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ZÁRUČNÝ LIST
Kuchynský drez

MODEL:
ZÁKAZNÍK:

DÁTUM PREDAJA:

PEČIATKA PREDAJCU:
NÁVOD NA MONTÁŽ ZABUDOVATEĽNÉHO DREZU BLANCO
Pred montážou sa presvedčte, či nie je poškodené tesnenie drezu.
Prípadné poškodenie opravte napr. penovou gumou, silikónom, alebo tmelom
(u drezov, ktoré majú tesnenie z výroby).
1. Urobte výrez v pracovnej doske podľa šablóny alebo podľa rozmerov v priloženej tabuľke
(resp. podľa rozmerov drezu). Presnosť výrezu je veľmi dôležitá! Pokiaľ je drez osadzovaný
do veľmi malého výrezu,môže dôjsť k deformácii nerezového drezu. Pri drezoch zo
SILGRANITU a KERAMIKY nastane pnutie, ktoré môže i po dlhšej dobe spôsobiť
poškodenie (prasknutie).
2. Pozdĺž výrezu naneste v tenkej vrstve trvale plastický – sanitárny silikónový tmel.
POZOR: Pri montáži do kamennej dosky používajte špeciálny tmel k tomu určený.
Reznú hranu dosky doporučujeme ošetriť vhodným náterom, napr. silikónom.
3. Osaďte drez do výrezu.
4. Pritiahnite skrutky úchytov iba toľko, aby drez ľahko dosadol na plochu dosky. Postupne
doťahujte skrutky úchytov – vždy naprieč tak, aby drez tesne dosadol na plochu dosky.
Elektrické, alebo pneumatické skrutkovače používajte iba v tom prípade, ak majú
nastaviteľný krútiaci moment.

Záručné podmienky
Kuchynský drez
Spoločnosť BLANCO zodpovedá za kvalitu výrobku počas záručnej doby v dĺžke
24 mesiacov odo dňa predaja.
záruka sa vzťahuje len na vady materiálu a ostatné výrobné vady montáž musí byť
prevedená odborne, v opačnom prípade následkom neodbornej montáže, neodborným
zaobchádzaním alebo násilným poškodením prepadá nárok na záruku
záruka ešte zaniká v nasledujúcich prípadoch:
- chýbajúce alebo zlé ošetrenie - údržba
- nevhodné prevádzkové podmienky
- poškodenie zavinené chemickými, elektrochemickými alebo elektrickými vplyvmi
- neodvratná udalosť (živelná pohroma)
náklady spojené s vyslaním servisného technika v prípade, keď nebude zistená žiadna
závada, na ktorú sa vzťahuje záruka, hradí osoba, ktorá nárok na opravu uplatnila
pri každej reklamácii je potrebné predložiť riadne a úplne vyplnený záručný list
(vo vlastnom záujme je preto nutné záručný list starostlivo uschovať).
zákazník si uplatňuje reklamáciu u predajcu, kde bol výrobok zakúpený
reklamácie a záručné opravy prijímame len písomnou formou (faxom, mailom alebo
poštou). Reklamačný list si môžete stiahnuť z webovej stránky www.ankosslovakia.sk

ÚDRŽBA
Drezy BLANCO nekladú žiadne zvláštne nároky na údržbu a je možné ich čistiť na trhu
dostupnými prostriedkami bez obsahu kyselín (Cif, Nerez Fix, Blancopolish).
Nerezové drezy:
sú už z výroby vyleštené a napastované. Aby ste docielili stály lesk je nutná pravidelná
údržba. To znamená, že po umytí kuchynského inventáru treba drez očistiť pastou
(Cif, Nerez Fix, Blancopolish). Na penovú hubku si nanesieme malé množstvo čistiaceho
prostriedku a jemne krúživými pohybmi vyčistíme celú plochu drezu. Nakoniec čistenia
stačí drez opláchnuť čistou vodou a vytrieť do sucha
Silgranitové drezy:
sú to takmer bezúdržbové drezy. Pozornosť je treba venovať najmä usadeninám vodného
kameňa, ktoré odstránime bežne dostupnými čistiacimi prostriedkami (Cilit, Blancoclean).
Na znečistené miesto nanesieme primerané množstvo čistiaceho prostriedku a necháme
pôsobiť. Po vyčistení opláchneme čistou vodou a vytrieme do sucha. Na hĺbkové čistenie,
ktoré vykonávame raz za 6 mesiacov použijeme tablety Calgonit. Do 1/3 vaničky napustíme
vodu vložíme 1 tabletu Calgonit a necháme pôsobiť (doporučujeme, aby pôsobenie tablety
bolo čo najdlhšie – v noci). Po vyčistení drez opláchneme a vytrieme do sucha.

