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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

- Výrobce: Ebac Limited, Ketton Way, Aycliffe Industrial Park, Newton Aycliffe, Co. Durham, DL5 6SQ, Velká Británie. 

- Aquamat Ebac SC je vhodný pouze pro čepování vody z 11,3l barelů, lze jej používat při teplotě od 10 do 32 °C a při relativní vlhkosti 

pod 90 %. 

- Váha: 12,5 kg. 

- Výška:  90 cm. 

- Šířka: 30 cm. 

- Max. výkon: 55 Watt. 

 

 

2. INSTALACE AQUAMATU 

- Umístěte aquamat na vybrané místo, zastrčte přívodní šňůru do zásuvky, na přední straně se modře rozsvítí stojánek na sklenici pod 

výdejním ventilem. 

- Odejměte nálepku z výdejního ventilu a ochranné vložky pod výdejními páčkami.  

- Odstraňte ochrannou bílou nálepku z víčka na barelu. 

- Nasaďte barel s vodou kolmo na trn aquamatu dnem vzhůru a velmi pomalu spusťte. 

- Barel byl správně naražen, pokud nedošlo k vyražení modrého špuntu z víčka barelu. Pokud „plave“ modrý špunt v barelu, není možné 

barel z aquamatu sundat bez toho, aniž by voda z barelu nevytekla ven. Jinak se neděje nic negativního.  

- Při prvním nasazení barelu na aquamat nechte vodu natéci do zásobníku (ca 2 litry) a nemačkejte páčky, a to po dobu ca 15 minut, 

dokud nepřestane voda “bublat”. 

- Stlačte jednu z páček nad výdejním ventilem, dokud nezačne téct voda. 

- Páčka označená modrým proužkem vydává vychlazenou vodu (chlazení je nastaveno výrobcem), páčka označená bílým proužkem 

vydává vodu pokojové teploty. 

- Je-li barel prázdný, vertikálně jej zdvihněte oběma rukama a nasaďte nový barel s vodou.  

 

UPOZORNĚNÍ 

- Neumisťujte aquamat do blízkosti topných těles, ani ho nevystavujte aquamat přímému slunečnímu svitu. 

- Umístěte jej minimálně 20 cm od zdi, aby byl dobře větrán.  

- Nepřevracejte aquamat vzhůru nohama, maximální náklon je 45O. 

- Aquamat musí být uzemněn; při použití správné zásuvky je přístroj uzemněn přívodní šnůrou.  

- Nezasahujte do celkové instalace aquamatu, předejdete případnému poškození. 

- Pokud odjíždíte na několik dní pryč, sundejte barel z aquamatu, a aquamat vypojte z elektřiny. 

 

 

3. SANITACE AQUAMATU 

ZPŮSOB SANITACE AQUAMATU EBAC SC 

- Aquamat Ebac SC je jediným aquamatem na českém trhu, u kterého se neprovádí sanitace chemickým čistěním. 

- Sanitace aquamatu je provedena kompletní výměnou všech částí přístroje, se kterými přichází voda do styku. 

- Je to bezpečná metoda vedoucí k 100% likvidaci biofilmu. 

 

ČETNOST SANITACE  

- Výrobce doporučuje provádět sanitaci 4 x ročně, na čtvrtletní bázi z důvodu zachování kvality vody. 
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4. DOPORUČENÍ RO ZACHOVÁNÍ KVALITY VODY  

- Aquamat  a barely s vodou nevystavujte přímému slunečnímu světlu.  

- Plné barely s vodou skladujte v temnu a při pokojové teplotě. 

- Dodržujte kvartální sanitaci aquamatu. 

- Nedotýkejte se rukou výpustního ventilu, narážecího trnu a hrdla barelu, udržujte je v čistotě. 

- Vodu po naražení na aquamat spotřebujte do 10 (deseti) dnů.  

- Používejte pouze vodu Aqua Angels. V opačném případě nemůže společnost ručit za kvalitu této vody. 

- Neodstraňujte prázdný barel, pokud nemáte připravený plný k okamžité výměně, aby nedošlo k zaprášení vrchu aquamatu. 

- Při výměně barelů dodržujte doporučený postup. Ochranou nálepku z víčka barelu odstraňte těsně před nasazením na aquamat. Slív z 

víčka barelu neodstraňujte. 

 

 

5. JEDNODUCHÉ ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ 

VODA PROTÝKÁ ZE SPODKU AQUAMATU 

- Je prasklé víčko barelu. 

- Je nutné barel sundat, a vylít vodu ze záchytné misky ve spodu aquamatu nakloněním aquamatu. 

- Nasadit nový  barel dle pravidel v instalaci. Barel s prasklým víčkem již nenasazujte. 

 

VODA PROTÝKÁ PŘES VÝDEJNÍ VENTIL 

- Je uvolněný zásobník vody v aquamatu. 

- Je nutno zásobník přitlačit. 

 

- Je prasklý filtr na zásobníku vody v aquamatu. 

- Je nutno filtr vyměnit. 

 

- Jsou uvolněné gumičky na výdejním ventilu, přivádějící vodu. 

- Je nutno gumičky přitáhnout přes trubičky. 

 

 

6. KONTAKT 

- AQUARA s.r.o.  

- Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 173105 

- Sídlo: Na Křečku 365, 109 04 Praha 10 

- IČ: 260 35 464 

- DIČ: CZ26035464 

- Tel: +420 777 7260 255 

- Email: praha@aquara.cz 

- www.aquara.cz 
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