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 3x  à 36g ORIGINAL PRODUCT FOR

Vízkőtelenítő tabletták  
automata kávéfőző  
gépekhez

Article No. 00311821



Figyelem

VÍZKŐTELENÍTŐ TABLETTÁK AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉPEKHEZ
kávéfőző gépekhez, vízforralókhoz és melegvíz adagolókhoz
Használati utasítás: Rendszeres vízkőtelenítéssel gondoskodhat arról, hogy a készülék megfelelően 
működjön, továbbá kiváló teljesítménnyel és hosszú élettartammal üzemeljen. Ez a vízkőtelenítő nem 
végez tisztítást. Mindennapi használat során keletkező kávémaradékok eltávolításához, valamint a  
tökéletes kávéaroma megőrzéséhez a kávéfőző gépekhez és termoszokhoz  kialakított tisztítótabletták 
használatát javasoljuk (cikkszám: 00311970). A vízkőtelenítő tabletták újra rendeléséhez kérjük,  
a 00311821 cikkszámmal adja fel rendelését (az újrarendelésről szóló információkat a túloldalon  
találhatja meg).
Fontos: Kérjük, pontosan a készülék kézikönyvében leírtak szerint végezze el a vízkőtelenítést és a 
megjelölt mennyiségeket használja. Ne használja ónozott vagy zománcozott készüléken, kivéve, ha 
a készülékén saválló zománc található.
Vízkőtelenítő programmal rendelkező készülékek esetén: Külön edényben oldjon fel egy vízkőtelenítő 
 tablettát 0,5 liter langyos vízben körülbelül öt percig. Öntse a vízkőtelenítő oldatot a víztartályba, 
majd – szükség esetén – töltse fel vízzel egészen a jelölésig. Ez után kövesse a készülék használati 
utasításában leírtakat.
Vízkőtelenítő programmal nem rendelkező készülékek esetén: Vízkő megjelenése esetén oldjon fel 
egy vízkőtelenítő tablettát 0,5 liter vízben. Öntse az oldatot a kávéfőző gép, vízforraló vagy melegvíz 
adagoló víztartályába. Kapcsolja be a készüléket és melegítse fel az oldatot vagy hagyja, hogy ke-
resztüljárja a készüléket, de ne engedje, hogy kihabozzon. Ezt követően háromszor alaposan öblítse 
ki a készüléket tiszta vízzel.

Figyelem: Bőrirritáló hatású. Allergiás bőrreakciót válthat ki. Súlyos szemirritációt okoz. Légúti irritációt 
okozhat. Gyermekektől elzárva tartandó. 
LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. HA BŐRRE KERÜL:  
Lemosás bő vízzel/szappanos. BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni,  
és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. SZEMBE KERÜLÉS  
ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítá-
sa, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Expozíció vagy annak gyanúja esetén:  
orvosi ellátást kell kérni. Tartalmaz: Maleinsav és Szulfamidsav.
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