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Köszönjü\ hory a Sanimix Kft. termékét választotta!

A termék beszerelése illetve használatba vétele e|őtt kérjü\ olvassa e| a vásárlói tájékoztatót!
A szerelvények felszerelését és beüzemelését szakemberrel végeztesse! Garanciális igény csak abban az esetben érvényesíthető, ha a

beszerelést végző szakember számláját is csatolja a bejelentéshez.
Ha a nyomás 5 bar felettvan, nyomáscsökkentő beépítése szükséges, híünyomásból adódó meghibásodás esetén a garancia érvényét veszti!

Tisztítási tanácsok a csaptelepekhez:
TarlÓzkodjon olyan tisztítószerek használatától, arnelyek a króm felületet foltossá, mattá illetve karcossá tehetik! A krómozott felületek érzékenyek

vizkőoldó anyagokra, savas illetve klórlartalmú tisztitószerekre és szemcsés súrolószerekre. Ajánlatos a kisebb szennyeződéseket sima szappanos yízzel
eltávolítani és a csaptelepet ezltán egy puha kendővel kifényesíteni. A vizkőlerakódásokat haztartási ecettel" normál citromsavas és ecetsavas vagy a
kereskedelemben kapható kímélő tisztítószerekkel, és csak oldat formájában használva távolítsuk e[. A tisztítószerek tömény formában maradandó
sériilést okozhatnak a csaptelepben, íry ilyen kár esetén a garancia érvényét veszti. Felhasználás előtt gondosan tanulmányozza a tisztitószerek
használati Útmutatóját! A tisztítószer1 használat utánbő yizzel öblítse le, majd a csaptelepet törölje szárazra|. A csaptelepet minden használat után törölje át
száraz íöröIközővel, í gy a vízkőcseppek keletkezése megakadályozható.

A csapteleír beszerelése:
Lásd a mellékelt rajzos tájékoztatótI

Bqy karos csaptelepek:
A csaptelep kezelése:
A fogan§rut ütközósig lenyomva a szerelvóny zárí á||apotban l,an. A fogan§ru emelésével a víz mennyisége, jobbra forgatva a hideg viz, balra

forgatva a meleg víz keverési aránya változtatható.

Karbantartás: Ha a kerárniabetét cseréje szükséges, kovetkezőképpenjárjon el:
Szétszereks:

. a hideg és meleg víznyomást zárj ae| afőelzárőnál vagy a sarokszelepnél.
o a működtető karon lévő hideg-meleg jelzőgombot pattintsa ki,
. arögzitő csavart lazítsa ki,
o a működtető kart emelje le és a díszkarikát csavarja le,
. egy csavarkulcs vagy egy állitható fogó segitségével a leszorító anr,át csavarja ki és a csaptelepből emelje ki a hibás betétet.

Óssz,esz.erelés:
. az új kerámiabetét behelyezésénél arra kell ügyelni, hogv a kerárniabetét alsó vezetőcsapjai (is) a megfelelő hornyokba kerüljenek,
o a leszorító csavart túlhúzás nélkiil csavarja be, (Minél erősebben hűzza meg a kerámia betét leszoritó csavarját, annál nehezebben fog a fogan§,ú

mozogni)
r a díszkarikát szerelje vissza és a kafi rögzítse a csavaí segitsógével,
. végül a hideg-meleg jelzőgombot pattintsa vissza.

FONTOS információk
o A csaptelepeken átfoly víz hőmérséklete a 60oc-ot nem haladhatja meg, és nem eredményezheIt az emberi fogyasztásra (pl, ivás és főzés céljából)

felhasznált hideg víz minőségromlását,
o Beüzemelés és üzemszünetek után szigorúan be kell tartani ahaszná|ai útmutatóban leírtakat, Beüzemeléskor a csaptelepeket át kell oblíteni, legalább

15-15 percig történő hideg- és meleg vizes folyatást javaslunk, Minimum 1 napos územszünet után fogyasztás előtt ajánlott legalább 2 ltter víz
kifolyatása, A kifolyatás során nyert vizet ivóvízként, illetve ételkészítési céllal felhasználni nem szabad, A csaptelepben stagnáló víz fogyasztása annak
femtartalma tartalma miatt csecsemők és k_rsgyermekek esetén különósen ellenjavallt,

o Javasoljuk, hogy ivás és főzés céljából hideg vizet használjanak. A meleg víz ir,óvizként, illetve ételkészítésként történő alkalmazása nem javasolt,
tekintettel arra" hogy a forró víz femoldó képessége a hideg vizénél nag1,obb. illetve a vizsgálatok során a stagnáló meleevíz mintákban jelentős

mennyiségben volt ólom kimutatható. A meleg víz fogyasztása, valamint étel-. illetve italkészitési céllal történő felhasználása annak ólom tartalma miatt
csecsemők és kisgvermekek esetén különösen ellenjavallt,

o A csaptelepek perlátorátjavasolt havonta vízkőteleníteni, illetve fertőtleníteni.
o Firyelem! Ha a vizmennyiség csökkenését érzékeli, a perlátor (kifolyószáron lévő szűrő) tisztítása szükségessé vált, Tisztításhoz a perlátort

szerelje le. és öblítse át.

A §ANIMIx csaptelepek kizárólae ivóvizzel üzemeló hideg- és meleg víz el|átó rendszerekben használhatók fel az alábbi feltételekkel:
hálózati nyomás: 1-5 bar,
ha a nyomás 5 bar felett van, nyomáscsökkentó beépítése szükséges, túünyomásból adódó meghibásodás esetén a garancia érvényét veszti!
gazdaságossági és balesetvédelmi okokból a meleg víz hőmérsékletét maximum. S5oC-ra célszerű megváIasztani. A maximális iizemi
hőmérséldet 60"C. 60oC feletti használat esetén a garancia érvényét veszti.
vízvezeték-csatlakozásnál: meleg-ba|, hideg-jobb.
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vásárlás helyén 1év cseregaranciát vállalunk a következő típusokra: Marino, Zoé,Forte, Leona, Gold, Classic, Leon, Trió,
Oceán, Gael, Gael 1, Gael 2, Geal 3, Gael 4, Gael 5, Alfa, Omega, Delta, Hagyományos, Csillag, Bios, Brill, Antico 2, Cross, Star. Az
egy éven túli meghibásodás esetén a termékeket tédtés ellenében j avítjuk

A garanciáüs idó a vásárlás idópontjától számitott 2 év a Kis Laguna, Retro, Eden, Antico, Brass, Alibaba, P.S., New Concept,
Romeo, Opal, Elegance, Baccara, Üveg, Olé c§aptelep-típu§okra. A garancia a termékjavítására, a hibás alkatrészek pótlására vonatkozik
A cserélhetó alkatrész meghibásodása esetén a garanciális c§ere nem terjed ki az egész termék cseréjére! A garanciális javítás a cég
telephelyén térítésmentes. A vevő kérésére a c§aptelepeket a felhasználás helyén kiszállási díj ellenében jar,ítjuk.
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Fontos információk a garanciával kapcsolatban:
- Meghibásodás esetén keresse a Sanimix szakszervizét a következó elérhetóségeken, ahol részletes felvilágosítást kap a termék

javításával, kiszállási dijjal kapcsolatban: 06-1-207-0310 vagy 06-1-207-0311; szerviz@§animix.hu; www.sanimix.hu
- A csaptelep dobozában található bekötőcső, Z idom, zuhany-gégecsó és zuhanyfej, fali tartó nem képezik a csaptelep egységét, és

ezen egységek nem részei a csaptelepnek. Tehát a garancia a bekötócsóre, Z-id,omra, gégecsóre és zuhanyfejre, fali tartóra nem
vonatkozik

- A Sanimix Kft. az esetlegesen felmerüló c§aptelep-testet érintő gyártási hibákra vállal garanciát, a szakszerútlen beszerelésból
adódó problémák esetén keresse a beszerelést végzó szakembert.

- A garancia nem terjed ki a természetes elhasználódásra, betétek (kartus) károsodására, amelvet vízkő, vagy hasonló vízlerakódás
okozott, nem megfelelő használatra, szakszerűtlen felszerelés, szerelési sérülés, hollandi csavar túlhúzásából adódó repedése,
krómfelületi károsodás vag.v kezelés miatti károsodásokra, a vevó általi szállítás vagy tárolás közben keletkezett károsodásokra, a
felületek korróziós sérülésére, amelyet a nem megfeleló, agresszír, tisztító- és ápolószerelq vagv súrolási hatások okoztak

- Szakszerűtlen szerelésből adódó működési rendellenességek, deformálódáso\ törések, felületi meghibásodások, fag.vkár a garancia
elvesztését vonják maguk után. OoC alatti he|ységben a csaptelepet leszerelt áIlapotban vízmentesíteni kell, hog1, a vízcseppek a
kerámia betétbóI is eltúnjenek. Amennyiben ez nem történik meg, a Sanimix Kft. a csaptelepért felelósséget nemT,állal.

- Nem áll fenn a garanciális felelősség vízkövesedés és vizszennyezettség miatt elóállott tömítetlenség és szelepzárási hibál! beépített
szúrók, perlátor eltömódése okozta kifolyási rendellenesség, tömszelencék utánszabályozása valamint szakszerútlen tisztításból
eredő felületi meghibásodások" karcosság, mattosság esetén.

- A bekötócsövekhez toldások alkalmazása szigorúan tilos, beszerelésük csak szabad kézzel vagy villásku|ccsal történhet.
Szakszerútlen fogók és svédfogók alkalmazása szigorúan tilos, mivel az erősebb szerszámok a hollandi sérülését okozhatják. A
bekötócsó csatlakoztatása a sarokszelephezkizárólag villáskulccsal törtónhet. A belrötócsó tömítógyúrúit (,,O" gyúrúk) csaptestbe
való betekerésük elótt feltétlenül síkosítani szükséges. Ennek elmulasztása a garancia elvesztését vonja maga után és az ebból
adódó károkért a Sanimix Kft felelósséget nem vállal. Szerszám (csar-arkulcs vagl,fogó) használata esetén a tömitóképesség nem
javul, ugyanaklior (az esetleges túlhúzás miatt) sériilhet az O-gi,űrű, illeh,e a csaptelep testben lér,ó belsó menet vag}, a bekötócsó.
Ig,t, szerszám használata nem javasolt.

- Elózőleg használt csaptelep ,,Z" idomára Sanimix Kft csaptelepének felszerelése tilos. Sanimix csaptelepet kizárólag a dobozban
lévó saj át ,,Z" idommal lehet felszerelni. Ennek elmulasztása a garancia elvesztését vonj a maga után és az ebbő| adódó károkért a
Sanimix Kft felelósséget nem vállaI.

- Kihúzható fejes mosogató zuhanyfejének hirtelen kihúzásakor a zuhanyfej tövénél törhet, amiért felelósséget és garanciát a
sanimix kft. nem vállal.

- A Jótállási je5v a yiszonteladó által lebélyegezett idóponttól éruényes!
- JótáIlási igényét l,ásárlást ígazoló számlával/blokkal, megfelelően kitöltött és lepecsételt jótállási jeggyel, és a szakember által

történt beszerelést igazoló számlár,al én,ényesítheti. A bizon_vlatok hiányában a hiba kijavítása, illetve a termék cseréje csak téfités
ellenében lehetséges.

- A garancia a hibás termék által okozott másodlagos károkra nem terjed ki.

A csaptelepek meghibásodását mindenkeppen szakszen/izünkne1 .1eientse be írásban, vagv személyesen. (Az úrlap a www,sanimix.hu
r,veboldalról letölthető). A bejelentett hibát telephellúrikön, vagy a szükséges alkatrész postazásáva1. illetve kiszállási díj ellenében az iizemeltetés
helyén megszünteljirk Az akfuális klszállási dijakó1 szervizünk szoigá1 télvilágosítássa1,

csak vízkótlenített, tisztára mosott és karbantartott csaptelerret veszünk vissza vagy szervizelünk!

Fonto s figvelmez teté sek:
. a gégecső és a zuhanyfe.1 erzékenv a mecharukai sérülésekre, ezért kérlük, hogl-a vásarláskor ellenórizze annak múszakr allapotát,
o a tennék zavartalan műkódése érdekében a vízyezetéwe szúróberendezés, vagy legalább egy szúró felszerelését ]avasoljuk, hogy

megakadál_vozza a kerámiabetétet karosító szemcsés anyag9k és szerrnyezódések bejutását,
o a krómozott vagy lakkozott feliiLleteken nem lehet semmiféle olyan séfliLlés, amelyet a nem szakszeni beszerelés, vagy a nem megfeleló

tisztilószereL okoztak,
A vásárláskor ellenórizze a tartozékok hiánytalan meglétét, mert távozás után reklamációt nem fogadunk el!

rÓrÁr,r,Ásr sZELvBI\rY, AZ ELADÓ TÖLTI KI!

vásárlás dátuma: l. beielentés 2. beielentés
Termék megneyezése: A beielentett hiba: A beielentett hiba:
Cikkszám: A beielentés idópontia: A heie|entés időnonti a:

Termék títrusa: Munkalapszám: Munkalapszám:
Gyártó: Szerviz aláírása és ph.: Szerviz aláírása és ph.:

Eladó aláírása és ph.: Dátum: Dátum:

A szabálytalanul kitöltött jótállási szelvény alapján ér-vényesített igények teljesitése a kereskedót terheli. A jótállási szelvényen történt
javítás, törlés, vagy átírás, illetve valótlan adatok bejegyzése a jótállási szelvény érvénytelenségét vonja maga után.

Minőségi osztály: LEMI:. A29Il2002, A268|2002
Forgalomba l1ozza: SANIMD( Kít. 1225 Budapest, Angeli út 68.

Kérjül<, hogy bármilyen szervizigény bejelentésekor a termék cikkszámát szíveskedjen a diszpécsernek bemondani.

Gvári szám: BU-9


