
VÝDEJNÍK VODY

pohodlný pitný režim pro celou rodinu a domácí mazlíčky

+
PÍTKO PRO DOMÁCÍ MAZLÍČKY



VÝDEJNÍK VODY + PÍTKO PRO DOMÁCÍ MAZLÍČKY

Právě jste si pro sebe i svou rodinu vybrali lepší vodu! Výdejník vody + Pítko pro domácí mazlíčky, které jste si vybrali

vám zajis#, že všichni příslušníci vaší rodiny (včetně těch čtyřnohých) mohou pít kvalitní vodu pohodlně, díky
jedinému, snadno ovladatelnému výdejníku vody!

Výdejník vody využívá barely s vodou o objemu 11 a 19 litrů (nejsou
součás# produktu).

Naražeč barelu se zabezpečením pro( nechtěnému úniku vody při
děravém barelu.

Kohoutek horké vody je vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou.

Nerezové nádržky na vodu.

Noční LED osvětlení.

Kompletně sestavené — pouze vložíte odkapávač a misku pro
domácího mazlíčka.

VLASTNOSTI LUXUSNÍHO PÍTKA PRO DOMÁCÍ MAZLÍČKY

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Výdej vody přímo do misky domácího mazlíčka.

Flexibilní konstrukce pítka pro domácí mazlíčky umožňuje umístění
misky před výdejník vody nebo napravo či nalevo od něj.

Odnímatelná miska vhodná do myčky nádobí.

Inteligentní dávkování zabraňuje náhodnému rozli#, pokud miska
není na svém místě.

Pro snížení a zranění a poškození majetku je nutné živatel před montáží,rizik , aby si u
instalací a provozem výdejníku vody přečetl celý tento návod.

Nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu může mít za následek zranění osob
nebo poškození s ohřevem vody dávkují vodu při vysokýchmajetku. Modely
teplotách. Nesprávné používání může způsobit zranění osob.

Při práci s 'mto výdejníkem vody vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření,
včetně následujících:

• Před použi#m musí být výdejník vody řádně smontován a nainstalován v souladu s
#mto návodem.
• Výdejník vody je určen pouze pro dávkování vody. NEPOUŽÍVEJTE jiné kapaliny.
NEPOUŽÍVEJTE pro jiné účely. Nikdy nepoužívejte v výdejníku neže jinou kapalinu

známou a mikrobiologicky bezpečnou .balenou vodu

• Pouze pro vnitřní použi#. Výdejník vody uchovávejte na suchém místě mimo dosah
přímého slunečního světla. NEPOUŽÍVEJTE venku.
• a povrchuInstalujte a používejte pouze na tvrdém, rovném vyrovnaném .
• doNEUMISŤUJTE výdejník vody do uzavřeného prostoru nebo skříně.
• NEPROVOZUJTE výdejník vody v přítomnos(výbušných plynů.

• Vzdálenost výdejníku vody od stěny musí být větší než 10 cm, aby bylo
umožněno é proudění vzduchu mezi stěnou a výdejníkem. Po stranáchvoln

výdejníku musí být volný prostor o velikos(alespoň , aby bylo umožněno10 cm

proudění vzduchu.
• Výdejník vody je určen k zapojení do elektrické zásuvky s uzemněním.
• Pro tento nvýdejník vody epoužívejte prodlužovací kabel.
• Vždy odpojujte kabel tak, že uchopíte přímo zástrčku a vytáhnete ji ze zásuvky.
Nikdy neodpojujte zástrčku tahem za napájecí kabel.
• , pokud je kabelNEPOUŽÍVEJTE výdejník vody roztřepený nebo jinak
poškozený.
• kabelAby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, neponořujte , zástrčku ani
jinou část výdejníku do vody nebo jiné .kapaliny

• Před čištěním se ujistěte, že je výdejník vody odpojen od sítě.
• Nikdy nedovolte dětem dávkovat horkou vodu bez řádného a přímého dozoru.
• Jednotku odpojujte, abyste předešli jejímu používání dětmi bez dozoru.
• Nedávkujte horkou vodu, pokud je barel s vodou prázdný.
• Poznámka: Tento výdejník vody nejlépe funguje v nadmořských výškách do
1830 metrů. ři použi# ve výškách 1830 metrů může dojít ke sníženíP nad jeho

výkonu a životnos(.



Výdejník vody + Pítko pro domácí mazlíčky

Křížový šroubovák Phillips (PH)(není součás# dodávky)

19 l nebo 11 l barel s vodou (není součás# dodávky)

PRŮVODCE RYCHLÝM STARTEM
Umístěte výdejník vody na rovnou plochu podlahy na požadovaném
místě v domácnos(. Výrobek je určen pouze pro vnitřní použi#.
[Poznámka: NEPŘIPOJUJTE napájecí kabel do elektrické zásuvky bez
přečtení tohoto návodu.]

Vyjměte misku pro domácí mazlíčky z horní čás( výdejníku vody.
Umístěte misku na požadované místo (dopředu, vlevo nebo vpravo) a
zatlačte, aby se dostala na své místo, dokud neuslyšíte cvaknu#.
Nevyužité strany přikryjte krycí deskou.

Umístěte výdejník vody tak, aby jeho zadní strana byla alespoň 10 cm od
stěny a na obou stranách bylo alespoň 10 cm volného prostoru.

Zapojte výdejník do elektrické zásuvky.

Připevněte nástěnnou konzoli na pravý zadní
roh zásobníku podle obrázku. Pomocí křížo-
vého šroubováku (není součás# dodávky) na-
montujte plastové ukotvení přímo do sádro-
kartonu nebo do plechu. Zabezpečte pomocí
šroubu přes konzolu do plastové kotvy.

Zapněte požadované funkce přepnu#m přepínačů na zadní straně

zásobníku do polohy ON.

Modrá – noční světlo
Zelená – voda se chladí
Červená – voda se ohřívá

Jakmile se výdejník vody kompletně naplní,
načepujte a poté vylijte alespoň 1 litr vody z horké i
studené výpus(. Načepujte dostatečné množství
vody k naplnění poloviny misky pro domácí mazlíčky;
tuto vodu pak vylijte.

Voda bude vychlazena na požadovanou teplotu a připravena k
dávkování přibližně za 1 hodinu, ohřátá na požadovanou teplotu
bude přibližně do 12 minut.

Zasuňte odkapávací misku na své místo.

Uchopte barel s vodou (prodává se
samostatně) a odstraňte z víčka nálepku.
Barel opatrně zvedněte a zasuňte do nara-
žeče. V případě potřeby mírně přitlačte, aby
se víčko zcela určitě prorazilo. Voda začne
proudit do vnitřních nádržek, což způsobí,
že se v barelu objeví vzduchové bubliny.
Jakmile jsou vnitřní nádobky plné, bublání v
barelu přestane.
DŮLEŽITÉ: Po nasazení barelu zmáčkněte
kohoutky pro výdej horké a studené vody a
držte je tak dlouho zmáčknuté, dokud z nich
nezačne proudit voda. Poté kohoutky
zavřete.

CO BUDETE MUSET MÍT PO RUCE



DÁVKOVÁNÍ STUDENÉ VODY

VÝDEJNÍK VODY + PÍTKO PRO DOMÁCÍ MAZLÍČKY

Voda se zcela vychladí přibližně za 1 hodinu od počátečního nastavení.
Jakmile má voda požadovanou teplotu, kontrolka signalizující
chlazení se vypne.

Pro výdej studené vody s(skněte a podržte modré tlačítko. Výdej
zastavíte uvolněním s(sku.

DÁVKOVÁNÍ HORKÉ VODY

Voda dosáhne nejvyšší teploty přibližně za 12 minut po počátečním
nastavení. Jakmile dosáhne voda požadované teploty, kontrolka
signalizující ohřev se vypne.

Posuňte červenou dětskou pojistku zpět, poté s(skněte a podržte
tlačítko pro výdej horké vody. Výdej zastavíte uvolněním s(sku.

UPOZORNĚNÍ: Tento přístroj vydává vodu při teplotách, které mohou
způsobit těžké popáleniny. Zabraňte přímému kontaktu s horkou vodou.
Během výdeje vody nepouštějte dě( a domácí zvířata do blízkos(

výdejníku. Nikdy nedovolte dětem vydávat horkou vodu bez řádného a
přímého dozoru. Vypněte funkci ohřevu přepnu#m rychlého spínače
ohřevu na zadní straně přístroje do polohy VYPNUTO (OFF) nebo odpojte
zařízení ze sítě. Výrobek je určen pouze pro výdej vody. Nepoužívejte pro
jiné teku(ny.

DÁVKOVÁNÍ VODY DO MISKY PRO DOMÁCÍ MAZLÍČKY

Pokud je miska pro domácí mazlíčky umístěna na požadovaném
místě, s(skněte a podržte prostřední tlačítko, na níž je vy(štěna
tlapka, pro výdej vody s pokojovou teplotou do misky pro domácí
mazlíčky. Výdej zastavíte uvolněním s(sku. Voda bude vydána pou-
ze tehdy, pokud je nainstalována přihrádka pro domácí mazlíčky.

Chcete-li vyjmout misku z výdejníku, nejprve potáhněte misku
směrem nahoru, vysuňte ji a vyjměte z výdejníku.

VÝMĚNA BARELU

Vytáhněte prázdný barel z naražeče směrem nahoru.

Uchopte barel s vodou a odstraňte z víčka nálepku.

Barel opatrně zvedněte a zasuňte do naražeče. V případě potřeby
mírně přitlačte, aby se víčko zcela určitě prorazilo. Voda začne
proudit do vnitřních nádržek, což způsobí, že se v barelu objeví
vzduchové bubliny.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pro dosažení co nejlepší chu(, výkonu a hygieny vyčistěte naražeč,
ovládací prvky, narážecí trn a výpustě pokaždé, když měníte láhev s
vodou. Použijte čistý, měkký hadřík a potravinářský dezinfekční
prostředek.
Pravidelně vyprazdňujte a čistěte odkapávací misku a misku pro
domácí mazlíčky. Odkapávací miska a miska pro domácí mazlíčky jsou
vhodné pro my# v myčce.
DŮLEŽITÉ: Výdejník vody zapotřebí kompletně vyčis(t každé 3 měsíce.
Tento úkon svěřte odborné firmě, např. té, která vám dodává vodu v
barelech.

COOLER SERVICES CZ s.r.o.

Křížovnická 86/6, 110 00 Praha 1 Hlučínská 641, areál MSA a.s.
747 22 Dolní Benešov, CZCzech Republic

Sídlo: Provozovna:

IČ: 250 93 754 • DIČ: CZ25093754 • MS v Praze 49135 C

+420 733 533 709 info@coolerservices.cz) *

NÁVOD K OBSLUZE


