GEORGIA 1-5TB
CZ

Instalace, uívání a údrba

1 V ŠEOBECNÌ
1.1. POUITÍ
Aquamat GEORGIA 1-5TB je pøístroj urèený pro stáèení pramenité vody Šumavský pramen.
Aquamat zajišuje ohøev, chlazení a hygienický výdej pramenité vody Šumavský pramen, dodávané v zapeèetìných vratných
plastových lahvích o obsahu 18,9 l. Výhody tohoto výrobku oceníte jak v domácnostech tak v kanceláøích, kdy z tohoto výrobku
získáte vodu pro osvìení o teplotì 8 -12°C a pro zalití instantní kávy, èaje, polévek o teplotì 85 - 90°C.
Zaøízení se nesmí pouívat k jiným úèelùm ne ke stáèení pramenité vody ze speciálních lahví k tomu urèených.
Akustická síla pøístroje je niší ne 70 dB.

1.2. POPIS
Tvarový design výrobku vyhovuje poadavkùm pro instalaci v interiérech a to jak v kanceláøích tak i v obytných místnostech.
Konstrukce výrobku zajišuje jeho mechanickou odolnost a to jak vzhledem k hmotnosti lahve s vodou tak i odolnosti proti
mechanickému poškození.
Dalšími hlavními díly Aquamatu jsou: kompresor chlazení , kondenzátor, chlazená nádoba, pøepáka chladící nádoby, nádoba
ohøevu, topné tìleso, vodní cesty, stáèecí kohouty, drák na cartridge instantních nápojù, kelímkù a míchátek.
Odbìr vody je umonìn plastovými kohouty. Èervený kohout pro teplou, modrý pro studenou vodu. Souèásti, které pøijdou do
pøímého styku s pitnou vodou jsou vyrobeny z nerezového plechu, nebo z hygienicky nezávadných plastù.
Chlazení zajišuje chladící okruh tvoøený kompresorem, kondenzátorem a výparníkem umístnìným pod izolací chlazené nádoby.
Ohøev zajišuje topné tìleso v nádobì ohøevu. Stálost teploty stáèené vody zajišují termostaty.

1.3. BEZPEÈNOSTNÍ POK YNY
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Bezpeènostní pokyny se týkají práce na zaøízení pøi instalaci, montái, uvedení do provozu, pouívání, manipulaci,
skladování, dopravì, seøízení, údrbì, demontái a likvidaci.
Elektrické zaøízení se pøipojuje pomocí pohyblivého pøívodu s jednofázovou vidlicí s ochranným kontaktem na sí.
Neivé èásti chladícího zaøízení jsou spojeny s ochranným vodièem, èím jsou chránìny proti úrazu elektrickým proudem
samoèinným odpojením od zdroje. Pøedpokladem správné funkce této ochrany je, e zásuvka, do ní je pøístroj pomocí
vidlice pohyblivého pøívodu pøipojován, je opatøena ochranným kontaktem pøipojeným na ochranný vodiè sítì.
Zásuvka pro pøipojení Aquamatu na elektrickou sí musí být snadno pøístupná obsluze, musí být provedena podle
poadavkù platných pøedpisù a technických norem, které se na dané zaøízení vztahují.
Zásuvka musí být jištìna jistícím prvkem maximálnì 16A!
Pøi nesprávném zapojení výrobku do elektrické sítì výrobce neodpovídá za škody zpùsobené osobám na zdraví a majetku.
Zaøízení jsou provozována na 230V- 50Hz.
Zmìny napìtí v síti vìtší ne ± 10% nominální hodnoty mohou poškodit elektrické èásti.
Bezpeènostní znaèky a nápisy na stroji udrujte v èitelném stavu. Pøi jejich poškození èi neèitelnosti je uivatel povinen
obnovit jejich stav v souladu s pùvodním provedením.
Všechna místa, která se pøi provozu stroje zahøívají, je nutné pravidelnì èistit od usedlého hoølavého prachu i jiných neèistot
tak, aby tlouška vrstvy nikdy nepøesáhla 1 mm. Práce na elektrickém zaøízení mohou provádìt pouze pracovníci s
odpovídající elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu vyhlášky ÈUBP a ÈBU è. 50/78 Sb. a seznámení se zaøízením v
potøebném rozsahu.
Provozovatel je povinen dodrovat pøi práci s Aquamatem obecnì platné bezpeènostní pøedpisy ve smyslu zákoníku práce.
Aquamat je mono pouívat pouze k úèelùm, pro které je technicky zpùsobilý v souladu s podmínkami stanovenými
výrobcem a který svou konstrukcí, provedením a technickým stavem odpovídá pøedpisùm k zajištìní bezpeènosti.
Obsluha je povinna provádìt pravidelné vizuální kontroly stavu zaøízení a zajistit jeho základní ošetøení.
Provozovatel je povinen zajistit provádìní pravidelné údrby, èištìní a sanitaci.
Èištìní, údrbu a opravy je moné provádìt a po odpojení zaøízení od sítì, to je vytaením vidlice pohyblivého pøívodu ze
síové zásuvky.
Pokud není Aquamat z jakýchkoli dùvodù pouíván, musí být odpojen od elektrické sítì vytaením vidlice pohyblivého
pøívodu ze síové zásuvky.
Pøívodní vodiè kterým je Aquamat opatøen musí být kladen tak, aby nebyl vystaven mechanickému poškození, škodlivému
pùsobení prostøedí a nepøekáel pouívání prostoru v nìm bude pouit.
Poškozený síový pøívod musí být nahrazen pouze výrobcem, nebo servisním technikem.
Zaøízení neostøikujte vodou.
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1.4. MONTÁ
§
§
§
§
§
§
§
§

Aquamat vyjmout z lepenkové krabice
Aquamat se pøi manipulaci nesmí naklánìt o více ne 40° !!! Pokud byl aquamat transportován vlee, je potøeba poèkat min. 8
hodin, ne bude pøístroj zapojen do el. sítì.
Aquamat umístit na vodorovnou plochu co mono nejdále od zdrojù tepla mimo dosah pøímého sluneèního svìtla.
Aquamat umístnìte v suchém, dobøe vìtratelném prostoru, kde teplota okolí neklesne pod bod mrazu.
Všechny ventilaèní otvory v plášti zaøízení musí být vzdáleny minimálnì 6 – 7cm od pøípadných stìn. Zaøízení není urèeno
k umístìní do malého uzavøeného prostoru (do stolu, do skøínì apod.)
Ovìøte, e pláš na oddìlení studené a pitné vody je ve správné pozici. Jednoduše ho zapojíte stlaèením dna plastické
nádoby na jednom místì, ne dlouhými pohyby.
Pro pozici nápojové cartridge na pøístroj pouijte 2 piny poskytnuté pro tento úèel.
Instalaci Aquamatu je vhodné pro zajištìní správné funkce zaøízení svìøit odborné servisní firmì.

1.5. PROV OZOV ÁNÍ
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Pøed spuštìním zaøízení je nutné, aby se teplota zaøízení vyrovnala s teplotou okolí
Pøed prvním uvedením do provozu proveïte vyèištìní vodních cest, vyèistìte i vnitøní prostor chladnièky (viz. odstavec
Èištìní a sanitace).
Nepouívejte jinou vodu ne balenou v originální lahvi uzavøené zátkou Non-Spill.
Originál naplnìná láhev je zajištìna pøelepením uzávìru etiketou, kterou je nutno pøed nasazením na Aquamat sundat.
Láhev nasazujte na naráecí trn dnem vzhùru, tak aby zátka byla v ose s trnem ve víku. Mírným tlakem shora na láhev se
uvolní hygienická zátka, která zùstane na hrotu trnu. Otvory v trnu zaène voda vtékat do vnitøních nádob chladièe a vzduch
vniká pøes filtr do lahve s vodou.
Otevøete kohout teplé vody a poèkejte a poteèe ustálený proud vody, tak naplníte nádobu ohøevu vodou a tím zabráníte
poškození topného tìlesa, ke kterému mùe dojít pøi zapnutí ohøevu bez vody.
Zaøízení se spouští pøipojením na elektrickou sí pomocí pohyblivého pøívodu s jednofázovou vidlicí s ochranným kontaktem
a zapnutím vypínaèù ohøevu a chlazení (na zadní stìnì). K provozu je pøipraveno po zmìnì barvy kontrolních diod na
oranovou (zelená-chlazení, èervená-ohøev).
POZOR! Z èerveného kohoutu vytéká horká voda (nad 90°C).
POZOR! Aquamat se nesmí zapínat bez naplnìní vnitøních nádrí vodou!

ÈIŠTÌNÍ A ÚDRBA
Pøed èištìním, mytím a veškerou údrbou je nutné zaøízení vdy odpojit od elektrické sítì.
Zaøízení vyaduje údrbu spoèívající v povrchovém umytí bìnými saponátovými prostøedky. Pøi provozu dochází k usazování
prachu na chladicím kondenzátoru. Pro zajištìní chladicí úèinnosti a ivotnosti zaøízení je nutné kondenzátor èistit – mìkkým
kartáèem.
Nádr studené vody a vnitøní prostor chladicího boxu èistit bìnými mycími prostøedky. Nepouívat ocelovou drátìnku! Nádr
ohøevu propláchneme teplou vodou a necháme vyschnout. K vypuštìní nádre ohøevu slouí výpustní matice v zadní stìnì
Aquamatu.
Sanitaci (desinfekci) Aquamatu a vnitøního prostoru chladnièky doporuèujeme provádìt v pravidelných cyklech, nejlépe 1 krát za
3 mìsíce provozu spolu s výmìnou vzduchového filtru. Sanitaci je té nutné provádìt pøed prvním uvedením do provozu a po
delším odstavení z provozu.
Výrobce doporuèuje pouívání pøípravkù AWIMAC 2000: SODA clean a POOL clean., návody na jejich pouívání jsou pøipojeny
v pøíloze.
Obecný postup sanitace:
§ Z víka Aquamatu demontujte naráeè pootoèení proti smìru hodinových ruèièek a vytaením vzhùru.
§ Naráeè rozeberte, omyjte desinfekèním pøípravkem, opláchnìte pitnou vodou a necháte vyschnout, vyèistìte, nebo
vymìòte vzduchový filtr a naráeè opìt smontujte.
§ Vyšroubujte pøepáku z nádoby chlazení a omyjte ji desinfekèním pøípravkem.
§ Nádobu chlazení a vnitøní prostor chladnièky vymyjte desinfekèním pøípravkem.
§ Do nádoby chlazení nalijte cca 4 l desinfekèního pøípravku, odpustíte z kadého kohoutu po 0,2 l a necháte pùsobit cca 20
minut (dle návodu k sanitaènímu pøípravku), pak jej vypustíte otevøenými kohouty a vypouštìcí maticí v zadní stìnì
Aquamatu.
§ Po provedené desinfekci pøístroj (vèetnì kohoutù) propláchnìte pitnou vodou – minimálnì trojnásobným objemem
vnitøních nádrí na vodu.
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Pøístroj smontujte a uzavøete vypouštìcí matici.
Nasaïte novou plnou láhev s pitnou vodou – Aquamat je pøipraven k provozu.
Aquamat se nesmí zapínat bez naplnìní vnitøních nádrí vodou!
K sanitaci Aquamatu pouívejte vhodných sanitaèních pøípravkù a vdy se øiïte jejich návodem. Sanitaci je vhodné svìøit
servisní firmì.

1.6. LIK V IDACE ZAØÍZENÍ
Po skonèení ivotnosti zaøízení zajistí vrate aquamat dodavateli, který zajistí jeho ekologickou likvidaci.

1.7. ZMÌNY NA V ÝROBK U
V zájmu vylepšení výrobku si výrobce vyhrazuje právo provést zmìny a úpravy na výrobku bez souhlasu odbìratelù.

2 ZÁRUK Y A REK LAMACE
Doba a rozsah záruky se øídí záruèním listem. Reklamace budou øešeny v souladu se závaznými normami, tj. Obchodním nebo
Obèanským zákoníkem.

3 PØÍSLUŠENSTV Í
- návod k pouívání
- záruèní list
- prohlášení o shodì
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4 DOPRAV A A SK LADOV ÁNÍ
4.1. DOPRAV A
Aquamat je nutno dopravovat jako køehké zboí, v krytých dopravních prostøedcích. Zaøízení se nesmí naklánìt o více ne 40° a
mùe být uloeno maximálnì ve dvou vrstvách (dle údaje na krabici).

4.2. SK LADOV ÁNÍ
Zaøízení je nutno skladovat v zastøešených prostorách pøi teplotách 0÷40°C a vlhkosti do 75%.

4

