LV SERVICE 2018-12 ND

Franke produktu kopsanas
lidzekli

JAUNUMS

FRANKE IZLIETŅU UN ŪDENS MAISĪTĀJU

Franke Fragranit un Keramisko
izlietņu tīrīšanas līdzeklis ar
izmidzinātāju
Tilpums 250ml
Art.Nr.: 112.0530.238

Šos Franke produktu kopšanas līdzekļus var iegādāties pie mūsu oficiālajiem importētājiem, virtuves
studijās un sadarbības partneru veikalos (dažas adreses lapas apakšā). Iesakām jau pie izlietnes vai ūdens
maisītāja pasūtījuma pievienot kopšanas līdzekli. QR kods norāda uz video Franke Youtube kanalā.

lietosanas ieteikumi
https://youtu.be/vZJSXxw2JgU

JAUNUMS

Franke Twister nerūsējošo tērauda
izlietņu tīrīšanas pasta.
Samitrinātu švammi paberziet pret pastu
un tad tīriet izlietnes virsmu ar riņķveida
kustībām. Noskalojiet un ja nepieciešams atkārtojiet. Švamme pēc tā
paliks pelēka kas nozīmē ka mazas
metāla daļinas tiek noņemtas.
Tilpums 125ml
Art.Nr.: 112.0007.715

Ūdens maisītāju tīrīšanas līdzeklis
ar izmidzinātāju
Tilpums 250ml
Art.Nr.: 112.0530.239

https://youtu.be/rJBJCzwhlkc

JAUNUMS

FRANKE GmbH
Mumpferfährstraße 70
79713 Bad Säckingen
Deutschland
www.franke.de
www.franke.de/ks

Latvija
Franke GmbH pārstāvis Latvijā
Normunds Dambis
+371 28 626 696
normunds.dambis@franke.com
www.franke.lv/ks

SERVISS
SIA General Serviss
Gerāniju iela 3, Rīga, Latvija
+371 67425232
+371 26304860
serviscentrs@serviscentrs.lv
www.serviscentrs.lv

Mikrošķiedras tīrīšanas drāna visu Franke
produktu tīrīšanai. Pateicoties tās
speciālajiem diegiem tā sevī spēj uzsūkt
vissmalkākos netīrumus. Pirms lietošanas
to samitriniet ar siltu ūdeni. Nelietojiet to
uz karstām virsmām. Regulāri mazgājiet to
600 temperartūrā veļas mašīnā, velams
izmantojot saudzējošo tīkliņu
Iepakojumā 1 gb
Art.Nr.: 112.0530.324
Oficiālie importētāji un citi sadarbības partneri, kur jautāt pēc Franke produktiem:
ELEMENTI ražotāja izstāžu zāle, Cēsu iela 31, Rīga, www.elementi.lv
KATES IZLIETNES, Stabu iela 31, Rīga, www.izlietnes.lv
AM Furnitūra, Ķīšezera iela 9, Rīga, www.eamf.lv
Sanistal, Tīraines iela 9, Rīga, www.sanistal.lv
K-Senukai, Visa latvija, adreses www.senukai.lv
Būvniecības ABC, Mūkusalsa 93, Rīga www.buvniecibas-abc.lv
Celsis, Gustava Zemgala gatve 71, Rīga, www.celsis.lv
Optimus mēbeles veikali visā Latvijā - adreses www.optimus.lv
AB Virtuves MC2, Krasta iela 68a, Rīga, www.abvirtuves.lv
AlanDeko, TC Spice Home, www.alandeko.lv

https://youtu.be/CkPPigxjr3Q

JAUNUMS

Tvaika nosūcēju tīrītājs ar
izmidzinātāju
Tilpums 250ml
Art.Nr.: 112.0530.240

https://youtu.be/zSTFFRpbfrI

Ripo, TC Spice Home, www.ripo.lv
Ripo, Katlakalna iela 11, Rīga, www.ripo.lv
Lex Interior, Krasta iela 89, Rīga, www.lexinterior.lv
VIA akmens apstrāde, Starta 5, Rīga, www.via.com.lv
Istra-A, Klinķeri, Dreiliņi, Rīgas raj., www.istra-a.lv
IKMA, Rītupes iela 11, Rīga, www.ikma.lv
Dizaina Kvartāls, Brīvības gatve 224, www.dizainakvartals.lv
Arens, TC Spice Home, Rīga, www.arens.lv
Arens, Katlakalna iela 6, Rīga, www.arens.lv
Nolte, Cēsu iela 31, Rīga, www.noltehome.lv
Viss Mēbelēm, Čiekurkalna 1. līn. 11, Rīga www.dkveikals.lv
Vannu Pasaule, Rīga, www.vannupasaule.lv

izlietnu montazas un
lietosanas ieteikumi
Sekojošie ieteikumi ir kā kopsavilkums, kas apvieno
ilgu gadu pieredzi ar uzsvaru uz biežāk pieļautām
kļūdām un kā no tām izvairīties. Tāpat ir jāvadās pēc
lietošanas instrukcijas un neskaidrību gadījumos
jāsazinās ar pārdevēju vai servisa nodrošinātāju.
TRANSPORTĒŠANA
Visu transportēšanas ceļu izlietni turiet oriģinālajā
iepakojumā. Ja iepakojumu atveriet, lai apskatītu vai
izurbtu caurumu ūdens maisītājam, tad iepakojiet
to atpakaļ izmantojot visus stiprinājumus. Tāpat noteikti ievietojiet atpakaļ ventiļa piederumus. Lai arī
iepakojums ir drošs, tomēr noteikti nemetiet kasti
vai nenovietojiet zem citām smagām precēm.
PIRMS INSTALĀCIJAS
Ja izlietne transprtēšanas laikā bijusi āra temperatūrā, tad pirms montāžas ļaujiet tai sasilt līdz istabas
temperatūrai.
Apskatiet izlietni pirms montāžas un, ja tai ir redzami defekti, tad sazinieties ar servisa nodrošinātāju
vai pārdevēju, lai to novērstu vai nomainītu.
ŠABLONI
Vairumam izlietņu komplektā nav šablonu. Tikai
neregulāras formas stūra izlietnēm komplektā būs
iegriešanas šablons.
Lai izgriestu darba visrmā caurumu vadieties pēc
informācijas pārdošanas katalogā, Franke interneta
lapā vai pēc pievienotās instrukcijas.
Keramikas izlietnēm nav norādīts izgriešanas
caurums, jo keramiskās izlietnes izmēri un līdz ar to
arī iegriešanas izmēri var atšķirties no katalogā norādītajiem, jo to izgatavošanas process ir sarežģīts
un katra izlietne var atšķirties viena no otras. Tāpēc
keramiskajām izlietnēm caurumu griež tikai kad ir
paredzētā izlietne piegādāta.
CAURUMS ŪDENS MAISĪTĀJAM
Daudziem izlietņu modeļiem jau ir caurums ūdens
maisītājam un ekscentra pogai.
Taču, ja nepieciešamais ūdens maisītāja caurums
nav jau izurbts, tad atkarībā no izlietnes materiāla
jārīkojas sekojoši.
Nerūsējošā tērauda izlietnēm ieteicams jau no

IZLIETNES MONTĀŽAS IETEIKUMI
https://youtu.be/uxz8ETB_K60

piegādātāja palūgt izcirst caurumu izlietnē vēlamajā
vietā. Profesionāliem santehnikas SInKS
meistariem
parasti ir urbis vai ierīce 35mm caurumu izciršanai
ICO_KS_product_
izlietnē. Ja uzstādīšanu veicat
pats, tad būvmateriālu veikalos ir kompakts 35mm
caurumu izcirtējs
category_sinks
nerūsējošā tērauda izlietnēm.
Fragranīta izlietnēm caurums nepieciešamajās
vietās jau ir no apakšpuses daļēji izurbts. To var
pabeigt divejādi.
1. Var izsist no virspuses, kā norādīts instrukcijā.
Tādā gadījumā nepieciešams tikai āmurs, dornītis
un apaļa vīle. Uz virsmas ir maza uzlīme, kas norāda
vietu pa kuru vajag sist. To jāizsit pirms izlietne ir iemontēta un noteikti jāatbalsta uz mīkstas pamatnes.
Svarīgi! Noteikti pārliecinieties, vai šī uzlīme nav
nobīdīta sānis. Tādā gadījumā var ar gaismu, piemēram, mobīlā telefona lukturīti paspīdināt no apakšas
un tā pārbaudīt cauruma atrašanās vietu.
2. Var izurbt ar dimanta urbi. To iespējams iegādāties no Franke (art nr 112.0473.656) vai variet arī
izmantot citus 35mm urbjus. Šinī gadījumā izmantojiet ieurbto caurumu vietu no izlietnes apakšpuses.
WASte
DISPOSeRS
Nespiežiet urbi pārāk stipri,
it sevišķi
kad urbis
nonāk tuvāk virsmai.
ICO_KS_product_
Youtube piemēra video:
category_wastehttps://youtu.be/AhM6GQBJfas

disposer

Tektonīta izlietņu caurumu urbšana
Tektonīts ir ļoti ciets materiāls tikai pašā izlietnes
virspusē. Līdz ar to izurbt caurumu maisītājam ir
salīdzinoši vieglāk kā Fragranīta izlietnei, vienīgi
tām nav daļēji ierubts caurums. Šīm izlietnēm
pamatā nepieciešams viens caurums ūdens maisītājam. Norāde par ieteicamo cauruma atrašanās
vietu atrodas izlietnes apakšpusē
kā neliela pumpiņa.
Youtube piemēra video:
https://youtu.be/BacdYVqXyhQ
Keramisko izlietņu caurumu urbšana
Pamatā šim izlietnēm visi nepieciešamie caurumi
ir jau izurbti. Keramiskajās izlietnēs papildus caurumus var urbt tikai speciālists, jo
tam ir nepiecieOVenS
šams speciāls ekipējums.

ICO_KS_product_
category_ovens

riodā Servisa pakalpojumi, kas attiecas uz defektu
novēršanu ir bez maksas.

Iegriežamu izlietņu izgriezumu darba virsmā noteikti BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI / SERVISA GADĪJUMI
apstrādājiet ar silikonu vai citu hermētiķi, jo virtuvē
ir paaugstināts mitrums un darba virsmas caurums
Vai izlietnei komplektā ir ventiļu komplekts?
izlietnei parasti nav mitruma drošs.
Visām Fragranīta, Tektonīta un Keramiskajām izlietSInKS
SInKS 2
Līdzeni montējamās izlietnes montāžu nav ieteicams nēm komplektā ir ventiļa komplekts ar pārprlūdes
ICO_KS_product_
ICO_KS_product_
veikt mājas apstākļos, jo iestrādes preceiztātei jābūt un ekscentra sietiņgroza regulātoru. Nerūsējošā
category_sinks_02
augstai, ko ar rokas instrumentiem
ir grūti
tērauda izlietnēm var būt gan iekļauts jau sākuma tAPS
SInKS
2 sasniegt.category_sinks
komplektā, gan atsevišķi iegādājams.
ICO_KS_product_
ICO_KS_product_
Keramisko izlietņu montāža
Sekojiet instrukcijai uncategory_sinks_02
galvenais montāžas laikā
Vai izlietnei komplektā ir sifons?
category_taps
neatbalstiet izlietni uz malām pret cietu virsmu, jo
Franke izlietnēm komplektā nav sifons, jo virtuvei
malas biezums ir mazs un izlietnes svars ir ievērovar būt nepieciešams dažādi risinājumi un paredzēt
jams.
visiem iespējamiem gadījumiem nav racionāli.
Tomēr vairumā gadījumu var izmantot Franke univerLIETOŠANA
sālo sifonu (art. nr. 112.0007.412) ar kura palīdzību
Tīrīšana
sifona līkumu variet pietuvināt maksimāli pie sienas,
Ikdienā iesakām izmantot Franke tīrīšanas līdzekļus
ar ko atbrīvot vietu zem izlietnes.
vai neagresīvus virtuves trauku tīrīšanas līdzekļus.
WASte mAnAGement
WASteNav
DISPOSeRS
Nekādā gadījumā tīrīšanai nelietojiet hloru saturoventiļa piederumi!
ICO_KS_product_
šus līdzekļus.
Visbiežāk ventiļa piederumi ir palikuši iepakojuma ICO_KS_product_
Izlietnes virsma atgrūž netīrumus. Vidi netīrumiemcategory_wastekastē, kuru bieži vien izmet nepārbaudot, vai kaut category_wasterada kaļķakmens, kas rodas ūdenim izgarojot un tas disposer
kas nav iekša palicis. Ja nu tomēr kaste jau nav sa- management
paliek uz izlietnes virsmas. Tāpēc pēc kārtīgas izliet- sniedzama, tad jautājiet servisam pēc iztrustošajām
nes tīrīšanas perfektam rezultātam tā ir jānoslauka, detaļām un pasūtiet tās atsevišķi.
lai palikušās ūdens piles atkal neradītu kaļākmens
Sietiņgrozs nelaiž ūdenim notecēt?
nosēdumus kas ikdienā redzami kā pelēki pleķi.
Ekscentra ventilim sietiņgrozs regulējas ar skrūvi un
Karsts un auksts
uzgriezni apakšā. Vispirms pārbaudiet vai fiksējošā
WASte
mAnAGement
Nerūsējoša tērauda un
Tektonīta
izlietnēm pat lieli
skrūve ir vietā. Tad ar skrūvgriezni noregulējiet tāhOODS
kartā un aukstā šoka triecieni
nav
bīstami.
Fragranīlai atvērtā pozīcijā sietiņgrozs paceltos pietiekami
ICO_KS_product_
ICO_KS_product_
ta un keramikas izlietnes lai arī ir noturīgas pret tem- ūdens notecei. Atcerieties ar uzgriezni nofiksēt
category_wastecategory_hoods
peratūras pēkšņām svārstībām, tomēr iesakām lieki skrūves pozīciju.
neradīt materiālā spriegumumanagement
un pirms izliet pilnīgi
OVenS
ReFRIGeRAtOS
Fragranīta izlietne pilnībā nepieguļ vismai!
verdošu ūdeni izlietnē palaist ūdeni tā lai izlietnesICO_KS_product_
ICO_KS_product_
Franke Fragranit izlietnēm var būt neliels izliekums.
dibens būtu ar ūdens kārtu. Tas palīdz vienmērīgākcategory_ovens
category_
Vairumā gadījumu to var pievilkt ar stiprinājumiem. refrigerators
sadalīt temperatūru pa visu izlietni.
Ja tomēr izliekums šķiet par lielu, tad to jāmēra kad
izlietne ir ievietota izgriezumā. Sazinieteis ar piegāGARANTIJAS UN PĒC GARANTIJAS SERVISA
dātāju vai servisu, jo katram modelim pieļaujamais
PIETEIKUMI
izliekums var būt atšķirīgs.
Ja ir atgadījusies kāda problēma ar izlietni tad
Fragranīta izlietnes apakša ir ar akrila līmi?
lūgums par to ziņot SERVISA kompānijai.
Ražošnas procesā tiek izmantots kvarcs un akrils,
Sekojoša informācija ir nepieciešama:
kā saistviela. Izlietne tiek lieta ar virspusi uz leju.
- Izlietnes modelis (piem: BFG 611-62)
Gravitācijas un vibrācijas ietekmē kvarca daļiņas
- Izlienes art. nr. (piem: 114.0301.331)
nosēžas lejā , bet savukārt akrila līmes pārpalikums
- Pirkuma datums un vieta
nonāk virspusē, kas vēlāk ir neredzamā puse.
- Problēmas īss izklāsts un kontakti
Vislabāk šo informāciju ir nosūtīt Servisa kompānijai
Manuāli regulējamais sietiņgrozs nefiksējas!
uz epastu vai pa Watsup.
Šajā gadījumā ir jānomaina sietiņgrozs, jo metāla
Garantija privātpersonāmReFRIGeRAtOS
ir 2 gadi. Juridiskām
DIShWASheRS
firmām garantija ir 1 gads no iegādes brīža. Šajā pe- lodīti nevar mājas apstākļos nofiksēt vietā.

ICO_KS_product_
category_
refrigerators

ICO_KS_product_
category_
dishwashers

udens maisitaju montazas
un lietosanas ieteikumi

būtu jāveic apkope, kurā ieteicams nomainīt blīves
un kardzridžu, jo atkarībā no ūdens ķīmiskā sastāva
gumijas blīves var palikt cietas un nekalpo vairs
kā paredzēts. To var veikt gan mājās, gan aizvest
maisītāju uz darbnīcu.

Pēc ūdens lietošanas ūdens kādu brīdi vēl pil?
Iespējams ūdens izvadā ir kādi netīrumi kuri lēnām
atdod ūdeni un līdz ar to novērojama pilēšana pēc
lietošanas. Iztīriet aerātoru vai ūdens izvada uzgali
no netītrumiem un pilēšana tiks novērsta.

GARANTIJAS UN PĒCGARANTIJAS SERVISA
FIltRAtIOn
BOIlInG tAPS
tAPS
PIETEIKUMI
ICO_KS_product_
ICO_KS_product_
ICO_KS_product_
Ja ir atgadījusies kāda problēma ar ūdens maisītāju,
Zemāk ir sakopoti ieteikumi par ko der zināt lai Jūsu Nr. 133.0297.561) ar 3/8” vītni, kurus var pievienot
category_filtration
kuru nevarat pats category_boilingnovērst, tad lūgums par to ziņot
Franke ūdens maisītāja uzstādīšanacategory_taps
un lietošana
jau arī uzstādītiem ūdens maisītājiem.
FIltRAtIOn
BOIlInG tAPS
taps
SERVISA kompānijai.
būtu perfekta. Tomēr pamatā ir jāvadās pēc lietošaICO_KS_product_
ICO_KS_product_
Sekojoša informācija ir nepieciešama:
nas instrukcijas un neskaidrību gadījumos jāsazinās UZSTĀDĪŠANA
- Ūdens maisītāja modelis (piem: Active-Plus)
ar pārdevēju vai servisa nodrošinātāju. category_filtration
Katram modelim ir uzstādīšanas izntrukcija, pēc
category_boiling- Izlienes art. nr. (piem: 115.0373.821)
Jāatgādina, ka nepareizi pievienots ūdens maisītājs
kuras ir jāvadās instalējot ūdens maisītāju.
taps - Pirkuma datums un vieta
var nodarīt postījumus mājsaimniecībai un stingri
Noteikti pievērsiet uzmanību, kuri stiprinājumi ir
- Problēmas īss izklāsts
rekomendējam pieslēgšanu uzticēt sertificētam
jāpievelk ar atslēgu un kuri ar TIKAI ar roku. Gadās,
- Kontaktinformācija
speciālistam!
ka neievērojot šos norādījumus tiek sabojātas blīves
Vislabāk šo informāciju ir nosūtīt Servisa kompāun jaunam maisītajam nepieciešamas rezerves daļas
nijai uz epastu vai pa Watsup. Lieti noder video
TRANSPORTĒŠANA
vai servisa palīdzība.
pielikums.
Visu transportēšanas ceļu ūdens maisītāju turiet ori- Pēc uzstādīšanas pārliecinieties, ka zem ūdens
ģinālajā iepakojumā. Ja tomēr oriģinālais iepakojums maisītāja neveidojas ūdens piles. Bojāta ūdens
GAS hOBS
hOODS
Gadījumā, ja nav saglabājušies
pazudis, tad ietiniet ūdens maisītāju mīkstās
drānās. maisītāja lietošana nav pieļaujama. InDuCtIOn hOBS
ICO_KS_product_
ICO_KS_product_
ICO_KS_product_
133.0005.270
pirkuma dokumenti,
tad artikula
Korpusu sargiet no smilšanas vides,
jo smilts graudicategory_hobscategory_hoods KOPŠANA
numuru var atrastcategory_hobs-gas
uz ūdens
ņi var sabojāt korpusu.
induction
pievadiem. Tomēr arī, ja šeit nav
Ikdienas apkope
nekādas informācijas, tad nosūtiet
PIRMS INSTALĀCIJAS
Ikdienā mazgājot izlietni noskalojiet arī ūdens maisīūdens maisītāja bildi servisam, lai
Apskatiet ūdens maisītāju pirms montāžas un ja tam tāju un noslaukiet to ar mīkstu drānu. Šis ieradums
būtu iespējams noteikt modeli.
ir redzami defekti, tad noteikti sazinieties ar servisa palīdzēs bez lielām pūlēm iegūt izcilu rezultātu.
nodrošinātāju vai pārdevēju, lai tos novērstu vai no- Pievērsiet uzmanību maisītāja pamatnei, kura bieži
Garantija privātpersonām ir 2 gadi. Juridiskām
mainītu ūdens maisītāju. Neuzstādiet bojātu iekārtu! tiek aizmirsta un līdz ar to tur izveidojas liela kaļķakgarantija ir 1 gads no iegādes brīža. Šajā
mens kārta.
InDuCtIOn Hromēti,
hOBS krāsaini un nerūsējošā tērauda toņa ūdens
GAS hOBSfirmām
periodā Servisa pakalpojumi kas attiecas uz defektu
SAVIENOJUMI
novēršanu ir bez maksas.
Visiem Franke Vācija un Latvijā oficiāli tirgotiem
maisītāji jakopj ar sauzdību, jo to virsmu var saskrāICO_KS_product_
ICO_KS_product_
ūdens maisītājiem savienojumi ar ūdens pievadiem
pēt izmantojot abrazīvus līdzekļus. Visi minetie pārPapildus informācija pieejama
category_hobscategory_hobs-gas
BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI / SERVISA
GADĪJUMI
ir 3/8” izmērā, kas ir Eiropas standarts mājsaimklājumi ir cieti un noturīgi, tomēr smilšaina lupata
www.franke.lv
niecībām.
vai
metāla
švamme
tajos
atstās
švīkas.
Jautājumus sūtiet uz e-pastu:
WAShInG mAChIneS
DIShWASheRS
induction
info@franke.lv
Kāds kardridžs ir Franke ūdens maisītājiem?
Tomēr, ja Jūsu ūdens apgādes sistēmā
izmantoti
ICO_KS_product_
ICO_KS_product_
Visiem
Franke
ūdens
maisītājiem
ir
keramiskie
1/2” savienojumi ko izmanto ASV, Krievijā
un
citur,
Traipi
category_washingcategory_
kardridži. Ne visiem modeļiem var izmantot vienu
tad lietojiet pārejas, lai savietotu sistēmas.
Traipu tīrīšanai iesakām izmantot Franke machines
tīrīšanas
dishwashers
kardzridžu un tāpēc pie šādas rezerves daļas iegālīdzekļus vai neagresīvus virtuves trauku tīrīšanas
des noteikti jāzin modelis.
ŪDENS PIEVADES SISTĒMAS SAGATAVOŠANA
līdzekļus. Nekādā gadījumā tīrīšanai nelietojiet hloru
Pieslēdzot jaunu ūdens maisītāju jaunā virtuvē
saturošus līdzekļus.
Aerātors aizsērējis!
parasti arī visa ūdens pievades sistēma ir jauna. InNeatstājiet ilgstoši tīrīšanas līzdekli uz ūdens
Ja ir aizsērējis aerātors, tas nav uzreiz jāmaina.
stalācijas gaitā sistēmā var būt sakrājušies dažādas maisītāja virsmas. Uzsmidiniet un jau pēc minūtes
Tas ir jānoskrūvē, jāizņem vidus daļa un jāievieto
daļiņas. Vecākās ūdens apgādes sistēmās tā ir rūsa vai divām to noskalojiet un noslaukiet. Jaunas švamatkaļķotājā vai galda etiķī uz 5 min. Pēc kā kārtīgi
un smiltis. Tāpēc pirms pieslēgt ūdens maisītāju
mes vai lupatiņas kārtīgu izskalojiet, jo ražošanas
jāizskalo, jāizpūš no mehāniskām daļiņām. Un tas
noteciniet vismaz 10 litrus ūdeni no siltā un augstā
procesā tās var saturēt ķīmiskus savienojumus, kas
jau atkal ir gatavs darbam.
ūedens pievada. Novērtējiet ūdens tīrību un ja nepadara tās stingrākas.
Tomēr, ja to vēlaties nomainīt, tad konsultējaties ar
pieciešams teciniet, kamēr tek tīrs ūdens. Ja ūdens
Pēc katras tīrīšanas noslaukiet ūdens maisītāju, lai
Servisu vai arī pēc kataloga atrodiet īsto aerātoru
kvalitāte nav apmierinoša, tad uzstādiet ūdens filtru palikušās ūdens piles atkal neradītu kaļķakmens
jūsu modelim.
atkarībā no piesārņotības pakāpes. Tas uzlabos
nosēdumus kas ikdienā redzami kā pelēki plēķi.
Franke katalogs pieejams:
ūdens tīrību un palielinās ūdens maisītāja mūžu.
www.franke.lv/ks
Mehāniskai ūdens attīrīšanai iesakāmWAShInG
izmantot
Apkopes
mAChIneS
Franke ērti tīrāmus mehāniskos ūdens filtrus (Art.
Ja lietojiet ūdens maisītāju 7-10 gadus, tad noteikti

Samazinājies ūdens spiediens izvadā!
Tam var būt vairāki iemesli un jāsāk pārbaudi no
visvienkāršākā un izplatītākā.
- Vispirms pārbaudiet vai ūdens noslēgi ir pilnībā
atgriesti vaļā. Bieži tie ir netīši pievērti.
- Pārbaudiet vai lokanās pievadcaurules nav savērpušās vai iespiestas.
- Tad atskrūvējiet ūdens aerātoru un iztīriet to. Ja
aerātors ir ļoti piesārņots, tad nomainiet to.
Ja arī tas nemaina ūdens spiedienu, tad jau nepieciešama ūdens maisītāja demontāža un tīrīšana,
jo visticamākais iemesls ir kāda kanāla aizsprostojums. To ieteicams veikt speciālistam.

Pasūtot rezerves daļas, lūdzam
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Ja atverot ūdens maisītāju tek ļoti netīrs ūdens!
Montāžas instrukcija Franke ūdens maisītājiem
Šādā gadījumā pagaidiet līdz tek tīrs ūdens un tikai
820 FLAMINGO
tadBAT
aizgriežiet
ciet ūdeni. Tas samazinās iespēju, ka
netīrumi paliek kardridžā. Pretējā gadījumā netīrumi
nokļūst starp keramiskajām kardzridža plātnēm un
var izraisīt pilēšanu.
Ūdens maisītāja rokturis kustās pārāk brīvi!
Pie vainas ir fiksējošā skrūve. Tā ir paslēpta kortura
regulātora otrā pusē. Noņemiet dekoratīvo uzliku un
ar seškanta atslēgu pievelciet. Parasti nepieciešama
2,5mm seškanta atslēga, bet var atšķirties dažiem
modeļiem. Ši atslēga ir ūdens maisītāja komplektā.
Kā novērst ūdens maisītāja kustību nerūsējošā
tērauda izlietnē!
Ūdens maisītājs nerūsējošā tērauda izlietnē var
kustēties. It sevišķi tas var notikt ar augstiem ūdens
maisītājiem. Lai to novērstu iesakām izmantot papildus stiprinājumu (Franke art. nr. 133.0026.896).
To piestiprina pie darba virsmas no apakšas. Var
izmantot gan ūdens maisītājiem ar vienu centrālo
stiprinājuma skrūvi,
gan cilindrisko stiprinājumu.
https://youtu.be/Kmet7UpbZTQ
Franke GmbH
Mumpferfährstr. 70
79713 Bad Sä ckingen
Germany
+49 (0)7761/52- 0
www.franke.de

