
Zlewozmywaki HANSLOREN 

PIELĘGNACJA
Pielęgnacja zlewozmywaka ogranicza się do odpowiednio częstego mycia łagodnymi środkami czystości nie zawierającymi substancji
ściernych, silnych kwasów nieorganicznych lub rozpuszczalników. Po umyciu wskazane jest osuszenie powierzchni miękką ściereczką,
aby nie dopuścić do powstania plam z osadu wapiennego. Silne zabrudzenia należy usuwać łagodnymi środkami czyszczącymi przy
użyciu gąbki (nie szorować szczotką drucianą).
Należy dbać, żeby otwór przelewu był stale drożny.

INSTRUKCJA MONTAŻU
Zaleca się powierzenie montażu zlewozmywaka instalatorowi sanitarnemu. W przypadku montażu samodzielnego należy zaopatrzyć
się we właściwe narzędzia i materiały pomocnicze.
Przed przystąpieniem do montażu należy obchodzić się ze zlewozmywakiem ostrożnie, nie uderzać nim o twarde przedmioty, nie
obciążać niczym, nie dopuszczać do kontaktu z chemikaliami.
Sprawdzić czy wymiary zlewozmywaka pasują do blatu i szafki kuchennej. 
Czynności montażowe należy wykonywać w rękawicach roboczych.

1. Na spodniej stronie zlewozmywaka sprawdzić czy podfrezowanie otworów pod baterie (lub osprzęt dodatkowy) jest
równomierne, gładkie jednakowe na całej długości frezu.

2. Sprawdzić czy oznaczone naklejką miejsce wybicia otworów na gładkiej stronie zlewu pokrywa się dokładnie z
podfrezowaniem spodniej strony.

3. Zamontować zaczepy do zlewozmywaka (wkrętak krzyżakowy PZ 2)
4. Ustalić miejsce zamontowania, z uwzględnieniem strony komory i ociekacza.
5. Według załączonego szablonu wyciąć otwór w blacie. Otwór nie może być wykonany zbyt ciasno -zlewozmywak powinien

mieć około 4mm miejsca na swobodne poruszanie. 
6. Wyciętą krawędź blatu dokładnie oczyścić z kurzu i starannie zabezpieczyć  silikonową masą uszczelniającą
7. Zlewozmywak ułożyć starannie w wycięciu blatu i wycentrować -zostawić na kilka minut, żeby swobodnie osiadł na silikonie.
8. Rozpoczynając od środkowo umieszczonych – dokręcać uchwyty mocujące-czynność przeprowadzać starannie i powoli, do

momentu dokładnego przylegania zlewozmywaka do powierzchni blatu. Unikać nadmiernego dokręcania. W przypadku
niedokładnego wycięcia otworu w blacie zbyt mocne dokręcenie uchwytów montażowych może spowodować naprężenie
konstrukcji i w efekcie pęknięcie zlewozmywaka.

9. Usunąć wyciśnięty nadmiar środka uszczelniającego.
10. W zamontowanym w blacie zlewozmywaki wykonać otwory na baterie. Do wykonania otworów w zlewozmywaku granitowym

należy użyć przecinaka i młotka o masie 150 g. [ Nigdy nie przebijać otworu od spodu zlewozmywaka!] Prosimy jednak
pamiętać, że wykonanie otworu jest trudne i wymaga od montażysty zachowania ostrożności i staranności.
Za błędnie przeprowadzoną czynność wykonania otworu i uszkodzenie zlewozmywaka odpowiedzialność ponosi wykonujący
otwór.

11. Przy pomocy przecinaka i młotka, starannie bez pośpiechu wykonać centralnie niewielki przelotowy otwór delikatnie
uderzając młotkiem w przecinak powiększyć otwór do potrzebnej wielkości (maksymalna średnica fi 35mm).

12. Do zamontowania zlewozmywaka w blacie z materiałów nasiąkliwych potrzebny jest środek zabezpieczający blat przed
wilgocią,np. silikon, który należy dokładnie rozprowadzić na brzegach i całej powierzchni wycięcia
otworu, aby zabezpieczyć blat przed niepożądanym działaniem wody.

13. Zainstalować baterię zlewozmywakową, uważając by nie uszkodzić przy tym zlewozmywaka.
14. Zamocować odpływ z przelewem i za pośrednictwem syfonu podłączyć do rury kanalizacyjnej.

GWARANCJA
Wszystkie zlewozmywaki Hansloren, spełniają europejskie normy jakości oraz są certyfikowane przez szwajcarskie laboratoria. 
Firma Hansloren (Gwarant) gwarantuje, że produkty zostały skonstruowane i wyprodukowane bez żadnych wad i usterek.
Odpowiedzialność gwaranta dotycząca zlewozmywaków obejmuje wyłącznie udowodnione, ukryte, strukturalne wady lub usterki
materiałowe, tj. odbarwienia i pęknięcia wewnętrzne powstałe z przyczyn tkwiących w  sprzedanych produktach. Przy prawidłowym
użytkowaniu zgodnym z załączonymi instrukcjami będą funkcjonowały prawidłowo. Zlewozmywaki przeznaczone są do użytku
domowego.
Gwarant udziela 5letniej gwarancji na zlewozmywak Hansloren. Gwarancją nie są objęte akcesoria dodatkowe takie jak: koszyk,
odpływ, syfon i inne.
Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady lub usterki produktów powstałe na skutek:

• uszkodzeń mechanicznych zawinionych przez Instalatora, Użytkownika lub Kupującego, a w szczególności wynikające z
nieprawidłowego montażu lub demontażu dokonanego przez Kupującego, Użytkownika lub Instalatora

• zastosowania części nieoryginalnych przy montażu, oraz samodzielnych przeróbek produktu
• niewłaściwej konserwacji i pielęgnacji, 

Początek biegu okresu gwarancji wyznacza data sprzedaży produktu. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest przedłożenie faktury zakupu
produktu.
Konsument zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcjami montażu i konserwacji oraz do ich przestrzegania.
Reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie po ujawnieniu usterki lub wady, ale nie później niż 14dni od daty jej wykrycia.
Gwarant zobowiązuje się odpowiedzieć na zgłoszoną reklamację w terminie 10dni roboczych.
Wady lub usterki mieszczące się w ramach gwarancji będą usuwane w najkrótszym możliwym czasie, Gwarant zastrzega sobie
możliwość wydłużenia terminu jeżeli zajdzie uzasadniona tego konieczność.
Gwarant zastrzega sobie prawo do wyboru sposobu usunięcia usterek lub wad.
Gwarant zastrzega sobie prawo do zmian produkcyjnych związanych z postępem technicznym.
Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z
niezgodności towaru z umową zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczegolnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz
zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.02.141.1176).


