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6.2 Wady lub usterki wymienione w pkt. 3.1.,  w ramach zakresu gwarancji będą usuwane 
bezpłatnie w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 14 dni. W przypadku 
konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań technicznych lub z przyczyn niezależnych 
od Gwaranta, Gwarant zastrzega sobie możliwość przedłużenia wymienionego terminu.
6.3 Gwarant zastrzega sobie prawo do wyboru sposobu usunięcia usterek lub wad określonych 
w punkcie 6.1.
6.4. Gwarant nie ponosi kosztów demontażu i ponownego montażu zlewomywaka w przy-
padku stwierdzenia wady i wymiany zlewozmywaka na nowy.
 
7. NIEUZASADNIONE KOSZTY
7.1 Wszystkie koszty nieuzasadnionej reklamacji ponosi Konsument na podstawie niniejszej 
Gwarancji.

8. INNE
8.1 W przypadku uznania reklamacji i wymiany produktu na nowy, termin reklamacji biegnie 
od nowa.
8.2 Okres gwarancja ulega wydłużeniu o okres naprawy.
8.3 Gwarant nie odpowiada na wpływ użytkowanych prawidłowo i znależytą starannością 
produktów na pracę innych urządzeń producentów zgodnie z załączonymi instrukacjami.
8.4 Niniejsza gwarancja na towar konsupcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza 
uprawnień Kupującego wynikająca z niezgodności towaru z umową (rękojmą).
8.5 Gwarant zastrzega sobie do zmian produkcyjnych i poprawek wyrobów podyktowanych 
postępem technicznym bez uprzedniego powiadomienia.

ZALECENIA DOTYCZĄCE MONTAŻU ZLEWOZMYWAKA
Zaleca się powierzenie montażu zlewozmywaka instalatorowi sanitarnemu. W przypadku 
montażu samodzielnego należy zaopatrzyć się we właściwe narzędzia i materiały pomoc-
nicze. Przed montażem należy obchodzić się z wyrobem ostrożnie, nie uderzać nim o twarde 
przedmioty, nie obciążać niczym, nie dopuszczać do kontaktu z chemikaliami. Uważać na 
ostre krawędzie. Czynności montażowe wykonywać w skórzanych rękawicach. Sprawdzić 
czy wymiary zlewozmywaka pasują do blatu i szafki kuchennej. Ustalić miejsce instalowania 
zlewozmywaka i wyciąć otwór w blacie.  Wyciętą krawędż blatu dokładnie oczyścić z kurzu. 

Przy montażu zlewozmywaków foogranitowych najpierw należy zamontować zaczepy do zle-
wozmywaka, następnie w celu ewentualnego uszczelnienia połączenia blatu, przy krawędzi 
wykonanego wycięcia nanieść równą warstwę masy silikonowej. Zlewozmywak ułożyć staran-
nie w wycięciu blatu i wycentrować. Powinien on osiadać na silikonie swobodnie przez kilka 
minut. Uchwyty mocujące należy powoli dokręcać, zaczynając od środka zlewozmywaka. 
Dokręcać do momentu, aż zlewozmywak dokładnie przylgnie do powierzchni blatu. Unikać 
nadmiernego dokręcania. Nie wolno montować zlewozmywaka w zbyt ciasne wycięcie 
uniemożliwiające jego swobodne przesuwanie się w otworze o około 4 mm. Po zamontowa-niu 
zlewomywaka usunąć z blatu zbędną ilość masy uszczelniającej. Podłączyć odpływ zlewozmy-
waka do rury kanalizacyjnej za pośrednictwem syfonu i baterię do ujęcia ciepłej i zimnej wody.

Montując zlewozmywaki podwieszane należy w blacie wywiercić otwory do kołków gwintowych. 
Dopasować położenie zlewozmywaka względem szafki. Wkleić kołki gwintowe M6. Materiał 
uszczelniający nanieść na krawędż zlewu. Zlew docisnać do blatu kuchennego i przykręcić zaciski.

Montaż zlewu winien być wykonany nie póżniej niż 14 dni od jego wydania przez Sprzedawcę.

ZALECENIA DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI I UŻYTKOWANIA ZLEWOZMY-
WAKÓW FOOGRANITOWYCH FOOCH

Codzienna dbałość o zlewozmywak.
Granit jest wyjątkowo twardym i odpornym materiałem, który w warunkach normalnego 
użytkowania jest zakupem na całe życie. Aby utrzymać jego atrakcyjny wygląd należy 
przestrzegać poniższych prostych wskazówek. Silne alkalia, jak amoniak lub soda kausty- 
czna, kaustyczne roztwory do usuwania powłok malarskich, substancje do czyszczenia pędzli 
oraz chemiczne środki do usuwania kamienia winny być trzymane z dala od zlewozmywaków 
ponieważ kontakt z nimi może spowodować uszkodzenie powierzchni. 
Zlewozmywaki są odporne na wysokie temperatury (do 280 st C), jednakże nie zaleca się umie-
szczenia w zlewozmywakach bardzo gorących rondli ani patelni, jako że mogą spowodować 
uszkodzenie zlewu oraz akcesoriów (Uwaga: spód patelni może rozgrzewać się nawet do 500 
st C). W warunkach normalnego użytkownia, zlewozmywak nie powinien zostać uszkodzony 
przez zastosowane w kuchni sztućce, naczynia, itp. Jednakże w przypadku wyjątkowo silnego 
uderzenia lub zbyt dużego nacisku może powstać odprysk lub zarysowanie powierzchni. Za-
lecamy, by w trakcie przygotowywania posiłków stosować odpowiednie przyrządy, jak np. 
deski do krojenia. Nie należy ciąć ani siekać zywności bezpośrednio na żadnym elemencie zle-
wozmywaka. Należy unikać jednoczesnego wstawiania do zlewozmywaka bardzo gorących 
lub bardzo zimnych przedmiotów. Uwaga: wlewnie alkoholu, chloru benzyny lub innych 
rozcieńczalników może spowodować nieodwracalne uszkodenie zlewozmywaka.

Czyszczenie zlewozmywaka.
Zalecanym sposobem czyszczenia zlewozmywaka jest przemywanie go płynnym detergentem 
oraz ciepłą wodą po każdym jego wykorzystaniu. Powierzchnia może zostać następnie prze-

tarta czystą, miękką tkaniną. Procedura ta wykonywana w sposób regularny, winna być 
wystarczająca do utrzymania powierzchni zlewozmywaka w czystości i wolnej od plam. Silne 
zabrudzenia spowodowane np. barwnikami, herbatą, kawą lub sokami roślinnymi powinny 
zostać natychmiast usunięte. Wszelkie pozostające na powierzchni zlewozmywaka ślady win-
ny zostać wyczyszczone, w zależności od rodzaju śladów i plam, z zastosowaniem odpowied-
nich środków czyszczących, takich jak płynne detergenty, mleczka czyszczące czy łagodny 
proszek do szorowania. Nie należy stosować wybielaczy, gdyż mogą uszkodzić odpływ i usz-
czelki, mogą też doprowadzić do uszkodzenia powierzchni zalewozmywaka. 
W przypadku występowania wody twardej należy zapobiegać osadzaniu się kamienia, 
jako że plamy osadu kamienia powstają bardzo łatwo i powodują wrażenie odbarwienia 
powierzchni zlewozmywaka. Osad kamienia może zostać zazwyczaj usunięty po namocze-
niu pecjalnym produktem do usuwania osadów wapnia. Należy zestrzeć cały osad, bród  
i plamy z dna zlewozmywaka mocno wycierając jego powierzchnie szorstką stroną gąbki.  
A następnie spłukać wodą. Osuszoną powierzchnię zlewozmywaka zaleca się przetrzeć ole-
jem jadalnym. Granit jest twardszy niż wiele metali stosowanych do produkcji przyborów 
kuchennych i pewnych okolicznościach sprzęt kuchenny taki jak rondle aluminiowe mogą 
pozostawiać szare ślady na powierzchni zlewozmywaka. Ślady te nie sa trwałe. Sa to osady 
metalu,  z którego wykonane są rondle i mogą być w prosty sposób usunięte. Należy zawsze 
unikać ściernych środków czyszczących takich jak metalowych myjek do szorowania lub waty 
stalowej, ponieważ mogą one pozostawiać osady metalu na powierzchni zlewozmywaka, 
które mogą następnie rdzewieć i sprawiać wrażenie zabrudzenia zlewozmywaka.

Dbałość o akcesoria (koszyki, wkładki ociekowe).
Jeśli są one dostarczane zaleca się stosowanie delikatnego płynnego detergentu do ich 
czyszczenia. Nie należy stosować silnie ściernych środków czyszczących ani waty stalowej.
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