Warunki prawidłowego montażu

WZÓR

WZÓR

Przed montażem dokładnie oczyścić przewody przyłączające wodę ( przepłukać ).
Mieszacz baterii połączony jest w następujący sposób : lewa strona – ciepła woda,
prawa strona – zimna woda.

Czyszczenie baterii
UWAGA !!!
Do czyszczenia używać tylko ciepłej wody, a do wycierania miękkiej
ściereczki, ręcznika ( materiałów o miękkiej, łagodnej powierzchni ). Baterię
należy wytrzeć do sucha, unikając w ten sposób pojawiania się osadu. W żadnym
wypadku nie używać środków czyszczących, które mogłyby zniszczyć
powłokę ochronną. Nie należy stosować wszelkiego rodzaju środków
antykorozyjnych, zawierających np. kwasy czy alkohol.
Prosimy dokładnie przestrzegać zaleceń, w przeciwnym razie producent nie
ponosi odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia.
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KARTA GWARANCYJNA

Uprzejmie prosimy o zastosowanie się do powyższej instrukcji w zakresie
czyszczenia powierzchni baterii, która w tym przedmiocie wymaga szczególnej
uwagi. W przypadku nie zastosowania się do wskazówek możliwe jest
uszkodzenie powierzchni baterii, w szczególności baterii granitowych.
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WARUNKI GWARANCJI
1.

Firma Brenor.S.C. zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie baterii, na
które wystawiona jest niniejsza gwarancja.
2. Okres gwarancji licząc od daty zakupu towaru wynosi:
•
2 lata na szczelność głowicy,
•
12 miesięcy na pozostałe elementy w tym na powłokę
kolorystyczną baterii.
3. Wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji można dochodzić tylko w
przypadku przedłożenia faktury z czytelną datą zakupu oraz
podstemplowaną przez punkt sprzedaży kartą gwarancyjną.
4. Nieprawidłowości w funkcjonowaniu lub uszkodzenia baterii wynikłe z
wadliwego materiału ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane
bezpłatnie w terminie 14 dni od daty dostarczenia baterii do miejsca
dokonania zakupu lub punktu serwisowego gwaranta.
5. W okresie gwarancji przysługuje prawo wymiany baterii na nową, wolną
od wad lub zwrotu gotówki w przypadku stwierdzenia wady fabrycznej
baterii, niemożliwej do usunięcia.
6. W przypadku niedostępności części zamiennych danego modelu lub
wycofania go ze sprzedaży, klient może otrzymać podobną baterię
będącą w ofercie handlowej firmy, która jest odpowiednikiem cenowym i
funkcjonalnym reklamowanego wyrobu.
7. W przypadku wymiany baterii na nową, okres gwarancji biegnie na nowo
od dnia wydania nowej baterii, natomiast gdy podjęto się naprawy, w
wyniku której wymieniona została tylko część baterii, okres gwarancyjny
biegnie na nowo tylko dla tej części.
8. Gwarancją nie są objęte :
•
uszkodzenia mechaniczne baterii,
•
uszkodzenia i wady wynikłe na skutek :
 niewłaściwego montażu, konserwacji, samodzielnych
przeróbek,
 niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania,
 zanieczyszczenia wody lub przewodów sieci wodociągowej.
9. Powierzchnie chromowane i pokryte powłoką nie powinny nosić śladów
uszkodzeń spowodowanych niefachowym montażem, nieodpowiednim
użytkowaniem, bądź czyszczeniem niewłaściwymi środkami.
10. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu powierzchni przy zakupie,
przed zamontowaniem. W przypadku późniejszego zgłoszenia
uszkodzenia powierzchni reklamacja nie zostanie uwzględniona.
11. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Użytkownik pokrywa wszelkie
koszty związane z przystąpieniem do tego zgłoszenia.
12. Zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie ( np. piasek, drobne
kamienie ) mogą stać się przyczyną uszkodzenia głowicy baterii i

słuchawki, przy bateriach z wyciąganą wylewką. W związku z tym,
wymagane jest zamontowanie zaworów kątowych z filtrem w
przyłączeniu przed baterią stojącą, bądź uszczelek z sitkami do baterii
ściennych. W przeciwnym wypadku reklamacje nie będą uznawane.
13. Użytkownik zobowiązany jest do czyszczenia perlatora w baterii lub
słuchawki.
14. Nie spełnienie powyższych warunków spowoduje utratę uprawnień
wynikających z niniejszej gwarancji. Klient zobowiązuje się do
zapoznania z warunkami gwarancji oraz ich przestrzegania.

Dane techniczne
•
•
•

Ciśnienie wody
 zalecane 1 – 5 bar;
 większe niż 5 bar konieczność zainstalowania reduktora;
Maksymalna temperatura 80°C
Podłączenia do instalacji:
ciepła woda – lewa;
zimna woda – prawa;

Prawidłowy montaż baterii z wyciąganą wylewką.

Wylewka baterii z wyciąganą wylewką powinna być
skierowana na środek komory zlewozmywaka.
Dzięki takiemu usytuowaniu nie będzie problemów
z wyciąganiem słuchawki i zapobiegnie
to uszkodzeniom węża.

