
Змішувач призначений для змішування, подачі, регулювання кількості та 
температури води, що подається.

Технічні характеристики:
- Мінімальний тиск 0.5 бар
- Максимальний тиск - 10 бар
- Робочий тиск- 1 -5 бар.
-Максимальна різниця тисків гарячої та холодної води -1.5 бар
- Максимальна температура гарячої води – до 90°С
-Розмір різьби під'єднання - 1/2"
-Довжина еластичних з'єднань - 45 СМ

Монтаж: 
-Ми рекомендуємо, щоб монтаж змішувача здійснював відповідний 
фахівець.
- Перед монтажем необхідно встановити попередні фільтри грубої очистки 
води.  В іншому випадку внаслідок потрапляння частин іржі й дрібних 
жорстоких предметів можуть вийти з ладу керамічні пластини в картриджі 
(кранбуксі) змішувача. 
- Перед монтажем слід ретельно промити всі з'єднання, щоб видалити 
рештки виробничих мастил. Бажано гарячою водою.
- Перед використанням змішувача одразу після його встановлення перевірте 
герметичність всіх з'єднань.

Для монтажу змішувачів для кухонних мийок, умивальників.
Одягніть резинову накладку на нижню частину корпуса змішувача. Після 
цього встановіть змішувач на мийку, умивальник .
- Із внутрішньої частини мийки (умивальника) одягніть на корпус накладку. 
Вкрутіть шток з різьбою. Встановіть шайбу. Після цього закріпіть змішувач за 
допомогою гайки.
- Під'єднайте еластичні з'єднання (шланги подачі гарячої та холодної води).
- За допомогою накидних гайок на еластичних підводках  з’єднайте 
змішувач з відповідними водогонами гарячої та холодної води.

Умови гаранти та догляд
Ми надаємо 5 років гарантії на корпусні механізми . На фарбоване покриття 
1 рік гарантії
Гарантія поширюється виключно на випадки виявленого виробничого  
дефекту конструкції та матеріалів. Гарантійні вимоги не будуть  задоволені у 
випадку порушення вимог цієї інструкції щодо монтажу, експлуатації та 
догляду за змішувачем. Не є гарантійними випадки нормального зносу 
частин змішувача у процесі використання.
Задоволення гарантійних вимог здійснюється у порядку, визначеному 
чинним законодавством.



Гарантійний талон

Найменування виробу ___________________________________________
Дата продажу___________________________________________________
Назва торгової організації__________________________________________
Загальна вартість__________________________________________________
Прізвище (розбірливо) та підпис продавця ____________________________
З умовами гарантії ознайомлений  та погоджуюсь. Цим підписом також  
засвідчую, що придбаний мною виріб не має видимих пошкоджень та 
недоліків.
Підпис покупця___________________________________________________

Умови експлуатації та догляд

- Для чистки поверхні змішувача використовуйте чистячий засіб лише на 
мильній основі, уникайте застосовування засобів, що містять алкоголь, 
азотну і фосфорну кислоти. Не використовуйте абразивні засоби для 
чищення. Споліскуйте і витирайте після кожного використання. Знімайте 
осад кальційних солей з аератора регулярно (протягом години відмочуючи 
внутрішній блок в розчині оцту.) Високий тиск води в системі, що виникає 
при відсутності клапанів або при неправильному регулюванні, може 
викликати порушення роботи змішувача. Тому  дуже важливо час від часу 
перевіряти клапани. 
- Картридж (кранбукси) змішувача може потребувати періодичної заміни 
(залежно від якості води та інтенсивності експлуатації). Для демонтажу 
картриджу слід перекрити подачу  води до змішувача. Потім витягнути 
заглушку (як правило, за  допомогою заглушки здіснюється маркування 
сторони подачі гарячої та холодної води) та викрутити гвинт, що кріпить 
ручку (важіль) змішувача. Зняти ручку (важіль) змішувача. Зняти картридж. 
Монтаж картриджу здійснюється у зворотньому порядку.
- Не допускайте перегинів та надмірних закручувань гнучкого шлангу , та 
еластичних підводок для гарячої та холодної води.


