
 
 
 

7. Čistěte a vysušujte 
pravidelně zásobník na 
odpadovou vodu. 

8. Nikdy přístroj nenahýbejte 
více jak o 45°. 

 

 
9. Nasazování lahve na trn: 

a) sejměte hygienický kryt, 
b) otočte lahev hrdlem dolů, 
c) nasaďte lahev kolmo na napouštěcí trn, 
d) při nasazení na trn se lahev sama 

usadí a víčko je připraveno  
vypouštět vodu. 

  
Upozornění: Nesnímejte hygienický uzávěr z prázdné lahve. 
Tento uzávěr zajišťuje čistotu lahve. Pracovník provádějící 
výměnu lahví nesmí přijmout žádnou lahev s poškozeným 
uzávěrem. Nesnímejte prázdnou lahev, dokud nemáte 
k dispozici plnou, zabráníte tím znečištění napouštěcího trnu. 
Nepoužívejte jinou vodu nežli tu, která je dodávaná 
ve speciálních lahvích. 
 

 

 

 
AUTOMAT NA VODU EV 

NÁVOD K POUŽITÍ 
 
 

POPIS VŠECH ČÁSTÍ PŘÍSTROJE 
 

1.  Trn pro nasazení lahve 
2.  Kontrolka horké vody 
3.  Kontrolka studené vody 
4.  Kohout horké vody (červený) 
5.  Kohout studené vody (modrý) 
6.  Nádržka na odpadovou vodu 
7.  Vypínač ohřevu 
8.  Vypínač chlazení 
9.  Výpustný ventil horké vody 
10. Výpustný ventil studené vody 
11. Síťový přívod 
12. Pohotovostní režim 
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            INSTALACE 
 

1. Postavte p	ístroj na rovnou 
pevnou plochu. 

 

2. Umíst
te jej min. 5 cm od zdi, 
aby mohl být dob	e v
trán. 

 

3. Neumís�ujte ho do blízkosti 
topných t
les, p	ímého 
slune�ního svitu anebo plynu. 

 
 

4. Jestliže je sí�ový p	ívod 
tohoto spot	ebi�e poškozený, 
musí být jeho vým
na 
provedena pouze v servisním 
st	edisku. 

 

NÁVOD K POUŽITÍ 
 

1. Ujist
te se, že zapínáte 
p	ístroj do zásuvky, jejíž 
instalace a jišt
ní odpovídá 
platným normám. Nap
tí 
v zásuvce musí odpovídat 
jmen. hodnot
 na typovém 
výrobku. 

 

2. Pro typ JX-YL1-B1-5. 
Zapojte do zásuvky nejmén
 
5 minut po instalaci p	ístroje. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

3. Ujist
te se, že p	ístroj není 
umíst
n v sousedství 
tepelného zdroje. 

 

4. Nikdy nezapínejte p	ístroj 
pokud je nasazená lahev 
prázdná a voda voln
 
neprotéká ob
ma kohouty. 

 
 

 
 
 

5. Nepoužívejte jinou vodu, nežli 
ve speciálních lahvích. 
Nedoplovat lahve žádnou 
jinou tekutinou kv�li možnosti 
poškození p	ístroje a 
nedodržení hygieny. 

 
 

 
 
 

6. Uvedení p	ístroje do chodu:  
Po nasazení lahve na p	ístroj 
a  napln
ní obou nádrží 
vodou, zapojte p	ístroj do 
zásuvky a  stla�te vypína�e 
oh	evu a chlazení  (tla�ítka na 
zadním panelu dle popisu 
�ásti p	ístroje �. 7 a 8). 
Kontrolka p	i oh	ívání a 
chlazení  vody svítí žlut
. Po 
oh	átí kontrolka  zm
ní barvu 
na �ervenou a u  chlazení 
kontrolka zm
ní barvu na 
zelenou. U nov
jších typ� 
p	ístroj� po zapnutí oh	evu a 
chlazení svítí  diody �erven
 u 
teplé vody a zelen
  u 
studené vody. Po nah	átí a  
vychlazení vody kontrolky 
zhasnou. 

  


