Шановні
клієнти!
Купуючи кулер для пиття води, просимо Вас ознайомитись з
рекомендаціями щодо правильного догляду та експлуатації
обладнання.
Для початку правильної роботи кулера, необхідно:
1. Використовуйте для підключення кулера до мережі
євророзетку 10А і проводку потужністю 600Вт.
2. Встановіть кулер на рівну поверхню, на відстані не менше
10 см. від стіни.
3. Не варто встановлювати кулер в місцях, де є загроза
потрапляння води на електричні частини кулера, потрапляння
прямих сонячних променів та поблизу від нагрівальних приладів.
4. У приміщенні, в якому знаходиться кулер, не повинно бути
комах та гризунів, які можуть вплинути на працездатність
кулера і якість води в ньому.
5. Перед установкою бутиля з водою на кулер, переконайтеся,
що воронка кулера суха і чиста. В разі необхідності, протріть її
чистою губкою.
6. Встановлювати бутиль на кулер необхідно строго
вертикально, щоб не пошкодити кріплення в центрі верхньої
воронки кулера.
7. Кулер можна включати лише тоді, коли в ньому є вода. Для
перевірки, просто натисніть на кран гарячої води, з нього
повинна текти вода.

Основні правила догляду за кулером:
1. Поверхню кулера необхідно регулярно протирати губкою,
без використання хімічних засобів, які можуть пошкодити
поверхню кулера (хлор і т.п).
2. Регулярно проводити очищення задньої решітки кулера від
пилу та різноманітних забруднень, за допомогою щітки.
3. При кожній зміні бутиля, ретельно очищайте верхню
воронку, яка постійно контактує з водою, для уникнення
потрапляння в воду мікробів.
4. Виливайте воду з піддону під кранами, по мірі його
наповнення. Ретельно промивайте піддон при кожному
заповненні.
5. Обов’язково здавайте кулер на профілактику кожні пів
року.
Наші телефони:
(0512) 71-71-31;
(0512) 71-71-21 (автоответчик);
067 512-55-76; 095 788-68-29;
093 213-29-26 (Viber)

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ КУЛЕРА
В процесі експлуатації кулера, дозволяється використовувати
лише бутильовану воду. Жорстка вода категорично заборонена.
Для того щоб кулер працював без перебоїв та не створював
проблем, дотримуйтесь правил, наведених нижче.
Транспортування:
1. Кулер слід перевозити в вертикальному положенні.
2. Якщо кулер деякий час знаходився в горизонтальному
положенні, слід установити його вертикально і дати відстоятися
протягом декількох годин.
Установка кулера:
- Кулер необхідно встановлювати на горизонтально рівну
поверхню.
Залиште проміжок, як мінімум 20 см, між стіною та кулером.
- Обирайте місце для встановлення кулера таким чином, щоб
поряд не знаходилися обігрівачі, теле- та відеоапаратура,
високотемпературні елементи.
- При підключенні до електромережі, використовуйте лише
електрошнур певного виду. Вилка повинна витримувати силу
струму більш ніж 12 Ампер. Для уникнення появи пожежі, не
рекомендується підключати інші елетроприлади до розетки, до
якої підключений кулер.
- Забезпечте заземлення.
- При встановленні кулера з водою на інше місце, кут нахилу
кулера не повинен перевищувати 45 градусів.
Підготовка кулера до експлуатації:
1. Перед початком роботи слід залити воду в кулер та
переконатись, що усі ємності та трубки заповненні. Для цього
відкрийте обидва крани подачі води (гарячої та холодної). Якщо
вода виходить - все зроблено правильно.
2. Підключіть електроживлення.
3. Переведіть перемикачі нагріву та охолодження в стан
включення і залиште на 10-15 хвилин. Нагрівальна ємність
повинна бути заповнена водою, інакше кулер може зламатися.
4. Відкрив обидва крани, усуньте повітряну пробку.
5. Для охолодження води до температури 5 градусів, апарату
необхідно близько ЗО хвилин. Для нагріву до 85 градусів —
приблизно 15 хвилин.
6. Безпосередньо перед початком використання, необхідно з
обох кранів злити 4-5 чашок води.
7. Для того щоб з крана потекла вода, необхідно або злегка
натиснути на ручку крану, або підняти її в верхнє положення, в

якому вона фіксується. Спроба крутити ручки або рухати з
сторони в сторону, призведуть до поломки системи подачі води.
ВАЖЛИВО! ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ!
Заборонено включати кулер, якщо:
• В трубках і ємностях відсутня вода.
• Бутиль з водою відсутній або бутиль не має води.
Недотримання даного правила тягне за собою вихід з ладу
нагрівального елементу. В даному випадку гарантійне
зобов’язання вважається недійсним.
Кулер повинен включатися та виключатися лише спеціальним
чином, а не шляхом подачі або відключення електромережі.
Не залишайте дітей біля кулера без нагляду та не дозволяйте їм
контактувати з апаратом. Не забувайте своєчасно чистити кулер.

