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FOLHETO DO EQUIPAMENTO AQUA

1. Patilha do dispensador
2. Depósito de água
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OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DISPENSADOR DE ÁGUA.

Na primeira utilização, ou após longos períodos de inatividade, lave o 
depósito com água. O dispensador de água fornece água fria sem ter 
que abrir a porta do frigorífico de cada vez.
Permitindo também uma redução do consumo de energia do produto.
Para encher o depósito, levante a aba ou remova a tampa (ver figura) 
de seguida verta água com uma garrafa ou com um recipiente 
adequado. Evite encher o depósito completamente.
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Use exclusivamente sempre água mineral natural potável: 
qualquer outro tipo de líquido pode dificultar o funcionamento 
correto do aparelho.
Para extrair a água com a porta do frigorífico fechada, prima o atuador 
do dispensador com um recipiente adequado (copo, garrafa, etc.).
Solte o atuador assim que for fornecida a quantidade pretendida.
O depósito de água deve ser limpo regularmente sob água corrente; 
não utilize detergentes. Para limpar o depósito, remova a tampa 
do depósito e os rebordos superiores; posteriormente, remova o 
depósito puxando-o para fora ao mesmo tempo que pressiona o botão 
adequado (ver figura).
O depósito deve ser substituído novamente no seu alojamento o 
mais rapidamente possível de modo a evitar o sobreaquecimento 
do frigorífico.
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Para efetuar uma limpeza mais minuciosa, é aconselhável desapertar a 
válvula do depósito (ver figura) e limpar sob água corrente.

! Tenha cuidado para não puxar o elemento móvel transparente 
da válvula.
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Assim que terminar as operações de limpeza, volte a apertar a válvula 
ao mesmo tempo que assegura que a vedação interna adere à parte 
da extremidade da bucha do depósito; posteriormente, volte a colocar 
o conjunto da válvula do depósito no alojamento cilíndrico da porta 
adequado, ao mesmo tempo que se certifica que o gancho superior 
na parede traseira está inserido corretamente no compartimento 
adequado na parede interior da porta. Volte a colocar os rebordos 
removidos anteriormente e a tampa do depósito em posição.
! Certifique-se que o depósito foi inserido corretamente na porta 
(ver figura).
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! A presença de gotas de água nas paredes do depósito é normal 
durante o funcionamento do produto.
! Seque quaisquer gotas presentes nas paredes externas do 
produto.
! Para esvaziar totalmente o Depósito de Água, desmonte-o 
conforme ilustrado na figura, derrame a água, limpe com um pano 
suave e monte no produto.
! Se permanecerem gostas de água na superfície da porta externa 
após a utilização, limpe-as com um pano de limpeza suave
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