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Service and Maintenance Instructions 
For maintenance of long and comfortable operation of acquired product we urgently recommend you: 
1. To make installations by means of the qualified experts and the authorized organizations, which have relevant licenses. 
These services are provided at extra cost.  
2. To stick to the service and installation instruction while installing.  
3. To use the filter of water purification from mechanical impurity with purification efficiency no more than 315 micron.  
4. To keep the attractiveness of glitter the chrome plated details it is recommended periodically to wipe them with fabric 
wetted in soapsuds and then to clean them with a dry soft fabric.  
It is expressly forbidden to use acidiferous, chlorine - containing and abrasive cleaning fluids.  
5. Periodically take off the calcigerous cake from the aerator. To do this turn the aerator carefully off with the spanner wrench 
of suitable size take out the internal unit and soak it off in a diluted solution of vinegar for an hour. Then wash it properly in 
poor water and carefully assemble it.

Installation  
• The installation of the mixed tap must be done by a specialist, who has license for this work.  
• Make sure that the pressure control valve and the anti-calciferous filter are mounted in the system of water admission. • 
Otherwise mount the required components on the water supply system before you continue to install the mixer tap.  
• Regulate the valve for the reduction of pressure. 
• Carefully wash the junctions.  
• Put the rubber packing on the bottom of the mixer tap.  
• Install the mixer tap on the sink from the inside of the sink put the packing on the mixer tap body. Screw the threading rod, 
then mount the washer. After that fasten the mixer tap to the sink with a screw.  
• Screw the flexible admission to the butt-end of the mixer tap, to ensure the air tightness.  
• With the help of coupling nut of the flexible admission connect the mixer tap with a water supply systems, which lead hot 
and cold water.

* The manufacturer reserves the right to make minor changes to product design and technical specifications without prior notice unless these changes 
significantly affect the performance and safety of the products. The parts described / illustrated in the pages of the manual that you hold in your hands may 
also concern other models of the manufacturer’s product line with similar features and may not be included in the product you just acquired.

* Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is 
used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes. 

* To ensure the safety and reliability of the product and the warranty validity, all repair, inspection, repair or replacement work, including maintenance and 
special adjustments, must only be carried out by technicians of the authorized service department of the manufacturer.
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Οδηγίες Συντήρησης 
Για την επίτευξης της βέλτιστης απόδοσης και της μέγιστης διάρκειας χρόνου ζωής παρακαλούμε να ακολουθήστε τις 
παρακάτω οδηγίες:
1. Η εγκατάσταση/τοποθέτηση των προϊόντων πρέπει να πραγματοποιηθεί μόνο από έναν εξειδικευμένο επαγγελματία, ο 
οποίος να κατέχει την ανάλογη άδεια άσκησης επαγγέλματος. Η εγκατάσταση / τοποθέτηση των προϊόντων δεν παρέχεται 
στην αρχική τιμή.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες και τα σχέδια που εμπεριέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο κατά την συντήρηση των προϊόντων.
3. Χρησιμοποιήστε ένα φίλτρο καθαρισμού του νερού από μηχανικά υπολείμματα με ακρίβεια διήθησης 315 micron.
4. Για να διατηρήσετε το φινίρισμα και την λάμψη στα εξαρτήματα χρωμίου, συνιστάται περιοδικά να τα σκουπίζετε με 
ύφασμα βρεγμένο με σαπούνι και στη συνέχεια να τα καθαρίζετε με ένα στεγνό και μαλακό ύφασμα.
Είναι ρητά απαγορευμένη η χρήση υγρών καθαρισμού που περιέχουν όξινα, χλωριούχα και διαβρωτικά καθαριστικά.
5. Αφαιρείτε τα άλατα τακτικά αφαιρώντας τα εξαρτήματα και τοποθετώντας τα σε ένα διάλυμα νερού - ξυδιού για μία ώρα. 
Έπειτα ξεπλύνετε τα με νερό και επανατοποθετήστε τα.

Εγκατάσταση / Τοποθέτηση
• Η εγκατάσταση της βρύσης μίκτη πρέπει να πραγματοποιηθεί μόνο από έναν εξειδικευμένο επαγγελματία, ο οποίος να 
κατέχει την ανάλογη άδεια άσκησης επαγγέλματος
• Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα ελέγχου πίεσης και το φίλτρο κατά των αλάτων είναι τοποθετημένα στο σύστημα εισαγωγής 
νερού. Διαφορετικά, τοποθετήστε τα απαραίτητα εξαρτήματα στο σύστημα παροχής νερού προτού συνεχίσετε με την 
τοποθέτηση της βρύσης
• Ρυθμίστε τη βαλβίδα για τη μείωση της πίεσης.
• Πλύνετε προσεκτικά τους συνδέσμους.
• Τοποθετήστε το λάστιχο στο κάτω μέρος της βρύσης.
• Τοποθετήστε τη βρύση στο νεροχύτη από το εσωτερικό του νεροχύτη, τοποθετώντας το λάστιχο στον κορμό της βρύσης. 
Βιδώστε τη ράβδο με το σπείρωμα, στη συνέχεια τοποθετήστε τη ροδέλα. Στη συνέχεια, σταθεροποιήστε τη βρύση του στο 
νιπτήρα χρησιμοποιώντας μια βίδα.
• Βιδώστε καλά τον εύκαμπτο σωλήνα στην υποδοχή της βρύσης, για να εξασφαλίσετε στεγανότητα.
• Με τη βοήθεια του παξιμαδιού του σωλήνα συνδέστε τη βρύση με την υποδοχή του συστήματος παροχής νερού ζεστού 
και κρύου νερού.

*Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει δευτερεύουσες αλλαγές στο σχεδιασμό του προϊόντος και στα τεχνικά χαρακτηριστικά χωρίς 
προηγούμενη ειδοποίηση, εκτός εάν οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν σημαντικά την απόδοση και λειτουργία ασφάλειας των προϊόντων. Τα εξαρτήματα που 
περιγράφονται / απεικονίζονται στις σελίδες του εγχειριδίου που κρατάτε στα χέρια σας ενδέχεται να αφορούν και σε άλλα μοντέλα της σειράς προϊόντων 
του κατασκευαστή, με παρόμοια χαρακτηριστικά, και ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στο προϊόν που μόλις αποκτήσατε. 

* Λάβετε υπόψη ότι ο εξοπλισμός μας δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εμπορικές, επαγγελματικές ή βιομηχανικές εφαρμογές. Η εγγύησή μας θα 
ακυρωθεί αν το προϊόν χρησιμοποιείται σε εμπορικές, επαγγελματικές ή βιομηχανικές επιχειρήσεις ή για ανάλογους σκοπούς.

* Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η αξιοπιστία του προϊόντος καθώς και η ισχύς της εγγύησης όλες οι εργασίες επιδιόρθωσης, ελέγχου, επισκευής ή 
αντικατάστασης συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης και των ειδικών ρυθμίσεων, πρέπει να εκτελούνται μόνο από τεχνικούς του εξουσιοδοτημένου 
τμήματος Service του κατασκευαστή.
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