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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ НАРАНЯВАНЕ И ПОВРЕДИ НА СОБСТВЕНОСТ, ПРОЧЕТЕТЕ НАСТОЯЩОТО 

РЪКОВОДСТВО ПРЕДИ ДА СГЛОБИТЕ, МОНТИРАТЕ И РАБОТИТЕ С УРЕДА. 

ЗАПАЗЕТЕ РЪКОВОДСТВОТО ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ 

 



ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ 

Бутон за студена вода - натиснете, за да управлявате диспенсора. Освободете за спиране. 

Бутон за гореща вода - натиснете, за да управлявате диспенсора. Освободете за спиране. 

Поставка за събиране на течности и вложка - може да се почиства в съдомиялна машина. Прилепва навътре и 

навън. Поставете чаша, купа или съд под дюзите. 

Ако захранването е повредено, е необходимо да бъде сменено от производителя, техен сервизен агент или 

друго квалифицирано лице, за да се избегнат опасностите. 

 

ПРЕДОХРАНИТЕЛНИ МЕРКИ 

За да намалите риска от нараняване и повреди на собственост, е необходимо да прочетете настоящото 

ръководство преди да сглобите, инсталирате или работите с диспенсора. 

Неспазването на инструкциите в ръководството може да доведе до наранявания или повреди на собственост. 

Продуктът подава вода при много висока температура. 

Неправилното използване може да причини наранявания. 

 

При работа на диспенсора винаги спазвайте предохранителните мерки, включително следното: 

●Преди употреба диспенсорът трябва да бъде правилно сглобен и инсталиран в съответствие с ръководството. 

●Този диспенсор е предназначен само за подаване на вода. НЕ използвайте други течности. НЕ използвайте за 

други цели. Никога не използвайте други течности в диспенсора, освен познати източници на микробиологично 

безопасна, бутилирана вода. 

●Само за използване на закрито. Съхранявайте диспенсора за вода на сухо място далеч от директна слънчева 

светлина. НЕ използвайте навън. 

●Инсталирайте само върху твърда и равна повърхност. 

●НЕ поставяйте диспенсора в затворени пространства или шкафове. 

●НЕ работете с диспенсора в присъствието на експлозивни пари. 

●Задната част на диспенсора не трябва да бъде по-близо от пет сантиметра до стени и е необходимо да 

позволява преминаване на въздушен поток между диспенсора и стената. Необходимо е да има поне десет 

сантиметра от страните на уреда, за да се осъществява плавно преминаване на въздушния поток. 

●Използвайте само правилно заземени контакти. 

●НЕ използвайте удължителни кабели за включване на диспенсора на вода. 

●Винаги хващайте щепсела и издъпрпвайте право навън от контакта. 

Никога не изключвайте като дърпате захранващия кабел. 

●НЕ използвайте диспенсора, ако кабелът изгори или бъде повреден по друг начин. 

●За да се защитите от токов удар, НЕ потапяйте кабела, щепсела или други части на диспенсора във вода или 

други течности. 

●Преди почистване се уверете, че диспенсорът е изключен. 

●Никога не позволявайте деца да работят с гореща вода без непосредствено наблюдение. Изключвайте уреда 

,за да предотвратите ненаблюдавано използване от деца. 

●Сервизът трябва да се извършва само от сертифицирани техници. 

 

 

 

 



ПОЧИСТВАНЕ НА ДИСПЕНСОРА ЗА ВОДА 

Важно: Резервоарите на диспенсора трябва да се почистват периодично, за да се предотврати неприятен вкус 

на водата и да се отстранят минералните наслагвания, които могат да попречат на потока. 

НЕ включвайте диспенсора, ако в него има вода. 

1.Изпразнете бутилката за вода и след това я отстранете от диспенсора. 

2.НЕ ДОБАВЯЙТЕ БЕЛИНА ДИРЕКТНО В ДИСПЕНСОРА. 

 Концентрираната белина може да повреди пластмасите. 

3.Добавете 2,5ml / 2/1  чаена лъжичка от обикновена 6,0% домакинска белина към 2 литра / 2 кварти течаща 

вода. 

4.Изсипете разтвора в отвора при горната част на диспенсора. 

5.Повтаряйте последните две стъпки, докато диспенсорът се напълни. 

6.Натискайте бутоните за гореща и студена вода докато водата изтече от дюзите. 

7.Можете да оставите разтвора да подейства за 15-20 минути. 

8.Изплакнете разтвора като изсипете приблизително 4 литра * 1 галон чешмяна вода през горния отвор в съда 

като натискате бутоните за студена и топла вода. 

9.Промийте с допълнителни 4 литра / 1 кварта чешмяна вода и оставете да изтече през съда. 

10.Поставете пълна бутилка с вода ( вижте "Подготовка и зареждане на диспенсора за употреба"). 

11.Включете диспенсора. 

12.Подайте 1 литър / 1 кварта вода от всяка дюза и се уверете, че разтворът с белина е напълно отстранен. 

13.Ако водата продължава да има вкус на хлор, повтаряйте стъпки 8-12, докато изчезне. 

 

ПОДАВАНЕ НА ВОДА 

Уредът е тестван и стерилизиран преди опаковането и доставката. По време на транспортирането в резервоара 

е възможно да се натрупа прах и миризми. Подайте и изхвърлете поне една кварта вода, преди да пиете. 

 

Подаване на студена вода 50°F(10C)- охлаждане с компресор. 

                             60°F(15C)-електрическо охлаждане. 

След настройката водата достига минималната температура в рамките на 1 час. В това време охладителната 

система е възможно да работи непрекъснато. Това е нормално. 

 

Подаване на гореща вода 185°F-210°F(85-93C) 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Уредът подава вода при температури, които могат да причинят сериозни изгаряния. Избягвайте директен 

контакт с горещата вода. Пазете децата и домашните любимци далеч от уреда по време на употреба. Никога не 

позволявайте на децата да подават гореща вода без непосредствено наблюдение. 

Изключвайте уреда ,за да предотвратите ненаблюдавано използване от деца. 

 

След настройката горещата вода е готова за използване след 15-20 минути. 

1.Разположете бутилката, чашата или съда под дюзата. 

2.Плъзнете устройството за защита на деца на бутона за гореща вода наляво. След това натиснете бутона за 

гореща вода, за да стартирате процеса на подаване. 

3.Освободете бутона след като достигнете необходимото ниво. 

Сменете бутилката, когато в нея остане малко вода или когато при натискане на крановете изтича малко 

количество. 

1.Отстранете празната бутилка от горната страна на диспенсора. 

2.Уверете се, че диспенсорът не е включен в контакта. 

3.Бутилката за вода има капачка. Капачката има стопер, който трябва да се притисне в бутилката. (Понякога тези 



стопери са покрити с хартия/фолио.) Ако бутилката има капачка със стопер, просто задръжте бутилката право 

отгоре надолу и я поставете в опорната яка от горната страна на диспенсора. Прътът в опората притиска 

стопера в бутилката. 

4.Включете диспенсора в контакта след като водата постъпи в машината. 

5.Изчакайте 1 час водата да стане гореща или студена. 

 

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ 

От дюзата не изтича вода. 

● Уверете се, че бутилката не е празна. Сменете бутилката, ако е празна. 

● Уверете се, че натискате бутоните добре. 

Студената вода не е студена. 

● Процесът на изстудяване на водата отнема до 1 час след настройката. 

● Уверете се, че захранващият кабел е правилно включен в контакта. 

● Уверете се, че задната част на диспенсора е поне на пет сантиметра от стената и около уреда протича 

свободно въздушен поток. 

● Уверете се, че зеленият ключ на захранването от задната страна на диспенсора е в позиция ON. 

 

Горещата вода не е гореща. 

● Затоплянето на водата отнема 15-20 минути. 

● Уверете се, че захранващият кабел е включен правилно в контакта. 

● Уверете се, че червеният превключвател на захранването от задната страна на диспенсора е в позиция ON. 

 

Диспенсорът работи шумно. 

● Уверете се, че диспенсорът е разположен на равно място. 

 

 

 

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 

2002/96/EC. 

 

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци. 

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагащ 

подобна услуга търговец. 

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни 

последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно 

използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е 

обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне. 

 

 

 


