Instrukcja obsługi dla POU Basic
A.

Kontrola
Sprawdzić, czy karton i schładzacz nie zawiera oznak wad ukrytych. Reklamacje
przewoźnikowi.

B.

dotyczące uszkodzeń powinny być przekazane

Konserwacja
Systematycznie usuwać kurz z kondensatora. Kontrola powinna być przeprowadzona co trzy miesiące. Jeśli schładzacz
wymaga oczyszczenia, odciąć dopływ prądu, a następnie wyczyścić twardą szczotką (nie drucianą). Przestrzeganie niniejszej
procedury zapewni prawidłową cyrkulację powietrza w kondensatorze, co przyczyni się do zwiększenia wydajności
schładzacza.
UWAGA: Pod żadnym warunkiem wnętrze urządzenia nie powinno być myte strumieniem wody pod ciśnieniem.
b. W rurce prowadzącej do mechanizmu pływaka znajdującej się na pokrywie zbiornika na wodę może znajdować się filtr o
stożkowym kształcie, należy go wyjąć i dokładnie przepłukać.
c. Mycie elementów mających kontakt z wodą
d. Europejskie Zrzeszenie Dostawców Wód Butelkowanych (European Bottled Water Association) zaleca by komponenty
mające kontakt z wodą były myte i poddawane procesowi sanityzacji co 3 miesiące. Zaleca by czynności te były wykonywane
przez przeszkolony personel.
OCHRONA PRZED PRZECIĄŻENIEM
Silnik kompresora wyposażony jest w automatyczny urządzenie ochronne, które odłączy silnik z linii w przypadku jej przeciążenia.
a.

C.
D.

Termostat gorącej wody
a.
b.
c.

W PRZYPADKU MODELI HOT, TERMOSTATY GORĄCEJ WODY ZOSTAŁY ZAPROJEKTOWANE TAK, ABY NIE DZIAŁAŁY,
GDY SĄ WILGOTNE. WILGOTNE TERMOSTATY MOGĄ DOPROWADZIĆ DO ZWARCIA ELEKTRYCZNEGO.
Okolice termostatu nie powinny być narażone na zaparowanie i nie powinny też być czyszczone na mokro.
Nawet najmniejsze ilości rozlanej wody powinny zostać wytarte natychmiast po nałożeniu lub zdjęciu butli ze schładzacza.
Jeśli rozlały się większe ilości wody lub doszło do przecieków (zamokły części wewnętrzne schładzacza) nie używać hot tanka do
momentu, gdy termostaty zdążyły wyschnąć (48 godzin) lub zostały wymienione.

E.

OLIWIENIE
Kompresor tego modelu nie wymaga żadnego dodatkowego oliwienia.

F.

PRZYSTĄPIENIE DO UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA
Urządzanie to przeznaczone jest do użytku domowego, komercyjnego oraz w obszarach przemysłowych zamkniętych.
Powinno być zlokalizowane w miejscach nie narażonych na opady atmosferyczne.
b. Urządzenie powinno być zlokalizowane w odległości minimum 2’’ od ściany, w celu zapewnienia właściwego obiegu powietrza
w skraplaczu.
c. Kable zasilające przymocowane do schładzacza powinny być zabezpieczone z tylu schładzacza (przy podstawie) w celu jego
bezpiecznego użytkowania.
d. Sprawdzić, czy urządzenie ustawione jest w taki sposób, aby był łatwy dostęp do gniazdka.
e. Jeżeli przewód zasilający został uszkodzony, to powinien on być wymieniony na nowy.
f.
Sugerowana minimalna i maksymalna temperatura otoczenia zapewniająca prawidłowe działanie schładzacza wynosi
odpowiednio 10 – 32 st. C.
g. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie schładzacza, powinien on być umieszczony na równym podłożu.
h. Temperatura wody zimnej może być regulowana poprzez przekręcenie śruby termostatu (dostęp poprzez pręty kondensora w
tylnej części urządzenia) zgodnie z ruchem wskazówek zegara by uzyskać temperaturę niższą (i w odwrotnym kierunku by
uzyskać temperaturę wyższą).
i.
Urządzenie powinno być podłączone do ujęcia wody zdatnej do picia.
j.
Ciśnienie wody w sieci nie powinno być wyższe niż 0,6 MPa.
k. Poziom hałasu urządzenia: poniżej 70dB.
UWAGA: NIE INSTALOWAĆ URZĄDZENIA W MIEJSCACH NARAŻONYCH NA ZASIĘG ZRASZACZY.
Sprawdź dostępne zasilanie na tabliczce znamionowej urządzenia w celu zapewnienia prawidłowego działania elektrycznego (nie
należy podłączać w tym czasie urządzenia)
Jeśli zostaną dodane do urządzenia filtry, należy zwrócić się do ich producenta o instrukcję obsługi.
Podłączyć urządzenie do ujęcia wody przy użyciu rurki o średnicy ¼’’ (Nie może być użyta rurka o wymiarach 6 mm)
UWAGA: Musi być zainstalowany regulator ciśnienia przed otworem wlotowym wody urządzenia jeśli ciśnienie w sieci
może przekroczyć 100 psig.
a.

i.
j.
k.

l. Zbironik zacznie się wypełniać wodą
Cook and Cold Model
a. Podłączyć urządzenie do zasilania prądem.
b. Nacisnąć przyciski od wody zimnej i gorącej w celu odpowietrzenia urządzenia.
c. Po ok. 30 min woda w urządzeniu osiągnie swoją optymalną temperaturę.
Hot and Cold Model
a. Sprawdź czy włącznik gorącej wody jest w pozycji “OFF”, następnie podłącz urządzenie do gniazda zasilania elektrycznego.
b. Naciśnij przycisk gorącej wody aż do uzyskania jednolitego strumienia wody gorącej.
c. Przełącz włącznik gorącej wody w pozycję “ON”.
d. Po ok. 30 min woda w urządzeniu osiągnie swoją optymalną temperaturę.
UWAGA : W urządzeniach z gorącą wodą koniecznie pamiętaj o odpowietrzeniu zbiornika wody gorącej przed włączeniem
urządzenia do gniazda zasilania elektrycznego

UWAGA : Gorąca woda z urządzenia może doprowadzić do poparzeń.
PŁYWAK BEZPIECZEŃSTWA

G.

H.

Urządzenie wyposażone jest w pływak bezpieczeństwa w celu przeciwdziałania przepełnienia się zbiornika na wodę w sytuacji
wadliwości pływaka reagującego na poziom wody. Jeśli ulegnie on uszkodzeniu, uruchomi się pływak bezpieczeństwa i odetnie dopływ
wody do zbiornika na wodę. Naciskać niebieski guzik restartujący mniej więcej do połowy wysokości na niebieskiej pokrywie/nakładce
znajdującej się na zbiorniku z wodą, do momentu, aż będzie słychać restartowanie systemu wodnego. Następnie powiadomić punkt
serwisowy.
ZAKOŃCZENIE UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA.

Odłącz przewód zasilający urządzenie z gniazda elektrycznego.
Model z wodą o temp. pokojowej i zimnej.
a. Odłączyć dopływ wody.
b. Spuścić wodę ze zbiorników.
c. Zawsze opróżnić zbiorniki z wodą, zwłaszcza przed transportem urządzeń przy ujemnych temperaturach.
Model z wodą zimną i gorącą.
a. Przełączyć włącznik gorącej wody w pozycję “OFF”.
b. Draw water from the hot faucet until the water is cool.
c. Odłączyć dopływ wody
d. Opróżnić zbiorniki z wody.
e. Odłączyć kabel zasilający urządzenie z gniazda elektrycznego.
f. Aby opróżnić zbiornik wody zimnej, należy odkręcić korek spustowy i zlać wodę do naczynia.
UWAGA : Opróżnianie urządzenia z gorącej wody grozi poparzeniem. Zaleca się oby wyłączyć grzanie i odczekać do spadku
temperatury wody.
UWAGA: Opróżnienie urządzenia z wody jest niezmiernie ważna w przypadku transport urządzeń w temperaturach
ujemnych. Nie zastosowanie się do powyższego zalecenia może doprowadzić do uszkodzenia zbiornika.
I.

Instrukcja sanityzacji
W razie potrzeby odkażania, użyć roztworu podchlorynu sodowego w maksymalnej koncentracji 200 cząsteczek na milion (dodać 2 ml 10%
podchlorynu sodowego na 1 litr wody). NIE UŻYWAĆ SILNIEJSZEGO ŚRODKA
Przemyć roztworem zbiornik chłodzący i przegrodę oddzielającą wodę. Natychmiast spłukać wodą. Środek odkażający nie może znajdować się w
zbiorniku chłodzącym przez więcej niż 5 minut.
W przypadku modeli Hot, środek odkażający nie może dostać się do hot tanka; Zatkać otwór wpustowy hot tanka. Rozdzielić roztwór poprzez kranik
z zimną i ciepła wodą (jeśli takowy został dostarczony). Przepłukać kraniki czystą wodą. Odetkać otwór wpustowy hot tanka. Osuszyć hot tank i
przepłukać czystą wodą.

J.

..CZYSZCZENIE
Do mycia plastikowej obudowy schładzacza i plastikowego okapnika mogą być stosowane następujące środku czystości: Delikatne mydło z wodą;
Płyn do mycia naczyń;
Nie używać wybielacza lub jakichkolwiek preparatów zawierających wybielacz lub chlor.

K.
L.
M.

CZYNNIK CHŁODNICZY
Produkt ten zawiera wodorofluorowęglowodór czynnika chłodniczego R-134a
SAFETY FAUCET
Urządzenie posiada zabezpieczenie na kranie gorącej wody przed przypadkowym dozowaniem przez małe dzieci. Aby skorzystać z
gorącej wody należy przesunąć suwak w kierunku zgodnym ze strzałką i jednocześnie nacisnąć przycisk wody gorącej.
UWAGA
URZĄDZENIE TO MUSI ZOSTAĆ UZIEMIONE.

Urządzenie to nie powinno być używane przez dzieci, osoby starsze lub niedołężne bez odpowiedniego nadzoru. Gwarancja, wszelkiego rodzaju
certyfikaty i umowy zostają automatycznie unieważnione w przypadku jakichkolwiek modyfikacji lub gdy schładzacz zostanie podłączony do innego
urządzenia lub przyrządu.
PONADTO, PRODUCENT NIE ZAPEWNIA ŻADNYCH DODATKOWYCH GWARANCJI, PORĘCZEŃ LUB UMÓW, WYRAŹNYCH,
DOROZUMIANYCH LUB PRZEWIDZIANYCH USTAWĄ, WŁĄCZAJĄC JAKIEKOLWIEK IMPLIKOWANE GWARANCJE HANDLOWE I INNE.
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