
Vážený zákazník a vlastník výrobku Delimano ohrievač na vodu,

skutočne chceme, aby ste si tento výrobok užívali čo najdlhšie. Keďže v našom kraji 
musíme čeliť veľmi tvrdej vode, pripravili sme pre Vás jednoduchý návod dna to, ako 
čistiť vodný kameň usadený v batérii. Postupujte podľa nižšie uvedených krokov - 
svojmu ohrievaču tak zabezpečíte dlhú životnosť a ušetríte náklady na energiu.

POSTUP PRI ODSTRAŇOVANÍ VODNÉHO KAMEŇA
Dôležité

Pred čistením, prosím, odpojte/uzavrite kohútik od zdroja a prívodu vody!

1. Odstráňte ohnutú rúru odskrutkovaním jej matice proti smeru hodinových ručičiek.

2. Do odtoku na vodu vložte kuchynský lievik (alebo zrolovaný kus fólie, prípadne 
zastrihnutú slamku).

3. Nádrž kohútika naplňte celkom doplna (asi 1 dcl) octom alebo roztokom kyseliny 
citrónovej (C6H8O7) (ak je kyselina citrónová v pevnom skupenstve, bude stačiť 20 g). 
Odložte lievik.

 a) použitie lievika  b) zrolovaný kúsok fólie      c) zastrihnutá slamka
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4. Ocot nechajte pôsobiť 60 minút, kyselinu citrónovú 30 minút (všimnite si bubliny 
tvoriace sa v odtokovej dierke). Ak sa bubliny tvoria aj po uplynutí odporúčaného 
času, celý postup znovu zopakujte. 

5. Medzitým môžete vyčistiť trysku – ponorte ju na niekoľko minút do octu alebo do 
roztoku kyseliny citrónovej. 

6. Dajte naspäť ohnutú rúru (bez trysky) priskrutkovaním jej matice v smere 
hodinových ručičiek. 

7. Uistite sa, že je páčka stále v pozícii vypnutia (stop) a zapnite prívod vody.
8. Otočte páčku tak, aby bola na strane so studenou vodou (maximálne, ako sa 

dá) a spláchnite zvyšok tekutiny a vodného kameňa. Nechajte ju takto aspoň 10 
sekúnd a zatiaľ opláchnite trysku.

9. Páčku potom vráťte späť do polohy vypnutia (stop) a nasaďte naspäť trysku.
10.  Opäť zapnite napájanie a vyskúšajte funkčnosť postupným otáčaním páčky od 

studenej vody až po horúcu.
11.  Celý postup opakujte podľa toho, akú máte vodu alebo ako často výrobok 

používate, minimálne však každých 6 mesiacov.

Dobré vedieť
Pustenie studenej vody na niekoľko sekúnd po každom použití horúcej 
vody môže výrazne znížiť usádzanie vodného kameňa.

Delimano ohrievač na vodu Vám šetrí čas aj peniaze, je však dobré vždy 
myslieť na najdôležitejšie veci týkajúce sa inštalácie:

1. Tento výrobok by sa mal používať až po tom, ako bol správne a bezpečne 
pripojený ku konštantnému a stabilnému zdroju energie a prívodu vody.

2. NEINŠTALUJTE tento výrobok v blízkosti (vzdialenosť by mala byť minimálne 
0,4 m od hlavnej časti) horľavých predmetov (drevo, plast, polystyrén atď.)

3. Delimano ohrievač na vodu sa nesmie inštalovať na miestach, kde teplota klesá 
pod nulu. Nezapínajte ho, ak je pravdepodobné, že je voda zamrznutá - či už 
v potrubí alebo v samotnom kohútiku.

4. Nikdy nenechávajte ohrievač v prevádzke bez dozoru. Po každom použití sa 
uistite, že ste páčku nechali v pozícii vypnutia vody (OFF).
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