ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ НА МИВКА
серия XElipse
серия XVenera Plus
серия XVenera M

Ние мислим за всичко!

Инструкция за монтаж на мивка
X Elipse, X Venera Plus, X Venera M
Най- ефективният начин за поддръжка на мивката е ежедневното ú
почистване с препарат и мека гъба и обилното ú изплакване с вода след
това. Подсушете мивката с мека кърпа от останалите капки вода, за да я
предпазите от варовикови налепи, особено в районите със силно варовита
вода. Варовиковите налепи попиват всякакви замърсявания и мивката
винаги ще изглежда мръсна. Ето защо ви препоръчваме от време на време
да я почиствате с оцетен разтвор – 2 части вода, 1 част оцет и да я оставите
така през нощта. На сутринта я изтъркайте добре и я изплакнете с вода. За
по-упорити петна използвайте почистващ препарат, който е предназначен за
почистване на котлен камък и отново изплакнете добре.
С времето е възможно да се появят сребърни
линии на повърхността на мивката в резултат
от контакт с метални прибори и съдове за
готвене. Те могат лесно да бъдат отстранени
като се почистят с препарат и фина мека
шкурка.
За по-упорити петна използвайте Вениш.
Не изливайте в мивката препарати за отпушване на водопроводи, за
почистване на боя или aлкални разтвори. Ако случайно го направите, веднага
измийте и изплакнете обилно с вода, тъй като контактът с тези химикали
може да доведе до промяна на цвета.
Не режете с нож директно върху повърхността на мивката.Винаги
използвайте дъска за рязане.
Не препоръчваме използването на мивката за охлаждане на току що свалени
от котлона или извадени от фурната кухненски съдове. Моля, използваите
плътна тъкан или поднос за тази цел.
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Инструкции за монтаж
Стъпка 1. Първо, моля, проверете, дали отвора за поставяне на смесител
и сифон са формирани (снимка 1.). Ако е така, следвайте инструкциите
за инсталиране (снимки 3. - 6.). Ако не, следвайте инструкциите, дадени в
Стъпка 2.
Стъпка 2. Имайки предвид, че ориентацията на мивката на ляво или дясно
не е предварително определена, вие трябва да решите, дали искате коритото

на мивката да бъде от ляво или от дясно, спрямо отводнителния борд.
Как се оформя отвор за поставяне на смесител?
Ако искате отворът да се намира на отводнителния борд, това може да се
направи в няколко стъпки.
На отводнителния борд ще намерите кръгли червени знаци (картина 2),
които показват предварително определеното място за отвор. След като
решите къде ще е коритото, от ляво или от дясно, спрямо отводнителния
борд, използвайте чук, за да направите няколко леки удара в центъра на
съответния червен знак, след което отворът за поставяне на смесител трябва
да се оформи. Внимавайте да не ударите и повредите отводнителния борд
извън предварителните очертания и завършете тази операция като оформите
краищата на отвора с много леки удари. По този начин отворът е оформен.
Бихме искали да ви предупредим да не се опитвате да правите отвори на друго
място, освен на предварително обозначеното, защото може да повредите
мивката.
Инсталиране на мивката
След като оформите отвора за смесителя, продължете с инсталацията на
мивката в съответствие с посочените инструкции (картина 3-6)
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ТЕДАН ООД е българска компания с над 18 годишен опит
в търговията на стоки за дома и топло- и хидроизолации.
Централният офис и склад е в град София и днес за фирмата
работят около 150 ентусиазирани служители. По време на
дългогодишната търговска дейност компанията е създала
търговски контакти с най-големите производители на стоки
за дома и изолационни материали в света. Тези партньорства
дават възможност да предложим на нашите клиенти
изделия с високо качество на най-добрата възможна цена.

