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 חיבור לצנרת המים. 4
חבר את צינורות כניסת המים אל ברזי הניל 
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  הוראות כלליות
 יפה שלשטבצע  –י התקנת הברז לפנ ▲

הביתית למניעת חדירת לכלוך  צנרת המים
   .י הוצאת מים מברזי הניל"ע, לתוכה

  הוראות ניקיון  ותחזוקה
י "ע, פעםיש לנקות את מוצא המים מדי 
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  .להרחקת לכלוך שהצטבר

  
בו יש לנג, מנת לשמור על ברק הברז- על

  .במטלית רכה ויבשה
יש להשתמש במי , להרחקת לכלוך מצטבר

  .ולנגב היטב סבון
  

  בשום אופן אין להשתמש ▲
, אלכוהול, ודומיו  פלדה- צמר, ניקוי- בחול 
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הצינורות דרך 
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התקנת .  1
  הברז על הכיור

הברג את מוטות 
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למקומם 
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