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GROHE
EASYTOUCH

LOVE AT
FIRST TOUCH
proste inicjowanie/zatrzymywanie przepływu
wody za pomocą dotyku

Kuchnia, to miejsce, gdzie ręce zawsze mają dużo pracy.
Dlaczego więc nie ułatwić sobie zadania z dotykowymi
bateriami GROHE? GROHE stworzyło innowacyjne
rozwiązania, które pozwalają Ci kontrolować przepływ
wody bez potrzeby używania rąk. Dzięki temu Twoja
kuchnia staje się miejscem bardziej higienicznym,
wygodnym, w którym wszelkie czynności możesz
wykonywać instynktownie. Wszystko to dzięki możliwości
uruchamiania dotykowych baterii GROHE za pomocą
zwyczajnego dotknięcia wylewki nadgarstkiem albo
łokciem. Zyskaj więcej swobody w swojej kuchni!

ręczne sterowanie za pomocą dźwigini

Idealne do pomieszczeń kuchennych, w których
zawsze dużo się dzieje - baterie z technologiami
Grohe EasyTouch i FootControl, to higieniczne
i wygodne rozwiązanie. Zyskujesz swobodę i
komfort, nie tracąc przy tym stylu i estetycznego
wyglądu. Dzięki innowacyjnym technologiom
opartym na dotyku, możesz poświęcić więcej
czasu na czynności, które sprawiają Ci
przyjemność. Po co tracić czas na sprzątanie!

grohe.pl | strona 3

GROHE
EasyTOUCH

LOVE AT
FIRST TOUCH
Kuchnia to serce domu. Tu przygotowujesz posiłki i spędzasz
czas z rodziną. Dzieje się w niej dużo, brudzi jeszcze więcej.
Dzięki innowacyjnym bateriom z serii Touch zabrudzenia
na armaturze przestaną spędzać Ci sen z powiek. Ukryta
technologia Grohe pozwala zainicjować i zatrzymać
przepływ wody za pomocą prostego dotknięcia baterii
przedramieniem, nadgarstkiem czy wierzchem Twojej dłoni.
Koniec z mało estetycznymi odciskami brudnych palców i
wieczną gimnastyką, żeby zatrzymać wodę.
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GROHE EASYTOUCH
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

nowość

EasyTouch
Po prostu dotknij wylewki nadgarstkiem,
łokciem albo opuszkiem palca, żeby zainicjować
lub zatrzymać przepływ wody. Dostosuj
temperaturę za pomocą dźwigni.

GROHE StarLight®
Błyszcząca powierzchnia baterii, odporna na
zabrudzenia i matowienie.

nowość

Wylewka z wyciąganym perlatorem
Wylewka z wyciąganym perlatorem
Zwiększa zasięg operowania baterią i
oferuje różne strumienie prysznica.

Intuicyjna obsługa
Technologia GROHE EasyTouch automatycznie
wykrywa rodzaj dotyku na wylewce, czy
chcesz uruchomić przepływ wody,
czy jedynie ją obrócić.

GROHE SilkMove®
Włączanie/wyłącznie baterii za pomocą
mechanicznej dźwigni.
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GROHE
Zedra Touch
Postaw na zmysłową moc wody w Twojej kuchni.
Charakterystycznie zakrzywiona, obracająca się wylewka
i przyjemna w dotyku dźwignia modelu Zedra Touch,
łączą w sobie ergonomiczny design z wizualnym polotem.
Z dodatkiem technologii Grohe Easy Touch możesz
kontrolować przepływ wody jednym dotknięciem.
Wybierz funkcję Touch w standardowej wersji ze
zintegrowaną jednostką mieszającą albo wzbogać ją
montowanym pod zlewem termostatem Grotherm
Micro dla perfekcyjnej kontroli przepływu ciepłej wody,
bez niebezpieczeństwa oparzenia.

30 219 001 / 30 219 DC1
Elektroniczna jednouchwytowa bateria
zlewozmywakowa z dwoma strumieniami

34 487 000
Termostat Grotherm Micro

Opcje kolorystyczne:
000/001 I StarLight Chrome |

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

Easy
Touch

40 553 000 / 40 553 DC0
Dozownik do mydła Zedra
pojemność 0,4 l

DC0/DC1 I SuperSteel

Pull-Out
Dual Spray

Speed
Clean

Comfort
Height

Forward
Rotating Lever

grohe.pl | strona 9

GROHE
MINTA TOUCH
Minta Touch została zarekomendowana i zatwierdzona
do użycia przez niepełnosprawnych i starszych ludzi.
Przetestowano ją i oceniono jako „dobrą“ w Institute
for Gerontotechnik for Barrier Free Building, ze względu
na dotykową technologię i ergonomiczny design.
Nowoczesne, minimalistyczne, zmysłowo zaokrąglone baterie
serii Grohe Minta to jakość, która nigdy nie wyjdzie z mody,
przez co doskonale uzupełni każdą współczesną kuchnię.
Teraz możesz otrzymać maksymalną czystość i wygodę dzięki
jednemu modelowi EasyTouch. Zyskujesz pełną kontrolę
nad przepływem wody nawet wtedy, gdy lekko dotkniesz
przedramieniem swojej baterii Minta. Wybierz funkcję Touch
w standardowej wersji z zintegrowaną jednostką mieszającą
albo wzbogać ją montowanym pod zlewem termostatem
Grotherm Micro dla perfekcyjnej kontroli przepływu ciepłej
wody, bez niebezpieczeństwa wystąpienia oparzeń.

31 358 001 / 31 358 DC1
Elektroniczna jednouchwytowa bateria
zlewozmywakowa
Wylewka w kształcie C z wyciąganym
wężem prysznicowym zakończonym
perlatorem

31 360 001 / 31 360 DC1
Elektroniczna jednouchwytowa
bateria zlewozmywakowa
wyciągana wylewka w kształcie
L z perlatorem

34 487 000
Termostat Grotherm Micro

40 535 000 / 40 535 DC0
Dozownik na mydło Cosmopolitan,
pojemność 0,4L

Opcje kolorystyczne:
000/001 I StarLight Chrome |

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

Easy
Touch

DC0/DC1 I SuperSteel

Pull-Out
MousseurSpray

Pull-Out
Mousseur

Speed
Clean

Comfort
Height

Forward
Rotating Lever
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GROHE
EASYTOUCH INSTALACJA
Instalacja baterii EasyTouch jest niezwykle prosta. Postępuj zgodnie z
wymienionymi poniżej krokami, a twoja bateria będzie gotowa do użycia
w zaledwie w kilka chwil.. Żeby zapoznać się z pełną instrukcją instalacji,
zeskanuj kod QR po prawej stronie i zobacz instruktażowe video online.
Aby obejrzeć cały film z instrukcją montażu na YouTubie,
zeskanuj kod QR za pomocą smartfona lub tabletu.

3. Zamontuj sterownik i elektrozawór, przykręcając je do ściany szafki kuchennej (max. odległość od baterii to 300 mm),
a następnie połącz je z zaworem mieszaczowym.

1. Przeprowadź 3 węże elastyczne przez rozetę i uszczelkę o-ring, umieść je pod baterią. Potem przeprowadź węże 		
zasilające przez otwór montażowy w zlewie. Zamontuj baterię pod zlewem za pomocą zestawu mocującego.

4. Najpierw umocuj żółty kabel uziemiający pod zlewem za pomocą dołączonej taśmy, potem umieść baterię w 		
w obudowie sterownika.

2. Do obu trójników przyłącz elastyczne węże i połącz zawór mieszający z trójnikiem na zaworze kątowym zimnej wody za 		
pomocą jednego węża elastycznego.

5. Ustaw preferowaną temperaturę dla funkcji EasyTouch za zaworze mieszaczowym. Przetestuj i ciesz się technologią 		
EasyTouch!
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GROHE
EASYTOUCH-FAQ
W jaki sposób mogę regulować temperaturę i
przepływ wody?
Bateria może być obsługiwana w sposób tradycyjny,
czyli przy użyciu mechanicznej dźwigni.

Do działania funkcji EasyTouch potrzebna jest bateria
zasilająca.

Jaką żywotność ma bateria zasilająca funkcję
EasyTouch?

Jakiej temperatury i natężenia przepływu wody
mogę się spodziewać przy zastosowaniu funkcji
EasyTouch?

Zależy to przede wszystkim od częstotliwości, z którą
będziesz używać funkcji dotykowej. Baterie te są bardzo
trwałe i wystarczają na ok. od 2 do 4 lat użytkowania.

EasyTouch pozwala na włączanie przepływu zarówno
ciepłej, jak i zimnej wody, a także na ustawienie
natężenia jej przepływu. Dostosuj preferowaną
temperaturę wody za pomocą zaworu mieszaczowego ustawienia możesz zmienić, kiedy tylko zechcesz.

Po czym poznam, że potrzebna jest wymiana
baterii zasilających technologię dotykową?

Czy strumień wody pojawi się automatycznie,
nawet wtedy, gdy dotknę baterii, żeby ją np.
obrócić?
Nie, technologia EasyTouch automatycznie wykrywa,
czy dotykasz baterii, żeby zainicjować przepływ wody,
czy jedynie przytrzymujesz wylewkę (krócej niż 5 sekund)
w celu obrócenia.

Kiedy bateria zasilająca się zużyje, funkcja EasyTouch
przestanie działać. W przybliżeniu około. miesiąca
wcześniej, strumień wody będzie pulsować trzykrotnie
podczas aktywacji funkcji dotykowej, żeby zasygnalizować, że
bateria zasilająca jest na wyczerpaniu.

Czy mogę wciąż używać baterii kuchennej,
jeśli funkcja EasyTouch będzie niedostępna
(ze względu na brak zasilania)?
Oczywiście. Możesz uruchamiać baterię tradycyjnie,
za pomocą dźwigni.

Czy mogę wyczyścić baterię, nie obawiając się,
że uruchomię przepływ wody?
Tak, wystarczy, że przytrzymasz ją ręką dłużej niż 5
sekund, co spowoduje aktywację trybu czyszczenia
na 2 minuty.

Co się stanie, jeśli nie zatrzymam strumienia wody,
który został uruchomiony za pomocą EasyTouch?
Bez obaw! Ze względów bezpieczeństwa przepływ
wody zatrzyma się automatycznie po 60 sekundach.
W jaki sposób zasilana jest funkcja EasyTouch?

Czy baterie zasilające funkcję dotykową działają
także w ekstremalnych warunkach klimatycznych?
Z pewnością. Nawet przy temperaturze 40°C i wysokiej
wilgotności powietrza (80%) - baterie te działają
niezawodnie.

GROHE
FOOTCONTROL

LIBERATE
YOUR HANDS
TAP
YOUR FEET
Kuchnia, to miejsce, gdzie ręce zawsze mają dużo pracy.
Dlaczego więc nie ułatwić sobie zadania z dotykowymi
bateriami GROHE? GROHE stworzyło 2 innowacyjne
rozwiązania, które pozwalają Ci kontrolować przepływ wody
bez potrzeby używania dłoni. Dzięki temu Twoja kuchnia
staje się miejscem bardziej higienicznym, wygodnym,
w którym wszelkie czynności możesz wykonywać
instynktownie. Baterie z serii GROHE Touch mogą być
uruchamiane za pomocą dotknięcia wylewki nadgarstkiem
albo łokciem, natomiast baterie z FootControl - kiedy zbliżysz
stopę do czujnika umieszczonego na wysokości podłogi.
Zyskaj więcej swobody w swojej kuchni, zapomnij
o czyszczeniu baterii po każdym użyciu.

Idealne do pomieszczeń kuchennych, w których zawsze
dużo się dzieje - baterie z technologiami Grohe EasyTouch
i FootControl, to higieniczne i wygodne rozwiązanie.
Zyskujesz swobodę i komfort, nie tracąc przy tym stylu i
estetycznego wyglądu. Dzięki innowacyjnym technologiom
opartym na dotyku, możesz poświęcić więcej czasu na
czynności, które sprawiają Ci przyjemność. Po co tracić go
na sprzątanie!
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GROHE
FOOTCONTROL
W kuchni liczy się przede wszystkim czas i wygoda.
Grohe FootControl sprawią, że zyskasz więcej komfortu!
W nowych bateriach z technologią FootControl możesz
bowiem kontrolować przepływ wody przez zbliżenie stopy
do specjalnego czujnika. Nie musisz angażować swoich rąk,
co pozwala na utrzymanie baterii w nieskazitelnej czystości,
nawet w trakcie najbardziej intensywnej pracy w kuchni.
W technologię FootControl wzbogacone zostały już 2 z
najpopularniejszych baterii GROHE, możesz też ulepszyć
nią każdy model baterii z wyciąganą wylewką.
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GROHE FOOTCONTROL
WŁAŚCIWOŚCI
PRODUKTU

Wyciągana wylewka z
przełącznikiem strumienia
Wyciągana wylewka zwiększająca ergonomię
i łatwe przełączanie pomiędzy perlatorem a
prysznicem.

GROHE StarLight®
Błyszcząca powierzchnia baterii odporna
na zabrudzenia i matowienie.

nowość
Komfortowa wysokość baterii
Odpowiednia wysokość wylewki umożliwia
łatwe napełnianie dużych naczyń.

Proste inicjowanie/zatrzymywanie przepływu wody
za pomocą stopy albo mechanicznej dźwigni.

GROHE SilkMove®
Włączanie/wyłącznie baterii za pomocą
mechanicznej dźwigni

FootControl
Aby uruchomić/zatrzymać przepływ
wody, wystarczy zbliżyć stopę do czujnika
umieszczonego na dole szafki kuchennej.
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GROHE
K7
FOOTCONtROL
Odkryj profesjonalny potencjał swojej kuchni z baterią
K7 FootControl. Ciesz się połączeniem zalet modelu K7
- wylewki w formie wyciąganego węża prysznicowego
- z wygodną technologią FootControl. Chłodny, surowy
design to klasa sama w sobie, a kiedy dodasz do tego
wyjątkowe funkcje użytkowe, otrzymasz produkt do zadań
specjalnych idealnie dopasowany do Twojego wnętrza.
Ponadto wszędzie tam, gdzie wydajność jest podstawą,
K7 da Ci pełną kontrolę otoczenia na każdym etapie pracy.

30 312 000 / 30 312 DC0
Elektroniczna bateria jednouchwytowa z
profesjonalnym, wyciąganym natryskiem.

30 309 000
Zestaw do przezbrojenia
do zainstalowania technologii FootControl
w każdej baterii GROHE z wyciąganą
wylewką

Opcje kolorystyczne:
000/001 I StarLight Chrome |

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

Foot
Control

40 535 000 / 40 535 DC0
Dozownik na mydło Cosmopolitan
pojemność 0,4 l

DC0/DC1 I SuperSteel

Professional
Spray

Speed
Clean

Comfort
Height

Forward
Rotating Lever
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GROHE
ESSENCE
FOOTCONtROL
Bateria GROHE Essence FootControl to połączenie
minimalizmu w najczystszej postaci z funkcjonalnością, która
odmieni Twoje spojrzenie na pracę w kuchni. Gładkie, proste
linie modelu Essence stanowią dopełnienie współczesnej
przestrzeni, podczas gdy działająca w trybie one-touch
technologia FootControl pozwala Ci ochronić powierzchnię
baterii przed dotykiem zabrudzonych dłoni.

30 311 000 / 30 311 DC0
Elektroniczna bateria
jednouchwytowa
z wyciąganą wylewką w kształcie L

Opcje kolorystyczne:
000/001 I StarLight Chrome |

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

Foot
Control

30 309 000
Zestaw do przezbrojenia
Każdą baterię z wyciąganą wylewką można
wzbogacić o technologię FootControl

40 535 000 / 40 535 DC0
Dozownik na mydło Cosmopolitan,
pojemność 0,4L

DC0/DC1 I SuperSteel

Pull-Out
Dual Spray

Speed
Clean

Comfort
Height

Forward
Rotating Lever
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GROHE
Footcontrol INSTALACJA
Instalacja baterii FootControl jest niezwykle prosta. Postępuj zgodnie z
wymienionymi poniżej krokami, a twoja bateria będzie gotowa do użycia
w zaledwie w kilka chwil. Żeby zapoznać się z pełną instrukcją instalacji,
zeskanuj kod QR po prawej stronie i zobacz instruktażowe video online.
Aby obejrzeć cały film instalacyjny na Youtubie,
zeskanuj kod QR za pomocą smartfona lub tabletu.

3. Zamontuj sterownik i elektrozawór, przykręcając je do ściany szafki kuchennej (max. odległość od baterii to 300 mm), 		
a następnie połącz je z zaworem mieszaczowym.

1. Przeprowadź 3 węże elastyczne przez płytę bazową i uszczelkę o-ring, umieść je pod baterią. Potem przeprowadź 		
węże zasilające przez otwór montażowy w zlewie. Zamontuj baterię pod zlewem za pomocą zestawu mocującego.

4. Najpierw umocuj żółty kabel uziemiający pod zlewem za pomocą dołączonej taśmy. Umieść czujnik na dolnej ścianie 		
szafki i przymocuj kabel od czujnika do płytki z czujnikiem FootControl.

2. Do obu trójników przyłącz elastyczne węże (ciepła&zimna woda) i połącz zawór mieszający z trójnikiem na zaworze 		
kątowym zimnej wody za pomocą jednego węża elastycznego.

5. Ustaw preferowaną temperaturę dla funkcji FootControl za zaworze mieszaczowym. Przetestuj i ciesz się 			
technologią FootControl!
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GROHE
footcontrol -FAQ
W jaki sposób mogę regulować temperaturę i
przepływ wody?
Bateria może być obsługiwana w sposób tradycyjny,
czyli przy użyciu mechanicznej dźwigni.

Jakiej temperatury i natężenia przepływu wody
mogę się spodziewać przy zastosowaniu funkcji
FootControl?
FootControl pozwala na włączanie przepływu zarówno
ciepłej, jak i zimnej wody, a także na ustawienie natężenia
strumienia. Dostosuj preferowaną temperaturę wody za
pomocą zaworu mieszaczowego - ustawienia możesz
zmienić, kiedy tylko zechcesz.

W jakim miejscu należy umieścić czujnik
FootControl, aby mieć pewność, że działa
właściwie?
Aby zapewnić mu najlepsze działanie, czujnik
FootControl powinien znajdować się na dole szafki,
za panelem (maksymalna grubość 25 mm)
albo gdziekolwiek w kuchni w zasięgu 1,10 od baterii.

Co zrobić, żeby aktywować czujnik FootControl?
Przepływ wody uruchomi się i zakończy, kiedy
przytrzymasz stopę w pobliżu czujnika FootControl.

Co się stanie, jeśli nie zatrzymam strumienia wody,
który został uruchomiony za pomocą FootControl?

W jaki sposób zasilana jest funkcja FootControl?
Technologia FootControl do działania wymaga baterii
zasilającej.

Jaką żywotność ma bateria zasilająca funkcję
FootControl?
Zależy to przede wszystkim od częstotliwości, z którą
będziesz używać funkcji FootControl. Baterie zasilające
są bardzo trwałe i wystarczają na ok. od 2 do 4 lat
użytkowania.

Po czym poznam, że potrzebna jest wymiana
baterii zasilających technologię FootControl?
Kiedy bateria się zużyje, funkcja FootControl przestanie
działać. Około. miesiąca wcześniej, strumień wody będzie
pulsować trzykrotnie podczas aktywacji funkcji
FootControl, żeby zasygnalizować, że bateria zasilająca
jest na wyczerpaniu.

Czy mogę wciąż używać baterii kuchennej,
jeśli funkcja FootControl będzie niedostępna
(ze względu na brak zasilania)?
Oczywiście. Możesz uruchamiać baterię tradycyjnie,
za pomocą dźwigni.

Czy mogę zainstalować technologię FootControl
w baterii kuchennej, którą aktualnie posiadam?

Bez obaw! Ze względów bezpieczeństwa przepływ wody
zatrzyma się automatycznie po 60 sekundach.

Tak, za pomocą zestawu do przezbrojenia można
udoskonalić technologią FootControl każdą baterię,
która posiada wyciąganą wylewkę.

Czy mogę wyczyścić baterię, nie obawiając się,
że uruchomię przepływ wody?

Czy baterie zasilające funkcję FootControl działają
także w ekstremalnych warunkach klimatycznych?

Tak, możesz czyścić tę baterię jak każdą inną baterię
kuchenną, ponieważ technologia FootControl nie
uruchomi się podczas czyszczenia.

Z pewnością. Nawet przy temperaturze 40°C i wysokiej
wilgotności powietrza (80%) - baterie te działają niezawodnie.

