
Karta gwarancyjna
Instrukcja montażu i pielęgnacji

Przed zamontowaniem baterii
uzupełnij dane produktu na ostatniej stronie!
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Instrukcja montażu
i pielęgnacji baterii
zlewozmywakowych
marki BLANCO

Prosimy uważnie przeczytać instrukcję!

DANE TECHNICZNE

Instalacja zasilająca powinna spełniać
poniższe wymagania:

Ciśnienie robocze:

Temperatura:

min. 0,5 bar
max. 10 bar

max. 70° C

Wskazówka:
Różnica ciśnień między przyłączem wody ciepłej
i zimnej nie powinna przekraczać 3 bar, ponieważ
w przeciwnym razie stosunek zmieszania wody nie
będzie odpowiadał położeniu dźwigni mieszacza
i pożądanej temperaturze wody.

ZASTOSOWANIE

sieć wodociągowa
podgrzewacze ciśnieniowe
przepływowe ogrzewacze wody

Uwaga !
Bateria nie jest przeznaczona do pracy
z podgrzewaczami niskociśnieniowymi.
Nie jest możliwe użytkowanie w połączeniu
z warnikiem niskociśnieniowym (otwarte bojlery).

Wszystkie baterie Blanco spełniają wymogi DIN
1988 oraz posiadają atest kontrolny DIN/DVGW.
Specyfikacja techniczna zgodna z PN-EN817:2008
„Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN 10).
Ogólne wymagania techniczne”.

Codzienne czyszczenie i pielęgnacja

Ściereczka z mikrofazy
• Czystość i połysk bez smug
• Proste usuwanie odcisków palców

• Usuwa uciążliwe osady z wapnia
• Działa łagodnie na wszystkie powierzchnie baterii
   i zlewozmywaków BLANCO
• Receptura opracowana specjalnie do baterii
   i zlewozmywaków BLANCO
• Łagodny dla środowiska, ulega biodegradacji

BLANCOANTIKALK

Usuwanie uporczywych osadów z wapnia
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MONTAŻ BATERII ZLEWOZMYWAKOWYCH

Montaż baterii zlewozmywakowych najlepiej
powierzyć doświadczonemu instalatorowi sanitarne-
mu. Wykona on wszystkie czynności konieczne do
zamontowania baterii zlewozmywakowej Blanco
i zasilenia baterii wodą pozbawioną zanieczyszczeń
stałych, które mogą uszkodzić ceramiczny zawór
i/lub inne elementy odpowiedzialne za szczelność.

Wykonując montaż samodzielnie należy postępować
bezwzględnie wg wskazówek niniejszej instrukcji.
Cenną pomocą będą rysunki poglądowe i schematy
zawarte w instrukcji producenta znajdującej się
w opakowaniu baterii.

Baterie należy połączyć z podejściami instalacji
wodociągowej ciepłej i zimnej wody.
Odległość zaworów odcinających na zasilaniu ciepłej
i zimnej wody, do których podłączamy wężyki zasila-
jące baterii musi być dostosowana w taki sposób,
aby wężyki zasilające po podłączeniu pozostały
w pozycji pionowej, bez zagięć i skręceń.

Montaż można uznać za wykonany poprawnie, jeśli
nie zaobserwowano podczas prób funkcjonowania
baterii (zarówno przy zamkniętym, jak i maksymalnie
otwartym zaworze) żadnych wycieków z węży,
korpusu, uszczelnień, nad i pod zlewozmywakiem.

Uwaga !
Zalecane jest zastosowanie zaworków z gwintem
G 1/2", 3/8".

1. Zamknąć zawory odcinające dopływ ciepłej
    i zimnej wody.
2. Ułożyć oring - w korpucie baterii pomiędzy
    baterię a powierzchnię zlewozmywaka.
3. Ustawić baterię w otworze zlewozmywaka lub
    blacie.

4. Założyć podkładkę gumową, podkładkę stalo-
    wą i przykręcić nakrętkę na śrubę mocującą.
    W przypadku montażu baterii do zlewozmywa-
    ków stalowych konieczne jest nałożenie pomię-
    dzy podkładką stalową a nakrętką załączonej
    w komplecie płytki stabilizującej (kształt trójką-
    ta) w celu uzyskania stabilności baterii na cien-
    kiej powierzchni stalowej zlewozmywaka.
5. Ustawić baterię tak, aby wylewka poruszała
    się w żądanym przez Państwa zakresie.
6. Dokręcić nakrętkę - bateria nie powinna obra-
    cać się w otworze.
7. Do śruby mocującej lub w niektórych mode-
    lach trzeciego (krótszego) wężyka zasilające-
    go wylewkę przykręcić zawór zwrotny wraz
    z redukcją rozmiaru połączenia.
8. Podłączyć wąż wylewki do zaworu zwrotnego.
9.  Wąż obciążyć załączonym w komplecie
      ciężarkiem nad wygięciem od strony wylewki,
      aby ułatwić prowadzenie węża podczas
      pracy - tylko w przypadku modeli z wyciąga-
      ną wylewką.
10. Podłączyć wężyki do zaworków zasilających
      po uprzednim przepłukaniu instalacji.
11. Zaleca się montaż zaworów kątowych
      z filtrem dla zabezpieczenia baterii przed
      zanieczyszczeniami z instalacji.
12. Otworzyć zawory odcinające.
13. Sprawdzić szczelność podłączeń baterii za-
      równo przy otwartym przepływie wody jak
      również przy zakręconej baterii.

Uwaga !
Po zamontowaniu baterii koniecznie trzeba
sprawdzić, czy elementy są trwale zamocowane
(nie przesuwają się).
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PIELĘGNACJA BATERII

Baterie Blanco są częściowo malowane i lakiero-
wane.
Pielęgnacja baterii ogranicza się do mycia łagodny-
mi środkami czystości o PH obojętnym, nie zawie-
rającymi substancji ściernych, silnych kwasów
nieorganicznych, rozpuszczalników, chloru lub
alkoholu, które nie będą paliły powierzchni baterii.
Stosowanie agresywnych środków czyszczących
może doprowadzić do łuszczenia lakieru lub
powstania plam na powierzchni korpusu baterii.
Ponieważ nie zawsze wiemy jakie PH mają środki
czyszczące, najbezpieczniej jest czyścić baterie
tylko pianą, która powstała podczas mycia (płyn
do zmywania lub roztwór mydła). Po umyciu wska-
zane jest osuszenie powierzchni dekoracyjnych
miękką ściereczką.
Producent zaleca do czyszczenia baterii zlewo-
zmywakowych środek BLANCOANTIKALK
do usuwania osadów kamiennych.

Użytkownik w trosce o komfort korzystania
z perlistego strumienia wody i szczelności baterii
powinien systematycznie, w zależności od stopnia
zanieczyszczenia wody, dostatecznie często
oczyszczać perlator. W sytuacji kiedy sitko perlato-
ra jest mocno zabrudzone osadem kamiennym,
należy je natychmiast wymienić.

Uwaga !
Nie czyszcząc sitka perlatora lub w przypadku
dużego zanieczyszczenia nie dokonując wymia-
ny perlatora na nowy, można doprowadzić do
uszkodzenia główki wyciąganej wylewki (uszko-
dzenie przełącznika strumienia, pęknięcie wylew-
ki) lub uszkodzenia głowicy baterii, a także zatar-
cia baterii.

Konserwację baterii najlepiej powierzyć doświad-
czonemu instalatorowi sanitarnemu przynajmniej
jeden raz w roku.
Wykona on wszystkie czynności konserwacyjne,
które z pewnością przyczynią się do dłuższego
okresu bezawaryjnej pracy baterii.

KONSERWACJA BATERII

Ważne !
W przypadku zapytań prosimy o podanie
11-cyfrowego numeru artykułu (patrz banderola
na przewodzie wody zimnej baterii).

Wykonując konserwację samodzielnie należy
używać tylko oryginalnych części, które gwarantu-
ją bezawaryjną pracę, a także zapewniają jakość
okresloną przez producenta.

Życzymy Państwu długotrwałego i niezawodnego użytkowania baterii.
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Warunki wykonania gwarancji na baterie Blanco

1. COMITOR Sp. z o.o. ul.Obywatelska 183, 94-404 Łódź – jako Gwarant udziela kupującemu-użytkownikowi gwarancji 
jakości na baterie BLANCO. Gwarancja obowiązuje tylko na obszarze RP. W przypadku utraty niniejszej karty 
gwarancyjnej duplikaty nie będą wydawane.

2. Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują po przedłożeniu dowodu zakupu oraz prawidłowo wypełnionej karty 
gwarancyjnej. Wypełnienie karty gwarancyjnej oznacza wpisanie  w oznaczonych miejscach indeksu baterii i nazwy 
modelu. W przypadku problemów z wypełnieniem gwarancji, prosimy o kontakt pod numerem infolinii 
0-801 (BLANCO) 25 26 26. Niewypełniona lub niewłaściwie wypełniona karta gwarancyjna lub brak dowodu zakupu 
oznacza, że karta gwarancyjna  jest nieważna. 

3. Termin gwarancji wynosi 2 lata od dnia, w którym produkt został wydany kupującemu-użytkownikowi na podstawie 
dokumentu kupna-sprzedaży. 

4. Użytkownik traci uprawnienia z tytułu niniejszej gwarancji, jeżeli nie zawiadomi Gwaranta o wadzie w ciągu dwóch 
miesięcy od daty jej wykrycia   Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: serwis@comitor.pl , telefonicznie pod 
numerem infolinii 0-801(BLANCO) 25 26 26 lub 42/689 10 17 lub listownie na adres Gwaranta.

5. Wszystkie naprawy lub wymiany gwarancyjne baterii  wykonywane są w miejscu montażu produktu, bez 
konieczności jego demontażu i zwrotu do Gwaranta. Gwarant nie ponosi kosztów poniesionych przez użytkownika 
w przypadku samowolnego demontażu baterii  i /lub wysyłki do Gwaranta bez wcześniejszego pisemnego 
uzgodnienia z Gwarantem. W przypadku konieczności demontażu reklamowanego produktu przez Serwis 
naprawczy w celu jego naprawy, Gwarant zapewni użytkownikowi produkt zastępczy.

6. Świadczenia z gwarancji będą wykonane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wady. Termin ten obowiązuje od 
momentu przesłania kompletu potrzebnych dokumentów.  COMITOR Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość 
przedłużenia terminu usunięcia wady tylko w razie zaistnienia okoliczności niezależnych od gwaranta powiadamiając 
zgłaszającego reklamację.

7. W przypadku braku możliwości naprawy baterii, COMITOR Sp. z o.o. dostarczy nowy, taki sam produkt. W przypadku 
gdyby dostawa nowej baterii nie była możliwa z powodu zaprzestania produkcji modelu lub koloru, kupującemu-
użytkownikowi przysługuje prawo wyboru innego aktualnie oferowanego modelu w cenie nie wyższej niż model 
reklamowany lub odpowiednio innego koloru. 

8. Odpowiedzialność z gwarancji obejmuje tylko udowodnione wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym 
produkcie. Niniejszą gwarancją objęte są awarie i usterki produktu spowodowane wyłącznie wadliwymi częściami 
i/lub defektami produkcyjnymi.

9. Wszelkie naprawy i przeróbki wykonane poza Autoryzowanym Serwisem Comitor-Blanco i/lub stosowanie 
nieoryginalnych części zamiennych w okresie gwarancyjnym jest równoznaczne z utratą niniejszej gwarancji.

10. Świadczenia z gwarancji nie obejmują montażu baterii, czynności pielęgnacyjnych i konserwacyjnych opisanych 
w Instrukcji montażu i pielęgnacji, a w szczególności usuwania osadów wapiennych i zanieczyszczeń z perlatora, 
filtrów siatkowych na wężykach zasilających oraz osadów prowadzących do zatarcia baterii lub uszkodzenia jej 
podzespołów powstałych przez zanieczyszczenia wody lub przewodów sieci wodociągowych. 

11. COMITOR Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za usterki powstałe na skutek użytkowania produktu niezgodnie 
z jego przeznaczeniem,  za usterki wynikłe z nieprawidłowego montażu, niezgodnego z zaleceniami producenta 
i sztuką budowlaną określonych w dokumentacji załączonej do produktu.

12. Gwarancją nie są objęte również wady i usterki wynikłe wskutek niewłaściwego transportu, przechowywania 
i składowania, uszkodzeń mechanicznych (np. rysy, odpryski zgłoszone po zakupie), oraz uszkodzenia powierzchni 
powstałe na skutek czyszczenia nieodpowiednimi środkami np. proszkiem polersko-czyszczącym lub środkiem 
zawierającym kwas, rozpuszczalniki, chlor, alkohol lub pochodne. Z gwarancji wyłączone są przypadki losowych 
uszkodzeń niezależnych od warunków eksploatacji (powódź, pożar itp.)

13. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego 
wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

14. Zgłaszając reklamację z tytułu niniejszej gwarancji, użytkownik oznajmia, iż zapoznał się i akceptuje warunki 
i postanowienia niniejszej gwarancji.
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Potrzebujesz pomocy?
Nasz serwis jest
do Twojej dyspozycji!

Centralny serwis produktów BLANCO znajduje się w Łodzi.

Na terenie całego kraju działają lokalnie odpowiednio

przeszkoleni serwisanci.

W przypadku jakichkolwiek problemów

lub pytań prosimy o kontakt:

Comitor sp. z o.o.
Serwis produktów
BLANCO
ul. Obywatelska 183
94-104 Łódź

Telefony bezpośrednie:
042 689 10 19
042 689 10 17

Sieć lokalnych serwisów jest stale rozwijana, dlatego wykaz lokalnych serwisów BLANCO

opublikowany jest na stronie: www.comitor.pl lub www.serwisblanco.pl

Infolinia:
0801 BLANCO (25 26 26)
Faks:
042 688 19 76
E-mail:
serwis@comitor.com.pl
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IMPORTER KONTRAKTOWY

Comitor sp. z o.o.

ul. Obywatelska 183

94-104 Łódź

Infolinia: 0801 BLANCO (25 26 26)

www.comitor.pl

www.wieczystagwarancja.pl

www.facebook.com/Comitor

indeks produktu model produktu

Uzupełnij dane produktu
Dane produktu znajdziesz na opakowaniu baterii na etykiecie zgodnej z poniższym wzorem.

Dane są niezbędne dla prawidłowego zgłoszenia reklamacji oraz uzyskania pomocy serwisowej.
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