Használati, beüzemelési és kezelési
útmutató rozsdamentes
konyhai mosogatótálcákhoz
Mosogatótálca anyaga: AISI 304 - 18/10 ausztenites rozsdamentes acél

UNI EN 13310:2004
(háztartási célú konyhai mosogatótálca működési funkcióira és vizsgálati eljárásaira von. szabvány)

Beüzemelés
Normál és lapos (3 mm-es élletörésű) kivágás

Mielőtt a kivágást végrehajtjuk a munkalapon, javasolt leellenőriznünk a tálca helyzetét, használhatóságát a kijelölt helyen. Ehhez fektessük fel a tálcát magára a munkalapra és/vagy a konyhaszekrényre, ezáltal ellenőrizhetjük, hogy a medencék befoglaló méretei a konyhaszekrény méreteinek megfelelnek-e. Így elkerüljük, hogy egy olyan tálcához készítünk kivágást, amely tálca
nem is használható az adott konyhaszekrényhez.
Emellett javasolt a konyhai vízcsap és egyéb kiegészítők elhelyezhetőségének előzetes felmérése is. Ellenőrizzük, hogy elegendő hely marad-e ezen kiegészítők elhelyezéséhez. Ellenőrizzük
a tálca alatt a fali szelephez történő hozzáférést, valamint, hogy a szifon elhelyezése megoldható-e. A tálca elhelyezéséhez ki kell vágnunk annak helyét a munkalapból.
Miután a kivágás megtörtént, a lyuk pereme körül tömítést kell elhelyeznünk. A tálca behelyezése előtt szereljük fel a tálcára a túlfolyó csövet (amennyiben van), illetve a leeresztő szerelvényt.
Amennyiben tartozék,
a behelyezést megelőzően az atuomata leeresztő távműködtető gombját is szereljük
fel. Ügyeljünk, hogy a
tálca pereme a tömítésen üljön, így a tömítés egy gátat képez,
amely megakadályozza, hogy víz szivárogjon, vagy kosz jusson
a tálca és a munkalap
Tömítés normál kivágás esetén
közé.

Miután elhelyeztük a tálcát a munkalapban, a tálcához kapott lefogatók csavarjainak meghúzásával rögzítsük a tálcát (csak annyira húzzuk meg a csavarokat, hogy a lefogatókörmök megszoruljanak a munkalapon). Ezután késsel,
sniccerrel vágjuk le a túllógó tömítést. A csapokat a tálca behelyezése előtt és után is telepíthetjük.
A tálca behelyezését követően csatlakoztassuk a leeresztő csövet a szifonhoz. Ellenőrizzük a leeresztő szelep vízzáró képességét:
zárjuk el a leeresztő szelepet, majd nyissuk
meg a csapot, és töltsük fel a medencét vízzel egészen addig, amíg a víz eléri a túlfolyót.
Zárjuk el a csapot, majd várjunk pár percet,
így megbizonyosodhatunk arról, hogy a víz
nem szivárog el. Ürítsük le a tálcát.
Tömítés lapos élű kivágás esetén

Süllyesztett kivágás

Süllyesztett elhelyezésű mosogatótálcák esetén szigorúan a tálcához járó műszaki lap (sablon)
rajza alapján járjunk el: kizárólag képzett szakember végezheti a kivágást, melyhez számítógép
vezérelt kivágó berendezés szükséges. A behelyezés előtt a süllyesztett peremet (amelybe a tálca majd beleül) tisztítsuk meg, majd ugyanezen perembe süllyesztett perembe vigyünk fel tömítést. A tálca és a munkalap között elfekvő tömítés megakadályozza, hogy víz szivárogjon a munkalapba vagy a szekrényekbe. A műveletet kizárólag képzett szakember hajthatja végre.

Tömítés süllyesztett kivágáshoz

A lefogatókörmök meghúzásához ne használjunk akkus
csavarhúzót. A csavarok meghúzása során 60 N/cm-nél
nagyobb nyomatékot ne alkalmazzunk.
A mosogatótálca süllyesztett elhelyezését érdemes víztaszító anyagoknál alkalmazni, így biztosan elkerülhető az anyag
esetleges deformálódása, vetemedése.
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Alsó beépítés

Alsó beépítéses tálcák esetén ugyanúgy járjunk el, mint a normál beépítéses tálcák esetén.
A tálcához kapott útmutató és/vagy sablon alapján készítsük el a munkalapban a kivágást. A tálca felhelyezése előtt szilikon tömítést vigyünk fel. Húzzuk meg a rögzítőlemezeket.

Rögzítőlemez
alsó beépítéshez

Rögzítőlemez
rendszer

Oldalirányú keresztmetszeti
nézet

Lefogatási rendszer
Csavaros állítású körmök

Csavaros állítású körmök

Betolós állítású körmök

Csavaros állítású körmök
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ápolás, kezelés
A Foster termékekben sok év tapasztalata és a folyamatos fejlesztés ölt testet, mindezt a felhasználók igényeinek teljes körű kielégítéséért, vagyis annak érdekében, hogy a vásárló egy valóban
kiváló minőségű termékhez jusson. Fontos azonban tájékoztatnunk a vásárlókat, hogy a minőség és használhatóság csak a megfelelő használat és karbantartás megléte esetén tartható fenn.
Ahogy minden anyag, a rozsdamentes acél is piszkos marad: pár egyszerű művelettel a gyári állapotba állíthatjuk vissza a tálcát.
A napi karbantartás menete: mossuk ki a tálcát szappannal vagy mosogatószerrel és vízzel, ezután bő vízzel öblítsük le, végül ne felejtsük el megszárítani. Makacs, rászáradt koszok esetén a
FOSTER a STEEL CLEAN termékcsaládot ajánlja, amellyel még az ilyen szennyeződések is nagyobb fáradtság nélkül eltávolíthatók. Ügyeljünk, hogy lehetőleg ne üssünk semmit a tálcának,
ne ejtsünk rá nehezebb tárgyakat, valamint ne használjunk olyan edényeket, melyek megkarcolhatják annak felületét. Ügyeljünk, hogy a tálcához ne érjen erős vegyszer, fémtisztító, festék eltávolítására szolgáló termékek, illetve fémkefék. Ne hagyjuk, hogy tartósan paradicsom, tej, kávé
maradéka száradjon rá a tálcára, illetve ügyeljünk, hogy a tálcához ne érjen hosszú időn át vizes aljú fém üst, bogrács, illetve általánosságban semmilyen fém tárgy. Az imént felsorolt anyagokkal való tartós érintkezés a tálca elektrokémiai jellegű rozsdásodásához vezethet, még ha nagyon enyhe mértékben is.

figyelem!
• Használatot követően gondosan öblítsük le a tálcát, majd töröljük szárazra.
• A tálca tisztításához normál konyhai tisztítószer alkalmazható, ez alól kivételt képeznek a hidrogén-kloridot (sósavat) és annak származékait tartalmazó anyagok, melyek használata tilos.
• Makacs foltok esetén meleg ecettel vagy kifejezett inox (rozsdamentes acél) tisztítószerrel próbáljuk a szennyeződést eltávolítani (a Foster STEEL CLEAN termékcsaládja külön ajánlott).
• Ne használjunk fém dörzsit, kefét a tálca tisztításához, illetve semmilyen olyan eszközt, amely
karcolhatja, megsértheti a fém felületet.
• Ne használjunk sósavat, fehérítőszert.
• Hosszú időre ne hagyjunk fém tárgyakat a tálcában.
• Őrizzük meg az útmutatót.

Importőr:
MULTIKOMPLEX BUDAPEST KFT.
a páraelszívók szakértője... 1995 óta
H - 1211 Budapest, Mansfeld Péter u. 27
(volt Bajáki Ferenc utca)
tel.: +(36-1) 427 0325, +(36-1) 427-0326;
fax: +(36-1)427 0327
www.multikomplex.hu
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