
Poštovani kupci Delimano slavine za instant zagrijavanje vode,
Želimo da što duže uživate u korištenju i prednostima proizvoda, a kako 
živimo u području s iznimno tvrdom vodom, pripremili smo jednostavne 
upute o čišćenju nakupina kamenca u slavini. Jednostavno slijedite korake 
koji su navedeni u nastavku uputa kako biste osigurali dugotrajno korištenje 
slavine i uštedjeli na troškovima energije.

UKLANJANJE KAMENCA
Važno

Molimo da prije čišćenja slavinu isključite iz struje i odspojite dovod vode.
1. Odvrnite maticu savijene cijevi u smjeru suprotnom od kazaljki na satu kako biste 

maknuli savijenu cijev.

2. U otvor za vodu umetnite kuhinjski lijevak (komadić smotane folije ili manju slamku).

3. Spremnik slavine u potpunosti napunite (cca 1 dl) otopinom octa ili limunske kiseline 
(C6H807). Maknite lijevak.

 a) lijevak   b) smotana folija       c) slamka
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4. Nakon 60 minuta (ocat) ili 30 minuta (limunska kiselina) doći će do reakcije (primijetit 
ćete kako se u otvoru za vodu stvaraju mjehurići). Postupak ponovite ukoliko se 
mjehurići i dalje stvaraju nakon 30 minuta, odnosno 60 minuta.

5. U međuvremenu možete očistiti mlaznicu. Uronite je u otopinu octa ili limunske 
kiseline na nekoliko minuta.

6. Ponovno namjestite savijenu cijev (bez mlaznice) okrećući maticu savijene cijevi 
u smjeru kazaljki na satu.

7. Provjerite je li ručkica za vodu i dalje isključena i uključite vodu.
8. Ručku okrenite prema zoni hladne vode kako biste isprali ostatke tekućine i kamenca. 

Voda neka curi najmanje 10 sekundi, u međuvremenu isperite mlaznicu.
9. Ručkicu za vodu isključite i vratite mlaznicu na mjesto.
10. Uključite slavinu u struju i provjerite je postepenim okretanjem ručke iz 

zone hladne vode u zonu tople (vruće) vode.
 

11.  Postupak ponovite sukladno uvjetima vode/korištenja, najmanje 
 svakih 6 mjeseci.

Dobro je znati
Puštanje hladne ili vruće vode nekoliko sekundi nakon korištenja može 
značajno smanjiti nakupine kamenca.

Korištenje Delimano slavina za instant zagrijavanje vode može 
uštedjeti vaše vrijeme i novac, ali uvijek biste trebali zapamtiti:

1. Proizvod bi se trebao koristiti jedino nakon što je pravilno i sigurno priključen na 
struju i stalan i ispravan dovod vode.

2. Proizvod NE POSTAVLJAJTE u blizinu (udaljenost bi trebala biti najmanje 0,4 m) 
zapaljivih predmeta (drvo, plastika, stiropor, itd.). Proizvod bi se trebao koristiti 
jedino nakon što je pravilno i sigurno priključen na struju i stalan i ispravan 
dovod vode.

3. Slavina za instant zagrijavanje vode ne smije se postavljati u mjestima na kojima 
dolazi do smrzavanja. Slavinu ne uključujte ukoliko postoji mogućnost da je 
došlo do smrzavanja vode u cijevima ili slavini.

4. Slavinu nikada ne ostavljajte da radi bez nadzora. Ručkicu za vodu uvijek 
isključite nakon korištenja.
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