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SZANOWNI KLIENCI, 

staliście się Państwo użytkownikami zlewozmywaka granitowego marki KERNAU. Zlewozmywak 

ten został zaprojektowany i wykonany z myślą o spełnieniu Państwa oczekiwań i z pewnością 

będzie on stanowił integralną część nowocześnie wyposażonej kuchni.  

 

W celu jak najlepszego wykorzystania zlewozmywaka, radzimy uważnie przeczytać poniższe 

informacje i zachować je na później do wglądu. 

Życzymy satysfakcji i zadowolenia z wyboru zlewozmywaka naszej marki. 

 

 

 

 

MONTAŻ  
 

Dostawca tego produktu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia powstałe w trakcie 

instalacji na wskutek nieprzestrzegania zasad ujętych w niniejszej instrukcji.  

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi punktami, aby unikać czynności, które mogłyby 

trwale uszkodzić zlewozmywak. 

 

 Zanim przystąpimy do montażu zlewozmywaka należy sprawdzić, czy na skutek transportu 

nie nastąpiło jakiekolwiek uszkodzenie. 

 Z uwagi na ryzyko skaleczenia prosimy zachować szczególną ostrożność podczas montażu 

zaczepów zlewozmywakowych. Zalecane jest użycie rękawic ochronnych. 

 Zaleca się zlecić montaż wykwalifikowanemu instalatorowi, gdyż nieprawidłowa instalacja 

skutkuje utratą gwarancji. 

 Powierzchnie, do których montowane są zlewozmywaki, muszą posiadać odpowiednią 

nośność, aby wytrzymać obciążenie powstające podczas montażu i użytkowania. 

 Należy odtłuścić powierzchnie, na które nakładany będzie sylikon. 

 Należy zwróci uwagę na wypoziomowanie płaszczyzny, na której będzie zainstalowany 

zlewozmywak. 

 Przed zamontowaniem zlewozmywaka należy wcześniej przygotować doprowadzenie  

i odprowadzenie wody. 

 Zlewozmywak można użytkować dopiero po 12 godzinach od zamontowania (schnięcie 

silikonu). 

 W przypadku zlewozmywaków granitowych może wystąpić subiektywne wrażenie różnic  

w odcieniach wynikających ze sposobu oświetlenia oraz różnorodności kształtów. 

 Zlewozmywak należy montować tylko przy pomocy oryginalnych elementów, 

dostosowanych do danego typu zlewozmywaka. 

 Produkt sprzedawany jest bez baterii. 

 Instrukcja montażu baterii powinna być dostarczona przez producenta baterii. 

 Zlewozmywak należy zamontować w taki sposób, aby był możliwy jego demontaż bez 

konieczności zniszczenia elementów wyposażenia kuchni. 

 Procedura montażu zlewozmywaka może różnić się od przedstawionej w instrukcji 

montażu, gdyż zależy ona od specyfiki otoczenia, w którym umieszczamy zlewozmywak. 

 Nie należy wyrzucać szablonów, opakowania i instrukcji przed zakończeniem montażu. 
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 Należy dbać o to, by otwór przelewu był stale drożny, co zabezpiecza przed zalaniem 

mieszkania.  

 W razie potrzeby zatrzymania wody w komorze należy zamknąć korek zwykły lub 

automatyczny, w zależności od wyposażenia zlewozmywaka.  

 Sterowanie korkiem automatycznym odbywa się poprzez przekręcenie gałki napędu korka  

w odpowiednim kierunku lub uniesienia dźwigni w baterii specjalnie przeznaczonej do 

sterowania korkiem automatycznym.  

 Aby utrzymać zlewozmywak w należytym stanie estetycznym i technicznym należy 

użytkować go zgodnie z przeznaczeniem i nie dopuszczać do sytuacji mogących 

spowodować uszkodzenia mechaniczne, termiczne lub chemiczne. 

 Nie należy kłaść na powierzchni zlewozmywaka żadnych kluczy, śrub czy nakrętek. Nie 

szlifować w pobliżu powierzchni granitowej. Uwagę należy zwrócić również przy 

konserwacji i remontach sieci i wodociągów, kiedy po ich uruchomieniu w wodzie znajduje 

się wiele cząsteczek żelaza i rdzy. Wystarczy krótkotrwały kontakt z rdzawym 

przedmiotem, otarcie czy zarysowanie, a po pewnym czasie w zlewozmywaku granitowym 

czy osączarce pojawią się rdzawe plamy. Silne zabrudzenia należy usuwać łagodnymi 

środkami czyszczącymi przy użyciu gąbki (nie szorować szczotką drucianą). 

 

 

MONTAŻ 

 

 Wyjmij zlewozmywak z opakowania. 

 Przyłóż szablon do blatu i używając miękkiego ołówka odrysuj wewnętrzną stronę szablonu 

na blacie. 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.  

 Usuń szablon i wytnij wyrzynarką kształt obrysowanego otworu. 

 Nanieś sylikon o grubości 2-3 mm na oszlifowaną powierzchnię zlewozmywaka.  

 Włóż zlewozmywak w wycięcie i dociśnij go, w razie potrzeby usuń nadmiar sylikonu po 

zamontowaniu.  

 Zamontuj syfon i baterię.  

 Zlewozmywak można używać po 12 godz. od zamontowania (schniecie sylikonu). 

 Nie należy umieszczać silnych źródeł ciepła na powierzchni zlewozmywaka (odbarwienia). 

 

  

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA PRODUKTU  
 

 Zlewozmywak jest przeznaczony do użytku w gospodarstwie domowym. Aby utrzymać 

zlewozmywak w doskonałym stanie estetycznym i technicznym należy użytkować go 

zgodnie z przeznaczeniem i nie należy dopuszczać do sytuacji mogących spowodować 

uszkodzenia mechaniczne, techniczne lub chemiczne. 

 Zlewozmywak należy czyścić płynem do mycia naczyń lub czystą wodą z dodatkiem 

delikatnych środków czyszczących niezawierających substancji ściernych, silnych kwasów 

nieorganicznych lub rozpuszczalników. Po każdorazowym korzystaniu ze zlewozmywaka 

wskazane jest osuszenie jego powierzchni miękką ściereczką. W ten sposób można uniknąć 

powstania plam z osadu wapiennego, a w efekcie brzydkich plam.  

 Należy unikać pozostawiania na powierzchni zlewozmywaka środków silnie barwiących 

(kawa, herbata, sok z warzyw, czerwone wino), mogących spowodować powstanie trudno 

zmywalnych nalotów. 

 



 

 
 

4 PL 

 Mocniejsze zabrudzenia należy usuwać za pomocą mleczka czyszczącego. Po oczyszczeniu 

zlewozmywak należy dobrze spłukać wodą i lekko natłuścić olejem jadalnym. 

 Okresowo należy przeprowadzać oczyszczenie odpływów i syfonów przy pomocy ogólnie 

dostępnych na rynku środków, stosując się do zaleceń producenta danego środka.  

 Jeżeli woda jest „twarda” należy nie dopuszczać do powstania trwałych osadów 

wapiennych. Osady z kamienia najlepiej usuwać przy pomocy rozcieńczonego octu lub 

ogólnodostępnych środków czystości. Powstawaniu wyżej wymienionych osadów 

zapobiega wycieranie zlewozmywaka do sucha – najlepiej czynność tą wykonywać 

codziennie (pod koniec dnia). 

 Wrzucanie do zlewozmywaków sztućców lub innych twardych przedmiotów może 

spowodować uszkodzenie zlewozmywaka. 

 Jeżeli produkt wyposażony jest w płytkę (maskownicę odpływu), należy zwrócić szczególną 

uwagę na pielęgnację i konserwację miejsca pod płytką – zaleca się minimum raz  

w tygodniu wyczyścić płytkę od spodu oraz miejsce styku powierzchni zlewozmywaka  

z płytką. 

 

Prosimy o przestrzeganie poniższych wskazówek, gdyż mają one decydujący wpływ na 

eksploatację i wygląd zlewozmywaka.  

 

 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

Materiały zastosowane jako opakowanie są ekologiczne i nadają się do powtórnego przetworzenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Powyższy symbol znajdujący się na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może 

być traktowany jako odpad komunalny. Zamiast tego powinien zostać przekazany do 

odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając 

prawidłowe złomowanie przyczyniają się Państwo do zapobiegania potencjalnym negatywnym 

konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzi, które mogłoby zaistnieć w przypadku niewłaściwej 

utylizacji niniejszego produktu. Odnośnie bardziej szczegółowych informacji o recyklingu 

niniejszego produktu, prosimy o kontakt z lokalnym biurem miejskim, punktem utylizacji odpadów 

lub sklepem, gdzie nabyto produkt. 

 


