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l<ERNAU 

MONTAŻ - Wttaj w domu. -

• 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. Szczególną 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 na zlewozmywaku granitowym mogą 
pojawić się rdzawe plamy. 

• Produkt sprzedawany jest bez baterii.
• Instrukcja montażu baterii powinna być dostarczona przez producenta

baterii. 

MONTAŻ: 

1. 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.
2. Usuń szablon i wytnij wyrzynarką kształt obrysowanego otworu.
3. Nanieś silikon na górną powierzchnię kołnierza zlewozmywaka i umieść go pod 
blatem, przytwierdzając zlew do blatu za pomocą dołączonych uchwytów 
montażowych.
4. Włóż zlewozmywak w wycięcie i dociśnij go, w razie potrzeby usuń nadmiar 
silikonu po zamontowaniu.
5. Zamontuj syfon i baterię.
6. Przed pierwszym użyciem zlewozmywak należy zabezpieczyć preparatem 
przeznaczonym do pielęgnacji zlewozmywaków granitowych.
7. Zlewozmywak można używać po upływie 12 godzin od zamontowania.




























