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ЛИСТОВКА НА ОБОРУДВАНЕ AQUA

1. Активатор на дозатора
2. Воден филтър
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ВОДЕН ФИЛТЪР

Водният филтър използва касета с активен въглен, която намалява 
количеството хлор, утайки, замърсители, ръжда и помътнявания в 
питейната вода. 
Филтърът трябва да се монтира в рафта за бутилки. Той е 
подвижен.
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АКТИВИРАНЕ НА ВЪГЛЕНОВАТА ФИЛТРИРАЩА КАСЕТА
Преди да използвате филтъра, трябва да поставите и 
активирате КАСЕТАТА НА ВЪГЛЕНОВИЯ ФИЛТЪР. Извадете 
въгленовия филтър от опаковката (която можете да намерите в 
чекмеджето за плодове и зеленчуци) и го активирайте по следния 
начин;
1. потопете го във вода за 10 минути;
2. извадете го от водата и го разтръскайте силно за 10 
секунди, за да го активирате.

ПОСТАВЯНЕ НА ФИЛТЪРА
Извадете филтъра от рафта и го отворете, за да поставите 
въгленовата филтрираща касета:
- Отключете целия филтър, като го завъртите обратно на 
часовниковата стрелка (фиг. 3);

Фиг. 3



- Извадете филтъра от рафта (фиг. 4);
- Извадете фунията от корпуса на филтъра, като я завъртите 
обратно на часовниковата стрелка (фиг. 5. a - b).
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След активиране поставете въгленовия филтър в отделението 
за филтър така, че текущият месец да се вижда през 
прозорчето (напр. ако е октомври, насочете Oct към прозорчето) 
- вж. фиг. 6.
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Фиг. 6

Затворете филтъра (Фиг. 7):
a) поставете фунията в отделението на филтъра (въгленовият 
филтър трябва да е вътре), както е показано на фиг. 7a;
b) завъртете фунията по часовниковата стрелка, за да я закрепите, 
както е показано на фиг. 7b.

Фиг. 7

След това поставете целия филтър в рафта за бутилки и го 
заключете съгласно последователността на фиг. 8.
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Фиг. 8

ПЪЛНЕНЕ И ФИЛТРИРАНЕ НА ВОДАТА 
Отстранете капачката и налейте вода във фунията (фиг. 9): потокът 
вода ще се филтрира и ще се пълни във водния резервоар.
Можете да напълните до 3 литра. Не препълвайте с вода 
(максималното ниво на водата е посочено на резервоара).
Забележка: пълнете само вода в резервоара. Не наливайте сок, кола 
или други напитки, тъй като те могат да повредят функционалността на 
филтъра и дозатора.
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НАЛИВАНЕ НА ВОДА ОТ ДИСПЕНСЪРА
За да налеете вода, натиснете активатора с чаша (фиг. 10) и 
освободете активатора, за да спрете дозирането.
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Забележка: възможните черни частици във филтрираната вода или 
в областта на филтъра са нормални и не са опасни, а се дължат на 
нормалната функционалност на въгленовия филтър.

ЗАЩИТА ЗА ДЕЦА НА ДИСПЕНСЪРА: Можете да блокирате 
лопатката на диспенсъра, за да предотвратите дозирането на вода 
от деца (огънете малкия лост зад лопатката, както е показано на 
(фиг. 11).

СМЯНА НА ВЪГЛЕНОВАТА ФИЛТРИРАЩА КАСЕТА
Въгленовият филтър издържа най-много 2 месеца при 
продължителна употреба (до 225 литра).
За да смените въгленовата филтрираща касета:
- отключете филтъра и го извадете от рафта; 
- извадете фунията от корпуса на филтъра, като я завъртите 
обратно на часовниковата стрелка;
 - извадете старата въгленова филтрираща касета и поставете 
новата след активиране, така че текущият месец да е насочен към 
прозорчето).
(Можете да следвате процедурата, описана в раздели "Активиране 
на въгленовия филтър" и "Монтиране на филтъра" - фиг. 3, 4, 5, 6, 
7, 8).
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ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЗЕРВОАРА
Препоръчва се периодично резервоарът да се изважда за 
почистване (вж. фиг. 12 и описанието по-долу):
- отключете филтъра (a) и го извадете (b);
- извадете рафта за бутилки (c), след което отстранете резервоара 
(d) и уплътнението.
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Фиг. 12

В случай че решите да отстраните изцяло водния филтър и 
резервоара от хладилника си, можете да извадите целия филтър 
и резервоара, като използвате рафта за нормално съхранение на 
бутилки с вода. В този случай използвайте капачката на филтъра, за 
да покриете отвора на рафта (вж. фиг. 13).
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Мийте резервоара и уплътнението само с вода. След 
почистването поставете уплътнението на резервоара за 
вода. Уверете се, че сте закрепили уплътнението правилно за 
резервоара (вж. фиг. 14).

Фиг. 14

След това поставете рафта за бутилки върху резервоара за вода и 
ги прикрепете към вратичката, както е показано на фиг. 15. След 
това поставете въгленовата филтрираща касета (както е показано 
на фиг. 5, 6, 7, 8).
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