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Стъпка 1: Спрете водата

Прекъснете водоснабдяването чрез затваряне на
ъгловия кран. Ъгловите кранове обикновено са под
мивката и се затварят със завъртане в посока по
часовниковата стрелка. След спирането трябва да се
провери дали все още тече вода от смесителя.

Монтаж на стоящ
смесител в 6 стъпки

„потопените“ глави могат да се затварят с кит или да се
използват декоративни винтове, които разкрасяват
работния елемент. Лещовидната глава също е декоративен
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Стъпка 3: Отстраняване на смесителя
Винтовете с плоска глава се използват тогава, когато
След като развиете, респ. отстраните всички
връзки и между дървото и метала трябва да остане
връзката
фиксиращи елементи, внимателно издърпайте
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При въпроси и съмнения се обърнете към специалистите
във Вашия Практикер.
Те с удоволствие ще Ви помогнат
Стъпка 6: Окончателно фиксиране и
при избора на подходящия
проверка винт.
Стъпка 4: Монтаж на нов смесител

Изборът от винтове е огромен. Малките метални
помощници се произвеждат в многобройни вариации.
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След като връзките са затегнати, наместете смесителя
на мивката в желаната позиция. След това затегнете
окончателно гайката под мивката.

Почистете старателно отвора за кранчето на мивката.
Поставете мекия уплътнителен пръстен от комплекта
върху отвора. Внимателно прокарайте маркучите на
новия смесител през отвора от горната страна. Поставете
твърдия уплътнителен пръстен отдолу, като прекарате
маркучите през него. След това поставете шайбата и
затегнете леко гайката, но не затягайте напълно.
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