INSTRUKCJA MONTAŻU
ZLEWOZMYWAKA WPUSZCZANEGO W BLAT
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MONTAŻ KROK PO KROKU

1) Obrysuj kontur szablonu w wybranym
miejscu na blacie

2) Wykonaj otwory w rogach obrysu (od
wewnątrz)

3) Umieść wspornik pod częścią blatu,
który chcesz wyciąć.

4) Wytnij zaznaczony kontur za pomocą
wyrzynarki

5) Połóż zlew do góry nogami na stole i
zainstaluj kran i akcesoria

6) Nałóż ciągłą ścieżkę silikonu na spód
ramy zlewu, około 0,5 cm od obwodu

7) Włóż zlew do otworu w blacie,
przyciśnij do blatu i pozwól silikonowi
wyschnąć przez 30 minut.

8) Podłącz syfon i kran i ciesz się nowym
zlewem Lavello

INSTRUKCJA MONTAŻU
ZLEWOZMYWAKA PODBLATOWEGO

Lavello zaleca, aby zlewy podblatowe były instalowane przez profesjonalnego i doświadczonego instalatora.
Ze względu na różnorodność materiałów blatów kuchennych, niniejsza instrukcja nie obejmuje procesu wycinania w
blacie otworu do komory zlewu. Wykonanie otworu powinno zostać zlecone specjaliście. Zalecamy, aby otwory były o 1
cm mniejsze niż komora zlewozmywaka (0,5 cm z każdej strony). Szablon do wycięcia takiego otworu jest w kartonie z
zamówieniem.
1. Obróć blat i zlew do góry nogami.
Umieść zlewozmywak dokładnie nad
uprzednio przygotowanym otworem
i obrysuj go ołówkiem (patrz rys. 1).
Zdejmij zlew z blatu.
2. Zaznacz w równych odległościach
od siebie miejsca do wiercenia
otworów - 1 cm od konturu. Będą
one służyły do montażu zaczepów
do zlewu, które utrzymają go w
miejscu. (patrz rys. 2).
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3. Wywierć otwory w blacie w
oznaczonych miejscach.
Szerokość otworów powinna być co
najmniej 3 mm większa niż
szerokość łebka śruby od zaczepu.
Głębokość powinna wynosić co
najmniej 1,2 cm.
zlew

4. Oczyść otwory z pozostałości po
wierceniu i odtłuść je np. patyczkiem
higienicznym nasączonym
rozpuszczalnikiem.
Do suchych otworów wlej klej
epoksydowy (do kamiennych
blatów) lub silikon. (patrz rys. 3)
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5. Gdy klej jest jeszcze świeży umieść
głowki śrub w otworach (patrz rys.
4)
6. Nałóż ciągłą warstwę silikonu na
ramę zlewozmywaka, około 1 cm od
obwodu. (patrz rys. 5)
7. Gdy silikon jest jeszcze świeży,
odwróć zlewozmywak do góry
dnem, ustaw go na blacie
kuchennym i popraw jego położenie
względem przygotowanego otworu.
Przyciśnij zlew do blatu i umieść
zaczepy na śrubach (patrz rys. 6).
8. Poczekaj, aż klej w otworach
wyschnie. Przykręć zaczepy we
właściwej kolejności (patrz rys. 6).
Dostarczono dwie nakrętki do
każdego zacisku - druga ma
zapobiec odkręceniu pierwszej
(patrz rys. 7).
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GWARANCJA NA ZLEWOZMYWAKI GRANITOWE LAVELLO

1.

Poniższe określenia zawarte w niniejszych Warunkach
Gwarancji będą miały następujące znaczenie:

„Gwarancja” oznacza uprawnienia oraz obowiązki
wynikające z niniejszych Warunków Gwarancji oraz
przepisów Kodeksu cywilnego;
b.
„Sprzęt” oznacza zakupiony zlewozmywak granitowy
oraz zlewozmywak granitowy wolny od wad, który
uprawniony z Gwarancji otrzymał zamiast
wadliwego Sprzętu;
c.
„Gwarantem” oznaczona została: Lavello s.c, ul.
Narutowicza 36, 64-100 Leszno;
d.
„Siła Wyższa” oznacza jakiekolwiek zewnętrzne
zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, któremu
Gwarant lub Punkt Serwisowy dokonujący lub
mający dokonać naprawy gwarancyjnej Sprzętu nie
są w stanie zapobiec i na które to zdarzenie nie
mają wpływu, co obejmuje między innymi
zamieszki, strajki, spory zbiorowe, konflikty zbrojne
oraz klęski żywiołowe;
e.
„Uprawniony z Gwarancji” oznacza osobę, która
nabyła Sprzęt od Producenta, oraz każdego
następnego właściciela Sprzętu posiadającego Kartę
Gwarancyjną, który nabył skutecznie prawo do
wykonywania uprawnień z tytułu Gwarancji.
2. Gwarant udziela Gwarancji na Sprzęt na okres 10 lat od daty
jego sprzedaży.

d.
e.

a.

3. Uprawniony z Gwarancji może dochodzić swoich praw
również po zakończeniu okresu gwarancyjnego określonego
powyżej w punkcie 2. W takim przypadku spoczywa na nim
obowiązek udowodnienia, iż ujawnienie się wady Sprzętu
nastąpiło przed upływem tego terminu.

12.

13. Wszelkie wady mechaniczne muszą być zgłoszone
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do siedmiu
dni od daty ich zauważenia. Należy również zaprzestać
montażu bądź używania wadliwego produktu. W przypadku
nie spełnienia tych warunków reklamacja z tytułu gwarancji
nie zostanie uznana. Gwarant zastrzega sobie prawo do
każdorazowej weryfikacji przyczyny powstania uszkodzeń.
Ciężar dowodu momentu, w którym wada została
zauważona, spoczywa na Kliencie.
14.

4. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
5. Okres gwarancji liczy się od daty zakupu, potwierdzonej
dowodem zakupu.
6. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fabryczne.
7. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wady lub
uszkodzenia produktu należy niezwłocznie zaprzestać jego
użytkowania lub montażu, jak również powiadomić o usterce
Gwaranta. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za
wszelkie szkody wynikłe z użytkowania wadliwego produktu.
8.

10. W przypadku niedotrzymania przez Gwaranta terminów
wymienionych w punkcie 7 gwarancji, klientowi przysługuje
prawo do przedłużenia okresu gwarancji na produkt o czas
oczekiwania na rozpatrzenie reklamacji.
11. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia produktu
spowodowane:
a.
b.

c.

montażem niezgodnym z załączoną przez
producenta instrukcją montażu;
użyciem do montażu nieodpowiednich narzędzi lub
materiałów – niewłaściwą eksploatacją, tj.
niezgodną z przeznaczeniem sprzętu i instrukcją
obsługi;
niewłaściwym przechowywaniem produktu lub
transportem, w tym transportem w sposób
odmienny niż uzgodniony w Gwarantem w związku
z korzystaniem z uprawnień z Gwarancji (vide: pkt
13 niniejszej Gwarancji);

Zgłaszając roszczenie, uprawniony z tytułu gwarancji winien
uprzednio uzgodnić z Gwarantem sposób odesłania
wadliwego sprzętu. Niezależnie jednak od wybranego
sposobu odesłania towaru, koszty dostarczenia urządzenia
do Gwaranta pokrywa Klient.

15. Udowodnienie praw do gwarancji, możliwe jej poprzez
przedstawienie dowodu sprzedaży lub innego wiarygodnego
dowodu zakupu. Klient jest również zobowiązany dopełnić
wszystkie inne wymagania niniejszej gwarancji – określone w
punkcie 11.
16.

Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni.

9. W sytuacjach niezależnych od Gwaranta, w tym działania Siły
Wyższej termin rozpatrzenia reklamacji produktu zostanie
przedłużony o czas oddziaływania Siły Wyższej lub czasu
trwania przeszkód od Gwaranta niezależnych.

dokonaniem samodzielnych napraw i przeróbek;
wytrącaniem się osadów z wody użytkowej lub jej
nieodpowiednią jakością;
f.
nieodpowiednimi parametrami wody użytkowej;
g.
niewłaściwą pielęgnacją produktu, np. stosowaniem
niewłaściwych środków i akcesoriów czyszczących;
h.
uszkodzeniami mechanicznymi bądź termicznymi
spowodowanymi niewłaściwym obchodzeniem się z
produktem;
i.
zużyciem w czasie normalnej eksploatacji;
j.
niewłaściwymi czynnościami związanymi z
konserwacją, czyszczeniem produktu, instalacją i
regulacją opisanych w instrukcji obsługi, bądź
wymaganych dla produktu prawidłowej eksploatacji;
k.
temperaturą powyżej 280 stopni Celsjusza.
Ze względu na proces produkcji zlewów (wypalanie w
wysokiej temperaturze) wymiary podane na stronach z
ofertami są przybliżone i mogą się różnić do 5 mm.
Reklamacji z tytułu mniejszej różnicy nie przyjmujemy.

Klientowi przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy
wolny od wad lub zwrot ceny zakupu towaru. Zwrot ceny
zakupu towaru przysługuje klientowi tylko w przypadku, gdy
Gwarant nie będzie miał możliwości wymiany sprzętu na
nowy.

17. Towar, wymieniony na nowy będzie fabrycznie nowy oraz
będzie stanowił dokładny odpowiednik towaru, w którym
ujawniła się wada.
18. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za deklaracje osób
trzecich.
19.

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie
zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu niezgodności
towaru z umową.

20. We wszelkich kwestiach nie uregulowanych w niniejszych
Warunkach Gwarancji będą miały zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, a w szczególności postanowienia
artykułów 577–581.

INSTRUKCJA PIELĘGNACJI I UŻYTKOWANIA
ZLEWOZMYWAKA GRANITOWEGO

Aby utrzymać zlewozmywak w należytym stanie
estetycznym i technicznym nie należy dopuszczać do
sytuacji mogących spowodować uszkodzenia mechaniczne,
termiczne lub chemiczne.
1. Do czyszczenia nie stosować żadnych ostrych
przedmiotów ani materiałów ściernych mogących
powodować zarysowania lub inne uszkodzenia powierzchni.
2. Nie wolno używał agresywnych lub ścierających środków
zawierających kwasy, rozpuszczalniki, chlor i pochodne oraz
innych substancji trących.
3. Okresowo zaleca się przeprowadzać czyszczenie
odpływów i syfonów ogólnie dostępnymi na rynku do tego
środkami, stosując się do zaleceń producenta danego
środka.
4. Powierzchnię zlewozmywaka myć czystą wodą z
dodatkiem delikatnych środków czyszczących nie
powodujących zarysowania powierzchni (mleczka, płyny,
żele), używając miękkiej gąbki lub ściereczki.
5. Należy bezwzględnie unikać kontaktu zlewozmywaka z
wszelkiego rodzaju lakierami, zmywaczami do paznokci,
rozpuszczalnikami, zapalonymi papierosami itp.
6. Substancje silnie barwiące powinny być zmywane
możliwie jak najszybciej.

7. Po zakończeniu zmywania należy wytrzeć zlewozmywak
do sucha, co ograniczy powstawanie osadu wapiennego z
wody na jego powierzchni.
8. Wrzucanie do zlewozmywaka sztućców lub innych
twardych, ciężkich lub ostrych przedmiotów może w
niektórych przypadkach spowodować uszkodzenie
powierzchni.
9. Silny nacisk ostrymi przedmiotami może spowodować
powstanie rys - nie należy kroić i przecinać produktów
żywnościowych bezpośrednio na żadnej z części
zlewozmywaka, najlepiej używać w tym celu desek do
krojenia.
10. Nie wolno odstawiać rozgrzanych naczyń bezpośrednio
na powierzchnię zlewozmywaka (naczynia rozgrzane na
kuchence mogą mieć temperaturę nawet do 400 st.), może
to spowodować trwale uszkodzenia powierzchni.
11. Regularnie stosować nieagresywne (np. ocet, kwasek
cytrynowy) środki usuwające osady wapienne, zanim ich
warstwa spowoduje utratę walorów estetycznych (w
zależności od jakości i twardości wody oraz częstotliwości
użytkowania, zalecamy 1-2 w miesiącu).
12. W celu impregnacji zlewozmywaka co 2-3 tygodnie
można na suchą ściereczkę nalożyć olej jadalny i wetrzeć go
w suchy zlewozmywak (pozostawić na noc).

