
 
 

 
 

 

 Garanti süresi ürünün teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.  

 Teslim tarihi faturada gösterilen tarihtir. 

 Ürünün bütün parçaları olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır. 

 Garantinin geçerli olabilmesi için fatura ibrazı zorunludur. 

  

 

KULLANIM KILAVUZU 

 

 Ürünlerin üzerinde değişiklik yapılmamalı, ilave aksesuar kullanılmamalıdır. 

 Ürünlerin mobilya / ahşap kısımları su ile temas etmemeli, su ile temas eden yüzeyler 
kurulanmalıdır. 

 Sifon ve batarya bağlantılarının temizliği / değiştirilmesi sonrasında su sızıntısı olup olmadığı 

mutlaka kontrol edilmelidir. 

 Ürünler yüksek ısıya ve rutubete maruz kalmamalı, üzerine sıcak nesneler bırakılmamalıdır. 

 Çelik yüzeyler ve metal kaplamalı (kulp, spot, havluluk vb) malzemelerde paslanma meydana 
gelmemesi için kimyasal içerikli maddeler kullanılmamalı, bu yüzeyler pamuklu ve nemli bez 

kullanılarak sabunlu ve ya saf su ile fazla bastırmadan temizlenmeli sonra kurulanmalıdır. 

 Bu ürün keskin nesnelerden, delici veya aşındırıcı malzemeden zarar görebilir. 

 Güçlü kimyasal temizleyiciler kullanarak ürünü temizlemeyiniz. 

 Yeni tarz diş macunları içindeki kimyasallardan dolayı ürünlerin yüzeylerinde nokta matlaşmalara sebep 

olabilir. 

 Ürün temizliğinde çizici ve aşındırıcı temizlik maddeleri ürünün yüzeyine zarar verir. Lütfen 

kullanmayınız. 

 Lavabolarda kimyasal açıcı kullanmayınız. 

 Ayna temizliğinde kireç sökücü ve benzeri asit içerikli temizleyiciler ayna sırında siyah ve ya kırmızı 

renkli bozulmalara sebep olmaktadır. 

 Ayna ve profil aynalarda su kalıntıları aynada bozulmalara sebep vermektedir. Her kullanım sonrasında 

ayna kurulanması gerekmektedir. 

 Ürünler su ile seyreltilmiş bir sabunlu bez uygulaması ile ev deterjanları kullanılarak temizlenmelidir. 

Temizleme sonrasında su ile durulanmalıdır ve kurulanmalıdır. 

 Ürünlerin mermer, seramik cam tezgah kısımları pamuklu bez kullanılarak sabunlu su ile 
temizlenmeli sonra kurulanmalıdır. Asitli çözücü aşındırıcı kimyasallar kesinlikle 

kullanılmamalıdır. 

 Cam gövdeler temperli olup (normal camlara göre 5 kat daha dayanıklıdır)Kırıldığı zaman zar 

büyüklüğünde keskin köşeleri olmayan parçalara ayrılarak yaralanma riskini azaltır. 

 Mermerli ürünlerde kullanılan mermer tezgah doğal malzeme olduğu için üzerinde çeşitli renk 
ve dokular olabilir. 

 Üründe zaman içinde ortam şartlarına bağlı olarak kısmı renk değişikliği oluşabilir. 

 Yukarıdaki kullanım talimatlarına uyulmaması ürünün garanti kapsamına dışına çıkmasına 

sebep olur. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

•Warranty period starts from the delivery date of the product and is 2 years. 

•The delivery date is the date shown in the bills. 

•Including all parts, are covered by the guarantee. 

•It is obligatory to submit invoices in order for the guarantee to be valid. 

 

 

User guide 

 

• No modifications should be made to the products and no additional accessories should be 

used. 

• The furniture / wooden parts of the products should not come into contact with water, the 

surfaces which come into contact with water should be dried. 

• After cleaning / replacing the siphon and battery connections, it is absolutely necessary to 

check for water leaks. 

• Products should not be exposed to high temperature water and humidity, hot objects 

should not be left on them. 

• Do not use chemicals with steel surfaces and metal coated (handle, spot, towel, etc.) 

materials to prevent rusting. These surfaces should be cleaned with soapy water or pure 

water using cotton and damp cloth after cleaning and drying. 

• This product can be damaged from sharp objects, piercing or abrasive materials. 

• Do not clean the product using strong chemical cleaners. 

• New dentures may cause spot dullness on the surfaces of the products due to the 

chemicals inside. 

• In product cleaning, scratching and abrasive cleaning agents damage the surface of the 

product. Please do not use it. 

• Do not use chemical openers (drain cleaner) in the sinks. 

• Lime removers and similar acid cleaners in the mirror cleaning cause black or red color 

distortions in the mirror. 

• Mirror and profile mirror cause deterioration of water residues at the same time. Mirrors 

must be installed after each use. 

• Products should be cleaned using household detergents with a soap application diluted 

with water. After cleaning, it should be rinsed with water and dried. 

• The products should be cleaned with marble, ceramic glass countertops with soapy water 

using a cotton swab and then dried. Acid solvent abrasive chemicals should never be used. 

• Glass bodies are tempered (5 times more durable than normal glasses). When broken, they 

reduce the risk of injuries by separating parts with no sharp edges in the dice size. 

• Marble countertops are natural material for various colors and textures. Color difference 

can be. 

• Color changes may occur in the products due to the environmental conditions. 

• Product will be out of guarantee if the user guide is not applied by the end user’s. 

 


