
Çelik ve Granit Eviye
Bakım ve Kullanım Kılavuzu



Değerli Müşterimiz;

Herşeyden önce, ürünümüzü tercih ettiğiniz için size teşekkür etmek isteriz. En üst 
kalitede malzemelerle ve teknoloji ile üretilen bu modern, kullanışlı ve pratik eviyenin  
tüm beklentilerinizi tamamen karşılayacağından eminiz.

Eviyenizin kullanımından en iyi sonuçları almanız için bu kitapçıktaki talimatları 
dikkatli şekilde okumanızı rica ediyoruz.

DAHA İLERİDE BAŞVURMAK İÇİN BU ÜRÜNÜN BELGELERİNİ SAKLAYINIZ.
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Eviye Güvenliği 
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Eviye Temizliği ve Bakımı
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Granit/Tectonite/Cam Eviyeler

Garanti Belgesi

Çevresel Koruma

Ambalajın Kullanımı

Karton, genişletilmiş polistren ve plastik kaplama gibi tüm ambalaj malzemelerin 
uygun çöp kutularına atılması. Bu şekilde ambalaj malzemerinin yeniden kullanılaca-
ğından emin olabilirsiniz.

İçerik
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Montajdan Önce

Montaj yapılacak tezgahın ürün için belirtilmiş tezgah kesim ölçülerinde kesilmiş 
olduğundan emin olunuz. 

Tüm modellerimiz ile ilgili tezgah kesim ölçüsü için internet sitemize bakabilirsiniz. 
Tezgah kesiminin ölçülere uygun şekilde yapılmasının müşterinin sorumluluğunda 
olduğunu unutmayın. Bazı modellerde ürün ile beraber tezgah kesim şablonu 
bulunmaktadır. Bu modellerde verilen şablonun kullanılması gerektiğini ısrarla hatırlat-
mak isteriz. Gerekirse tezgah kesimi için tezgah veya mutfak üreticinize başvurunuz.

Montajdan Sonra

Eviyenizin tezgah üzerine düzgün bir şekilde monte edildiğinden emin olunuz. 
Eviyenizin montajında eviyeniz ile beraber verilen montaj kitinde bulunan klips, sünger, 
conta, silikon vb. malzemelerin kullanıldığından emin olunuz. Eviye ve sifon bağlantı 
elemanlarının tam sıkıldığından ve herhangi bir noktadan su sızıntısı olmadığından 
emin olunuz. Eviye hazneniz içine su doldurarak varsa taşma tertibatının çalıştığından 
emin olunuz.

Kullanım esnasında eviye ve tezgah arasından veya sifon tertibatından su kaçağı veya 
sızıntısı olup olmadığının zaman zaman kontrol edilmesi tavsiye edilir. Bu gibi 
durumlarda gevşeyen bağlantıların sıkılması gerekebilir.  

Montaj ve Kurulum

Ürün kolisi içinden çıkan montaj ve kurulum kitapçığına başvurunuz. Montaj ve 
kurulum kitapçığımız internet sitemizde de mevcut olup, internet sitemizden indirebilir 
ya da merkezimize bu konuda danışabilirsiniz.

Montaj Talimatları
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Uyarı! Cam eviye ile birlikte çöp öğütücüsü kullanmayınız. 
Kullanmanız durumunda eviyeniz hasar görebilir.

1- Damlalık

2- Batarya Deliği

3- Taşmalık Deliği

4- Gider Deliği

5- Hazne

Eviye Güvenliği

Eviyenin Tanımı

Çelik eviyelerle ilgili olarak dikkat etmeniz gerekenler...
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1- Çelik çizilebilen bir malzemedir. Bu nedenle çelik eviyelerinizi çizebilecek sert malzemelerin 
(sert yüzeyli temizleme süngerleri, sert fırçalar, çatal, bıçak..) sürtmesini önleyiniz.

2- Özellikle denize yakın mekanlarda kuyu suyu ya da direkt deniz suyu kullanılması durumunda 
çelik ürünleriniz zarar görebilir. Bunun nedeni bu sularda bulunan tuzdur. Bu nedenle kullandığı-
nız suyun deniz suyu içermediğinden emin olunuz.

3- Bulaşık tellerinden yada temizlik için kullanılan metalik malzemelerden çelik ürünleriniz 
üzerine dökülen parçalar paslanarak eviyede paslanma olmuş görüntüsü verebilir. Bu nedenle 
bu tip malzemeleri çelik eviyenizin üzerinde uzun süre kalmasına izin vermeyiniz.

4- Çamaşır suyu gibi ağartıcı madde veya klor içeren temizlik malzemeleri çelik ürünlerinizde 
leke yapacağından uzun süre temas ettirmeyiniz. 

5- Çimento, lehim pastası, fotoğraf tab suları, gümüş parlatıcıları, limon ve sirke gibi yemek 
asitleri, tuz ve şeker gibi maddeler çelik ürünlerinizde kalıcı leke oluşturabileceğinden uzun 
süre üzerlerinde kalmasına izin vermeyiniz. 

6- Demir alaşımlı makas, şişe açacağıı v.s. gibi paslanacak aletleri eviye üzerinde bırakmayınız. 

7- Eviyenizin altındaki dolapta kapağı açık kimyasal temizleyici bulundurmayınız. Aksi halde 
kimyasala ait buhar çelik ürününüzü tahriş edebilir. 

8- Eviyenizin Damlalık kısmı üzerine ayağınızla basmayınız.

9- Çelik eviye, lavabo ve klozetinizle ilgili olarak, metalik bağlantı elemanlarını ve sifon 
grubunun sıkılması sırasında otomatik sıkma tabancası kullanmayınız. Aksi halde ürününüz 
üzerinde giderilmez girinti ve çıkıntılar oluşabilir.



Çelik eviyelerin bakımı ile ilgili tavsiyelerimiz...

1- Çelik ürünlerinizin (eviye, ocak, fırın, davlumbaz, lavabo, klozet..) sevkine ve montajına özen 
gösteriniz. Dikkat edilmeden yapılan montajlarda ürünler hasar görebilir.

2- Çelik ürünlerinizin rutin temizliği için yumuşak bir bez veya süngere uygulayacağınız klor 
içermeyen ve çelik yüzeylerde kullanım için üretilmiş temizleyicileri kullanınız.

3- Çelik ürünlerinizle ilgili tüm temizleme işlemlerinizin devamında; temizlenen çelik ürün evye, 
lavabo ya da klozet gibi günlük hayatta da suyla direkt temas edebilen bir ürün ise bol su ile 
durulayınız, diğer ürünler için ise ıslak bezle silerek temizlik maddesinden tamamen arındırınız. 
İşlemi mutlaka ürünü kurulamak sureti ile tamamlayınız. 

4- Belli aralıklarla çelik malzemeler için üretilen Çelik Kremi kullanınız. Yumuşak bir bez veya 
süngere uygulayacağınız çelik kremi ile yüzeyi temizledikten sonra bol su ile durulayıp 
kurulayınız

5- Suyun sertlik derecesinin yüksek olduğu bölgelerde kireç oluşumunun engellenmesi ya da 
oluşan kireç lekelerinden kurtulmak için Çelik kremi ile ilgili işlemi tekrar edebilir veya %25 
oranında sirke koyduğunuz su ile ürününüzü ovabilirsiniz.

6- Bulaşık tellerinden yada temizlik için kullanılan metalik malzemelerden çelik ürünlerinizin 
üzerine dökülen parçalar paslanarak ürününüzde pas rengi görüntü oluşturabilir. Bu durumda 
Çelik kremi ile hemen temizleyiniz. 

Çelik ürünlerinizi yukarıdaki uyarıları dikkate alarak monte etmeniz ve kullanmanız halinde 
ürünümüz size daha uzun süre hizmet edecektir.

Eviye Temizleme ve Bakım

Granit / Tectonite / Cam Eviyeler
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Granit, çizilmelere karşı dayanıklı bir malzemedir. Sert süngerler ile temizlenebilir. Sudaki 
tuzdan etkilenmez ve paslanmaz. Çamaşır suyu gibi ağartıcı madde veya klor içeren temizlik 
malzemeleri granit eviyelere zarar vermez.

Granit eviyelerle ilgili olarak dikkat etmeniz gerekenler;

Eviyenizin Damlalık kısmı üzerine ayağınızla basmayınız. Yüksek darbelerde kırılabilir. Granit 
eviyelerin montajının yapılması sırasında, eviyenizin montaj klipslerini ortadaki klipsten 
bağlayarak monte ediniz. Bu sayede eviyeniz en sağlıklı şekilde monte edilmiş olacaktır.

Granit eviyelerle ilgili tavsiyelerimiz;

Granit eviyenizin sevkine ve montajına özen gösteriniz. Dikkat edilmeden yapılan montajlarda 
ürünler hasar görebilir. Granit eviyeniz ile ilgili tüm temizleme işlemlerinizin devamında bol su 
ile durulayınız, ıslak bezle silerek temizlik maddesinden tamamen arındırınız. İşlemi mutlaka 
ürünü kurulamak sureti ile tamamlayınız.

Suyun sertlik derecesinin yüksek olduğu bölgelerde kireç oluşumunun engellenmesi ya da 
oluşan kireç lekelerinden kurtulmak için kireç sökücü sprey ile ilgili işlemi tekrar edebilirsiniz. 
Eviyenin armatür deliği, eviyeyi tezgaha oturttuktan sonra açılmalıdır. Granit eviyenizin  rutin 
temizliği için yumuşak bir bez veya süngere uygulayacağınız su veya bulaşık deterjanını 
kullanınız.

Belli aralıklarla kireç sökücü sprey kullanınız. Eviyenin yüzeyine sprey kireç çözücüyü püskürtüp 
bir müddet beklediktan sonra, normal bir bez veya sünger ile dairesel hareketlerle temizleyip 
bol su ile durulayıp kurulayınız. 

Granit eviyelerinizi yukarıdaki uyarıları dikkate alarak monte etmeniz ve kullanmanız halinde 
ürünümüz size daha uzun süre hizmet edecektir.
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Franke Mutfak ve Banyo Sistemleri
Sanayi ve Tic. A.Ş.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Tembelova Alan›, 3500. 
Sk. No. 3503 Gebze / Kocaeli / Türkiye
Tel.: 0262 644 65 95  •  Fax: 0262 644 65 85
info.ftk@franke.com  •  www.franke.com.tr

GARANTİ BELGESİ

YETKİLİ SERVİS SATICI FİRMA
TARİH / İMZA VE KAŞE ÜNVANI / ADRESİ / TEL-FAX

FATURA TARİH VE NO.
TARİH / İMZA VE KAŞE

İMZA

CİNSİ

EVİYE

Markası

Modeli

Seri No.

Teslim Tarihi ve Yeri

Azami Tamir Süresi

Garanti Süresi

EVİYE

Belge No.

FRANKE

20 İş Günüdür

2 Yıldır.

128492 12/10/2013Belge Tarihi

GARANTİ ŞARTLARI
1. Garanti süresi, ürününüzün teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Ürün sevkine ve montajına özen gösteriniz. Dikkat edilmeden yapılan montajlarda eviyeniz hasar görebilir.
3. Metalik bağlantı elemanlarını ve sifon grubunun sıkılması sırasında otomatik sıkma tabancası kullanmayınız. Aksi halde eviyeniz üzerinde giderilmez girinti 
ve çıkıntılar oluşabilir.
4. Damlalık kısmı üzerine ayağınızla basmayınız.
5. Çelik eviyenizin temizligi için Çelik Kremi, granit evyenizin temizligi için Granit Kremi kullanınız. Kremle yüzeyi temizledikten sonra bol su ile durulayınız. 
Ayrıca çelik eviyenizi ılık beyaz sirke ile de siler ve bol su ile durularsanız parlak bir yüzey elde edersiniz.
6. Suyun sertlik derecesinin yüksek olduğu bölgelerde kirec oluşumunun engellenmesi için eviye belirli aralıklarla uygun temizlik malzemeleri kullanılarak 
temizlenmelidir.
7. Bulaşık tellerinden yada temizlik için kullanılan metalik malzelerden evye üzerine dökülen parçalar paslanarak eviyede paslanma olmuş görüntüsü verebilir. 
Bu gibi yüzeysel birikintiler pas olmayıp uygun temizleme malzemeleri ve fırçalarla temizlenebilir.
8. Sert fırçalar yüzeyi çizebileceginden kullanılamamalıdır.
9. Çamaşır suyu gibi agartıcı madde veya klorid içeren malzemelerin eviyenizle  temas etmesi halinde yüzeyde kalıcı hasar ve lekeler oluşabilir.  Bu nedenle 
bu malzemelerin değdiği bölgeyi hemen bol su ile durulayınız aksi halde kalıcı lekeler oluşabilir.
10. Çimento, lehim pastası, fotograf tab suları ve yemek asitleri evye üzerinde bırakılmamalıdır. Bu maddeler kulanıldıktan sonra eviye hemen temizlenmeli 
ve bol su ile durulanmalıdır aksi halde kalıcı lekeler oluşabilir.
11. Demir alaşımlı makas, şişe acacagı v.s. gibi paslanacak aletleri eviye üzerinde uzun süre bırakmayınız.
12. Eviyenizin altındaki dolapta sakladığınız kimyasal temizleyicilerin kapaklarını mutlaka kapalı tutunuz aksi halde kimyasala ait buhar eviyenizi tahriş edebilir.
13. Eviyenizin montajının yapılması sırasında montaj klipslerini çapraz olarak monte ediniz. Bu sayede eviyeniz en sağlıklı şekilde monte edilmiş olacaktır.
14. Eviyenizi yukarıdaki uyarıları dikkate alarak monte etmeniz ve kullanmanız halinde ürünümüz 10 yıl kullanım ömrü olacaktır.

Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar
1. Eviyenizin montaj ve tanıtım kılavuzunda tarif edilen biçimde monte edilmemesi.
2. Ürünün üzerine ağırlık konulması veya üzerine çıkılması. Ürünün üzerine malzemeye zarar verebilecek ağır, kesici ve delici alet düşürülmesi.
3. Çimento, lehim pastası, asitler, fotoğraf tab suları, gümüş parlatıcıları, çamaşır suyu, klor içeren temizleyiciler, limon, sirke gibi yemek asitleri, tuz ve şeker 
gibi maddelerin eviye yüzeyinde uzun süre kalması.
4. Kullanım suyu olarak deniz suyu kullanılması veya suyun aşırı kireçli olması.
5. Eviye haznesinde ateş yakılması. 
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Üretici Firma:
Franke Mutfak ve Banyo Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
GOSB Tembelova Alanı. 3500 Sokak No: 3503 Gebze/Kocaeli/Türkiye
+90 262 644 65 95

İthalatçı Firma:
Franke Mutfak ve Banyo Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
GOSB Tembelova Alanı. 3500 Sokak No: 3503 Gebze/Kocaeli/Türkiye
+90 262 644 65 95

• Çalışma tezgahı üzerine basan, gömme, taşma delikli, damlalıklı, tezgaha monte edilen mutfak evyesi
• Çalışma tezgahı üzerine basan, gömme, taşma delikli, damlalıksız, tezgaha monte edilen mutfak evyesi
• Çalışma tezgahı seviyesi altında kalan, gömme, taşma delikli, damlalıklı, tezgaha monte edilen mutfak evyesi
• Çalışma tezgahı seviyesi altında kalan, gömme, taşma deliksiz, damlalıklı, tezgaha monte edilen mutfak evyesi
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