Konstrukce, díly a příslušenství

NÁVOD K POUŽITÍ

Integrovaný systém NOSpill, všechny díly jsou
odnímatelné pro snadné čištění. Ochranná
část pro vodu je
vybavena vzduchovým
filtračním zařízením pro
zvýšení hygieny.
Spínače funkcí pro studenou
a horkou vodu
Horní panel z odolného ABS

Vodní pufr

Ovládací panel z odolného ABS
Úchyt

Vodní pufr
Zásobník na studenou vodu z nerezové oceli, typu 304, poskytuje vynikající
chlazení pro skvělou chuť vody.

PŘED POUŽITÍM SI DŮKLADNĚ
PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD
K POUŽITÍ

Externí měděná chladicí cívka
Pravý panel z nerezové oceli

Nastavitelný studený termostat

Izolační pěna

Funkční kontrolky pro studenou
a horkou vodu

Vypouštěcí ventil

Čelní panel z ABS
Kohoutek na horkou vodu
Kohoutek na studenou vodu

Kondenzátor chlazený konvekcí,
zakřivený design poskytuje větší
prostor pro uvolnění tepla

VÝDEJNÍK NA
STUDENOU A HORKOU
VODU

MODEL: WS-STYLUS

Odkapávací miska vyjímatelná
pro snadné čištění

Levý panel z nerezové oceli
Spodní panel z nerezové oceli
Napájecí kabel má
uzemněnou zástrčku
Plastová absorpční základna z odolného ABS
Hermeticky uzavřený kompresor s automatickou ochranou proti přetížení

Provoz
Elektrické spotřebiče uchovávejte mimo dosah dětí nebo nemohoucích osob. Nenechte je
používat spotřebiče bez dozoru.

Při čištění zásobníků vody nikdy nepoužívejte čisticí prostředek nebo chemikálie, které
jsou zdraví škodlivé.

Přístroj není vhodný pro instalaci v prostoru, kde by mohl být použit proud vody.

Pokud se na kondenzátoru nahromadil prach nebo jiné cizí látky, otřete jej měkkým
hadříkem namočeným ve vodě.

Přístroj musí být umístěn v horizontální poloze.
Přístroj se nesmí čistit proudem vody.

Nestříkejte přímo na povrch produktu vodu. Přední a zadní stranu produktu otřete měkkým
hadříkem namočeným ve vodě.

Kohoutek na horkou vodu dosahuje vysokých teplot, udržujte děti v dostatečné vzdálenosti
od tohoto kohoutku.

Po vyčištění produktu jej zcela vysušte. Plňte zásobníky vodou, dokud z kohoutku na
horkou vodu nevytéká voda, a pak připojte elektrickou zástrčku.

Tento přístroj je vhodný pro domácnost i komerční použití.

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen speciálním kabelem nebo sestavou
od výrobce nebo jeho servisního technika.

Abyste předešli nebezpečí způsobenému nestabilitou výdejníku vody, upevněte jej na stěnu
následovně:
1. Upevněte jeden konec držáku dvěma šrouby na kondenzátoru výdejníku vody.
2. Poté upevněte druhý konec držáku dvěma šrouby na stěnu.
Nepokládejte na místo, kde by mohlo dojít k rozlití vody:
Uchovávejte na suchém, chladném a vzdušném místě a v dostatečné vzdálenosti od látek,
které by se mohly snadno vznítit nebo explodovat.

Způsob použití
Vložte vertikálně láhev na vodu do NO-Spill systému výdejníku na vodu.
Zapněte kohoutek na horkou vodu, vložte zástrčku do příslušné zásuvky a vyčkejte, až
voda začne z kohoutku na horkou vodu vytékat.
Zapněte spínač studené a horké vody, systém ohřevu a chlazení začne pracovat.

Síťovou zástrčku neupravujte ani nepoužívejte prodlužovací kabel, aby nedošlo k přehřátí
a požáru.
Přístroj nespouštějte ani nezastavujte jeho chod přímým vložením nebo vyjmutím síťové
zástrčky.

Schéma zapojení

Čištění a údržba: Nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku, výdejník nepokládejte do vody,
neumývejte jej vodou ani neotírejte plynnými nebo chemickými prostředky.
Topný termostat

Když zelené světlo automaticky zhasne, teplota studené vody je asi 5 °C.
Při čištění přístroje vytáhněte síťovou zástrčku a použijte čistý hadřík s neutrálním čisticím
prostředkem k očištění vnitřní strany, neumývejte pod tekoucí vodou.
Pozor: Během čištění a kontroly odpojte napájení, abyste předešli nebezpečí úrazu elektrickým
proudem.

Údržba a odstraňování závad
Před prováděním jakékoliv údržby nebo servisu produktu vytáhněte síťovou zástrčku nebo
ji odpojte od sítě.

Ochrana proti přehřátí

Spínač horké
vody
(červená)

Červená kontrolka
Spínač studené vody
(modrá)

Zástrčka

(resetovat manuálně)

Zelená kontrolka
Ochrana proti přetížení

Rozběhové relé

Kompresor

