I. Részek
IV. Elhelyezés
1. Biztonsági tető
2. Fűtő lámpa
3. Hűtő lámpa
4. Melegvíz kar
5. Hidegvíz kar
6. Csepegtető tálca
7. Fertőtlenítő

8. Hűtés szabályozó
9. Hideg kapcsoló
10. Meleg kapcsoló
11. Időkapcsoló
12. Radiátor
13. Elektronika
14. Szennyeződés gátló

1.
Szabadon tárolja ( sok hely legyen körülötte)
2.
Védje a napsütéstől , a faltól min.15cm-re tárolja
3.
Az esetleges elázás miatt a bútoroktól stb. megfelelő
távolságban tárolja
4.
A gép legyen kikapcsolva
V. Üzemeltetés

II. Fontos
1.
Ne csatlakoztassa a dugót amíg víz jön a piros csapból
2.
Győződjön meg arról, hogy az elektromos berendezések
megfelelően működnek -e
3.
Egy idő után húzza ki a csatlakozót és ürítse ki a csepegtető
tálcát
4.
Amíg az Ózon generátor működik ne nyissa ki az ajtót, csak
leállás után 1 órával

1.
Távolítsa el a címkét a kupakról
2.
Függőlegesen helyezze a ballont a tüskére és nyomja addig
amíg a víz ki nem jön a csapon
3.
Csatlakoztassa a konnektorba majd fordítsa el a kapcsolót (ne
ugyanabban az időben) a gép bekapcsolásához. Ezután a két lámpa
felgyullad
A gép automatikusan biztosítja a vizet. Ha más hőmérsékletet
szeretne beállítani kérjük indítsa újra

III. Tulajdonságok

VI.

1.
A Víz hőmérséklete az igényeknek megfelelő ( kávé, tea,
hotelok és iskolák ellátása)
2.
Két, három ill. öt gallon tiszta vagy újra tisztított víz
használható forrásként
3.
A megfelelő technikának köszönhetően lehetőség van a gyors
hűtésre és hatékonyságra
4.
A tartály rozsdamentes acélból készült
5.
Az Ózongenerátorba beépített fertőtlenítő megöli a
baktériumokat

1.
Kizárólag tiszta vizet használjon
2.
Szorosan zárja be a kabin ajtaját és állítsa az időt 0-30 percre
és indítsa el az ózon generátort. I órán keresztül tartsa zárva az ajtót
3.
Rendszeresen tisztítsa a Kabint

Fertőtlenítő kabin használata

VII.

Tisztítás

1.
2.

Tisztítsa ki és szárítsa meg a kabint használat előtt.
Fordítsa el a hűtőkapcsolót induló állásba (zöld)

3.
Kérjük ne rakjon semmit a kabinba első használatkor ( 2 órán
keresztül). Majd rakja az árut a kabinba
VIII. Figyelmeztetés
1.
Veszélyes: Ne távolítsa el a vezetékeket illetve a ne húzza ki
a dugót működés közben
2.
Ne használjon vizet a tisztításhoz, kizárólag valami puha
anyagot
3.
Gyerekeket tartsuk távol a meleg víz kartól
4.
Tartsa szárazon és tágas helyen
5.
Függőleges helyzetben tárolja
6.
Ne cserélje ki a biztosítékot
IX.

Hogyan Tisztítsuk

1.
Első használatkor kapcsolja le és vegye ki a ballont. Öntse ki
a csepegtetőből a vizet.. Majd tegye vissza a ballont ,nyomja le a
melegvíz kapcsolót és várja meg amig a víz kijön belőle.
2.
Ha Újra tisztított vagy ásványvizet használ 2% -al többször
tisztítsa a gépet.
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