
GWARANCJA

1. Producent udziela gwarancji na prawid³owo zainstalowany, 
eksploatowany i konserwowany produkt.            . 
2. Jednym dokumentem uprawniaj¹cym do zg³oszenia reklamacji jest dowód 
zakupu. Gwarancja obowi¹zuje wy³¹cznie na terytorium Reczypospolitej Polskiej.                              
3. Gwarancja wynosi 2 lata 

Warunkiem uznania gwarancji na w/w produkty jest ich okresowe - 
kwartalne - czyszczenie i przep³ukanie w celu usuniêcia kamienia. 
Stwierdzenie osadu, kamienia lub innych zanieczyszczeñ przez serwis, 
w reklamowanym spowoduje odrzucenie reklamacji.                                                                                                               
4. Wady ujawnione w okresie gwarancji bêd¹ bezp³atnie usuwane w terminie 
14 dni roboczych od daty dostarczenia produktu pod adres zakupu lub do 
sklepu lub siedziby producenta. (po uzgodnieniu z producentem - mo¿liwa jest 
tak¿e wysy³ka). Okres gwarancji ulega przed³u¿eniu o czas trwania naprawy. 
Reklamuj¹cy powinien dostarczyæ lub wys³aæ produkt odpowiednio 
zabezp ieczony  przed uszkodzen iem w czas ie  t ranspor tu .                                                                                                                     
5. W okresie gwarancyjnym wadliwy produkt zostanie bezp³atnie 
naprawiony lub wymieniony przez producenta na taki sam 
l u b  i n n y  o  b a r d z o  z b l i ¿ o n e j  w a r t o œ c i ,  w o l n y  o d  w a d .                              
6. Gwarancja nie obejmuje:                   .                                                                                                                                         
- skutków samowolnych, dokonywanych przez u¿ytkownika lub inne; 
nieupowa¿nione  osoby napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych;                                                                                                                    
- uszkodzeñ mechanicznych oraz chemicznych pow³oki w tym 
wynikaj¹cych z zastosowania œrodków ¿r¹cych oraz ciernych;                                                                                                                                               
- uszkodzeñ powsta³ych w wyniku zastosowania niezgodnego z przezna-
czeniem (reguluje to odpowiednia dla ka¿dego rodzaju armatury norma);                                                                                                                                                 
- uszkodzeniami i niepoprawn¹ prac¹ wynikaj¹c¹ z braku wymaganej 
konserwacji i pielêgnacji, w tym braku  okresowego czyszczenia;            .                      
- 

7. Gwarant odpowiada do wysokoœci ceny produktu.      .                                                                                                                                           

na zestawy natryskowe i ich elementy od daty 
zakupu. 

produkcie, 

uszkodzeñ i niepoprawnej pracy wynikaj¹cej z nieprzestrzegania 
pozosta³ych punktów niniejszej instrukcji;              .

Zg³oszenia reklamacyjne nale¿y sk³adaæ za poœrednictwem punktu sprzeda¿y lub w przypadku 
braku takiej mo¿liwoœci bezpoœrednio do producenta. Wiêcej informacji na www.excellent.com.pl 
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Instrukcja monta¿u oraz u¿ytkowania 
KARTA GWARANCYJNA 
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Dziêkujemy za zakup armatury marki Actima.
Produkt przez Pañstwa zakupiony objêty jest
gwarancj¹ producenta (szczegó³y na ostatniej
stronie). W celu skorzystania z gwarancji przed 
przyst¹pieniem do monta¿u oraz u¿ytkowania 
prosimy o zapoznanie siê niniejsza instrukcj¹. 

a 

Producent: EXCELLENT S.A. 
ul. Nad Drwin¹ 10/B-3,  30-741 Kraków;
tel 12 653 05 66, -64, -62; fax 12 653 05 33;

  www.excellent.com.pl

 

Firma posiada sieæ serwisow¹ obejmuj¹c¹ ca³¹ Polskê, 
która realizuje naprawy zarówno gwarancyjne jak 
i pogwarancyjne. Pod nr tel.: 12 653 05 66, numery 
wewnêtrzne: 191, 192 oraz 193  skontaktujecie siê Pañstwo 
z serwisem firmy, który udzieli niezbêdnych informacji 
z  zak resu  mon ta¿u ,  konserwac j i  i  r ek lamac j i .  
Wiêcej informacji o produktach, ich danych technicznych 
i ofercie uzyskaj¹ Pañstwo dzwoni¹c pod nr wewnêtrzny: 166.

I. Sposób pielêgnacji: wszystkie elementy zestawu nale¿y czyœciæ
przy u¿yciu miêkkiej szmatki lub g¹bki oraz wody z myd³em. 
Nie wolno u¿ywaæ œrodków ¿r¹cych i/lub ciernych a tak¿e takich 
które mog¹ porysowaæ b¹dŸ w inny sposób uszkodziæ powierzchniê.
II. Przygotowanie do monta¿u: warunkiem poprawnego dzia³ania 
a tak¿e uznania ewentualnych reklamacji, jest monta¿ zgodny 
z zasadami podanymi na str. 3 niniejszej instrukcji. 
Prosimy o zapoznanie siê z nimi przed przyst¹pieniem do 
instalacji. W przypadku w¹tpliwoœci co do sposobu monta¿u 
lub braku czêœci sk³adowych prosimy o odst¹pienie od dalszych 
prac i kontakt ze sprzedawc¹ lub serwisem. Monta¿ niezgodny 
z podan¹ instrukcj¹ lub niezgodnie z przeznaczeniem produktu 
wyklucza uznanie ewentualnych reklamacji.
III. Narzêdzia potrzebne do monta¿u: wiertarka, wkrêtak.

http://www.excellentcom.pl
http://www.excellentcom.pl


Zasady monta¿u zestawów wannowych / natryskowych:         
Po przygotowaniu narzêdzi oraz sprawdzeniu kompletnoœci zestawu nale¿y:
A) zestaw wannowy: mocowanie punktowe s³uchawki montuje siê do œciany, za pomoc¹ 
do³¹czonych w zestawie: ko³ka i wkrêtu. Nastêpnie, po umieszczeniu w uszczelek 
przykrêca siê w¹¿ do baterii oraz do s³uchawki, a s³uchawkê osadza w mocowaniu punktowym.
B) zestaw natryskowy: generalna zasada monta¿u zestawów natryskowych:
mocowania œcienne z obu stron przytrzymuj¹ dr¹¿ek na którym znajduje siê mocowanie s³uchawki 
oraz w zale¿noœci od wersji - mydelniczka. W celu prawid³owego monta¿u nale¿y:
- zmontowaæ ca³y dr¹¿ek oraz przy³o¿yæ do œciany w celu wyznaczenia miejsca - wysokoœci monta¿u.
- zdj¹æ os³onki, zaœlepki z mocowañ œciennych.  
- na œcianie 

TYLKO jedno mocowanie. rys 1. 
- za³o¿yæ dr¹¿ek z gniazdem s³uchawki oraz mydelniczk¹ (jeœli zestaw j¹ zawiera). rys 2. 
- za³o¿yæ drugie mocowanie i przykrêciæ do œciany wkrêtem. rys 3.
- za³o¿yæ os³onki mocowañ. rys 4.

 obu koñcach wê¿a 

zaznaczyæ punkty w otworach mocowañ.
- po nawierceniu obu otworów, w³o¿yæ ko³ki rozporowe. 
- za pomoc¹ wkrêta przykrêciæ 

Nastêpnie, po umieszczeniu w  obu koñcach wê¿a uszczelek przykrêciæ w¹¿ do baterii oraz do 
s³uchawki, a s³uchawkê osadziæ w mocowaniu na dr¹¿ku.

 rys 2. rys 3.

rys 4.
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 rys 1. 

przyk³adowy drazek 
po zmontowaniu
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