
ELEKTRYCZNY DYSPENSER DO WODY
AG910

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Automatyczny  dyspenser  do  wody  i  napojów.  Umożliwia  nalewanie  wody  z
wielkich i  niewygodnych butli  o dużej  pojemności do bardziej  kompaktowych
butelek  czy  naczyń.  Nie  wymaga  zasilania  z  sieci  elektrycznej  (zasilany  za
pomocą  2  baterii  typu  AA).  Kompaktowe  wymiary  ułatwiają  dopasowanie
dystrybutora  do  ujścia  butli  (o  średnicy  do  50  mm).  Wysunięta  dysza  oraz
przycisk  aktywowany  przyłożeniem  szklanki  ułatwia  nalewanie  płynu.  Długa
rurka  zasysająca  oraz  wysoka  wydajność  przyspieszają  pompowanie.

Cechy i specyfikacja produktu:

• Automatyczny dyspenser do wody i napojów. 
• Umożliwia nalewanie wody z wielkich i niewygodnych butli o dużej pojemności

do bardziej kompaktowych butelek czy naczyń. 
• Nie wymaga zasilania z sieci elektrycznej (zasilany za pomocą 2 baterii typu

AA). 
• Kompaktowe wymiary ułatwiają dopasowanie dystrybutora do ujścia butli  (o

średnicy do 50 mm). 
• Wysunięta  dysza  oraz  przycisk  aktywowany  przyłożeniem  szklanki  ułatwia

nalewanie płynu 
• Długa rurka zasysająca oraz wysoka wydajność przyspieszają pompowanie. 
• Wygodna obsługa - przycisk włącznika / wyłącznika na szczycie. 
• Materiał: tworzywo sztuczne (ABS / PP) + silikon 
• Zasilanie: 2x bateria AA (brak w zestawie!) 
• Wymiary: 34,5 cm x 6,2 cm x 11,2 cm 
• Kolor: biały

2. Instalacja i obsługa

• Umieść 2 baterie typu AA 1,5V w gnieździe na górze urządzenia (zsuń klapkę
baterii bezpośrednio za dyszą nalewaka).

• Załóż rurkę zasysającą do gniazda na spodzie urządzenia.
• Umieść całość na ujściu butli z wodą i zakręć gwint.
• Podstaw kubek lub inne naczynie przy dyszy nalewaka.
• Wciśnij  i  przytrzymuj  przycisk  włącznika  na  górze  urządzenia  (za  pomocą

szklanki  /  kubka)  aby  rozpocząć  pompowanie  wody.  Puść  przycisk  aby
zatrzymać pompowanie wody.

3. Uwagi i środki ostrożności

• Przechowuj  urządzenie  z  dala  od  źródła  wilgoci,  w  suchym  i  wolnym  od
zanieczyszczeń miejscu.

• Nie zanurzaj pompki w wodzie, służy do tego rurka zasysająca.
• Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
• Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.


