: 
A fali és lábon álló kézmosók teljesen rozsdamentes anyagból készülték. Locsolásos vagy nagynyomású mosásra 
is alkalmasak. Ügyeljen rá, hogy a tisztításra kizárólag olyan vegyszereket alkalmazzon, amelyek alkalmasak 
KO33 vagy rozsdamentes anyagokra. Tisztítás után, papírral vagy ronggyal mindig törölje szárazra a felületet, 
hogy ne képződjenek foltok száradáskor. 
Ne használjon dörzsis kefét vagy szivacsot, mert az megsértheti a felületet.  
Ne használjon agresszív zsíroldókat. 
Ne használjon szemcsés krémeket, mert azok a felület karcolását okozhatják. 
Ügyeljen a megfelelő védőeszközök használatára, olvassa el a használni kívánt vegyszerek iránymutatását. 
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