
دفترچه راهنمای سینک

تــوجه!
لطفًا قبل از استفاده از محصول برای آگاهی، نکات ایمنی و نحوه 
صحیح استفاده از محصول، دفترچه راهنما را مطالعه بفـرمایید.
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مقدمه

بیـش از سـه دهـه قبل با هدف پاسـخگویی بـه نیازهایی که در جامعه وجود داشـت 

پـا بـه عرصه تولیـد نهادیم و همواره تالشـمان در جهـت بکارگیری تکنولـوژی، مواد 

اولیـه باکیفیـت و همکارانـی متخصـص درجهت رشـد و ارائه محصوالتـی با کیفیت 

هرچـه بیشـتر وخدماتـی متمایـز بـرای شـما مصـرف کننده محتـرم بوده اسـت. در 

ایـن راه کیفیـت و خدمـات را تمایز ندانسـته ایم و آن را حق مسـلم مصرف کنندگان 

محتـرم بر شـمرده ایم.

ضمـن تشـکر از ُحسـن انتخـاب شـما بـه اطـالع مـی رسـاند در فرآینـد تولیـد ایـن 

محصـول از دانـش و تجربـه و تکنولـوژی روز تولیـد کننـدگان اروپایی، مـواد اولیه و 

قطعـات اسـتاندارد و بـا کیفیت بهره گرفته شـده تـا بتوانیم حداکثـر ایمنی و آرامش 

را برای شـما بـه ارمغان آورده باشـیم.

این سینک از بهترین فوالد ضد زنگ AI SI 304 )مناسب برای تماس بامواد غذایی( 

و همچنین عمق بیشتر لگن ها جهت سهولت در شستشو و برطرف کردن نیازهای 

شما مصرف کننده محترم طراحی گردیده است.
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سینک  توکار

دستورالعمل نصب سینک  توکار:

توصیه می شود که سینک توسط یک تکنسین حرفـه ای نصب شود.  
چنانچه کابینت شما مطابق با استاندارد ساخته شده است، می توانید از روش زیر برای برش 

کابینت استفاده نمایید.

مراحل نصب محصول
ــم  ــت تنظی ــه کابین ــوری روی صفح ــرش را ط ــو ب ــا، الگ ــه ه ــازی زبان ــد از جداس 1. بع
نماییــد کــه انتهــای زبانــه هــا کامــا ممــاس بــر کنــاره عقبــی پروفیــل رویــه قــرار گیــرد.
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ــه  ــانتیمتر فاصل ــل 10 س ــاری آن حداق ــای کن ــواره ه ــول از دی ــد تامحص ــت کنی 2. دق
ــته باشــد. داش

دور تــا دور الگــوی بــرش را بــا دقــت خــط کشــیده و ســپس صفحــه کابینــت را بوســیله 
ابــزار مناســب بــرش دهیــد.

3. نــوار آب بنــدی موجــود در بســته بنــدی را بــر روی لبــه صفحــه کابینــت، بطــور کامــل 
بچســبانید تــا محــل بــرش کامــا آب بنــدی گــردد.
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ــک  ــا کم ــرار داده و ب ــورده ق ــرش خ ــل ب ــی در مح ــا افق ــورت کام ــینک را بص 4. س
اتصــاالت نصــب موجــود در بســته  بنــدی، ســینک را کامــا بــه صفحــه ی رویــه کابینــت 

ــد. محکــم کنی
دقــت نماییــد تمامــی اتصــاالت موجــود در بســته بنــدی نصــب گــردد تــا محصــول بــه 

صــورت صحیــح در محــل خــود قــرار بگیــرد. 

هشدار:
هنگام نصب سینک، گیــره های سینک را 
حتمًا با پیچ گوشتی دستی بسته و به هیـچ 
صفحه کابینتعنوان از پیچ گوشتی  برقی استفاده نکنید.

سینک  روکار

دستورالعمل نصب سینک  روکار:

توصیه می شود که سینک توسط یک تکنسین حرفـه ای نصب شود.  
چنانچه کابینت شما مطابق با استاندارد ساخته شده است، می توانید از روش زیر برای نصب 

سینک اقدام نمایید.
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در سینک روکار نیاز به برش صفحه کابینت نیست و از قبل، محل قرارگیری 

سینک با توجه به ابعاد سینک مشخص گردیده است.

مراحل نصب محصول
1. پیــچ هــای نصــب را درمحــل خــود بــا توجــه بــه تصویــر و بــا رعایــت انــدازه هــا نصــب 
کنید.الزم به ذکــــر اســـت که دو عـــــدد پیـــچ در ســـمت راســـــت و هماننــد آن در

 سمت چپ نصب میگردد.

300mm
6mm

10mm

110mm

10mm

 دقت نماییدکه از روی پیچ به اندازه
 5 تا 6 میلی متر بیرون بماند.
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3. بست های نصب سینک را از محل سـوراخ 
)تصویر1( بزرگ برروی پیچ جا زده

بسمت شیب دار )جلو( حرکت دهـید)تصویر2( 
تا بست های پاستیکی  بصورت کامل برروی 

سینک نشسته و سینک را مهار کند.

بصــورت  خــود  محــل  در  را  ســینک   .2
صحیــح قــرار دهیــد. دقــت نماییــد کــه هیــچ 
فاصلــه ای از لبــه ی پشــت ســینک و دیــوار 

ــد. ــته باش ــود نداش وج

)1( )2(



از سیم های ظرفشویی فلزی استفاده نکنید. ●

از پــاک کننــده هــای شــیمیایی نقــره،  ســفیدکننده یــا مــواد شــوینده ی حــاوی کلــر  ●
و یــا مشــتقات دیگــر اســتفاده نکنیــد.

توصیه می شود جهت براق شدن و حفظ جای اولیه محصول می بایست هفته ای یکبار  ●
بوسیله ژل براق کننده ای که در بسته بندی محصول موجود است، سطوح سینک را 

به همراه دستمال پارچه ای کاما تمیز نمایید.

دستورالعمل مراقبت از سینک
ــا . 1 ــد. آن ه ــه نداری ــینک نگ ــی  و مســتقیما در س ــدت طوالن ــرای م ــیاء داغ را ب اش

را بــر روی سطـــوح مخصــوص )تخته(کــه از چــوب یــا پاســتیک و غیــره ســاخته 
شــده اند قراردهیــد.

از خراش دادن سطوح سینک و صفحه ی خشک کن با ابزار دیگر پرهیز کنید.. 2

از افتادن اشیاء سنگین یا تیز بر روی سطح سینک جلوگیری شود.. 3

نظافت و نگهداری
بــرای تمیــز کــردن روزانــه ســینک،  از مــواد شــوینده ی خانگــی مناســب بــرای فــوالد ضــد 
زنــگ اســتفاده کنیــد. پــس از هربــار مصــرف،  ســینک را بــا آب گــرم شســته و ســپس آن 

را بــا پارچــه ای نــرم خشــک کنیــد.
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هشدار

ــراوان . 1 ــرد ف ــا آب س ــریعا آن را ب ــیدی،  س ــواد اس ــا م ــینک ب ــاس س در صــورت تم
ــد. ــًا خشــک نمایی ــی کام ــا پارچــه ی نرم شســته و ب

اشــیاء زنــگ زده را در تمــاس بــا ســینک نگــه نداریــد. زنــگ زدگــی میتوانــد موجب . 2
لکــه،  تــرک و یــا حتــی آســیب دائمــی به ســطح ســینک شــود.

بــرای جلوگیــری از لــک شــدن ســطوح ســینک،  از قــرار دادن مــواد غذایــی ماننــد . 3
آب میــوه هــا ، نمــک، ســرکه، خــردل و غیــره کــه خاصیــت خورندگــی دارنــد، بــرای 

مــدت طوالنــی بــر روی ســینک خــودداری کنیــد.

 از قــرار دادن مــواد شــوینده شــیمیایی بــدون درب )بعلــت تبخیــر مــواد شــیمیایی( . 4
در زیــر ســینک و همچنیــن ریختــن آنهــا بــرروی ســطوح ســینک جــداً خــودداری 

یید. فرما
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