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Használati útmutatás 

Első lépések 
  

A vízadagolók a gyárból fertőtlenítés után kerülnek kereskedelmi forgalomba, de kötelező 

elvégezni egy tisztítási folyamatot! 

Ezért még mielőtt bekapcsolná a gépet, oldjon fel 20-30dkg citromsavat kb. 5 liter vízben, ezt 

töltse a berendezésbe a ballonnyílásnál, és hagyja állni 24 órát. 

Ennek lejárta után engedje le a vizet a csapokon, valamint a gép hátulján található lefolyón 

keresztül, majd 6 liter tiszta vízzel öblítse át kétszer a vízadagolót hasonló módon. Az öblítés 

során ügyeljen arra, hogy minden csapon keresztül legalább másfél liter vizet átfolyasson!  

Ezek után használatba vehető a termék. 

Figyelem! A tisztításhoz és öblítéshez használt vizet ne használja fel semmilyen módon!  

  

Használatba vétel 
  

1. Tépje le a ballonkupakon található címkét.  

2. Függőlegesen helyezze a ballontüskére a ballont, és hagyja, hogy a víz feltöltse a 

berendezést. A ballon felhelyezésétől számított 3 percen belül NE dugja be a hálózati 

csatlakozót!  

3. Ha a gép feltöltődött vízzel, dugja be a hálózati csatlakozót, és kapcsolja be a gépet. A 

vízadagoló elején található indikátorfények működésbe lépnek. A lámpák csak akkor 

alszanak el, amikor a víz eléri a kívánt hideg és meleg hőmérsékletet.  

4. A berendezés háromféle hőmérsékletű vizet ad: meleg, szoba-hőmérsékletű és hideg, 

ezeket a hozzárendelt gombokkal adagolhatja a vízgépből.  

5. Ha kifogyott a ballonból a víz, kapcsolja ki a gépet, függőlegesen húzza ki az üres ballont, 

majd az 1-3 pontokban leírtak szerint járjon el.  

6. A vízadagoló automatához csak és kizárólag minősített ásványvíz, vagy ivóvíz 

használható! A vízadagoló automata ezen vizek minőségét semmilyen módon nem 

befolyásolhatja.  

7. A ballonos vizet előállító cégnek rendelkeznie kell a szükséges mikrobiológiai vizsgálatok 

eredményeivel. Az előállító cég által előírt tárolási és felhasználási utasításokat minden 

esetben be kell tartani.  
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Karbantartás  
  

A berendezés élettartamának növelése érdekében javasoljuk, hogy háromhavonta egyszer 

fertőtlenítse a gépet az Első lépések fejezetben leírtak szerint.  

Figyelem! Tisztítás előtt mindig áramtalanítsa a berendezést! Soha ne próbálja szétszerelni a 

vízgépet!  

A berendezés 3 és 5 gallonos ballonokkal is használható. Ne használjon kemény csapvizet, mert 

az csökkenti a berendezés élettartamát!  

Hosszabb üzemszünet esetén javasoljuk, hogy engedje le a vizet a csapokon, valamint a gép 

hátulján található lefolyón keresztül, majd áramtalanítsa a gépet. Újbóli használatba vételkor 

ismételten javallott egy fertőtlenítő átmosás. 

A berendezést külsőleg nedves ruhával tisztítható. Ne használjon vegyszert, és csak áramtalanítva 

mossa le a berendezést!  

  

 Figyelmeztetések és tanácsok  
  

A berendezés száraz és hűvös helyen tartandó, ne tegye ki közvetlen napsütésnek. A gép minden 

oldala legalább 20cm távolságban legyen a faltól, vagy bármilyen berendezési tárgytól. Tartsa 

távol a berendezést papírtól, szivacstól, vagy bárminemű éghető anyagtól!  

A vízgépet lehetőleg szoba-hőmérsékleti körülmények között tartsa, kb. 10°C - 38°C fok között 

üzemel. Ne hagyja olyan helyen üzemelni az adagolót, ahol fenn áll a fagyás lehetősége!  

Soha ne kapcsolja le a gépet azáltal, hogy kihúzza az elektromos áramból az elektromos kábelt! 

Mindig kapcsolja le a berendezést, mielőtt áramtalanítaná az adagolót!  

A berendezésben kompresszor van, ezért álló helyzethez képest soha ne döntse meg jobban 45°nál 

a vízadagolót!  

Ne állítsa el a gyárilag beállított termosztátot!  

Ne kapcsolgassa a hűtés / fűtés gombot gyakran! Ha lekapcsolta valamelyik funkciót, legalább 5 

percet várjon visszakapcsolás előtt!  

Amennyiben nincs szüksége huzamosabb ideig hideg vagy meleg vízre, energiatakarékossági 

szempontokból kapcsolja le a berendezés hátulján található gombokkal a hűtést, vagy a fűtést!  

  


