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Pozor! 
Dodané úchytky nasaďte na místa 
označená písmenem "X". 
Úchytky montujte na kříž 

Attention ! 
The include clips are to be mounted on 
spots marked with an "X". By mounting 
the clips must be tightened crosswise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čištění a péče o povrchy z nerezové 

oceli 
Každý metalicky lesklý povrch se může ušpinit nebo zabarvit 
v důsledku působení vnějších vlivů. Při každodenním 
používání tak může dojít k tvorbě vodního kamene 
v důsledku působení páry a tukových usazenin (otisky prstů 
atd.), které mohou vést k skvrnitosti čistého povrchu. 

Proto se doporučuje důkladné a pravidelné čištění pomocí 
vhodných čisticích prostředků. V obchodech je běžně 
k dostání velké množství prostředků na čištění a leštění 
nerezové oceli (my doporučujeme sadu Franke na péči o 
nerezovou ocel), pomocí které lze z hladkých povrchů při 
šetrné péči o ocel taková znečištění odstranit. 

V běžném případě se tyto prostředky nanáší buď přímo na 
zašpiněnou plochu nebo přímo na vlhký hadřík. Po 
odstranění nečistot se plocha běžně otře ještě jednou 
mokrým hadříkem a nakonec se utře suchou tkaninou. 

Při používání velmi rozdílných čistících prostředků je nutné 
postupovat bezpodmínečně podle příslušného návodu k 
použití. 

Důležité! 
Při čištění nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky! 

Care and cleaning of stainless steel surfaces Any 
shiny métal surface can become dirty, discoloured or stained 
as a result of external influences. Daily use, for example, 
can produc^ water marks caused by steam and greasy 
deposits (fingerprints etc.), resulting in unattractive staining 
of the glossy surface. 

Thorough cleaning with a suitable product on a regular basis 
is therefore a good idea. Numerous cleaners for stainless 
steel are available in the shops (we recommend Franke's 
Stainless Steel Care Set) that will remove such marks from 
smooth surfaces while being gentle steel. 

Such products are generally applied direktiy to the dirty 
surface or to a damp cloth before wiping. Once the dirt has 
been removed,the surface usually has has to by wiped down 
with water and then rubbed dry with a clean cloth. 

It is vital to follow the paticular directions for use for the 
individual cleaners, as they differ widley in composition. 

Important ! 
When cleaning a stainless steel surface, take care to wipe in 
the direction of the finish. 

Přiloženou protihlukovou lepenku umístěte na spodní stranu dřezu.   Fix enclosed noise reduction pasteboard underneath 

      the bowi. 

Bezpodmínečně dbejte na 

následující! 
Nejprve utěsněte roh pomocí přiložené sady. 

X X 

Important! Please note 
Please caulk the corner first with the enclosed sealant 

Poté nalepte těsnící pásku! 
Při nedodržení těchto pokynů může pronikat 
voda mezi okraj dřezu a pracovní desku a 
poškodit části nábytku! 

Nákres dřezu Drawing of sink comer 

After completion of the above steps, the sealing strip is to   
              be mounted. Non-coherence to the above steps can result  
              in water seepage between the sink and the counier-top,  
              which can cause damage to kitchen  af cabinets. 
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