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Met de aanschaf van uw ABK InnoVent BINGARA geëmailleerde spoelbak heeft u gekozen
voor een kwaliteitsproduct. Alvorens de spoelbak in gebruik te nemen, adviseren wij u deze
gebruiks- en onderhoudsinstructie zorgvuldig te lezen. Bij normaal gebruik en zorgvuldig
onderhoud zal uw spoelbak u jarenlang keukenplezier opleveren.
De spoelbak heeft een krasvaste flex-emaille laag, handige afgeronde hoeken en is daardoor eenvoudig te reinigen. Bovendien zeer geschikt voor een kokend waterkraan (Quooker).
Reinigen van Emaille:
De toegepaste flex-emaille is een uitstekende toepassing voor normaal gebruik in de particuliere
keuken. Oppervlakkige krassen welke kunnen ontstaan bij dagelijks gebruik, zijn echter niet van
invloed op de duurzaamheid van de emaille laag. Tegen ondeskundig gebruik is emaille natuurlijk niet bestand. Mocht er onverhoopt toch een stukje emaille afgaan, wat kan gebeuren door
een extreme stoot of punt belasting, adviseren wij deze plek te behandelen met remaille. Emaille
oppervlakken raken in het dagelijks gebruik vervuild of bekrast. Vervuiling en beschadigingen zijn
niet alleen slecht voor de corrosieweerstand van het materiaal, het uiterlijk van het emaille zal ook
worden aangetast.
Vette vingers, hinderlijke aanslag, krassen, e.d. geven het emaille een onverzorgd uiterlijk. Het is
daarom noodzakelijk dat het emaille met enige regelmaat wordt onderhouden.
Lichte vervuiling (vette vingers, kalkaanslag e.d) worden als volgt verwijderd:
- Schoonwrijven met een zachte vochtige doek met afwasmiddel.
Veel voorkomende vragen [FAQ]:
- Bij gesloten korfplug loopt water toch via afvoer weg.
Korfplug zit niet exact in midden van het gat. [zie tekening] Mogelijk door spanning tijdens de
montage van de afvoer is de korfplug niet exact in het midden geplaatst of is de centrale moer
niet strak genoeg aangedraaid. Ga als volgt te werk: Draai de centrale moer los, positioneer de set
opnieuw in het midden en draai de centrale moer opnieuw vast.
- Mogelijk probleem na jaren probleemloos gebruik is slijtage aan de rubberen afdichting van de
korfplug. Hiervoor zijn nieuwe rubbers te bestellen via uw keukenleverancier.

By purchasing this ABK InnoVent sink you have chosen for an outstanding quality product.
Before using this sink, please read the maintenance and user instruction. If used normally
and carefully, this sink will give you kitchen pleasure for many years.
The sink is coated with a scratch-resistant flex-enamel finish and has conveniently rounded corners
and is easy to clean. This sink is also ideal for a boiling water tap (Quooker).
Cleaning instructions enamel finish:
The applied flex-enamel is excellent for normal use in the private kitchen. Superficial scratches
that may occur during daily use, however, do not affect the durability of the enamel layer. Enamel
is obviously not resistant against improper use. When a piece of enamel is chipped off, which can
be done by extreme shock or point load, we recommend treating the spot with remaille. Enamel
surfaces become dirty or scratched in daily use. Contamination and damages are not only bad for
the corrosion resistance of the material, the appearance of the enamel will also be affected.
Greasy fingers, annoying deposit, scratches, etc. give the enamel an uncared appearance. Therefore it is necessary, that the enamel is maintained regularly.
Light pollution (greasy fingers, scale, etc.) are removed as follows:
- Wipe with a soft cloth dampened with detergent.
Frequently Asked Questions [FAQ]
-W
 hen basket strainer is closed, water still leaks out.
Basket strainer is not exactly in the middle of the hole. [See Drawing] Possibly by tension during
the mounting of the drain plug, the basket is not exactly positioned in the center or the central
nut is not tightened sufficiently tight. Proceed as follows: Loosen the central nut, position the set
again in the middle and tighten the central nut.
-P
 ossible problem after years of normal usage is wear on the rubber seal of the basket strainer.
These new rubbers can be ordered through your kitchen supplier.

