
Montáž a údržba 
kuchynských batérií

MONTÁŽ KUCHYNSKÝCH BATÉRIÍ 
–  Skontrolujte, či je prívodné potrubie vybavené rohovými ventilmi so sitkom. Rohové ventily so sitkom vám do budúcnosti zaistí, že sa kuchynská batéria nebude 

zanášať nečistotami z vodovodného poriadku. V prípade poškodenia batérie bez naistalovaných rohových ventilov so sitkom nemožno uznať prípadnú reklamá-
ciu ako oprávnenú. Následne prečistite prívodné potrubie odpustením vody z každého rohového ventilu (min. 5 l), aby došlo k odstráneniu nečistôt. V oblastiach 
s vápenitú alebo inak tvrdou vodou odporúčame inštaláciu filtračného zariadenia do hlavného prívodu vodovodného poriadku.

–  Pred montážou batérie sa presvedčte, či sú naskrutkované a dotiahnuté prívodné hadičky do tela batérie a či tesnenie pod batériou je správne uložené. Vložte batériu 
do otvoru a skontrolujte usadenie tesnenia a príruby. V prípade montáže kuchynskej batérie do nerezového drezu odporúčame použiť vystužovacie trojuholník alebo 
špeciálnu podložku pod batériu (133.0026.896), aby nedochádzalo k výkyvom batérie. Zospodu nasaďte tesnenie, podložku a matku. Ak je montovaná batérie 
vrátane vyztužovacího trojuholníka, nie je nutné nasadzovať tesnenie, ktoré sa nasadzuje pri montáži medzi drez a spodnú podložku. Utiahnite matku pomocou kľúča.

–  Pripojte hadičky k prívodným rúrkam, alebo naskrutkujte na rohové ventily. Pri uťahovaní prívodných hadičiek je nutné maticu pri prívodnej hadičky uťahovať 
kľúčom a súčasne pridržať hadičku kliešťami tak, aby nedošlo k povoleniu hadičky v hornom závite. U batérií so sprchou nezabudnite pripojiť sprchovú hadicu.

–  Prvé spustenie vody vykonávajte so zdvihnutou pákou a najlepšie s vyskrutkovanom perlátorom alebo odskrutkovanom sprchovou hlavicou.
–  Pravidelne čistite sitko perlátora.
–  V prípade, že tlak vody presahuje 5 barov, odporúča sa použitie redukčného ventilu.
–  Vstupná teplota teplej vody by mala byť maximálne 60 °C. 

Video - Výmena kartuše 
u batérie

Video - Montáž podložky 
pod batérii

Kuchynské batérie sa vyrábajú v niekoľkých povrchových úpravách.
–  Chrómový lesklý povrch je pokovovanie povrchu batérie. Jedná sa o vysoko odolný povrch veľmi jednoduchý na údržbu. K čisteniu doporučujeme používať špe-

ciálny čistiaci sprej  FRANKE Tap Cleaner v kombinácii s univerzálnou utierkou FRANKE Microfiber Care Cloth alebo mýdlovou vodou prípadne saponátmi 
určenými na umývanie riadu. Pre odstránenie vodného kameňa použíte roztok octu s vodou alebo vhodný odstráňovač vodného kameňa v spreji. V žiadnom 
prípade nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky a drsné hubky, došlo by k poškodeniu povrchovej úpravy. 

–  Nerezový matný povrch je charateristický pre batérie z celonerezu  (nie pre pokovované alebo farebný nástrek nerezových povrchov) je iba prebrúsený. Jedná 
sa o veľmi odolný povrch jednoduchý na údržbu. K čisteniu doporučujeme používať špeciálny čistiaci sprej FRANKE Tap Cleaner v kombinácii s univerzálnou 
utierkou FRANKE Microfiber Care Cloth alebo mydlovú vodu určenú pre umývanie riadu, poprípade aj tekuté čiastiace krémy. 

–  PVD: Povrchová úprava batérií technológiou PVD vyniká odolnosťou proti poškodeniu. Avšak neodporúčame pre údržbu používať abrazívne čistiace prostried-
ky. Pre odstránenie vodného kameňa použite roztok octu s vodou, pre vlastné údržbu odporúčame špeciálny čistiaci sprej FRANKE Tap Cleaner v kombinácii 
s univerzálnym handričkou FRANKE Microfiber Care Cloth alebo len mydlovú vodu či saponáty na umývanie riadu. 

–  Nerez (povrchová úprava) a ostatné farebné a metalické povrchy sú nástreky farieb spevnené lakom, ktoré sú veľmi náchylné na hrubšie zaobchádzanie. Môže tu dôjsť 
pri neopatrnom používaní k rýchlejšiemu odreniu až k vylúpnutiu farebného povrchu (buchnutím hrnca…). K čisteniu doporučujeme používať špeciálny čistiaci sprej 
FRANKE Tap Cleaner v kombinácii s univerzálnou utierkou FRANKE Microfiber Care Cloth alebo iba mýdlovou vodou či saponátom určeným pre umývanie riadu, 
nepoužívajte tekuté krémy. Vodný kameň odstraňujte jemne po zmäkčení vhodným prostriedkom (roztok octu s vodou alebo odstráňovač vodného kameňa).

–  Nikdy nepoužívajte k čisteniu kuchynských batérii suché prášky alebo pasty. V oblastiach s tvrdou vodou doporučujeme časté čistenie povrchu batérii, aby 
nedochádzalo k zanášaniu vodným kameňom. Taktiež doporučujeme pravevidelné čistenie perlátora (sitka) v rámiku alebo v sprške, aby nedochádzalo k za-
nášaniu vodným kameňom a tím k obmedzeniu prietoku vody. V prípade veľkého zanesenia perlátora doporučujeme zakúpiť nový v instalatérských potrebách, 
stavebných marketoch alebo priamo vo Franke, s.r.o., Praha.

–  K čisteniu povrchu batérii nepoužívajte detergenty, rozpúšťadlá, chemické činidlá, kovové drótenky, alkohol a podobne. 

ÚDRŽBA KUCHYNSKÝCH BATÉRIÍ

Video - Ako čistiť batériu
 pomocou čistiaceho spreja Tap
Cleaner a univerzálnej utierky
MIcrofiber Care Cloth

Video - Čistenie 
perlátora pri batérii


