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INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII 
 
UWAGA: Przed montażem baterii należy przepłukać instalacje wodną, w przeciwnym razie zanieczyszczenia mogą 
uszkodzić głowice lub zatkać baterie. Instalacja wodna musi posiadać filtry wody. Zgodnie z normami budownictwa 
ciepła woda jest zawsze podłączana po lewej stronie baterii/korpusu. 
 

MONTAŻ BATERII SCIENNYCH; 
 

1. Zamknąć zawory odcinające dopływ ciepłej i zimnej wody. 
2. Wkręcić krzywki do instalacji G 1/2" używając do uszczelnienia taśmę teflonową. 
3. Dostosować rozstaw krzywek do rozstawu mocowań baterii. Bateria powinna znajdować sie w poziomie. 
4. Nakręcić rozetki maskujące na krzywki. 
5. Ułożyć uszczelki 3/4" w gniazdach baterii. 
6. Zamontować baterię do krzywek. 
7. Otworzyć zawory odcinające wodę 
8. Sprawdzić działanie baterii, oraz szczelność podłączeń. 

 

MONTAŻ BATERII STOJĄCYCH 1-OTWOROWYCH 
 

1. Zamknąć zawory odcinające dopływ ciepłej i zimnej wody. 
2. Wkręcić znajdujące sie w zestawie wężyki (elastyczne przyłącza) w korpus baterii. 
3. Wkręcić śruby z gwintem dwustronnym w korpus baterii. 
4. Ułożyć oring (uszczelkę gumową) w podstawie korpusu baterii montowaną pomiędzy baterią a miską 

umywalki/zlewozmywaka. Niektóre baterie posiadają dodatkową podkładkę pod korpus. 
5. Ustawić baterię w otworze umywalki/zlewozmywaka. 
6. Założyć podkładkę gumową i pierścień metalowy na śruby mocujące. 
7. Nakręcić nakrętki na śruby mocujące, dokręcić. Bateria nie powinna obracać sie w otworze. 
8. Podłączyć wężyki do zaworków zasilających.  
9. Otworzyć zawory odcinające. 
10. Sprawdzić działanie baterii, oraz szczelność podłączeń. 

 
MONTAŻ BATERII STOJĄCYCH WIELOOTWOROWYCH 
 
UWAGA; Baterie stojące wielootworowe muszą zamontowane być tak aby w każdej chwili był dostęp do instalacji 
wodnej. 

1. Zamknąć zawory odcinające dopływ ciepłej i zimnej wody. 
2. W obrzeżu umywalki/wanny/zlewozmywaka wywiercić otwory o odpowiedniej wielkości. 
3. Ustawić baterię umywalkową/wannową/zlewozmywakową w otworach montażowych zakładając 

odpowiednie uszczelki/oringi pomiędzy podstawą korpusu baterii a umywalką/wanną/zlewozmywakiem. 
4.  Od spodniej części baterii założyć podkładki gumowe oraz przykręcić załączonymi w komplecie nakrętkami 

baterie do umywalki/wanny/zlewozmywaka. 

 
 
 



 
 

 

 
• W przypadku baterii 3-otworowych zamontować wylewkę w środkowym otworze a głowice po obu jej 

stronach. 

       lub    

• W przypadku baterii wannowych dokonać podłączeń poszczególnych elementów za pomocą wężyków 
elastycznych według schematu. 

 
5. Doprowadzić do baterii wodę za pomocą wężyków elastycznych 
6. Otworzyć zawory odcinające. 
7. Sprawdzić działanie baterii, oraz szczelność podłączeń. 

 

MONTAŻ BATERII PODTYNKOWYCH 
 
UWAGA: Baterie podtynkowe muszą być montowane do sztywnej instalacji hydraulicznej. 

1. Zamknąć zawory odcinające dopływ ciepłej i zimnej wody. 
2. Zamontować baterię do instalacji hydraulicznej. Niektóre baterię posiadają oddzielną część podtynkową i 

nadtynkową. 
3. Otynkować ścianę i pokryć płytkami tak aby był dostęp do instalacji.  
4. Otworzyć zawory odcinające. 
5. Sprawdzić działanie baterii, oraz szczelność podłączeń. 

 

INSTRUKCJA KONSERWACJI BATERII 
 

Baterie powinny być czyszczone regularnie a osad wapienny powinien być usuwany na bieżąco. Nie wolno 
dopuścić do nawarstwienia się osadu na powierzchni armatury. Niedopuszczalne jest stosowanie agresywnych 
środków czyszczących o właściwościach ściernych oraz rozpuszczających kamień, zwłaszcza na bazie kwasów 
nieorganicznych. Do mycia powierzchni baterii zalecany jest środek o neutralnym lub lekko zasadowym odczynie (ph 
6-9), na przykład mydło w płynie i osuszenie wełnianą ściereczką. Powierzchnie baterii są wrażliwe na stosowanie 
środków czyszczących, które mogą powodować odbarwienia powłoki baterii. Środki te mogą być zastosowane tylko i 
wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. 

WARUNKI GWARANCJI 
§1 PHU SANISILESIA  , zwany dalej „Gwarantem” udziela gwarancji konsumentowi na zakupiony produkt, wymieniony w 
niniejszej karcie gwarancyjnej.  
„Konsumentem” w rozumieniu niniejszej gwarancji jest to każda osoba fizyczna, która jest właścicielem produktu i nie 
zakupiła go w celu dalszej odsprzedaży ani w ramach swojej działalności zawodowej lub gospodarczej w celu 
wykonywania czynności związanych z tą działalnością u osób trzecich. 
§2 Okres gwarancji dla konsumenta wynosi 3 lata od daty zakupu na szczelność korpusu baterii, na jego powłokę oraz 
na sprawne działanie głowic ceramicznych. Na pozostałe elementy udziela się 12 miesięcznej gwarancji. 
§3 Reklamacje przyjmowane są tylko i wyłącznie w formie pisemnej; 
drogą mailową: biuro@sanisilesia.pl 
lub na adres: PHU SANISILESIA Marcin Szewczyk, Ul. Słowackiego 237, 42-583 Bobrowniki 
§4 Reklamacja powinna być zgłoszona najpóźniej 14 dni od wystąpieniu usterki. Użytkowanie produktu w którym 
wystąpiła usterka jest niedopuszczalne i może skutkować nie uznaniem roszczeń z tytułu gwarancji. 
§5 Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni. W przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy termin 
naprawy produktu zostaje przedłużony do 30 dni. Okres ten liczony jest od dnia stwierdzenia konieczności 
sprowadzenia części. 
§6 W przypadku konieczności odesłania produktu przez nabywcę do gwaranta celem naprawy niezbędne jest 
dostarczenie go w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu zastępczym gwarantującym zabezpieczenie przed 
uszkodzeniami mogącymi mieć wpływ na rozpatrzenie zgłoszenia gwarancyjnego wraz z Kartą Gwarancyjną i kopią 
dokumentu sprzedaży na adres; PHU SANISILESIA Marcin Szewczyk, Ul. Słowackiego 237,42-583 Bobrowniki 
W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, 
pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasu), sklep zwróci nabywcy 
równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. 
§7 Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  
§8 Klient traci uprawnienia z tytułu gwarancji wybierając uprawnienia z tytułu rękojmi. 
§9 Uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji przysługują pod warunkiem przedstawienia produktu wraz z 
prawidłowo wypełnioną Kartą Gwarancyjną i oryginalnym dowodem zakupu w miejscu zakupu towaru. Niniejsza 
gwarancja nie ma zastosowania gdy Karta Gwarancyjna lub dowód zakupu będą niezgodne ze sobą lub niemożliwe 
będzie odczytanie znajdujących się w nich danych. 
§10 Gwarant zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady produktu, jeżeli powstały one z przyczyn 
innych niż tkwiących w produkcie, w szczególności spowodowanych wadliwym użytkowaniem produktu, 
wykonywaniem napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione lub z użyciem nieoryginalnych akcesoriów. 
§11 Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie spowodowane działaniem 
bądź zaniedbaniem użytkownika albo działaniem sił zewnętrznych oraz uszkodzenia powstałe w skutek nie właściwe 
przeprowadzonych czynności konserwacyjne lub ich zaniechanie.  Roszczenia gwarancyjne  nie dotyczą  zabrudzeń, 
wpływu wody,  w szczególności wody ciepłej, osadów wapiennych, naturalnego zużycia np. uszczelki, słuchawki, węże, 
przełączniki, itp. 
§12 Gwarant nie pokrywa kosztów demontażu elementów utrudniających lub uniemożliwiających naprawę produktu, 
ani kosztów ich ponownego montażu. Gwarant nie odpowiada za uszkodzenia elementów utrudniających lub  
uniemożliwiających naprawą produktu. Montaż utrudniający swobodny dostęp do produktu jest niezgodny z instrukcją 
montażu. 
§13 Wszelkie braki w kompletacji i wady mechaniczne muszą być zgłaszane w terminie do siedmiu dni od daty zakupu i 
przed rozpoczęciem montażu. W przypadku nie spełnienia tych warunków reklamacja z tego tytułu nie zostanie uznana. 
§14 W przypadku bezpodstawnego wezwania serwisanta do naprawy gwarancyjnej koszty w tym związane ponosić 
będzie użytkownik w pełnej wysokości. 
§15 PHU SANISILESIA nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie oczekiwania, których ten produkt nie spełni. 


