Záruční list – CZ
na vodovodní baterie Sinks ARMANDO VICARIO
Dovozce: Sinks s. r. o., Stará Ovčárna 2174, 356 01 Sokolov
Záruční doba
1. Všechny baterie Sinks ARMANDO VICARIO jsou jednotlivě zkoušeny výrobcem a na základě provedených zkoušek jsou
poskytovány tyto záruční doby:
5 let na těsnost keramické kartuše, 2 roky na všechny ostatní části baterie ve smyslu občanského zákoníku.
Záruční podmínky
1. Záruka se vztahuje výhradně na závady výrobního charakteru. Nevztahuje se na závady vzniklé neodbornou manipulací,
mechanickým poškozením, poškozením znečištěnou vodou a usazováním vodního kamene.
2. Záruka poskytovaná na těsnost keramické kartuše je platná pouze za podmínky osazení přívodů vody filtry zachycujícími hrubé
nečistoty ve vodě.
3. Záruční list musí být potvrzen prodejnou, která baterii prodala a musí být vyplněny všechny údaje (viz níže část „Údaje
o prodeji“).
4. V případě uplatnění reklamace je nutné předložit prodejní doklad a vyplněný záruční list.
Nedodržení záručních podmínek je příčinou ztráty záruky.
Návod na instalaci vodovodní baterie
1. Před samotnou montáží vodovodní baterie je nutné propláchnout vodovodní řád z důvodu odstranění nečistot v potrubí.
2. Instalaci doporučujeme provést v oboru vyučeným instalatérem či odbornou firmou.
3. Po instalaci baterie odmontujte perlátor baterie, otevřete páku v centrální poloze do maximální průtokové polohy. Následně
otevřete uzávěr vody a nechte baterii propláchnout od případných nečistot.
4. Po ukončení montáže a proplachu baterie překontrolujte těsnost všech závitů.
Provozní podmínky
1. Maximální teplota teplé vody 80 °C
2. Maximální tlak 1,0 MPa
3. Doporučený provozní tlak 0,1–0,5 MPa
4. Při překročení tlaku 0,8 MPa doporučujeme osazení regulátoru tlaku
Údržba
1. Pro čištění povrchu baterie je nutné používat mýdlovou vodu nebo výhradně tekuté prostředky bez abrazivních přísad,
agresivních látek a kyselin.
2. Mechanické čištění se provádí měkkým hadříkem.
3. Případně vzniklý vodní kámen čistíme octovým roztokem, následně opláchneme vodou a otřeme do sucha.
4. V závislosti na kvalitě a čistotě vody je pro bezvadnou funkci baterie nezbytné zajistit občasné pročištění perlátoru tak, aby
nedocházelo ke snížení průtoku vody.

Údaje o prodeji
Typ baterie a barva:
Datum prodeje:
Razítko a podpis prodejce:

Datum montáže:
Montáž provedla firma:

