NAVODILA ZA UPORABO APARATA ZA VODO
1. UPORABA APARATA
 Aparat mora biti postavljen na ravni in suhi podlagi, oddaljen najmanj 30 cm od grelnih teles
(radiator), okoli vseh prezračevalnih rešetk mora biti na razpolago vedno 10 cm prostora. Okolica
aparata mora biti vedno čista in prosta.
 Aparat priključimo na vir električne energije (vtičnica 220 V).
 Aparat z nameščeno plastenko vode ne sme biti direktno izpostavljen sončnim žarkom.
 Plastenki odstranimo etiketo na zamašku in jo obrnjeno z zamaškom navzdol vstavimo na vrh
aparata.
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 Tako na desni modri pipi lahko točimo vodo, ohlajeno na osvežilnih 5-7 C.
 Za ogrevanje vode pritisnemo stikalo na zadnji strani aparata, s tem aktiviramo grelec, ki vodo v
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cca 15 minutah segreje na 80 - 85 C. Točimo jo na levi rdeči pipi. Ko tople vode ne rabimo več,
grelec obvezno izklopimo! V primeru izklopljenega grelca je temperatura vode na rdeči pipi
enaka temperaturi okolice.
 Po izpraznitvi plastenko nadomestimo s polno. Prazne plastenke so vračljive in se ne smejo
uporabljati v druge namene!
 Na aparatu se uporablja izključno izvirska voda dobavitelja LIMAKS D.O.O..
2. VZDRŽEVANJE APARATA
 Uporabnik aparata mora aparat očistiti pri vsaki menjavi plastenke in sicer: cel aparat se obriše z
vlažno in suho krpo (papirnatimi krpicami), po čiščenju pipic kratkotrajno spustimo vodo, lovilec
vode pod pipami redno čistimo s toplo vodo in detergentom, po čiščenju ga dobro izperemo z
vročo vodo ter osušimo.
 Dobavitelj aparata mora na aparatu vršiti redno sanitacijo aparata.
 V primeru poškodbe, uničenja ali odtujitve aparata kot posledica grobe malomarnosti ali
naklepnega dejanja, je potrebno poravnati škodo v višini cene aparata.
 V primeru izgubljene ali poškodovane plastenke se v polni vrednosti zaračuna tudi le – ta.
 Lokacija aparata se lahko spremeni le ob predhodnem soglasju dobavitelja.
 V primeru nepravilnega delovanja aparata se to takoj sporoči dobavitelju oz. servisni službi
dobavitelja.
 Pri vseh delih v zvezi s čiščenjem, nastavljanjem, vzdrževanjem in popravili aparata, le – ta ne
sme biti priključen na vir električne energije.
3. NAČIN OSKRBE Z VODO
 Naročanje plastenk pri dobavitelju se vrši centralno iz skladišča uporabnika, kjer mora biti vedno
na zalogi določena količina polnih plastenk za nemoteno oskrbo aparatov z vodo.
 Rok trajanja Izvirske Vode Radenska Stil® je 6 mesece, Izvirske vode 902 VILA pa 12 mesecev v
original zaprti plastenki, odprto plastenko pa se priporoča uporabiti v 14 dneh.
4. UPORABNIK APARATA je dolžan ravnati z aparati v skladu s temi navodili. Uporabnik v
posameznih delovnih sredinah določi skrbnike, ki skrbijo za pravočasno oskrbo z vodo, za
sporočanje eventualnih okvar na aparatu ter za pravočasno sporočanje in ukrepanje v primeru
nepravilnega ravnanja z aparati.
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