Інструкція по експлуатації помпи механічної для подачі питної бутильованої води «HotFrost» модель В1
Помпа «HotFrost» модель В1 допоможе легко і швидко налити воду з 19-ти літрових бутлів.
Практична, зручна, надійна і легка в застосуванні механічна помпа буде незамінним помічником вдома, в
заміському будинку, в офісі, в будь-яких громадських установах, на пікніках.

Підготовка до використання і використання помпи :
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Перед використанням прокип'ятіть / прочистіть / продезінфікуйте помпу.
З'єднайте три частини водозабірної трубки і вставте їх в корпус помпи, вставте наливну трубку («носик»)
в корпус помпи.
Протріть горло пляшки, потім зніміть пластикову пробку, потягнувши за язичок.
Одягніть помпу на бутель до упору. Перед використанням кільце під помпою має бути затягнуте інакше
можливе протікання.
Для подачі води необхідно невеликими зусиллями кілька разів обережно натиснути на верхню частину
помпи до відчуття упору і вода буде підкачуватися з бутилі. Контролюйте зусилля натискання
відповідно до напору води.
Помпу необхідно утримувати в чистоті - мити по колу м'якою щіткою або губкою за допомогою рідини
для миття посуду, потім ретельно промити проточною водою.
Для підготовки нової бутлі до використання необхідно: протерти горло бутлі, потім видалити
пластикову пробку, потягнувши за язичок; монтаж помпи на горло пляшки проводиться згідно з
основною заводською інструкцією до помпи.
Помпу необхідно берегти від механічних пошкоджень.

ПРИМІТКА: конструкція помпи не дозволяє повністю викачувати воду з бутилі, тому зазвичай на дні бутилі
залишається вода.
Гарантія виробника
Виробник надає гарантію на помпу 1 місяць з дня продажу за умови дотримання правил експлуатації і
застосування. Гарантія поширюється тільки на заводські дефекти. Природний знос продукції і механічні
пошкодження не є гарантійними випадками!
Гарантія дійсна тільки при пред'явленні касового чека або іншого документа, що підтверджує купівлю помпи.
Назва: Помпа механічна В 1 HotFrost
Застосовується для вилучення харчових рідин з 19 л бутилі в домашніх умовах.
Може використовуватись для технічних, нейтральних до поліпропілену та поліетилену рідин.
Матеріал: харчовий пластик
Постачальник: ТОВ «ХОТФРОСТ УКРАЇНА», м. Одеса, вул. Сонячна, б. 5, оф. 607
Тел.: 0-800-755-536, (0482)37-55-26
Претензії від споживачів на території України приймає Постачальник
Виготовлена згідно технічних умов ТУ У 29.1-32237407-004-2010
Гарантійний термін : 1 місяць
Термін придатності : необмежений
Правила та умови використання : використовувати тільки за призначенням.
Зберігати в сухому місці при температурі від 0 до 40 °С.

