
COSMETAL HI CLASS  
hálózati vízzel üzemelő ivóvíz automata berendezés család 

 

 

Használati Útmutató 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
                                                                              ( Opcionális )              ( Opcionális ) 

 

model szám model típus 

HI CLASS TOP30 IB AC C/C – hideg és szobahőmérsékletű vízadagoló 
berendezés HI CLASS TOP30 IB AC EC 

HI CLASS TOP30 IB ACWG C/C/CO2 - hideg és szobahőmérsékletű és szénsavas 
vízadagoló berendezés HI CLASS TOP30 IB ACWG EC 

HI CLASS TOP45 IB AC 
C/C – hideg és szobahőmérsékletű vízadagoló 
berendezés 

HI CLASS TOP45 IB ACWG 
C/C/CO2 - hideg és szobahőmérsékletű és szénsavas 
vízadagoló berendezés 

HI CLASS TOP45 IB ACHWG 
H/C/CO2 – hideg, meleg és szénsavas vízadagoló 
berendezés  



Előszó 
 

 

Vízvezetékre szerelhető ivóvíz-adagoló telepítésekor legyen körültekintő! 
 

Kérjük, vegye figyelembe:  

• A bemenő víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 30°C-ot. A berendezés kizárólag ivóvíz minőségű vízzel ellátott 

hálózatról működtethetők. A vízvezeték kiépítése a vízadagoló automata helyéig az ügyfél feladata. 

• A beüzemelést, a kezdeti és rendszeres fertőtlenítést, karbantartást a forgalmazónak szervizszolgáltatásként kell 

biztosítania a felhasználó részére. 

• A berendezéseket beüzemeléskor, valamint legalább 6 havonta fertőtleníteni kell. Fertőtlenítés, illetve karbantartás 

során kizárólag olyan vegyszer alkalmazható, amely megfelel a 201/2001. (X.2S.) Kormányrendelet, illetve a 38/2003. 

(Vll.7) ESzCsM-FVM KvVM együttes rendeletben leírtaknak. 

• Beüzemelés után a terméket át kell öblíteni, legalább 5-5 liter víz kifolyatása javasolt minden víztípusból. Hosszabb (1-

2 nap) üzemszünet után, a fogyasztás előtt a berendezést át kell öblíteni, legalább 3-3 liter kifolyatása szükséges 

mindegyik víztfpusból. Az átöblítés során nyert vizet ivóvízként, illetve ételkészítési céllal felhasználni nem szabad. 

• Amennyiben a hálózati vízadagoló típusok előtt vízkezelő egységet alkalmaznak, erre a célra kizárólag ivóvízbiztonsági 

engedéllyel rendelkező ivóvíz utótisztító kisberendezés, töltet alkalmazható, annak engedélyében szereplő 

alkalmazási feltételek betartása mellett. 

• A termékek közintézményekben történő, valamint közösségi célú alkalmazását az alábbi kiegészíti alkalmazási 

feltételek betartása mellett javasoljuk: 

- az alkalmazást a helyileg illetékes népegészségügyi hatóságnak be kell jelenteni; 

- legalább 3 havonta történő fertőtlenítési gyakoriság javasolt; 

- a kezelt víz minőségét rendszeresen, legalább évente vizsgáltatni szükséges arra akkreditált laboratóriummal, a javasolt 

vizsgálati paraméterek: telepszám 22°C, Pseudomonas aeruginosa, ammónium, nitrit; 

- a kezelt víznek a vizsgált paraméterek szempontjából meg kell felelnie a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet 1. 

mellékletében szereplő minőségi előírásoknak, telepszám 22°C tekintetében alkalmazandó beavatkozási határ 1OOO 

TKE/ml; 

- az elvégzett laboratóriumi vizsgálati eredményeket a helyileg illetékes népegészségügyi hatóságnak és másolatban az 

NNK.-nak meg kell küldeni, nem megfelelő eredmények esetén a szükséges beavatkozásokat soron kívül el kell végezni 

(pl. fertőtlenítés); 

- az elvégzett fertőtlenítésről és egyéb karbantartási műveletekről szerviznaplót kell vezetni; 

- a termék használati útmutatóját úgy kell elhelyezni, hogy az minden felhasználó számára elérhető legyen; 

 

• A termékek munkahelyeken történő alkalmazását az alábbi kiegészítő alkalmazási feltételek betartása mellett 
javasoljuk: 

- legalább 3 havonta történő fertőtlenítési gyakoriság javasolt; 

- az elvégzett fertőtlenítésről és egyéb karbantartási műveletekről szerviznaplót kell vezetni 

- a termék használati útmutatóját úgy kell elhelyezni, hogy az minden felhasználó számára elérhető legyen; 

 

 
 

 
Mint a víztisztító berendezés tulajdonosa, csak olyan területre telepítek felelősséggel ilyen berendezést,     ahol jó minőségű iható 

vezetékes víz áll rendelkezésre! 

 
 

A gép használatba vételét megelőzően javasoljuk, hogy gondosan olvassa el a jelen használati kézikönyvet. 

Kérjük, tartsa be a helyes üzemeltetés utasításait a kockázatok és sérülések elkerülése érdekében. 



Kérjük, a berendezés üzembe helyezése előtt gondosan olvassa el az alábbi utasításokat! 

 
 

 

 

 
1. Gépház 

2. Üzemben fényjelző led 

3. Kiadagoló nyílás (állítható magasságú) 

4. Csepptálca rács 

5. Csepptálca tartály 

17. Dátum 

18. Óra 

19. Energiatakarékos üzemmód 

20. Beállítások 

21. Szobahőmérsékletű víz érintő gomb 

22. Hidegvíz érintő gomb 

23. Melegvíz érintő gomb (opcionális) 

23.1 Melegvíz biztonsági retesz, gyerekzár 

(a két gomb egyidejű megnyomása szükséges) 

24. Szerviz igény jelzés 

25. Hőmérséklet kijelző 

26. Szódavíz érintő gomb (opcionális) 

27. Menü lista 

1. Berendezés bemutatása 
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6. Műszaki adattábla 

7. Melegtartály kapcsoló (opcionális) 

8. Főkapcsoló 

9. Tápkábel csatlakozó 

10. Csepptálca tartály leeresztő, elvezető cső csatlakozó 

11. Hűtőtartály (jégbank) vízszint jelző és leeresztő cső 

12. Használati víz bemeneti csatlakozó (¾ vagy 8mm) 

13. Hűtőtartály (jégbank) maximum vízszint jelzés 

14. Hűtőtartály (jégbank) vízfeltöltő nyílás és dugó 

15. Széndioxid bemeneti csatlakozó a nyomáscsökkentő után (1/4 vagy 6mm) 

16. Hideg víz áramlás szabályozó 

28. Kompresszor hűtőrács 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gép hátulja 
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Elektromos paraméterek:              TOP30    TOP45 
 

− Hálózati feszültség: 220V-240V/50Hz   220V-240V/50Hz 

− Hűtési teljesítmény: 350W    230/400/1200W 

− Fűtési teljesítmény: -     400W 

− Vízstop: Készüléken kívül kell beszerelni  Készüléken kívül kell beszerelni 

− Csepptálca tartály: 0,5 L    0,5 L 

− Termosztát: Manuális    Digitális 

− Működési visszajelzés: Led Fényjelzés (fehér, kék)  Digitális kijelző, Led fényjelzés 
 

Indirket hűtés: 
 

− Hűtőközeg: R134a/90gramm   R134a/90gramm 

− Szűrő: Kerámia    Kerámia 

− Elpárologtató: Vörösréz    Vörösréz 

− Kapilláris cső: ID 0,68x1.950mm Vörösréz  ID 0,68x1.950mm Vörösréz 

− Hűtőtartály térfogata: 4,0 L (Ice bank sytem)   4,0 L (Ice bank sytem) 

− Hűtési kapacitás: 30 l/óra    45 l/óra 

− Hidegvíz hőmérséklet: +3~+10°C    +3~+10°C 

− Csap: Mágnesszelep   Mágnesszelep 
 

Fűtés: 
 

− Meleg víztartály térfogata:  -     2,0 L 

− Fűtési kapacitás:  -     15 L/óra 

− Meleg víz hőmérséklete:  -     75-95°C 

− Biztonsági védelem: -     95°C max határérétékű bimetál 

− Csap:  -     Biztonsági reteszelésű mágnesszelep 
 

Szóda: 

− Szódatartály térfogata: 1,0 L    1,0 L 

− Szódavíz kapacitás: 100 l/óra    100 l/óra 

− Hidegvíz hőmérséklet: +5~+15°C    +5~+15°C 

− Csap: Mágnesszelep   Mágnesszelep 
 

Széndioxid gáztöltet: 
 

− Maximális töltési tömeg: 3,75 kg, 5 kg, 10 kg   3,75 kg, 5 kg, 10 kg 

− Nyomásérték: 4,5 bar    4,5 bar 

− Palack elhelyezése: Gépen kívül    Gépen kívül 
 

Vízszűrés: 
 

− Előszűrő 5 micron (opcionális) 

− Aktív szén szűrő (opcionális) 

− Utószűrő 1 micron (opcionális) 

− Ultraszűrő (opcionális) 

− Maximális hálózati víznyomás 3,0 bar (nyomáscsökkentő használatával 2,5 bar) 

− Szűrőrendszer utáni víznyomás 0,5 bar 
 

Fizikai adatok: 
 

− Méretek:                  26x52x41cm   40x54x34cm 

− Súly:                  28 kg    32 kg

2. Műszaki adatok: 
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3. Üzembe helyezés 
 

• A forgalmazónak vagy megbízottjának a vízadagolók 
fertőtlenítését és átöblítését az üzembe helyezés előtt 
el kell végezni. A fertőtlenítés, illetve karbantartás 
során kizárólag olyan vegyszer alkalmazható, amely 
megfelel a 201/2001.(X.25.) Kormányrendelet, illetve 
a 38/2003.(VII.7) ESzCsM-FVM-KvVM együttes 
rendeletben leírtaknak. 

• A berendezés kicsomagolását követően győződjön meg a 
készülék épségéről és az elektromos kábel 
sértetlenségéről. Amennyiben ezeket kifogástalan 
állapotban találta, akkor kezdheti meg csak a 
beüzemelést az alábbiak szerint. 

• FIGYELMEZTETÉS! Amennyiben az elektromos kábel 
sérült a gép használatát azonnal be kell szűntetni és 
vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal! 

• Helyezze a vízadagoló automatát szilárd padlóra, 
vízszintes felületre. 

• Tartson 10 cm távolságot a faltól a hűtőrács jó 
szellőzésének biztosítása érdekében. 

• Tárolása száraz hűvös környezetben, gyúlékony, illetve 
robbanékony anyagoktól távol. 

• Ne helyezze olyan helyre, ahol a berendezést fröccsenő 
víz érheti. 

• A berendezéshez tartozó villamos csatlakozót ne 
módosítsa, illetve ne használjon hosszabbító kábelt a 
túlmelegedés és esetleges tűz elkerülése végett. 

 
Vízvezeték felszerelése: 

1)   Szerelje szét az eredeti hálózati vízcsapot, szereljen 
fel egy háromágú foglalatot és egy bemeneti 
golyóscsapot. Lásd az alábbi rajzot. 

Háromágú foglalat 
 

 
 

2) Csatlakoztassa az ¼” méretű PE vízcső egyik végét az 
¼” méretű bemeneti golyóscsapra, majd a másik végét 
a bemeneti csatlakozóhoz. Figyeljen, hogy a tömítések 
mindenhol tökéletesen zárjanak a szivárgás mentes 
csatlakoztatás érdekében. Lásd alábbi rajzot. 

 
 

 

• FIGYELMEZTETÉS! A vízvezeték sikeres csatlakoztatás 
esetén nyissa ki a vízcsapot és töltse fel a jégbankot, a 
szintjelzőn jelzett maximális vízszintig, majd 
csatlakoztassa a vízbemeneti csatlakozóhoz. A készülék 
vezetékeinek feltöltődése automatikusan megindul. 
Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás. Vízszivárgás esetén 
áramtalanítsa a készüléket és zárja el a víz bekötés 
főelzáró csapját majd a szervizajtó kinyitását követően 
szüntesse meg a szivárgást. Törölje szárazra a gép 
belsejét. A szivárgás megszüntetését követően nyissa ki 
a főelzáró csapot és indítsa újra a készüléket. 

• FIGYELMEZTETÉS! Minden esetben ellenőrizze, hogy a 
készülék fő kapcsoló kikapcsolt állapotba legyen a 
dugaszoló aljzatba való csatlakoztatás előtt. (lásd Gép 
hátulja ábra) 

• Csatlakoztassa a hálózati kábelt a dugaszoló aljzatba. Ezt 
követően kapcsolja be a főkapcsolót. A nyomógombok 
led fényjelzése bekapcsol. 

• FIGYELMEZTETÉS! Minden esetben ellenőrizze, hogy a 
tartályok megfelelően feltöltődtek-e vízzel, úgy, hogy a 
hideg, szobahőmérsékletű és szódavíz nyomógomb 
megnyomásával vizet enged ki a berendezésből. Üzembe 
helyezés előtt öblítse át a tartályokat 5-5-liter víz 
kiengedésével minden víztípusból. 

• Amikor a hidegvíz vezeték teljesen feltöltődött, állítsa 
be a kívánt hidegvíz hőfokot a gép hátulján elhelyezett 
termosztát forgókapcsoló megfelelő irányba való 
elfordításával. (lásd Gép hátulja ábra) 

• Végezetül csatlakoztassa a széndioxid 
nyomáscsökkentőn keresztül a széndioxid palackot a 
készülékhez, és üzemelje be szabályszerűen (Széndioxid 
palack beüzemelés 4.pont) alapján és a készülék máris 
kész a használatra. 

• A beállítást követően 60 perc szükséges ahhoz, hogy a 

hidegvizes tartály elérje a kívánt hőmérsékletet. 

• FIGYELMEZTETÉS! Ne indítsa vagy állítsa le a 
berendezést a villamos csatlakozó hálózatba 
bekötésével, vagy annak eltávolításával. 

• Amennyiben szobahőmérsékletű vizet kíván 
fogyasztani, a poharat helyezze a víz csepptálcára és 
nyomja meg a megfelelő gombot, amíg a kiengedett víz 
mennyisége el nem éri a kívánt mértéket. Ezen vízfajta 
korlátlan mennyiségben adagolható. 

• Amennyiben hideg vizet kíván fogyasztani, a poharat 
helyezze a víz csepptálcára és nyomja meg a megfelelő 
gombot, amíg a kiengedett víz mennyisége el nem éri a 
kívánt mértéket. Az egyszerre kiengedhető kellően 
hideg víz mennyisége 2 liter. (Ekkora mennyiség után 
kérem, várjon pár percet, amíg a víz ismét lehűl a 
megfelelő hőfokra! A gyors lehűtést a jégbank segíti.) 

• Amennyiben szódavizet kíván fogyasztani, nyomja meg 
a szódavíz gombot. A szódavíz gombot tartsa nyomva 
folyamatosan, amíg el nem éri a kívánt mennyiséget. Az 
egyszerre kiengedhető kellően hideg szódavíz 
mennyisége 2 liter. (Ekkora mennyiség után kérem, 
várjon pár percet, amíg a víz ismét lehűl a megfelelő 
hőfokra! A gyors lehűtést a jégbank segíti.) 

• Amennyiben melegvizet kíván fogyasztani, nyomja meg 
a gyerekzár gombot, majd a melegvíz gombot. A 
melegvíz gombot tartsa nyomva folyamatosan, amíg el 
nem éri a kívánt mennyiséget.  
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4. Széndioxid (CO2) gázpalack beüzemelés és csere 
 

 

• A CO2 gázpalack cseréjét körültekintéssel végezze el 
az alábbi lépések szerint! 

• Amikor a CO2 palack nincsen beüzemelve vagy a CO2 
gáz kifogyott, a készülék már csak szénsavmentes vizet 
adagol. 

• Áramtalanítsa a készüléket, mielőtt a CO2 palackot 

kicseréli. 
• Ezen asztali készülék CO2 palackot nem tartalmaz, így 

azt a gép közelében elhelyezett tároló helyen találja. 
Nyissa ki a tároló helyet, ekkor már hozzáfér a CO2 
palackhoz. 

• Zárja el a palackot, tekerje be a CO2 gázpalack 
sarokszelepet ütközésig. 

• Oldja ki a CO2 gázpalack rögzítő övet. 

• Vegye ki a CO2 gázpalackot a tároló helyről. 

• Lazítsa meg és vegye le a nyomáscsökkentőt a 
palackról. 

• Cserélje ki a CO2 palackot egy újra. 

• Ellenőrizze a palack és a sarokszelep sértetlenségét. 

 

• Helyezze fel az új palackra a nyomáscsökkentőt a 
CO2 gáz tömítőgyűrű használatával és szivárgás- 
mentesen szorítsa meg a szükséges szerszámmal. 

• Helyezze vissza a CO2 gázpalackot a tároló helyre. 

• Rögzítse a palackot a CO2 gázpalack rögzítő övvel. 

• A rendszer légtelenítését végezze el a szódagomb 
megnyomásával, mindaddig, míg víz nem kezd el 
távozni rajta. Ekkor a szódatartály légtelenítése 
tökéletesen megtörtént. 

• Nyissa   ki    a    CO2    gázpalackot    a    sarokszelep 
elfordításával. Ellenőrizze a nyomásértéket, 5 bar. 

• Ellenőrizze, nincsen-e szivárgás! 

• Zárja vissza a tároló hely ajtaját. 

• Helyezze áram alá a készüléket. 

• Nyomja meg a vezérlő panel szóda gombját és 
ellenőrizze, hogy a szódavíz funkció most már 
megfelelően működik-e? 

• Probléma esetén lépjen kapcsolatba a készülék 
üzemeltetőjével! 

5. Tisztítás, karbantartás 
 

 

• A    folyamatos tisztaság fenntartása érdekében 
rendszeresen tisztítsa, fertőtlenítse a berendezést. 

• Minden esetben áramtalanítsa a készüléket tisztítás 
karbantartás előtt. 

• Amennyiben por, vagy más idegen anyag felgyülemlett 
a berendezés burkolatán vagy a hűtőrács felületén, 
akkor törölje le puha nedves ronggyal. 

• Ne használjon súrolószert, illetve erősen maró vegyi 
anyagokat, ugyanis megsértheti vele a berendezés 
anyagát. 

• A víz kiadagolás környezetét folyamatosan tartsa 
tisztán! A csepptálcát napi rendszerességgel tisztítsa és 
mosogassa el megfelelő fertőtlenítőszer használatával 
igény szerint. A csepptálca tartályt 

 
telítődését esetén ürítse ki. 

• A berendezést napfénytől védett, hűvös, száraz 
helyen javasolt tárolni. 

• A használat során a vízadagolókat tartállyal együtt 
legalább 3 havonta fertőtleníteni szükséges, amit a 
forgalmazó szerviz szolgáltatás keretében 
megrendelés esetében biztosít. Fertőtlenítés, 
illetve karbantartás során kizárólag olyan vegyszer 
alkalmazható, amely megfelel a 201/2001.(X.25.) 
Kormányrendelet, illetve a 38/2003.(VII.7) ESzCsM- 
FVM-KvVM együttes rendeletben leírtaknak. 

• Hosszabb (1-2 nap) üzemszünet utáni használat 
előtt, legalább 3-3 liter vizet ki kell engedni a 
berendezésből minden víztípusból. Az így kapott 
vizet ivóvízként, illetve ételkészítési céllal 
felhasználni nem szabad. 

6. Biztonsági előírások: 
 

 

• A készüléket csak földelt dugaszoló aljzatba szabad 
csatlakoztatni. 

• Csak akkor alkalmazzon POU víztisztító berendezést, 
ha a vezetékes vízellátás megfelel az előírásoknak, 
hatóságilag bevizsgált és biztonsággal 
fogyaszthatónak minősített. 

• Amennyiben a gép alatt víztócsát lát, ne lépjen bele! 
Áramtalanítsa a készüléket! A hibát mielőbb jelezze 
az üzemeltetőnek! 

 

• Abban az esetben, ha a hálózati vízadagoló berendezés 
előtt vízkezelő egységet kell beszerelni, erre a célra 
kizárólag ivóvízbiztonsági engedéllyel rendelkező 
ivóvíz utótisztító kisberendezés, töltet alkalmazható, 
annak engedélyében szereplő alkalmazási feltételek 
betartása mellett 

 
 

További kérdések esetén, kérem lépjen a forgalmazóval kapcsolatba. 
Elérhetőségek: 

• Internet: www.clearwater.hu 

• E-mail: info@clearwater.hu 

• Vevőszolgálat: 06-27-542-400 

http://www.clearwater.hu/
mailto:info@clearwater.hu

