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СЪВЕТИ ЗА УПОТРЕБА

Благодарим Ви, че избрахте кухненските мивки с марката LEKS символ на качество и 
модерен дизайн.

Вашата мивка е изработена от висококачествена стомана и за да я запазите дълго вре-
ме като нова, ние препоръчваме следното:
 Ежедневно и редовно почистване само с натурални почистващи препарати
• Не използвайте окисляващи продукти, остриета на ножове, абразивни гъби, абразив-

ни почистващи препарати и домакински телчета
• Не използвайте химически препарати за почистване на сребро или други избелващи и 

дезинфекциращи препарати на основата на хлора или негови производни
• Не поставяйте горещи съдове върху мивката - това води до потъмняване на стомана-

та. Използвайте специални поставки от дърво или полиетилен, които предлагаме като 
аксесоари, за да поставяте върху тях нагрети съдове

• Не оставяйте в мивката изделия, които ръждясват това води до образуването на 
петна, олющвания и въобще трайни щети върху покривния материал на кухненската 
мивка 

• Не влачете домакински прибори и съдове по дъното на коритото или по повърхността 
на отцедника

• Не хвърляйте отвисоко тежки или остри предмети 

ВНИМАНИЕ! 

 За отстраняване на петна, използвайте малко количество топъл оцет
 След използване на белина, изплакнете внимателно с вода
 След почистване на мивката, изплакнете внимателно и подсушете със суха кърпа

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ

І. МОНТАЖ НА МИВКА

• Поставете мивката обърната надолу на мястото, където ще бъде монтирана и очер-
тайте мивката върху плота с молив (фиг. 1).

• Очертайте втора линия, вътрешна на първата на разстояние 10 мм. Изрежете отвор в 
плота по вътрешната втора линия. Ако производителя е поставил в окомплектовката 
шаблон, в този случай използвайте осигурения шаблон, за да изрежете отвор в плота 
(фиг. 2).

• Поставяне на уплътнителната лента
 – Поставете уплътнението около лентата на работния плот, като го разтелете равномер-
но по целия периметър (фиг. 6.1).

 – Вмъкнете мивката в отвора на работния плот (фиг. 6.2).
 – Затегнете фиксиращите скоби и отстранете излишното уплътнение (фиг. 6.3)
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• Поставете фиксиращите щипки вертикално и ги завъртете така, че да фиксират в хо-

ризонтална позиция (фиг. 4). 
• При метални щипки в зависимост от дебелината на работния плот, поставете фикси-

ращите щипки или в горните, или в долните отвори на планките (фиг. 5). 

ВНИМАНИЕ! 

 Болтовете на фиксиращите щипки трябва да се затягат умерено и постепенно 
/първоначално леко завиване и в последствие затягане до край, но в никакъв случай 
не пренатягайте/! 
 Ако пренатегнете болтовете ще се получи деформация във формата на планка-
та, което автоматично предизвиква нейното разлепване.
 При затягане на болтовете се забранява употребата на електронни отвертки.

ІІ. МОНТАЖ НА СМЕСИТЕЛ

• За да предпазите мивката от деформиране, поставете специален подсилващ мате-
риал в долната част на коритото на мястото, на което ще бъде монтиран смесителя.

• При мивки с по-малки размери е желателно да се монтират по-леки смесители.
• Свържете смесителя към водопровода.

ІІІ. МОНТАЖ НА ОТВОДНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

• Предварително сглобете отводнителните елементи върху тезгях, при внимателно за-
тягане на връзките и правилно поставяне на уплътнението. Монтирайте отводнител-
ната конфигурация от мивката към мръсния канал.

• Проверявайте периодично за течове и при нужда затягайте допълнително.
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