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Инструкция за инсталация и употреба на гранитни мивки 

серии FORSQUARE TG и SQUARE TG 
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Гаранция 
Производителят носи 15-годишна гаранционна отговорност за производствени и 
материални дефекти по уреда. В случай на засичане на такъв дефект незабавно 
върнете мивката на фирмата производител или на търговеца от който сте я закупили. 
Моля, пазете всички документи съпътстващи покупката и ги поставете към уреда когато 
го върнете за рекламация. 
Гаранцията не покрива резервни части или аксесоари от комплекта на уреда. 
Гаранцията не покрива щети причинени от неправилна употреба, инсталация или 
поддръжка на уреда. 

Опаковъчни материали 
Всички опаковъчни материали (пластмасови торбички, материали от пенополистирол и 
други) носят потенциална опасност за здравето и трябва да бъдат държани далеч от 
деца. 

Инструкции за инсталация 
 
1. Отвори за връзките на крана 
Мивката се предлага с предварително отбелязани отвори от Ø35 mm от двете страни. 
Това ви дава възможност да изберете тази страна, от която предпочитате да 
инсталирате крана. След като решите коя страна искате да използвате, дупката може 
да бъде пробита с помощта на диамантена боркорона инсталирана на ръчна 
бормашина, като се внимава да работите от невидимата страна. 
 

 

 

 

 

2. Отваряне на работната повърхност за поставяне на мивката 
Поставете мивката с главата надолу върху работната повърхност, където ще се 
монтира. 
Очертайте външния ръб на мивката с молив. 
Сега преместете мивката и начертайте пунктирана линия 1 см по-навътре от тази 
линия, която преди малко начертахте използвайки мивката като шаблон. 
Изрежете по пунктираната линия, като използвате подходящи инструменти. 

3. Поставяне на мивката в прореза на работната повърхност 
Всички наши мивки са оборудвани с предварително монтирани монтажни скоби. 
Следващите стъпки обясняват как да инсталирате мивката правилно. 
Поставете специален прозрачен уплътнител около външния ръб на мивката, който да 
влезе в контакт с работната повърхност, когато инсталацията приключи. 
Уверете се, че всички скоби на крепежните елементи са обърнати навътре. 
Поставете мивката в прореза на работната повърхност, като се уверите, че е 
центрирана. Затегнете крепежните елементи с помощта на регулиращите винтове, като 
започнете от центъра и работите в кръстосана последователност. 
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5. Монтаж на фитинги и сифон  
Следвайте инструкциите описани в ръководството 

 

 

 

 

 

 

1. Отвори за връзките на крана 
Пробиването ще стане директно върху работната повърхност. 

2. Отваряне на работната повърхност за поставяне на мивката 
Поставете шаблонът върху работната повърхност; начертайте с помощта на молив 
периметъра, така както е показано на шаблона. 

3. Поставяне на мивката в прореза на работната повърхност 
Пробийте отворите за втулките на 27 mm от периметъра на отвора, в който ще бъде 
поставенa мивката. Сложете втулките. Поставете специален прозрачен уплътнител 
около външния ръб на мивката, който да влезе в контакт с работната повърхност, 
когато инсталацията приключи. 
Уверете се, че всички скоби на крепежните елементи са обърнати навътре. 
Поставете мивката в прореза на работната повърхност, като се уверите, че е 
центрирана. Затегнете крепежните елементи с помощта на регулиращите винтове, като 
започнете от центъра и работите в кръстосана последователност. 

5. Монтаж на фитинги и сифон 
Следвайте инструкциите описани в ръководството 
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Подръжка и употреба 
При правилна грижа и употреба, вашият уред ще издържи по-дълго и ще запази 
красивия си вид. 

1. Всекидневна грижа 
Най-добрият начин да почистите мивката е като използвате почистващ препарат 
разреден в топла вода. Потопете мека кърпа или гъба в разтвора и почистете.  
В никакъв случай не използвайте агресивни и силни почистващи препарати. 
След почистване подсушете внимателно, за да предотвратите образуването на петна от 
варовик, особено видими при мивки с тъмен цвят. 

2. Премахване на упорити петна 
Упоритите петна могат да бъдат премахнати с помощта на кърпа напоена в разредена 
белина или алкохол. При силни замърсявания може да бъде използван и ацетон. 
След такова почистване изплакнете добре мивката с вода. 

3. Специално почистване 
Мивката FORSQUARE 2B 790 TG е изработена от все по-желания материал кварц, който 
е съставен от 80% кварцови частици в комбинация с акрилни смоли. Така се постига 
изключителна здравина на механично въздействие, голяма устойчивост на 
температурен стрес и на замърсяване. Поради тези специфични характеристики на 
вашия уред при многократно почистване на тигани в мивката може да се образува едно 
специално замърсяване дължащо се на отделянето на метални частици при търкането 
на тиганите. Това замърсяване може да бъде отстранено с помощта на четка и 
подходящ почистващ препарат разтворен във вода. 

4. Препоръки 
При почистването на уреда не използвайте високо алкални субстанции като амоняк или 
сода каустик. 
Не поставяйте веднага в мивката тигани или кани за кафе директно взети от горещия 
плот. Понякога при употреба тези съдове достигат температура от 500°C. 
Не изливайте врящо олио или мазнина директно в мивката, тъй като това може да 
доведе до повреда на дренажните тръби. 
Не режете храна директно в мивката. 
Петната от варовик могат да бъдат почистени с помощта на оцет или оцетна киселина. 

 
             Не поставяйте веднага в мивката тигани или кани за кафе директно 
взети    взети от горещия плот. Понякога при употреба тези съдове достигат   
температура от 500°C. 
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“ТЕКА България ЕООД” не носи отговорност за преводни и печатни грешки”. 

ТЕКА БЪЛГАРИЯ ЕООД 
Офис и шоу-рум: 
бул. „Цариградско шосе” № 135 
София 1784, България 
тел. 02/9768 330; 0895 613 370 
URL: http://www.teka.bg  
Facebook: ТЕКА БЪЛГАРИЯ ЕООД 

 


