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КУХНЕНСКИ СМЕСИТЕЛ

Инструкции за монтаж

1. ФУНКЦИЯ
 Продуктът е предназначен за смесване, намаляване, спиране и регулиране количе-

ството и температурата на водната струя.
2. СПЕСИФИКАЦИИ

Работно налягане на водата – 0,5 бара
Максимално налягане на водата – 10 бара
Оптимално налягане на водата – от 1 до 5 бара
За поддържане на минимален шум при общо налягане на водата над 5 бара, трябва 

да монтирате редуциращ вентил.
За нормална работа на смесителя при значително разлика в налягането на топлата и 

студената вода, препоръчваме монтаж на редуцир-вентил на скоростта.
3. МОНТАЖ

Монтажът трябва да се извърши от специалист. Препоръчително е инсталирането на 
филтри за пречистването на водата от механични замърсители с големина не повече от 
100 микрона, а тръбите между филтъра и смесителя трябва да бъдат устойчиви на коро-
зия (медни или пластмасови).

4. ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА
За затягане на гайките с декоративно покритие и монтиране на смесителя, гаечните 

ключове трябва да се използват с меки гъби или меки подложки.
За запазване на повърхност с хромово покритие със силен блясък, почиствайте я пе-

риодично с гъбести продукти, напоени с препарати и почистващи материали само на 
сапунена основа.

Забранено е използването на почистващи материали, съдържащи киселина, основа, 
ацетон, амониев хлорид и абразивни почистващи агенти.
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No. Name Quantity

1 Aerator 1

2 Spout 1

3 Body 1

4 Base 1

5 Cartridge 1

6 Bonnect Nut 1

7 Cap 1

8 Handle 1

9 Fixing part 1

10 Inlet hose 1

1

2

3

4

5 6 7
8

9

10



BG

Периодично сваляйте аератора и го почиствайте от калциевия карбонат, а останалите 
вътрешни части потапяйте в разтвор от оцет.

Промийте водния филтър за премахване на замърсяванията.
За предотвратяване повреда на смесителя, необходимо е да се изключи възможност-

та от замръзване на вода вътре в смесителя.
Внимание! Използването на средства, които не се препоръчват за почистването на 

продуктите, може да предизвика увреждане на повърхностите на смесителя. В този слу-
чай, производителят не е отговорен за увредените повърхности. 

Производителят няма да поема отговорност, когато:
– потребителите не спазват инструкцията за монтаж;
– потребителите използват продукта за цели, различни от неговото 
функционално предназначение;

– потребителите използват резервни части на друг производител;
– смесителят е бил монтиран от неквалифицирано лице;
– смесителят е неправилно използван;
– дефекта се е появил вследствие на наперавилно монтиран смесител;
– повърхността на смесителя и неговите резервни части са механично увредени 
или надраскани;

– механични замърсители са увредили вътрешността на смесителя;
– слесителят е върнат на продавача в непълна конфигурация и без оригиналната 
му опаковка.

Слушалките на душа, гъвкавата връзка на душа и чучура не са включени в следпро-
дажбената гаранция.

Забележка: Производителят запазва правото си да извършва промени в дизайна без влошаване 
на качеството и функционалните характеристики на продукта.
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№ Наименование Бр.

1 Аератор 1 к-т

2 Чучур 1

3 Корпус 1

4 Основа 1

5 Керамчина глава 1

6 Съединителна гайка 1

7 Капачка 1

8 Ръкохватка 1

9 Крепежни елементи 1 к-т

10 Маркучи за захранване с 
вода 2 
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Kuhinjske slavine

Uputstva o postavljanju

1. FUNKCIJE
Ovaj prizvod je namenjen za mešanje, slivanje, zaustavljanje, održavanje količine i 

temperature protočne vode.
2. SPECIFIKACIJE

Radni pritisak vode – 0,5 bara.
Maksimalni pritisak vode: 10 bara. 
Optimalni pritisak vode: od 1 do 5 bara.
Za održavanje minimalne buke pri ukupnom pritisku protoka vode preko 5 bara, morate 

montirati reduktor.
Za normalan rad baterije sa značajnom razlikom u pritisku tople i hladne vode, preporučujemo 

postavljanje reduktora brzine.
3.MONTAŽA

Montažu treba da obavi stručno lice. Preporučeno je da se montira filter za prečišćavanje 
vode od mehaničkih nečistoća sa čistoćom od ne više od 100 mikrona. Cevi između filtera i 
baterije bi trebalo da budu nerđajuće (od bakra ili plastike).

4. BRIGA I ODRŽAVANJE
Da biste zategli matice sa dekorativnom pozlatom, montiranje slavine treba da se obavi i 

pomoću mekih sunđera i jastučića. 
 Da biste sačuvali visoki sjaj hromirane površine periodično obrišite površinu sunđerastim 

proizvodima sa deterdžentom i materijalima za čišćenje koji su samo na bazi sapuna.
Zabranjena je upotreba čistača koji sadrže kiselinu, ceđ, aceton, amonijum hlorid i abrazivna 

sredstva za čišćenje. 

Номер Название Количество

1 Аератор 1

2 Излив 1

3 Корпус 1

4 Стойка 1

5 Картридж 1

6 Гайка 1

7 Крышка 1

8 Ручка 1

9 Прокладка для крепежа 1

10 Соединительные шланги 1
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Povremeno uklonite aerator i očistite od potaša, automatski stavite jedinicu u rastvor sirćeta. 
Isprati filter za vodu od rastvora. 

Kako biste izbegli kvar baterije, neophodno je da odstranite svaku mogućnost da se voda 
zaledi unutar baterije. 

Pažnja! Upotreba sredstava koja nisu preporučena za čišćenje može dovesti do oštećenja 
površine baterije. U ovom slučaju, proizvođač nije odgovoran za oštećene površine. 

Proizvođač ne preuzima odgovornost u slučaju: 
– Kada korisnik nije pratio uputstva proizvođača
– Kada korisnik koristi proizvod za neku drugu svrhu koja nije predviđena 
– Kada korisnik koristi rezervne delove drugog proizvođača
– Ukoliko je slavina bila montirana od strane nestručnog lica
– Ako se slavina koristi na pogrešan način
– Ako se pojavi defekt usled pogrešno montirane slavine
– Ako su površina slavine i njeni rezervni delovi mehanički oštećeni ili izgrebani. 
– Ako je bilo kakva mehanička nečistoća oštetila unutrašnjost slavine
– Ako je slavina dostavljena nazad prodavcu ali ne cela, u prvobitnoj konfiguraciji ili 

bez originalnog pakovanja

Glave tuša, crevo tuša, i odvodna cev nisu uključeni u rok važenja garancije. 

Napomena: Proizvođač zadržava pravo da menja dizajn proizvoda bez uticaja na kvalitet i radne per-
formanse proizvoda.

№ Ime Količina

1 Aerator 1 kom.

2 Odvodna cev (pisak) 1

3 Telo 1

4 Osnova 1

5 Kertridž 1

6 Poklopac matice 1

7 Poklopac 1

8 Ručka 1

9 Montažni deo 1 kom.

10 Otvor za crevo 2 kom.
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Повремено извадете го аераторот и исчистете од калиумови соли, внатрешниот дел 
исчистете го со раствор од оцет. 

Исчистете го филтерот од нечистотии.
За да не се расипе славината на миксерот, водата внатре во миксерот не смее да 

замрзне.
Внимание! Доколку се користат средства за чистење на производот, може да ја оштетат 

површината на славина. Во тој случај, производителот не одговара за направената штета. 
Производителот не презема одговорност доколку:

– Корисникот не ги следи упатствата за монтирање;
– Корисникот го корисни производот за друга намена, а не за таа за која е 
дизајниран. 

– Се користат резервни делови од друг производител;
– Славината ја монтира неквалификувано лице;
– Славината е погрешно монтирана
– Се појави проблем поради погрешно монтирана славина;
– Површината на славината и резервните делови се механички оштетени или 
изгребани;

– Механичките нечистотии предизвикаат проблем во внатрешноста на 
славината;

– Славината се врати кај овластениот продавач во нецелосно пакување или без 
оригиналното пакување.

Туш батеријата, цревото и прскалката не влегуваат во гаранцијата.

Забелешка: производителот го задржува правото на прави измени во дизајнот без да го 
наруши квалитетот или работата на производот. 

Славини (чешми) за во кујна

Инструкции за инсталација

1. ФУНКЦИЈА
Овој производ е наменет за наизменично пуштање, запирање и раководење со тем-

пературата на водата.
2. СПЕЦИФИКАЦИИ

Притисок на водата при работа 0.5 бар
Максимален притисок на водата 10 бар
Оптимален притисок на водата од 1 до 5 бар.
За да се задржи минимална бучава при тотален притисок на водата над 5 бари, треба 

да се намести редуцир. 
За нормална работа на славината-миксер со значајна разлика во притисокот на топла 

и ладна вода, Ви препорачуваме да го прилагодите редуцирот за брзина.
3. МОНТИРАЊЕ

Монтирањето мора да го направи стручно лице. Препорачаното монтирање на фил-
трите за прочистување на водата од механички нечистотии со степен на чистота од не 
повеќе од 100микрони и цевките меѓу филтерот и миксерот треба да не бидат корозивни 
(бакар или пластика).

4. ГРИЖА И ОДРЖУВАЊЕ
Да ги прицврстите навртките на декоративната славина, со клучевите користете и 

меки сунѓерчиња или влошки.
За да се зачува сјајот на хромираната блескава површина, повремено чистете ја повр-

шината со детергенти или други средства за чистење на база на сапун. 
Се забранува употреба на средства за чистење кои содржат киселини, ацетон, амони-

ум хлорид или абразивни средства. 

бр. Име Количина 

1 Аератор 1 сет

2 Прскалка 1

3 Тело 1

4 Основа 1

5 Патрон 1

6 Навртка 1

7 Капаче 1

8 Рачка 1

9 Фиксирачки дел 1 сет

10 Доводно црево 2 бр.

1

2

3

4

5 6 7
8

9

10


