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Szanowni Państwo!

Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem montażu i użytkowania zle-

wozmywaka prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją. Zawiera ona istotne informacje odno-

śnie montażu i użytkowania produktu.

UWAGI PRZED MONTAŻEM

Dostawca tego produktu nie może ponosić odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia powstałe w 

trakcie instalacji, jeżeli nie przestrzegano zasad ujętych w niniejszej instrukcji.

Proszę dokładnie zapoznać się z poniższymi punktami, aby unikać czynności, które mogłyby trwale 

uszkodzić zlewozmywak.

UWAGA : Rozpakować zlewozmywak i sprawdzić zawartość akcesoriów i stan produktu – szczególną 

uwagę należy zwrócić na ewentualne uszkodzenia transportowe.

UWAGA : Zamieszczone w instrukcji zdjęcia i rysunki mają charakter poglądowy (schematyczny). 

Różnice pomiędzy rysunkami a fizycznym wyglądem towaru nie mogą być podstawą do reklamacji.

UWAGA : Produkt przeznaczony wyłącznie do niekomercyjnego użytku domowego.
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SZABLON, PRZYGOTOWANIE OTWORU POD ZLEWOZMYWAK.

UWAGA : Szablon należy wyciąć z opakowania zlewozmywaka.

1. Po przygotowaniu blatu i określeniu przyszłego położenia zlewozmywaka należy przyłożyć 
szablon do płaszczyzny blatu, zwracając szczególną uwagę na położenie komór i całego 

zlewozmywaka w stosunku do krawędzi blatu, elementów mebli kuchennych i innych części 

wyposażenia znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie. W celu uniknięcia przesuwania się 
szablonu radzimy podkleić go za pomocą taśmy samoprzylepnej.

2. Używając miękkiego ołówka obrysować szablon zachowując jak najmniejszą odległość od jego 
krawędzi.

3. Usunąć szablon. Narysowana linia wyznacza dokładnie kształt wymaganego otworu.

4. Nawiercić wiertarką odpowiedni otwór, od którego rozpocznie się wycinanie. Ciąć brzeszczo-

tem, starając się utrzymać ostrze w pozycji zbliżonej do pionowej. Prowadzić brzeszczot po 
wewnętrznej stronie narysowanej linii.

ZAMOCOWANIE ZLEWOZMYWAKA W BLACIE:

1. Zamontować zaczepy do zlewozmywaka. 

2. Przykleić załączoną uszczelkę do spodniej części zlewozmywaka i umieścić go w otworze.

3. Dokręcić śruby znajdujące się w zaczepach.

4. Teraz należy podłączyć baterię, syfon lub inne dodatkowe akcesoria.

zlewozmywak

zaczep

zlewozmywak

zaczep

uszczelka blat
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KONSERWACJA I CODZIENNE UŻYTKOWANIE

Zlewozmywak wykonany jest ze stali o podwyższonej odporności na rdzewienie. Pod warunkiem za-

stosowania się do poniższych zaleceń przez długi okres będzie cechował się znakomitym wyglądem 

i właściwościami użytkowymi.

1. Należy unikać kontaktu z silnymi zasadami jak amoniak lub wodorotlenek sodowy, podchloryn 

sodu, rozpuszczalniki do farb i lakierów oraz innymi substancjami zawierającymi niszczące 
czynniki.

2. Zlewozmywak może wytrzymać wysokie temperatury, jednak nie jest zalecenie bezpośrednie 
stawianie na nim gorących naczyń.

3. Powierzchnie zlewozmywaka mogą zostać uszkodzone w przypadku kontaktu z ostrymi przed-

miotami (noże, widelce, itp.).  Należy zachować szczególną ostrożność w czasie mycia takich 
przedmiotów w zlewozmywaku. Nie jest dopuszczalne krojenie produktów na zlewozmywaku.

4. Do czyszczenia zlewozmywaka należy używać płynnych detergentów i wody. Powierzchnię zle-
wozmywaka należy czyścić i wycierać za pomocą miękkiej ściereczki. Zabronione jest używanie 

środków chemicznych zawierających środki cierne, kwasy, zasady lub inne substancje aktywne 

chemicznie. Niedopuszczalne jest również stosowanie metalowych myjek i szczotek. Zaleca się 
zlewozmywak czyścić raz dziennie.

5. Substancje silnie plamiące, jak np. barwniki czy soki z owoców, powinny być zmyte jak naj-
szybciej. Ich pozostawienie może doprowadzić do powstania niemożliwych do usunięcia plam 

na powierzchni zlewozmywaka.

6. Należy chronić zlewozmywak przed osadzaniem się wszelkich osadów wapiennych z wody. 
W przypadku powstania osadów z kamienia można próbować usunąć je za pomocą roztworu 

octu z wodą. Po odkamienieniu należy zlewozmywak starannie wypłukać.

7. Po każdym użyciu zaleca się zlewozmywak opłukać wodą i wysuszyć.

Naszą misją jest projektowanie oraz produkcja elementów 

wyposażenia łazienek i kuchni cechujących się funkcjonalnością, 

nowoczesnym wzornictwem i umiarkowanymi cenami.  

Swoim klientom dostarczamy ekonomiczne w użytkowaniu 

urządzenia poprawiające komfort i jakość codziennego życia. 

Jesteśmy firmą przyjazną swojemu otoczeniu pod względem 

technologicznym, ekonomicznym i społecznym. 

Działamy zgodnie z systemem zarządzania jakością  

ISO 9001:2008.
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