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TERMS OF WARRANTY  

Our Company guarantees this product for 5 years from the purchase. The duration starts from the date of 

purchase which has to be duty documented. Our Company will proceed to replace or repair the product reco-

gnized as defective only when it is returned to Our Company or to authorized dealer submitting the purchase 

receipt together with the certificte of guarantee.

THE COMPANY WILL NOT BE LIABLE IN CASE OF 

Failure to produce invoice details proving date of purchase; damages due to carelessness or during transport; 

- should the installation not conform with fitting instructions; - unauthorised modifications or repairs; - sur-

face deterioration due to cleaning methods not in accordance with instructions. The company shall accept 

no responsibility for compensation towards assembly or disassembly of the fitting, and shall not be liable for 

consequential loss or damage of any kind whatsoever to or in any way caused by the goods or their use.

ASSEMBLY : Thoroughly wash all pipes to eliminate any remaining dirt and residue. Position the tap in the hole 

making sure the seal between the tap and the supporting surface is in plase. Connect the flexible supply hoses 

or pipes to the main water supply. For the shower articles insert the flexible hose in the shower through the 

unit body and fasten it to the back pipe with adapter, inserting the gasket in between. Apply the counterweight 

to guarantee perfect re-entry of the shower line.

ADJUSTMENT OF THE MAXIMUM TEMPERATURE LIMITER OR CARTRIDGE REPLACEMENT : Before commen-

cing adjustment or cartridge replacemente operations, ensure that the water has been turned off at the mains 

and that the handle is in central position. Remove the plug, loosen the screw and by pulling upwards, remove 

the handle. Loosen the threaded ring, and once the cartridge has been removed, proceed to adjustment: 

remove the ring and adjust it to the desired position considering that, from the central position, by turning it 

towards the negative sign (-) the temperature is reduced, contrarity, by turning it towards the plus sign (+) the 

cold will be reduced. Fit the cartridge once again, ensuring that the two centring pins enter their respective 

seats and that the gaskets are correctly positioned. Re-fit the ring and the handle.

SUGGESTIONS : Dear client, we thank you for choosing a Our Company product. Here below you will find some 

suggestions that we recommend to observe so that your product can keep in time its initial characteristics.

MAINTENANCE AND CLEANING : Clean the aerator filter regularly and immediately after the first use to avoid 

a reduction in the flow rate. It is also advised to clean tha tap exclusively with warm soap water avoiding the 

use of detergents and abrasives at all costs. Our Company will not respond to any damages caused by failure 

to observe the above rules.

SPARE PARTS : In case of malfunctions only use original spare parts sold by our dealers.

GARANTİ ŞARTLARI: 
Bu ürün 5 yıl boyunca Firmamız garantisi altındadır. Garanti süresi ürünün satın alınma tarihinden itibaren başlar. 
Satış sırasında garanti belgesinin satıcı tarafından kaşelenmesi ve imzalanması gerekmektedir. Firmamız ürünün 
değişimini ya da tamirini fatura ve garanti belgesinin ibrazı suretiyle taahhüt eder.

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDAKİ DURUMLAR: 
Satın alınma tarihini gösterir fatura ibraz edilmediğinde, dikkatsizlik ya da taşıma sırasında oluşan hasarlar, kuru-
lum talimatına uymayan şekilde yapılan montajlar, yanlış yapılan değişiklik ve tamiratlar, kullanım talimatında be-
lirtilenlere uygun olmayan maddelerle yapılan temizlikten kaynaklanan yüzey deformasyonları garanti kapsamı 
dışındadır. 

KURULUM: 
Tüm hortumları içerlerinde tortu ya da kir kalabilme ihtimaline karşı tamamen yıkayın. Contanın montaj için uygun 
konum ve şekilde olduğundan emin olun. Esnek hortumları ya da boruları ana su kaynağına bağlayın. Duş başlığı 
şeklindeki modeller için esnek hortumu başlık ile ana gövdedeki arka hortuma aralarına uygun contaları yerleştir-
erek bağlayın. Kullanım sonrası başlığın yerine oturması için ağırlığı esnek hortuma monte edin.

MAKSİMUM SICAKLIK SINIRLAYICI AYARLANMASI YA DA KARTUŞ DEĞİŞİMİ: 
Ayarlamaya ya da kartuş değiştirme işlemine başlamadan önce su akışının ana vanadan kesildiğine ve su ayar kolu-
nun merkez konumda olduğundan emin olun. Kolun üstündeki plastik tapayı ve altındaki vidayı söküp, kolu yukarı 
çeke rek yerinden çıkarın. İnce halkayı sökün ve kartuş çıkarıldıktan sonra ayarlama işlemine devam edin: halkayı 
yerinden çıkarın, ve istenilen sıcaklık için ayarlayın. Ayar anahtarını merkezden eksi (-) yönüne doğru çevirdiğinzde 
sıcak su gelişi azalacak, artı (+) yönüne çevirdiğinizde soğuk su gelişi azalacaktır. Ayar işleminden sonra kartuşu ye-
rine takın ve işlem sırasında dişlerin uygun yere oturduğundan ve contaların düzgün bir şekilde takıldığından emin 
olun. Son olarak da halkayı ve kolu yerine oturtun.

ÖNERİLER:  
Değerli Müşterimiz, öncelikle ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. 

Musluğunuzu uzun yıllar boyunca en verimli şekilde kullanabilmeniz için aşağıdaki tavsiyelere uymanızı öneririz: 
Musluk ağzındaki havalandırıcı filtreyi düzenli olarak temizlemeniz akış hızındaki azalmayı engelleyecektir. Ayrıca 
musluğu ılık sabunlu suyla temizlemeniz, deterjan ya da aşındırıcı temizlik maddeleriyle temizlemekten kaçınma-
nız tavsiye edilmektedir. 

Firmamız önerilmeyen maddelerin temizlik sırasında kullanımından kaynaklanan hiçbir hasarı kabul etmemektedir 
ve bu gibi hasarlar da garanti kapsamı dışındadır. Herhangi bir parçanın değiştirilmesi durumunda sadece bayileri-
miz tarafından satılan orijinal yedek parçaları kullanınız.
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GARANTİ ŞARTLARI

Tüm evyeler paketleme sürecinde dikkatli ve detayli bir şekilde kalite kontrolden geçirilmiştir. 
Tüm üretim aşamaları UNI EN ISO 9001 Kalite Standardína uygundur. Bununla birlikte Firmamız herhangi bir olası üretim veya mal-
zeme hataları için aşağıda ifade edilen koşullar çerçevesinde 5 yıllık garanti taahhüt etmektedir:

Garanti süresi ürünün satış tarihinden itibaren başlar. Satış evrakları tam ve imza-kaşeli olmalıdır. Ürün fatura ve bu garanti belge-
siyle birlikte belirtilen garanti süresi içinde Firmamız ya da anlaşmalı bayimize kargo masrafları önceden müşteri tarafından ödenm-
iş bir şekilde gönderilirse, Firmamız müşterinin isteği doğrultusunda ürünü tamir etmeyi / değiştirmeyi taahhüt eder. Isıl şoklardan 
kaynaklanan hasarlar ve hammadde kusurları garanti kapsamında olup; kullanımdan kaynaklı oluşan hasarlar garanti kapsamında 
değildir. Değiştirilen evye müşteriye direkt olarak Firmamız tarafından ya da bayimiz tarafından gönderilecektir. 
Verilen garanti süresince evyenin herhangi bir hasar olmadan sürekli kullanılması garanti süresinin müşteri memnuniyetiyle ta-
mamlandığını gösterir. Amaç dışı ve normal olmayan kullanım, dikkatsizlik, hatalı montaj, ehli olmayan kişilerce yapılan tamirat, 
darbeden kaynaklı kırılma/çatlama garanti kapsamında değildir. Ayrıca bu garanti sadece evye için geçerli olup, klips, sifon takımını 
ve diğer aksesuarları kapsamamaktadır. Ürünün garanti kapsamında olabilmesi için yukarıdaki koşullar müşteri tarafından sağlan
malıdır. Aksi durumda gerçekleşen hata ve zararlar için hiçbir koşulda Firmamız sorumlu değildir.

MONTAJ REHBERİ BATARYA DELİKLERİ

Evye iki tarafta da 35 mm çapında iki batarya deliği açılmış şekilde sunulmaktadır. Bu size musluğu istediğiniz tarafa takma imkanı 
sunar.

TEZGAHIN KESİMİ
1. Evyeyi tezgahın monte edilecek kısmına arkası yukarı bakacak şekilde ters olarak koyun.
2. Evyenin dış sınırlarını uyşun kalem ile tezgah üzerine çizin.
3. Evyeyi kaldırın ve çizmiş olduğunuz sınırların 1 cm içinden tezgah kesimi için başka bir sınır çizin.
4. Kesimi ikinci çizdiğiniz çizgi üzerinden uygun aletlerle gerçekleştirin.

EVYENİN MONTAJI
Tüm evyelerde üzerlerine monte edilmiş klipsleriyle beraber müşteriye sunulur. Doğru montaj için:
1. Montaj bittiğinde evyenin tezgahla temasta bulunacak dış kısımlarına özel şeffaf bant uygulayın.
2. Tüm bağlantı ekipmanlarının (klips) iç tarafa baktıklarından emin olun.
3. Evyeyi açılan deliğe yerleştirin, tam olarak ortaladığınızdan emin olun. Klipsleri tornavida yardımıyla sıkın. Ve klipsleri sıkarken 
köşelerden değil ortadaki klipslerden başlayıp işleme karşıt klipsleri sıkarak devam edin.

SİFON MONTAJI
Sifon montajı için beraberinde verilen talimatları takip edin.

ÖNERİLER

Değerli Müşterimiz, Öncelikle ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Evyenizi uzun yıllar boyunca en verimli şekilde 
kullanabilmeniz için aşağıdaki tavsiyelere uymanızı öneririz:

• İnatçı kirler uygulama sonrası dikkatli biçimde arındırılmak koşuluyla sulandırılmış çamaşır suyu veya asetonla çıkartılabilir.
• Küvette oluşabilecek kireç tortusunu çıkarmak için sirke ya da asetanelit  kullanabilirsiniz.
• Tortu oluşumunu engellemek için her kullanımdan sonra evyeyi kurulamanızı tavsiye ederiz.
• Evye üzerine sıcak tencere, tava, çaydanlık vs. i direkt olarak koymayın.
• Kızgın yağı evyenin giderine dökmeyin. Deformasyona sebep olabilir.
• Eğer sodyum hidroksit türevi aşındırıcı kimyasallar temizlik için kullanılırsa suyla dikkatli bir şekilde durulayın.
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TERMS OF WARRANTY

Every sink is carefully checked in the final stage of packing process in such a way to guarantee a total quality control. Every 
production stage is in compliance with Quality Standard UNI EN ISO 9001. Furthermore, our Company responds of any possible 
manufacture or material flaw, delivering a 5 years guarantee for all sinks, under conditions described below. The duration of 
the guarantee starts from the date of purchase, duly documented. Our Company will proceed to repair or exchange the sink, 
upon client’s request, if the good is returned to our Company or to an authorized dealer at client’s expense, together with a 
proof of purchase and this certificate of guarantee, by prepaid transportation and insurance, within the period of guarantee 
and provided that Our Company acknowledges that the good is defective in accordance with this guarantee. Demages due to 
thermal shocks and material flaws are considered defects, while damages due to an violent impact are not considered defects. 
The sink replaced under this guarantee will be shipped back to the customer by our Company or by their retailer. The replaced 
sinks will become property of our Company.The continuous use and possession of the sink after the expiration date of this gua-
rantee constitute a definite proof that the guarantee has been accomplished to the customer’s full satisfaction. This guarantee 
does not cover damages caused by improper or abnormal use, negligence, incorrect installation, reparations or unauthorized 
changes, accidents or other cause external to the product. 
This guarantee does not cover the sink fittings such as siphons or props. The only option granted to the buyer under this gua-
rantee, will be reparation or replacement as described above. Under no circumstances our Company will be responsible for 
indirect, accidental and secondarydamages. Furthermore, our Company will not be held responsible for profit loss or failure to 
use the sink. This guarantee does not entitle to reimbursement of damages or interests. In the case any condition or regulations 
of this guarantee is not applicable, then all the other terms will remain valid in accordance to the law.

INSTALLATION GUIDE
TAP PERFORATIONS.
The sink comes to you with pre-prepared semi-bores of Ø 35 mm on both sides. 
1) This lets you choose the side where you wish to install the tap.
2) After deciding which side you wish to use, the hole can be completed using a  DIAMOND CORE installed on a manual drill, 
taking care to work from the non-visible  side.

PERFORATION OF THE WORKING SURFACE WHERE THE SINK WILL BE POSITIONED.
1) Place the sink upside-down on the working surface where it will be mounted.
2) Draw the perimeter of the sink on the working surface with a pencil.
3) Remove the sink and draw a dotted line, about 1 cm (1/3 of an inch) inside the perimeter.
4) Perform the cut with suitable tools along the dotted line.

INSERTION THE SINK IN THE HOLE OF THE WORKING SURFACE.
All the sinks are provided with pre-mounted hooks. Proceed as follows for a correct installation.
1) Apply a special transparent sealant around the outer edge of the sink, wherever it will come into contact with the work sur-
face when the installation is complete.
2) Make sure that all the clasps of the fastenings are facing inwards.
3) Insert the sink into the cut-out area of the work surface making sure it is centred. Tighten the fastenings using the adjusting 
screws, starting from the centre and working in a criss-cross order.

DRAIN CONNECTION:  Follow the instructions attached to the drain fittings.

SUGGESTIONS

Dear Client, We thank you for choosing one of our Company product, a firm that after years of experience in the field of com-
posite and an accurate, highly technological research, has realized a line of modern design sinks aimed at satisfy the technical 
and fuctional requirements of every customer. Here below you will find some suggestions that we recommend you observe so 
that your sink keeps it’s initial characteristics for a long time.

• Traces of obstinate dirt can be removed with diluted bleach or with acetone, rinsing carefully after the operation.
• Residual calcium can be removed with vinegar or acetanilide.
• It is recommended to wipe dry the surface of the sink after each use to avoid deposits of calcium.
• Do not place hot pots and coffeepots directy on the sink.
• Do not pour hot oil in the drains as they may be damaged.
• If you often use highly aggressive chemicals (like sodium hydroxide), rinse carefully with water.
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