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ZLEWOZMY WAKI GR ANITOWE PYRAMIS

KO L E J N E K RO K I I S P O S Ó B M O N TA Ż U
BĘDZIESZ POTRZEBOWAŁ
WKRĘTAK WYRZYNARKA RĘKAWICE OCHRONA SŁUCHU
SILICON DO
WIERTARKA I WIERTŁA
I WZROKU
USZCZELNIANIA

SILICON

I N STA L AC JA Z LE WO Z M Y WA K A

KROK 1

KROK 3

KROK 4

INSTALACJA ZLEWOZMYWAKA
Krok 1 Połóż zlewozmywak do góry dnem
na powierzchni roboczej, w którą będzie
wmontowany, a następnie odrysuj ołówkiem obwód zlewozmywaka na powierzchni roboczej. Odrysuj drugą linię wewnątrz
obwodu w odstępie 10 mm od pierwszej
linii, a następnie wytnij otwór w blacie
wzdłuż tej drugiej, wewnętrznej linii (jeżeli
w zestawie znajduje się szablon otworu,
użyj go do wykonania otworu w blacie).

KROK 2

KROK 5

Krok 2 Nanieś na dolną krawędź zlewozmywaka cienką warstwę silikonu uszczelniającego.
Krok 3 Umieść zlewozmywak w otworze
wyciętym w blacie.
Krok 4 Upewnij się, że zlewozmywak jest
dobrze wypośrodkowany, a następnie
dokręć delikatnie zapinki mocujące zlewozmywaka.
Krok 5 Usuń wyciśnięty nadmiar silikonu,
oczyść blat wokół zlewozmywaka
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INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA WPUSZCZANYCH ZLEWOZMYWAKÓW GRANITOWYCH

PRZYGOTUJ:

PODŁĄCZENIE ODPŁYWÓW

1. Wkrętak.
2. Narzędzia do cięcia materiału, z którego
wykonany jest blat np. wyrzynarkę.
3. Rękawice ochronne.
4. Akcesoria ochronne oczu i uszu.
5. Tubkę silikonu.
6. Wiertarkę i wiertła.

Należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną
do zaworu i syfonu odpływowego. Niektóre rurki
zestawu odpływowego mogą wymagać przycięcia.

UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA

• Nie należy stawiać gorących garnków, patelni i
innych przedmiotów bezpośrednio na powierzchni
zlewozmywaka (Ważne: spód patelni może
rozgrzewać się nawet do 5000C!).
• Gorące przedmioty należy stawiać na
odpowiedniej podstawce do gorących naczyń
wykonanej z drewna, tworzywa sztucznego, itp.
Wlewając wrzątek do zlewozmywaka, należy
zostawić odkręconą zimną wodę.
• Należy unikać jednoczesnego wstawiania do
zlewozmywaka bardzo gorących lub bardzo
zimnych przedmiotów.
• Nie należy używać zlewozmywaka jako
powierzchni do krojenia: należy korzystać z
drewnianych lub plastykowych desek do krojenia.
• Stosowanie sitek ze stali nierdzewnej lub
innych
akcesoriów
dodatkowych
pozwoli
zmniejszyć ryzyko przypadkowego uszkodzenia
zlewozmywaka.
• Do czyszczenia zlewozmywaka nie należy używać
ściernych ani metalowych czyścików: może to
powodować ścieranie powierzchni zlewozmywaka
i zwiększenie podatności na odbarwienia.
• Wrzucanie ciężkich lub ostrych przedmiotów
do zlewozmywaka może spowodować jego
uszkodzenie.
• UWAGA! Wlewanie alkoholu, benzyny, chloru
lub innych rozcieńczalników może spowodować
nieodwracalne uszkodzenie zlewozmywaka.
POLECAMY
wysokiej jakości specjalistyczne i dedykowane do
zlewozmywaków granitowych środki czyszczące
zabrudzenia oraz do ich konserwacji marki PYRAMIS. Zapytaj o nie Sprzedawcę.

DODATKOWE OTWORY

W razie konieczności wykonania dodatkowych
otworów w powierzchni zlewozmywaka (np. pod
dozownik płynu do zmywania) należy wywiercić
taki otwór używając specjalnego wiertła koronkowego. Niedopuszczalne jest wybijanie otworów w
zlewozmywaku.
CZYSZCZENIE

• Zlewozmywak należy myć po każdym
użytkowaniu gorącą wodą, zwykłym płynem do
mycia naczyń oraz miękką ściereczką. Takie
czyszczenie usuwa większość zwykłych plam na
powierzchni zlewozmywaka.
• Zwykłe plamy na powierzchni zlewozmywaka po
resztkach jedzenia lub płynach (takich jak herbata,
kawa, sok, itp.) powinny być natychmiast zmywane
gorącą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
• Uporczywe plamy, np. po tuszu, oleju czy farbie,
powinny być natychmiast usuwane ściereczką
nasączoną denaturatem.
• Do czyszczenia zlewozmywaka nie należy
używać proszków ściernych, ściernych kremów
do czyszczenia ani innych niebezpiecznych
substancji chemicznych.
•
Wskutek
codziennego
użytkowania
zlewozmywaka,
na
jego
powierzchni,
a
szczególnie na jego dnie, mogą pojawić się osady
wapnia, które z czasem będą coraz większe.
Powierzchnia pokryta takim osadem jest porowata
i bardziej podatna na odbarwienia i plamy. Osady
wapnia można w prosty sposób stosując dwa razy
w tygodniu poniższą procedurę:
1. Zalej dno zlewozmywaka wodą z octem (lub
specjalnym produktem do usuwania osadów
wapnia) i zostaw na kilka godzin.
2. Zetrzyj cały osad, brud i plamy z dna
zlewozmywaka
mocno
wycierając
jego
powierzchnię szorstką stroną gąbki.
3. Dokładnie spłucz zlewozmywak wodą.

ZLEWOZMYWAKI GRANITOWE
Gratulujemy i dziękujemy za zakupu
wysokiej jakości produktu firmy PYRAMIS.
Aby produkt spełniał najwyższe standardy
jakości, wyprodukowaliśmy go z najlepszych
materiałów i zastosowaliśmy odpowiednie
procedury kontroli jakości na każdym etapie
produkcji.
Aby potwierdzić najwyższą jakość naszego
produktu, oferujemy Państwu 30-letnią
gwarancję.
Niniejsze warunki dotyczące zakresu i
czasu trwania gwarancji mają zastosowanie
do
zlewozmywaków
granitowych
(kompozytowych) PYRAMIS zakupionych i
zamontowanych na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej po 1 stycznia 2017 roku.
GWARANCJA OBEJMUJE:
1. Wszelkie ukryte strukturalne wady
materiałowe, jak pęknięcia i odbarwienia.
2. Odkształcenia fabryczne powstałe w
procesie produkcyjnym
GWARANCJA NIE OBEJMUJE:
1. Uszkodzeń powierzchni zewnętrznych
(widocznych
po
zamontowaniu)
zlewozmywaka, które istniały w chwili
zakupu przez Klienta i nie zostały zgłoszone
Sprzedawcy przy dokonywaniu zakupu;
2. Uszkodzeń i wad powstałych na skutek:
- nieprawidłowego montażu

- niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją
użytkowania
- niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją
konserwacji
- kosztów demontażu i ponownego montażu
zlewozmywaka w przypadku stwierdzenia
wady i wymiany zlewozmywaka na nowy
- wad, w których układ uszkodzeń
zlewozmywaka
sugeruje
uszkodzenie
mechaniczne w trakcie transportu lub
montażu.
3. Zużycia wynikającego z normalnej
eksploatacji zlewozmywaka, jak porysowanie
powierzchni.
4.
Drobnych
ubytków
materiału,
pęcherzyków powietrza, przebarwień na
spodniej, niewidocznej po zamontowaniu
stronie zlewozmywaka.
5.
Akcesoriów
dostarczanych
wraz
ze zlewozmywakiem, tzn. zestawów
odpływowych,
zaczepów
mocujących
oraz wyposażenia dodatkowego jak
deski, koszyki, wkładki do komór, na które
obowiązuje gwarancja 2-letnia.
WARUNKI
Warunkiem koniecznym przyjęcia reklamacji
jest przedłożenie dowodu zakupu (paragon
lub faktura) z czytelną datą zakupu produktu.
Zgłoszenia reklamacyjne należy przesyłać
pocztą elektroniczną na adres:
serwis@pyramis.pl

Poznaj markę PYRAMIS oraz zapoznaj się z pełną oferą produktową na
www.facebook.com/pyramis.polska
www.pyramis.pl
PYRAMIS POLSKA Sp. z o. o.
Cząstków Polski / ul. Gdańska 28 05-152, Czosnów

PYRAMIS

Tel. (22) 751 63 71 / Fax. (22) 751 34 69
info@pyramis.pl / www.pyramis.pl

