KONSERWACJA I CODZIENNE UŻYTKOWANIE
Państwa nowy luksusowy zlewozmywak granitowy wprowadzi szereg udogodnień
do Waszej kuchni.
Aby utrzymać go w znakomitej formie i wykorzystać w pełni jego walory wystarczy
stosować się do prostych zaleceń podanych niżej.
Silne zasady jak amoniak lub wodorotlenek sodowy, silne rozpuszczalniki do farb i
lakierów oraz inne nie rozcieńczone substancje zawierające niszczące czynniki
chemiczne najlepiej stosować z dala od zlewozmywaka, gdyż mogą one mieć
wpływ na pogorszenie stanu powierzchni.
Państwa zlewozmywak może wytrzymać bardzo wysokie temperatury, jednak
zestawianie na zlewozmywak bardzo gorących naczyń może mieć wpływ na
uszkodzenie ewentualnych akcesoriów.
W normalnych warunkach zlewozmywak nie może zostać uszkodzony przez
upuszczenie na jego powierzchnię standardowych narzędzi kuchennych (jak
sztućce, szklanki, garnuszki itp.) ani zarysowany przy codziennych pracach w
kuchni. Jednakże istnieje możliwość w wyjątkowych przypadkach, przy
ekstremalnie silnym uderzeniu lub nacisku twardym i ostrym narzędziem, że
powierzchnia zlewozmywaka zostanie wyszczerbiona lub nacięta.
Zalecamy aby nie kroić i nie przecinać produktów żywnościowych bezpośrednio
na żadnej z części zlewozmywaka, najlepiej używać w tym celu desek do krojenia.
Czyszczenie zlewozmywaka.
Zalecanym sposobem czyszczenia Państwa zlewozmywaka po użyciu jest
przemywanie go płynnymi środkami czyszczącymi i wodą. Powierzchnia może być
następnie wytarta do sucha czystą i miękką ściereczką. Ten sposób czyszczenia
stosowany regularnie powinien być wystarczający do utrzymania powierzchni
zlewozmywaka w idealnym stanie.
Silnie plamiące substancje, jak barwniki lub soki z warzyw i owoców powinny być
zmyte jak najszybciej.
Nie wolno pozostawiać do wyschnięcia skoncentrowanych wybielaczy na
powierzchni zlewozmywaka, gdyż mogą one spowodować trwałe odbarwienie
materiału.
Jeżeli mieszkacie Państwo na obszarze, gdzie woda jest twarda, starajcie się
zabezpieczać swój zlewozmywak przed powstawaniem osadów wapiennych,
których występowanie może powodować wrażenie matowienia powierzchni.
Osady z kamienia można łatwo usunąć przy pomocy słabego kwasu, np. octu.

KARTA GWARANCYJNA
Warunki gwarancji:
1. Brenor udziela 25 letniej gwarancji na zlewozmywaki granitowe, a w
przypadku ujawnienia w tym okresie niżej wskazanych wad fizycznych,
zobowiązuje się do wykonania obowiązków o których mowa w pkt. 5,
jeśli tkwiły one w rzeczy sprzedanej.

Gwarancja obejmuje wyłącznie:
ukryte strukturalne wady materiałowe, a więc odbarwienia i pęknięcia
wewnętrzne;
odkształcenia fabryczne powstałe w procesie produkcyjnym.
2. Gwarancja nie obejmuje:
- uszkodzeń powierzchni zewnętrznych zlewozmywaka, które istniały
w chwili zakupu i nie zostały zgłoszone sprzedawcy w chwili zakupu;
- uszkodzeń i wad powstałych wskutek:
*nieprawidłowego montażu
*niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania i
konserwacji
- kosztów demontażu i ponownego montażu w przypadku wymiany
zlewozmywaka na nowy.

____________________________
.data zakupu i podpis sprzedawcy

3. Karta gwarancyjna jest ważna jedynie z pieczęcią sprzedawcy (lub
producenta) i rachunkiem zakupu.
4. W celu wykorzystania uprawnień z tytułu gwarancji Kupujący
zobowiązany jest zgłosić się do punktu sprzedaży, określając pisemnie
ujawnioną wadę. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 21 dni.
5. Jeśli w ciągu terminu gwarancji ujawnią się wady fizyczne rzeczy
sprzedanej Brenor zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy wolnej od
wad bądź zwrotu otrzymanej kwoty, według wyboru Firmy.
6. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami gwarancji i do
przestrzegania instrukcji użytkowania.
7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Użytkownik pokrywa wszelkie
koszty związane z przystąpieniem do tego zgłoszenia.
8. W razie zaginięcia, utraty karty gwarancyjnej następuje utrata
uprawnień gwarancyjnych a duplikaty karty gwarancyjnej nie będą
wydawane.

Sprzedawca

Data zgłoszenia

Data naprawy

INSTRUKCJA MONTAŻU ZLEWOZMYWAKA DLA INSTALATORA
Uwaga dla instalatora
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.
Rozpakować zlewozmywak i sprawdzić zawartość akcesoriów i stan produktu –
szczególną uwagę należy zwrócić na ewentualne uszkodzenia transportowe.
Każdy egzemplarz jest dokładnie sprawdzany przez odpowiednie działy kontroli
producenta przed zapakowaniem.
Szablon, przygotowanie otworu pod zlewozmywak:
Po przygotowaniu blatu i określeniu przyszłego położenia
zlewozmywaka należy przyłożyć szablon do płaszczyzny blatu,
w celu uniknięcia przesuwania się szablonu radzimy podkleić go
za pomocą taśmy samoprzylepnej, 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.
Używając miękkiego ołówka obrysować szablon zachowując jak
najmniejszą odległość od jego krawędzi.
Usunąć szablon. Narysowana linia wyznacza dokładnie kształt
wymaganego otworu.
Nawiercić wiertarką odpowiedni otwór, od którego rozpocznie się
wycinanie. Ciąć brzeszczotem, starając się utrzymać ostrze w
pozycji zbliżonej do pionowej. Prowadzić brzeszczot po
wewnętrznej stronie narysowanej linii.
Zamocowanie zlewozmywaka w blacie:
Nanieść na brzeg zlewozmywaka cienką warstwę silikonu
uszczelniającego (zapobiegnie to przedostawaniu się wody pod
zlewozmywak)
Umieścić zlewozmywak dokładnie w przygotowanym otworze.
Dokręcić blaszki mocujące.
Teraz należy podłączyć baterię, syfon i ewentualne inne urządzenia dodatkowe –
zgodnie z dołączonymi rysunkami.

