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ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ, ПОДДРЪЖКА И ИЗПОЛЗВАНЕ 
НА СМЕСИТЕЛНАТА БАТЕРИЯ

Подмяна на керамичния затварящ механизъм
Schimbarea cartusului
Replacing cartridge
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ПОКРИТИЕ И СРОК  НА ГАРАНЦИЯТА
•5-годишна гаранция за керамичния затварящ механизъм и външните детайли. Моля да 

имате предвид, че качеството и твърдостта на водата влияят на степента на 
износване и захабяване на тези детайли. 

•2-годишна гаранция за покритието и уплътненията.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
В течение на гаранционния срок се осъществява безплатен ремонт на Вашето изделие при 
наличието на производствен дефект и при спазване на следните условия:

•Правилно попълнена гаранционна карта с печат и подпис на продавача
•Гаранционният ремонт може да бъде извършен на място във Вашия дом или в сервиз по 

преценка на сервизния работник в съответствие със „Закона за защита на 
потребителите“

•В случай, че изделието не може да бъде ремонтирано, което се удостоверява от 
оторизиран сервиз, имате право то да бъде подменено.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ГАРАНЦИЯТА
Гаранцията не важи в случаи на повреди, дължащи се на:
- Транспорт след покупката, неправилно или небрежно ползване.
- Неправилен монтаж.
- Използване на окомплектоващи части, които не отговарят на стандартните      
изисквания.

- Неквалифициран ремонт или такъв, извършен от неупълномощени лица.
- Предшестващ ремонт, невписан в гаранционната карта.
- Независещи от производителя причини – напр. превишение на допустимото според стандарта 
налягане на водата във водопроводната система, превишение на максимално 
допустимата температура на входящата топла вода, указана в инструкцията за монтаж 
и експлоатация, повреди, настъпили в резултат на замръзване на водата във водопровoд-

  ната система, пожар, земетресение и др.
Гаранцията на компоненти, подменени по време на гаранционния срок продължава до 
изтичане гаранционния срок на смесителя.
При почистването на смесителните батерии никога не  използвайте абразивни или 
полиращи прахове, почистващи препарати, съдържащи алкохол, амоняк, азотна или 
фосфорна кселина, дезинфектанти, както и разтвори или концентрати на солна и сярна 
киселина или препарати, съдържащи активен хлор. 

Гаранцията не покрива дефекти, възникнали в резултат на неправилен монтаж и 
експлоатация.
Важно: За да осигурите дълъг живот и запазен външен вид  на продукта, 
почиствайте смесителите само с чиста вода и подсушавайте с мека кърпа. 
Гаранцията не покрива дефекти, настъпили в резултат на  неспазването на това 
изискване!




