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БРОШУРА З ВИКОРИСТАННЯ ДИСПЕНСЕРА

1. Кран диспенсера
2. Резервуар для води
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ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДИСПЕНСЕРА ДЛЯ ВОДИ.

При першому використанні або після довгого періоду простою 
промийте резервуар водою. Диспенсер для води подає холодну воду 
без необхідності кожного разу відкривати дверцята холодильника.
Це також дозволяє зменшити енергоспоживання виробу.
Щоб заповнити резервуар, підніміть або вийміть кришку (див. 
малюнок) та налийте воду графином або іншим подібним 
контейнером. Не заповнюйте резервуар повністю.
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Завжди використовуйте лише питну сиру мінеральну воду: 
будь-яка інша рідина може перешкоджати правильній роботі 
приладу.
Щоб налити воду з диспенсера, коли дверцята холодильника закриті, 
натисніть на важіль дозатора з відповідним контейнером (склянка, 
графин тощо).
Відпустіть важіль дозатора, як тільки буде отримана бажана кількість 
води.
Резервуар для води слід регулярно промивати проточною водою; 
не використовуйте миючі засоби. Щоб очистити резервуар, зніміть 
кришку резервуара та верхні планки; потім вийміть резервуар, 
потягнувши його назовні і натискаючи при цьому відповідну кнопку 
(див. малюнок).
Резервуар потрібно вставити назад в корпус якомога швидше, 
щоб уникнути надмірного нагрівання холодильника.
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Для більш ретельного очищення рекомендовано відгвинтити клапан 
від резервуара (див. малюнок) та промити його під проточною водою.

! Слідкуйте за тим, щоб не витягнути прозорий рухомий елемент 
клапана.
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Після завершення очищення пригвинтіть клапан назад, так щоб при 
цьому внутрішнє ущільнення прикріплювалось до торцевої частини 
втулки резервуара; потім вставте блок клапана резервуара назад 
до відповідного циліндричного корпусу дверцят, при цьому верхній 
гачок задньої стінки резервуара має бути правильно вставлений до 
відповідного відділення внутрішньої стінки дверей. Вставте кришку 
резервуара та планки, що були попередньо вийняті, назад на своє 
місце.
! Переконайтеся, що резервуар правильно вставлений у 
дверцята (див. малюнок).
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! Утворення крапель води на стінках резервуара є нормальним 
явищем під час роботи приладу.
! Витирайте будь-які краплини на зовнішніх стінках виробу.
! Щоб повністю спорожнити резервуар для води, демонтуйте 
його, як показано на зображенні, злийте воду, очистіть м'якою 
тканиною та зберіть.
! Якщо після використання на зовнішній поверхні дверцят 
залишаються краплі води, очистіть поверхню м'якою серветкою
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