VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ ÉS JÓTÁLLÁSI JEGY A CATA, NODOR
GYÁRTMÁNYÚ ROZSDAMENTES MOSOGATÓTÁLCÁKHOZ
TISZTELT VÁSÁRLÓ!

Köszönjük, hogy a mosogatótálca vásárlás során termékünk mellett döntött. Bízunk
benne, hogy évekig elégedetten fogja használni, ennek elősegítése érdekében kérjük, hogy a termék beszerelése és használatba vétele előtt olvassa el az alábbi tájékoztatót.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Fontos azonban tájékoztatnunk a vásárlókat, hogy a minőség és használhatóság
csak a megfelelő használat és karbantartás megléte esetén tartható fenn. Ahogy
minden anyag, a rozsdamentes acél is bepiszkolódhat: pár egyszerű művelettel a
gyári állapotba állíthatjuk vissza a tálcát.
• A napi karbantartás menete: mossuk ki a tálcát szappannal vagy mosogatószerrel
és vízzel, ezután
bő vízzel öblítsük le, végül ne felejtsük el megszárítani. Makacs, rászáradt koszok
esetén a használjon speciális, kifejezetten rozsdamentes termékekhez ajánlott tisztítószert.
• Ügyeljünk, hogy lehetőleg ne üssünk semmit a tálcának, ne ejtsünk rá nehezebb
tárgyakat, valamint ne használjunk olyan edényeket, melyek megkarcolhatják annak
felületét.
• Ügyeljünk, hogy a tálcához ne érjen erős vegyszer, fémtisztító, festék eltávolítására
szolgáló termékek, illetve fémkefét.
• Ne hagyjuk, hogy tartósan paradicsom, tej, kávé maradéka száradjon rá a tálcára,
illetve ügyeljünk, hogy a tálcához ne érjen hosszú időn át vizes aljú fém üst, bogrács,
illetve általánosságban semmilyen fém tárgy.
• Rozsdás eszközöket ne hagyjon a mosogatóban, mert a rozsda átterjedhet a rozsdamentes acélra!
• Tilos a mosogató alatt veszélyes vegyszereket tarolni, mert az azokból kipárolgó
illóanyagok károsíthatják a mosogató anyagát.
Az imént felsorolt anyagokkal való tartós érintkezés a tálca elektrokémiai jellegű rozsdásodásához vezethet, még ha nagyon enyhe mértékben is.
Mivel Magyarország területének nagy részén a vízminőség túl kemény, különféle
szennyeződéseket, igy apró vasszemcséket is tartalmazhat, mely idegen rozsdaként
rákerülhet a mosogató felszínére, azon elszíneződést okozhat, ezért lehetőség szerint
vízszűrő használata javasolt.
Mindennapi használat során a rozsdamentes mosogatók felületén apró karcolódások
jelentkeznek, melyek a későbbiekben homogenizálódnak. Ez természetes jelenség,
mely nem tekinthető a mosogató felületi hibájának.

JÓTÁLLÁSI JEGY
Vásárlás időpontja:................év.................................hó..............nap
Termék megnevezése:........................................................................
Termék cikkszáma:.............................................................................
Számla száma:....................................................................................
Forgalmazó pecsétje

Forgalmazó aláírása:..........................................................................
A jótállás csak rendeltetésszerű használat esetén érvényes!
A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért és meghibásodásokért
a gyártó nem vállal felelősséget. A 10 év kiterjesztett garancia, csak szakember által, számlával igazolt beépítés és rendeltetésszerű használat esetén
érvényes, a használati útmutatóban és a vásárlói tájékoztatásban leírt karbantartási javaslatok és általános tudnivalók betartása mellett. Vitás esetben
az importőr jogosult a gyártót minőségellenőrző laborvizsgálatra felkérni és
annak eredményének függvényében rendezni a vitás kérdéseket.

Importőr:
MULTIKOMPLEX BUDAPEST KFT.
1211 Budapest, Mansfeld Péter utca 27.
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