
 

 

DOZATOR DE APA 

ATENTIE 

PENTRU A REDUCE RISCUL DE RANIRE SAU UTILIZARE INCORECTA, UTILIZATORUL TREBUIE SA CITEASCA 

ACEST MANUAL INAINTE DE ASAMBLARE, INSTALARE SI OPERARE.  

PASTRATI ACEST MANUAL PENTRU VERIFICARI ULTERIOARE 

 

R-9704  compresor 

R-9705  electric            

R-9701 

 

 



 

CARACTERISTICI & FUNCTII 

Buton apa rece – apasati butonul pentru curgere. Eliberati pentru oprire.  

Buton apa calda – apasati butonul pentru curgere. Eliberati pentru oprire.  

Tavita scurgere & poate fi curatata in masina de spalat vase. Pozitionati paharul, cana sau recipientul dorit 

sub dispozitivul de curgere.  

Daca cordonul de alimentare este deteriorate, trebuie inlocuit de catre un centru service autorizat.  

PRECAUTII 

Pentru a reduce riscul de ranire sau deteriorare a aparatului, utilizatorul trebuie sa citeasca in intregime 

manualul de instructiuni.  

Nerespectarea acestora poate cauza ranirea utilizatorului sau defectarea aparatului.  

Acest aparat incalzeste apa la temperaturi foarte ridicate.  

Utilizarea necorespunzatoare va poate rani. 

Cand deschideti aparatul, intotdeauna urmati precautiile de baza, inclusiv cele de mai jos:  

●Inainte de utilizare, aparatul trebuie corect asamblat si instalat conform acestui manual.  

●Acest aparat este destinat exclusiv consumului de apa. NU utilizati alte lichide. NU-l utilizati in alte scopuri. 

Nu introduceti niciodata in aparat alte lichide, exceptand apa microbiologic pura.  

●Doar pentru a se utiliza in interior. Tineti aparatul intr-un loc uscat, departe de lumina directa a soarelui. NU 

utilizati in aer liber.  

●Instalati si utilizati doar pe o suprafata dura, plana.  

●NU puneti dozatorul intr-un spatiu inchis sau dulap.  

●NU operati dozatorul in prezenta materialelor explozive.  

●Pozitionati spatele aparatului la distanta de 2 inch de perete si lasati aerul sa circule intre perete si aparat. 

trebuie sa lasati cel putin 5 inch distanta in lateralele aparatului pentru a permite fluxul de aer.   

●Utilizati doar prize cu impamantare.  

●NU utilizati un prelungitor.  

●Intotdeauna deconectati de la priza tragand de stecher.  

Nu trageti niciodata de cordonul de alimentare. 



●NU utilizati aparatul daca cordonul este deteriorat.  

●Pentru a va proteja impotriva electrosocului, NU scufundati cordonul, stecherul sau alta componenta in apa 

sau alt lichid.  

●Asigurati-va ca dozatorul este deconectat de la priza inainte de curatare.  

●Nu lasati copiii sa consume apa fierbinte fara a fi supravegheati. Deconectati de la priza pentru a evita 

utilizarea aparatului de catre copii.  

●Service-ul trebuie efectuat doar de catre un centru autorizat.   

 

CURATAREA DOZATORULUI DE APA 

Important: Dozatorul trebuie igienizat in mod periodic pentru a preveni ca apa sa capete un gust neplacut si 

curatat pentru a indeparta depozitele minerale care pot afecta fluxul.  

NU conectati la priza daca are apa in el.  

1. Goliti sticla de apa si apoi indepartati-o de pe aparat.  

2.NU ADAUGATI INALBITOR DIRECT IN DOZATOR.  

Inalbitorul concentrat poate distruge plasticul.  

3.Adaugati 2.5ml / 2/1  lingura otet maxim 6.0% inalbitor la 2 litri / 2 sferturi apa robinet.  

4.Turnati solutia in orificiul de deasupra dozatorului.  

5.Repetati ultimii doi pasi pana ce dozatorul se umple.   

6.Apasati butoanele de control al apei calde si reci pana ce apa incepe sa curga.  

7.Asteptati timp de 15-20 minute. 

8.Clatiti solutia de inalbitor adaugand aprox. 4 litri / 1 galon de apa proaspata de la robinet.  

9.Spalati cu alti 4 litri / 1 galon de apa proaspata de la robinet.  

10.Instalati o sticla de apa proaspata (vezi Pregatire si incarcare dozator).   

11.Conectati la priza. 

12.Lasati sa curga 1 litru de apa din fiecareorificiu de curgere si asigurati-va ca solutia de inalbitor a fost 

complet indepartata.  

13.Daca continua sa se simta gustul de clor din inalbitor, repetati pasii 9-12 pana ce acesta dispare.  

Consumul de apa 



Acest aparat a fost testat igienic inainte de ambalare si transport. In timpul transportului, praful si mirosul 

se pot acumula in rezervor. Aruncati cel putin un sfert din apa inainte de a bea.  

 

Apa rece 50°F(10C)-racire compresor 

       60°F(15C)-racire electrica 

Dupa setare, va dura pana la o ora pentru ca apa sa ajunga la temperatura maxima de racier. In acest timp, 

sistemul de racire poate functiona continuu. Este normal.  

 

Apa calda 185°F-210°F(85-93C) 

 

ATENTIE 

Acest aparat incalzeste apa la temperature care pot cauza raniri severe. Evitati contactul direct cu apa 

fierbinte. Tineti copiii si animalele departe de aparat. nu lasati copiii sa utilizeze aparatul, fara a fi 

supravegheati.  

Deconectati de la priza pentru a preveni utilizarea de catre copii.  

 

Dupa setare, apa fierbinte va fi disponibila timp de 15-20 minute.  

1.Pozitionati sticla, paharul sau recipientul sub orificiul de curgere.  

2.Impingeti dispozitivul rosu pentru siguranta copiilor localizat pe butonul de apa calda, spre stanga. Apoi 

apasati butonul pentru a curge apa.   

3.Eliberati butonul de indata ce ati atins nivelul de apa dorit.  

Inlocuiti sticla cand mai are putin apa sau daca atunci cand apasati butonul curge apa putina.  

1.Indepartati sticla goala.  

2.Aveti grija ca aparatul sa nu fie conectat la priza.  

3.Sticla de apa are capac. Capacul are un dop care trebuie indepartat de pe sticla. (acesta poate fi acoperit 

de o folie). Daca sticla are un capac cu dop, doar tineti sticla in pozitie verticala cu susul in joss i puneti 

sticla deasupra suportului circular aflat in partea superioara a dozatorului. Dispozitivul de pe suport va 

impinge dopul in sticla.  

4.Conectati aparatul la prize, dupa ce apa a umplut aparatul.  

5.Lasati apa timp de o ora sa atinga temperatura calda si rece.  



 

GHID PENTRU PROBLEME 

Nu curge apa prin orificiu. 

● Asigurati-va ca sticla nu este goala. Daca este goala, inlocuiti-o.  

● Asigurati-va ca ati apasat butoanele.  

Apa rece nu este rece. 

● Dureaza pana la o ora pentru ca apa sa se raceasca dupa pornire.  

● Asigurati-va ca aparatul este conectat la priza. 

● Asigurati-va ca spatele aparatului se afla la cel putin 2 inch distanta de perete sic a exista flux de aer pe toate 

cele patru laturi ale aparatului.  

● Asigurati-va ca butonul verde de putere de pe spatele aparatului este aprins.  

 

Apa rece nu este rece. 

● Dureaza 15-20 minute dupa pornire pentru a avea apa calda.  

● Asigurati-va ca, cordonul de alimentare este corect conectat.  

● Asigurati-va ca butonul rosu de putere de pe spatele aparatului este aprins.  

 

Aparatul este zgomotos. 

●  Asigurati-va ca este pozitionat pe o suprafata plana. 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMATII IMPORTANTE PENTRU DEPOZITAREA CORECTA A PRODUSULUI, IN 

CONFORMITATE CU DIRECTIVA CE 2002/96/EC. 

La sfarsitul perioadei de valabilitate, produsul nu trebuie aruncat asemeni deseurilor menajere.  

Trebuie dus la un centru de colectare a deseurilor cu regim special sau unui dealer care se ocupa de astfel de 

servicii speciale de salubrizare. 

Depozitarea separata a aparatelor electrocasnice evita riscul aparitiei unor consecinte negative asupra 

mediului inconjurator si sanatatii, ce pot decurge din aruncarea necorespunzatoare a acestora si face posibila 

recuperarea materialelor reciclabile astfel incat sa duca la economisirea energiei si resurselor. Pentru 

atentionarea mentiunilor de mai sus, produsul este marcat cu o lada de gunoi incercuita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


