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Kérjük, olvassa el a használati útmutatót mielőtt használja a berendezést. 
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Alkatrészek 
 

 
 

A berendezés használata előtt kérjük, alaposan olvassa át a használati 
útmutatót és kövesse az utasításokat a megfelelő működés és a 

meghatározott élettartam elérésének érdekében. 
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Összeszerelési útmutató 
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Összeszerelési útmutató 

 
 

 

1. Szerelje szét az eredeti bejövő víz csapját. Kösse be a háromutas 
csatlakozót és az ¼” bemeneti csapot, ahogy a kép mutatja. 

  
 
 

2. Csatlakoztassa az ¼” PE csövet az ¼” bemeneti csap és a bemenő 
víz csatlakozó közé. 
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Pohártartó használata 
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Üzemelési metódus 

1. Amikor a csövek összeszerelésével 
elkészült, a tartályokat elkezdenek 
töltődni vízzel. A gép csatlakoztatható 
áramforráshoz. Próbálja megnyomni a 
hideg, és forróvíz adagoló gombokat 
és nézze meg, hogy folyik-e a víz. 
Fontos, hogy a tartályok teljesen fel 
legyenek töltve vízzel a következő 
lépésekhez. 

 
2. Kapcsolja be a hűtőkapcsolót hátul és 

elkezdődik a hűtés. A hűtést 
vezérlőpanelen lévő lámpa jelzi. 
Amikor a jelző kialszik, a hűtés 
befejeződött. A hőmérséklet 4 - 10 °C 
közötti.  

 
3. Kapcsolja be a melegítő kapcsolót, és 

elindul a melegítés. A melegítést a 
vezérlőpanelen lévő lámpa jelzi. Ha a 
jelzőfény kialszik, a melegítés 
befejeződött és a meleg víz 
használatra kész. A vizet 
automatikusan felmelegíti, amikor a 
hőmérséklet nem elég magas. 

 
 

4. Forró vízhez nyomja meg a biztonsági 
zárat, majd nyomja meg a melegvíz 
gombot. 5 másodperc múlva a 
melegvíz gomb automatikusan 
lezáródik. 
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Üzemelési metódus 

5. 
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CO2 palack beszerelése 

  
Készítse elő a nyomásszabályozó szelepet és a CO2 palackot. 
Csatlakoztassa a palackot a nyomásszabályozóhoz az adapterrel. Ez 
után kösse össze a gépet a szeleppel egy PE csővel. Kérjük kövesse 
az utasításokat a rajzok alapján. 
 
Figyelmeztetés: Ne alkalmazzon 4 bar-nál nagyobb nyomást. 
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Szódavíz üzemelési metódus  

1. Miután befejezte a CO2 palack 
beszerelését, kapcsolja be 
szódavizes kapcsolót a 
berendezés hátulján. 

 
2. Nyomja meg a szódavíz adagoló 

gombot, hogy kiürítse a tartályt. 
Az újonnan előállított szódaviz 
fogyasztható. 

 
3. Ha a CO2 palack nyomása 2 bar 

alá esik  jelzőlámpa bekapcsol, 
hogy emlékeztesse az újratöltés 
szükségességére. 
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Vízszint érzékelő   

 
 
 
 
 
 
 

1. Nyissa ki az előlapot a jobb oldalon, ahol a 
nyíl mutatja. 

2. Helyezze a vízszint érzékelőt a tartályra. 
3. A vízadagoló gomb megnyomása után, ha 

nincs vízelvezetés, a LED-jelzőfény villog 
és hangjelzés hallatszik, az azt jelenti, 
hogy a leeresztőtartály megtelik vízzel. 
Kérjük, engedje le a szennyvizet, és 
helyezze vissza a lefolyó tartályt. A gép 
normálisan fog működni. 
 
Megjegyzés:  
Ha a LED-jelzőfény folyamatosan villog az 
vízszivárgást jelent. Áramtalanítsa a gépet, 
majd szárítsa fel a vizet. Áramforráshoz 
való csatakoztatás után a gép normálisan 
fog működni. 
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Üzemeltetési szabályok 
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Berendezés tisztítása 

Figyelmeztetés: A biztonsága érdekében vegye fel a kapcsolatot egy 
szakemberrel ha a vízadagoló megsérült.  
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Hibaelhárítás 
 

Fennálló probléma Lehetséges okok Megoldás 

Nem működik a 
vízmelegítés 

A melegvizes kapcsoló ki van 
kapcsolva 

Kapcsolja be a melegvizes 
kapcsolót 

A tartályban lévő víz nem éri 
el a minimális szintet Töltse fel a tartályt 

Rövidzárlat Indítsa újra a termosztátot 
A berendezés nincs 
csatlakoztatva áramforráshoz Csatlakoztassa áramforráshoz 

Probléma a termosztáttal Vegye fel a kapcsolatot egy 
szakemberrel 

Nem hideg a víz 

A hidegvizes kapcsoló ki van 
kapcsolva 

Kapcsolja be a hidegvizes 
kapcsolót 

Rövid hűtési idő Vegye fel a kapcsolatot egy 
szakemberrel 

Probléma a termosztáttal 
vagy a kompresszorral 

Vegye fel a kapcsolatot egy 
szakemberrel 

Nem folyik a 
hidegvíz 

Jégtorlasz 

Kapcsolja ki a hidegvizes 
kapcsolót és hagyja 24 órát 
kikapcsolt állapotban, hogy a jég 
megolvadhasson 

Nincs víz a tartályban 
Ellenőrizze, hogy a bejövő vízzel 
és az RO rendszerrel minden 
rendben 

RO rendszer nem 
működik 

Nem elegendő a bejövő víz 
nyomása 

Bizonyosodjon meg róla, hogy a 
bejövő vízzel minden rendben 

Előszűrő eltömődött Cserélje ki a szűrőt 
Probléma a 
nyomáskapcsolókkal vagy a 
nyomásfokozóval 

Vegye fel a kapcsolatot egy 
szakemberrel 

Nem folyik a 
szódavíz 

Nincs elegendő víz Töltse fel vízzel és ellenőrizze az 
RO rendszert 

Szódavizes kapcsoló ki van 
kapcsolva 

Kapcsolja be a szódavizes 
kapcsolót 

CO2 nyomása túl nagy Vegye fel a kapcsolatot egy 
szakemberrel 

Nem elegendő a 
szénsavtartalom a 

szódavízben 
CO2 kifogyott Töltse fel CO2-vel 
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