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הוראות הפעלה



1. מערכת זו הינה מערכת להספקת מי שתייה חמים, קרים ומוגזים.
    ע”מ להתקינה יש לחברה לנק’ מים ולנק’ חשמל.

2. מערכת זו קלה לתחזוקה ולשירות.
3. מערכת זו מצוידת במדחס יעיל ורב עוצמה.

4. מכלי המים עשויים מנירוסטה, דבר המבטיח יעילות, איכות ועמידות לאורך זמן.

מאפייני המערכת

הוראות התקנה

נתוני המערכת

חיבור המערכת

יש למקם את המערכת במקום מישורי ויבש.
יש למקם את המערכת במקום מוצל ומוגן מפני השמש, במרחק של 15 ס”מ לפחות מהקיר האחורי.

מומלץ להתקין את המערכת במקום המרוחק ממוצרי חשמל אחרים כדי למנוע נזק בלתי צפוי, 
כגון:

הצפה, התחממות יתר, מניעת התחממות מוצרים קרובים וכו'.
פתח את ברזי המים והזרם בהם מים עד להעלמות בועות האוויר ויציאת מים.

חבר את החשמל למערכת.
הפעל מפסק מים קרים ולאחר כ-5 דקות הפעל מפסק מים חמים.

אזהרה!
בכל מקרה שיש הודעות ממשרד הבריאות או מהרשויות המוסמכות על מחדל בריאותי,

יש להרתיח את מי השתייה ולנהוג בהתאם להוראותיהם.

לחץ עבודה: 3-5 אטמוספרות )300,000-500,000( יחידות פסקל.
 W75 :הספק קירור

W1875 :הספק כללי W1800 :הספק חימום
מידות התחברות: ”1/2 – ”3/4

טמפרטורת מים חמים: מעל ל-85 מעלות
טמפרטורת מים קרים: מתחת ל-10 מעלות

HZ50-V230 :מתח עבודה
אקלים: טרופי

סוג גז: r134a משקל גז 40 גרם
IPX1 :רמת רטיבות

בחר ברז נוח לחיבור הזנת המים למערכת, הוסף ברז ניתוק )לצורך שירות/תיקון( וחבר את
צינור הזנת המים למערכת. במקרה ומצורפת למערכת יח’ לטיהור מים יש לחברה ע”פ ההוראות

המצורפות/הרשומות עליה. חשוב: לבצע שטיפה של הסננים לפני חיבורם למערכת.

פתח באיטיות את ברז הזנת המים, ודא כי אין נזילות מהחיבורים. לאחר יציאת המים מהברזים
)חם וקר( יש להפעיל את מתג המים החמים. ע”מ להפעיל את מערכת החימום. יש להשתמש 

בצינורות גמישים חדשים בהתקנה ואין לעשות שימוש במערכות ישנות של צינורות גמישים. יש 
להוציא 15 ליטר מים מהמכשיר לפני שימוש ראשוני.



להפעלת מערכת הקירור יש ללחוץ פעם אחת על כפתור המזיגה של המים הקרים. . 1
להפעלת מערכת החימום יש ללחוץ על כפתור HOT במשך 5 שניות רציפות או ללחוץ במקביל . 2

על כפתוח HOT וכפתור מנעול. 
למצב של מילוי אוטומטי יש ללחוץ על כפתור התכנות בגב המכשיר למשך 5 שניות רצופות . 3

עד להופעת המילה LANGUAGE ואז ללחוץ לחיצות בודדות על אותו כפתור עד להופעת 
 DOSING ולאחר מכן ללחוץ על כפתור ברז המים הקרים להופעת המילה DOSING המילה

 .DOSING OFF לכיבוי הפונקציה יש לחזור על הפעולה עד להופעת המילה .ON
לקביעת כמות המילוי יש לוודא שמצב ה-DOSING מופעל. יש ללחוץ לחיצה אחת על כפתור . 4

התכנות בגב המכשיר ולאחר מכן ללחוץ על כפתור המים/הסודה שרוצים לתכנת באופן רציף 
עד למילוי הכמות הרצויה. לאחר עזיבת הלחיצה, תישמר כמות המילוי באופן אוטומטי.

5 . .hot למזיגת מים חמים יש ללחוץ באותו זמן על כפתור המנעול ועל כפתור ה
למזיגת מים קרים יש ללחוץ על כפתור המסומן עם סמל קירור.. 6
כדי לקבל מים מוגזים יש ללחוץ על כפתור הבועות.. 7
כדי לקבל מים פושרים יש ללחוץ על הכפתור המסומן עם ארבע קווים.. 8
לשינוי טמפרטורה ולהפעלת מצב חיסכון באנרגיה יש ללחוץ על כפתור התכנות בגב . 9

המכשיר עד להופעת המילה LANGUAGE ומשם ללחוץ לחיצות בודדות עד להגעה לפונקציה 
המבוקשת וע"י לחיצות על ברז המים החמים או הקרים לתכנת את אותה הפונקציה המבוקשת 

וע"י לחיצות על כפתור המים הקרים או לפעולה הפוכה  על כפתור הפושרים. 
10 . SAVING O.K לשמירת התכנות החדש יש ללחוץ על כפתור התכנות בגב המכשיר עד להופעת

ואז ללחוץ במקביל על כפתור הקרים וכפתור הפושרים.
במכשיר זה הכפתורים הינם כפתורי מגע ולכן אין צורך ללחוץ בחוזקה.. 11
בכדי לנעול את לוח המקשים יש ללחוץ 5 לחיצות רצופות על כפתור המנעול כדי לבטל . 12

פונקציה זו יש לחזור על אותה פעולה.

הוראות הפעלה

הוראות חיבור מיכל CO2 למים מוגזים
יש לחבר עם צינור 4 מ"מ את מיכל ה- CO2 לנקודת החיבור בגב המכשיר/בחלק הקדמי, . 1

תלוי היכן ממוקם המיכל.
2 ..BAR 4-4.5 יש לכוון את וסת הלחץ על
יש לבדוק שהצינורות מחוברים טוב ע"י משיכה ורק לאחר מכן לפתוח את ברז המיכל.. 3
4 ..CO2-בזמן שהייה מחוץ לבית/עסק יותר מ-24 שעות יש לסגור את מיכל ה 

הערות חשובות
אין לנקות את המכשיר עם מים )למניעת התחשמלות( מומלץ לנקות את המכשיר באמצעות . 1

מטלית לחה ואחר כך לייבשו היטב.
אין לאפשר לילדים קטנים למשוך את ברז המים החמים.. 2
אין להזיז את המכשיר בגסות ואין להטות אותו לכל זווית הגדולה מ-45 מעלות.. 3
למים רותחים יש ללחוץ על כפתור SUPER HOT ורק לאחר כ-10 שניות למזוג מים לכוס.. 4
אזהרה – כיוון התרמוסטט יעשה ע”י טכנאי מוסמך בלבד.. 5
החברה לא תהיה אחראית על מכשיר שטופל ע"י מי שלא הוסמך והופנה על ידה.. 6
חובה להתקין מקטין לחץ מעל 4 אטמוספרות.. 7
אם פתיל זינה ניזוק יש להחליף אותו רק במעבדת שירות המאושרת על ידי חברתא.א . 8

מעיינות בע”מ.
בזמן שהייה מחוץ לבית/עסק )מעל 24 שעות( יש לנתק את המכשיר ממקור מים וחשמל . 9

.CO2-ולסגור את מיכל ה
היזהרו מחיקויים!. 10

11.   הודעה חשובה/אזהרה: באחריות הלקוח להחליף את הצינור 6 מ"מ מנקודת המים למכשיר הזנה  
         אחת לשנתיים-צינור זה עלול להתייבש ולהסדק. 



לפרטים ולהזמנות:

1-700-700-585
סמטת מעלה המגדל 7, אור יהודה

יבואן: א.א. מעיינות בע"מ

www.mwater.co.il
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