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Лопатка на диспенсъра
Резервоар за вода
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НАЧИН НА РАБОТА НА ДИСПЕНСЪРА ЗА ВОДА И ПОДДРЪЖКА НА СИСТЕМАТА.
При първоначална употреба или след продължителни периоди на
неизползване, измийте резервоара с вода. С диспенсъра за вода
получавате студена вода без да е необходимо всеки път да отваряте
вратата на хладилника.
По този начин освен това се намалява и разходът на енергия на уреда.
За да напълните резервоара, повдигнете капачето или свалете
горната част (вж. фигурата), след което налейте вода от гарафа или
друг подходящ съд. Не пълнете резервоара до горе.
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Използвайте само питейна натурална минерална вода: всякакви
други течности биха попречили на нормалното функциониране
на системата.
За да налеете вода при затворена врата на хладилника, натиснете
активатора на диспенсъра с подходящ съд (чаша, гарафа и др.).
След пускане на желаното количество вода отпуснете активатора.
Резервоарът трябва да се почиства периодично под течаща вода; не
използвайте миялни препарати. За да почистите резервоара, свалете
горната му част и горните бордове; след това извадете резервоара,
като го издърпате навън и същевременно сте натиснали съответния
бутон (вж. фигурата).
Резервоарът трябва да постави обратно в гнездото му възможно
най-скоро, за да се избегне прекаленото нагряване на хладилника.
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След завършване на операциите по почистване завийте обратно
кранчето, като се уверите, че вътрешното уплътнение приляга на
задната страна на втулката на резервоара; след това поставете
резервоара със сглобеното кранче в съответното цилиндрично
гнездо на вратата, като се уверите, че горната кукичка на задната
стена на резервоара е правилно вкарана в съответното отделение
на вътрешната стена на вратата. Поставете обратно на местата им
свалените преди това горни бордове и горен капак.
! Уверете се, че резервоарът е правилно поставен във вратата
(вж. фигурата).
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За по-цялостно почистване е препоръчително да развиете кранчето
от резервоара (вж. фигурата) и да го почистите под течаща вода.
! Внимавайте да не издърпате прозрачния подвижен елемент на
кранчето.

! Наличието на капки вода по стените на резервоара е нормално по
време на работа на уреда.
! Избършете капките по външните стени на уреда.
! За да изпразните напълно резервоара за вода, разглобете го
по начина, показан на фигурата, излейте водата, почистете го с
мека кърпа и го сглобете обратно в уреда.
! Ако след употреба на диспенсъра по външната страна на
вратата има капки вода, избършете ги с мека кърпа
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