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Pull Out ברז מטבח עם מזלף 

1. שטוף היטב את הצנרת
אום  בעזרת  אותה  והדק  הסוללה  את  התקן   .2
קביעת  כדי  תוך  ואטם,  החלקה  דיסקית  שרוול, 

מיקום הפיה במצב מרכזי.
3. חבר את צינורות הכניסה למקורות המים: אדום-

חמים וכחול-קרים.
לצינור  הפיה  של  הגמיש  הצינור  את  חבר   .4

היציאה הקצר,     וודא המצאות אטם ביניהם.
5. קבע את המשקולת על הצינור הגמיש בהתאם 

לנוחיותך.
6. לאחר ההתקנה וודא שאין נזילות מהחיבורים.

1.  שטוף היטב את הצנרת
אום  בעזרת  אותה  והדק  הסוללה  את  התקן   .2

שרוול, דיסקית החלקה ואטם, תוך כדי קביעת
מיקום הפיה במצב מרכזי.

3. חבר את צינורות הכניסה למקורות המים: אדום-
חמים וכחול-קרים.

לצינור  הפיה  של  הגמיש  הצינור  את  חבר   .4
היציאה הקצר, וודא המצאות אטם ביניהם.

5. קבע את המשקולת על הצינור הגמיש בהתאם 
לנוחיותך.

6. לאחר ההתקנה וודא שאין נזילות מהחיבורים.

1. שטוף היטב את הצנרת
אום   בעזרת  אותה  והדק  הסוללה  את  התקן   .2
קביעת  כדי  תוך  ואטם,  החלקה  דיסקית  שרוול, 

מיקום הפיה במצב מרכזי.          
המים:  למקורות  הכניסה  צינורות  את  חבר   .3

אדום-ח מים וכחול-קרים.
לצינור  הפיה  של  הגמיש  הצינור  את  חבר   .4

היציאה הקצר, וודא המצאות אטם ביניהם.
5. קבע את המשקולת על הצינור הגמיש בהתאם 

לנוחיותך.
6. לאחר ההתקנה וודא שאין נזילות מהחיבורים. 

1. שטוף היטב את הצנרת
אום  בעזרת  אותה  והדק  הסוללה  את  התקן   .2
מיקום  קביעת  כדי  תוך  ואטם,  החלקה  שרוול, 

הפיה במצב מרכזי.
3. חבר את צינורות הכניסה למקורות המים: אדום-

חמים וכחול-קרים.
לצינור  הפיה  של  הגמיש  הצינור  את  חבר   .4

היציאה הקצר, וודא המצאות אטם ביניהם.
5. קבע את המשקולת על הצינור הגמיש בהתאם 

לנוחיותך.
6. לאחר ההתקנה וודא שאין נזילות מהחיבורים.

1. שטוף היטב את הצנרת
אום  בעזרת  אותה  והדק  הסוללה  את  התקן   .2
קביעת  כדי  תוך  ואטם,  החלקה  דיסקית  שרוול, 

מיקום הפיה במצב מרכזי.
3. חבר את צינורות הכניסה למקורות המים: אדום-

חמים וכחול-קרים.
לצינור  הפיה  של  הגמיש  הצינור  את  חבר   .4

היציאה הקצר,  וודא המצאות אטם ביניהם.
5. קבע את המשקולת על הצינור הגמיש בהתאם 

לנוחיותך.
6. לאחר ההתקנה וודא שאין נזילות מהחיבורים.

1. שטוף היטב את הצנרת
אום  בעזרת  אותה  והדק  הסוללה  את  התקן   .2
קביעת  כדי  תוך  ואטם,  החלקה  דיסקית  שרוול, 

מיקום הפיה במצב מרכזי.
3. חבר את צינורות הכניסה למקורות המים: אדום-

חמים וכחול-קרים.
לצינור  הפיה  של  הגמיש  הצינור  את  חבר   .4

היציאה הקצר,  וודא המצאות אטם ביניהם.
5. קבע את המשקולת על הצינור הגמיש בהתאם 

לנוחיותך.
6   וודא שאין נזילות מהחיבורים.

1. שטוף היטב את הצנרת
אום  בעזרת  אותה  והדק  הסוללה  את  התקן   .2
קביעת  כדי  תוך  ואטם,  החלקה  דיסקית  שרוול, 

מיקום הפיה במצב מרכזי.
3. חבר את צינורות הכניסה למקורות המים: אדום-

חמים וכחול-קרים.
לצינור  הפיה  של  הגמיש  הצינור  את  חבר   .4

היציאה הקצר, וודא המצאות אטם ביניהם.
5. קבע את המשקולת על הצינור הגמיש בהתאם 

לנוחיותך.

1. שטוף היטב את הצנרת
2. התקן את הסוללה והדק אותה בעזרת אום

קביעת           כדי  תוך  ואטם,  החלקה  דיסקית  שרוול, 
מיקום הפיה במצב מרכזי.

3. חבר את צינורות הכניסה למקורות המים: אדום-
חמים וכחול-קרים.

לצינור   הפיה  של  הגמיש  הצינור  את  חבר   .4
היציאה הקצר, וודא המצאות אטם ביניהם.

5. קבע את המשקולת על הצינור הגמיש בהתאם 
לנוחיותך.
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