
 

 

 

Betjeningsvejledning Geberit AquaClean 4000
 

Pleje og rengøring 

Geberit AquaClean 4000 er et næsten vedligeholdelsesfrit, førsteklasses produkt. 
Toiletsædet og -låget er nemme at rengøre og afmontere om nødvendigt. 
Douchedysen er også nem at udskifte i tilfælde af tilkalkning eller tilstopning. 

Aggressive rengøringsmidler kan beskadige materialeoverfladen. Det er derfor vigtigt 
at følge de nedenstående anvisninger vedrørende pleje og rengøring. 

Anvisninger vedrørende pleje 

Til den regelmæssige pleje behøver man almindeligvis blot anvende vand, et mildt 
rengøringsmiddel, der ikke virker irriterende på huden, og en ikke kradsende svamp 
eller en blød klud. Forebyg dannelse af kalkaflejringer. 

Komponenter 

For at kunne opfylde design- såvel som funktionsmæssige krav består Geberit 
AquaClean 4000 af forskellige komponenter. Af denne grund er det vigtigt at 
overholde følgende rengøringsanvisninger, for garantien dækker ikke skader på 
overfladen eller af materialet, der skyldes ukorrekt behandling. 

1 Toiletsæde og -låg 

2 Douchearm  

3 Hus  

1 

3 2 
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Betjeningsvejledning Geberit AquaClean 4000
 

Tilladte rengøringsmidler og -redskaber 

Rengøringsmidler 

Rengøringsmidlerne må godt være svagt sure, f. eks. citronsyre 

Rengøringsmidlerne skal helst fortyndes med vand 

Rengøringsmidlerne skal være flydende 

Rengøringsmidlerne må ikke virke irriterende på huden 

Rengøringsmidlerne må godt være skummende 

Rengøringsredskaber 

Svamp, tavlesvamp 

Klud, vaskeskind 

WC-børste 
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Betjeningsvejledning Geberit AquaClean 4000
 

Ikke tilladte rengøringsmidler og -redskaber 

Rengøringsmidler 

Rengøringsmidlerne må ikke være i pulverform, f. eks. skurepulver eller 
skuremiddel 

Rengøringsmidlerne må ikke være ætsende, f. eks. koncentreret 
afløbsrens 

Xi 

Rengøringsmidlerne må ikke virke irriterende på øjne og hud 

Rengøringsmidlerne må ikke indeholde en høj klorkoncentration 

Rengøringsmidlerne må ikke være slibende, som f. eks. sand eller 
skuremidler 

Rengøringsredskaber 

Kradsende svamp 

Ståluld, stålbørste, stålsvamp 
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Betjeningsvejledning Geberit AquaClean 4000
 

Tips 

Problem Afhjælpning 

Anvendelse af desinfektionsmiddel Kom desinfektionsmiddel på en blød klud, og tør 
komponenterne af med den. Kontrollér materialernes 
bestandighed over for desinfektionsmidlet. 

Tilkalket eller tilstoppet douchedyse på Rengøringen foretages ved at lægge douchedysen i et 
grund af fremmedstoffer i vandet almindeligt afkalkningsmiddel et par timer. 

Rengøring af toiletsæde, toiletlåg og hus 

Til rengøringen må der ikke anvendes kradsende svampe og skuremidler. Det 
frarådes desuden at anvende opløsningsmiddelbaserede eller syreholdige 
rengøringsmidler, afkalkningsmidler, husholdningseddike og rengøringsmidler, der 
indeholder eddikesyre. De angriber nemlig overfladen, som kan blive misfarvet. 

1	 Tør komponenterne af med en blød klud vædet med et mildt opvaskemiddel, der ikke 
virker irriterende på huden. 

2	 Tør komponenterne af med en blød klud. 
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