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Ми дякуемо Вам за вибiр продукцii VentoLux. Наша 
продукцiя вiдповiдае сучасним технiчним стандартам та 
дiючим нормам. Ми гарантуемо, що наша продукцiя 
бездоганно сконструйована та виготовлена. При 
правильному монтажi та експлуатацii, вiдповiдно до 
наших правил утримання, надiйно працюе не менше 1 О 
рокiв. 

Правила догляду за виробом: 

Транспортування 
-не можно вироби кидати. Вставати на них ногами, сiдати.
Класти на них будь якi важкi предмети, коробки;
-не можно перевозити у горизонтальному положенню з
укладанням зверху предметiв, якi можуть пошкодити
упаковку виробу;
-необхiдно стежити, щоб з виробами не стикались гострi
предмети

Умови зберiгання 
-Зберiгати вироби потрiбно на рiвнiй горизонтальнiй
поверхнi, для запобiгання факторiв, якi можуть привести до
згинання обо скручування виробу
-Зберiгати вироби тiльки в оригiнальнiй упаковцi при
вологостi повiтря до 70% .
- Вирiб слiд зберiгати вiд механiчних пошкоджень. Вiд
попадання вологи, вiд пливу горячих предметiв(понад 100 °
С), лугiв, рiдин що розчиняють лакофарбовi покриття.

Експлуатацiя 
-Не допускаються у дари гострими та тупими предметами.
Це може привести до виникнення сколiв на поверхнi;
-Не допускасться установку на поверхню виробу
предметiв, здатних нагрiвати поверхню вище 120 °С.
-Не рекомендусться ставити на вирiб з пошкодженим
дном, так як це може привести до порушення
поверхневого слою.

11 lнструкцiя по використанню 1 
- Рекомендусться очищати вироби побутовими миючими 
засобами за допомогою тiльки м'якоТ губки. Не допускасться 
застосування металевих мочалок та миючих засобiв, що 
мiстять абразивнi частинки. Потрiбно проводити тiльки м'якi, не 
агресивнi процедури очищення
- Очищуйте мийку пiсля кожного використання, пiсля цього 
необхiдно протерти Т1 насухо рушником. Це допоможе 
уникнути утворенню плям , якi можуть з'явитись у наслiдок вмiсту 
солей та вапна у водi
- Якщо ви виливасте в мийку залишки чаю, кави чи овочевого та 
фруктового соку тоща, одразу змийте ·1х водою, це попередить 
появу зайвих плям. При попаданнi таких речовин на поверхню 
мийки, одразу змийте Т1 водою.
- Не використовувати хлоровммiснi чистячи засоби та чистячи 
засоби. Якi не застосовуються при роботi на кухнi (розчинники, 
бензин, тоща)
- Не використовуйте мийку як поверхню для рiзки, рубки 
продуктiв
- Пiд час монтажу кухонноТ мийки можливий зазор мiж 
площиною виробу та стiльницею. Допустиме значення вiдстанi 
складас до 5мм i не с гарантiйним випадком. Такий зазор 
прибирасться шляхом пiдтягування мийки крiплення до 
стiльницi. 
- При виготовлені виробу, виробник має право на зміну 
розмірів +/- 5мм.- 

- Категорично забороняеться використовувати для чищення 

абразивнi засоби та засоби з вмiстом кислот.

Гарантiйний термiн на вирiб становить 10 рокiв з дня його 

продажу покупцю. Ця гарантiя поширюсться на виробничий 
обо конструкцiйний дефект виробу. Якщо протягом 
гарантiйного термiну в купленому Вами виробi виявиться 
виробничий обо конструкцiйний дефекти, Ви можете 
звернутись за гарантiйним обслуговуванням до офiцiйних 
сервiсних центрiв. Ця гарантiя дiйсна тiльки на територi1 УкраТни, 
на вироби купленi на територi1 УкраУни. 






