
Kezelési útmutató 

WS 820C vízadagoló automata 

 

1. enyhe szóda 

2. erős szóda 

3. „gyermekzáras” biztonsági meleg víz csap  

4. hideg víz csap 

5. víz csepptálca 

6. szóda adagoló nyílás 

7. szóda csepptálca 

 

- Amennyiben hideg vizet kíván fogyasztani, a poharat helyezze a víz csepptálcára és nyomja le a hidegvíz 

csapot,amíg a kiengedett víz a kívánt mennyiséget el nem éri. Az egyszerre kiengedhető hidegvíz maximális 

mennyisége 1,5 l. ( Ekkora mennyiség után kérem, várjon 30 percet, amíg a víz ismét lehűl a megfelelő 

hőfokra!) 

- Amennyiben meleg vizet kíván tölteni, a poharat helyezze a víz csepptálcára és „gyermekzáras” biztonsági 

csap esetén először nyomja befelé, majd lefelé a kart, amíg a kiengedett víz a kívánt mennyiséget el nem éri.  

- Egyszerű meleg viz csap esetén nyomja le a meleg víz csapot, amíg a kiengedett víz a kívánt mennyiséget el 

nem éri.  Az egyszerre kiengedhető meleg víz maximális mennyisége közel 2 liter. 

- Amennyiben szódavizet kíván fogyasztani, a poharat helyezze a szódaadagoló nyílás alá a szóda csepptálcára. 

Az enyhe szóda illetve erős szóda gomb megnyomásával választhat a kétféle erősségű szódavíz közül. A 

gomb megnyomása után a gép az adagolónyílás alá helyezett pohárba adagolja a kiválasztott erősségű 

szódavizet. A kiadagolt szódavíz mennyisége minden gombnyomás után 2 dl ( 1 pohár ). Az egymás utáni 

gombnyomásokkal  kiengedhető hideg szódavíz mennyisége 1,5liter. 

 

Biztonsági előírások: 

 

- Ne nyúljon, a meleg víz csap alá, miközben engedi a vizet! 

- A meleg víz (80-90 Celsius fok) sérülést okozhat! . Ilyen esetben azonnal a forrázott testrészt hideg vízzel hűteni 

kell és orvoshoz kell fordulni. 

-  Amennyiben a gép alatt víztócsát lát, ne lépjen bele! Áramtalanítsa a készüléket! 

              A hibát jelezze az üzemeltetőnek! 

- A vízadagoló automata csak rendeltetésének megfelelő célra használható! 

- A berendezésnek ne támasszon semmit és ne támaszkodjon rá. 

- Tilos  gép burkolatát megbontani, tilos belenyúlni. 



- Amennyiben a használat során, vagy nem rendeltetésnek megfelelő használat okán a berendezés valamely 

kezelő eleme meghibásodna, letörne, stb. a berendezést az elektromos hálózatról le kell választani (a fali 

villamos csatlakozót az aljzatból ki kell húzni) és a Vevőszolgálatot értesíteni kell. 

- A berendezés külső részeinek tisztán tartása során nedves puha ruha használható. Tilos súrolószerrel, 

benzinnel, vegyi anyaggal törölgetni. 

- Bármely jellegű hiba észlelése után a berendezés áramtalanítása után a Clearwater Kft. Vevőszolgálatát 

értesíteni kell. 

 

 

 

- Vevőszolgálat: 06-27-542-400  



Kezelési Útmutató 
BCW1HSY (Lemez oldalú Carbo) 

 

1. Erős szóda 
2. Enyhe szóda 
3. Hidegvíz csap  
4. Melegvíz csap 
5. Víz csepptálca 
6. Szóda csepptálca 
 

- Amennyiben hideg vizet kíván inni a poharat, helyezze a víz csepptálcára és nyomja be a 
hidegvíz csapot, míg a kiengedett víz a kívánt mennyiséget el nem éri. Az egyszerre 
kiengedhető hidegvíz maximális mennyisége 1,5L. ( Ekkora mennyiség után kérem, várjon 30 
percet, amíg a víz lehűl a megfelelő hőfokra) 

- Amennyiben meleg vizet kíván tölteni a poharat, helyezze a víz csepptálcára és nyomja be a 
melegvíz csapot, míg a kiengedett víz a kívánt mennyiséget el nem éri.   

        Az egyszerre kiengedhető meleg víz maximális mennyisége közel 2L.  
- Amennyiben szódavizet kíván inni a poharat, helyezze a szódaadagoló nyílás alá a szóda 

csepptálcára. Az enyhe szóda illetve erős szóda gomb megnyomásával választhat a kétféle 
erősségű szódavíz közül. A gomb megnyomása után a gép az adagolónyílás alá helyezett 
pohárba adagolja a kiválasztott erősségű szódavizet. A kiadagolt szódavíz mennyisége 
minden gombnyomás után 2 dl ( 1 pohár ). Az egymás utáni gombnyomásokkal  kiengedhető 
hideg szódavíz mennyisége 1,5L. 

-  
Biztonsági megjegyzések: 

- Ne nyúljon, a meleg víz csap alá, miközben engedi a vizet! 
- A meleg víz (80-90 Celsius fok) sérülést okozhat! . Ilyen esetben azonnal a forrázott testrészt 

hideg vízzel hűteni kell és orvoshoz kell fordulni. 

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

- A vízadagoló automata csak rendeltetésének megfelelő célra használható! 
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- A berendezésnek ne támasszon semmit és ne támaszkodjon rá. 

- Tilos  gép burkolatát megbontani, tilos belenyúlni. 

- Amennyiben a használat során, vagy nem rendeltetésnek megfelelő használat okán a 

berendezés valamely kezelő eleme meghibásodna, letörne, stb. a berendezést az elektromos 

hálózatról le kell választani (a fali villamos csatlakozót az aljzatból ki kell húzni) és a 

Vevőszolgálatot értesíteni kell. 

- A berendezés külső részeinek tisztán tartása során nedves puha ruha használható. Tilos 

súrolószerrel, benzinnel, vegyi anyaggal törölgetni. 

- Bármely jellegű hiba észlelése után a berendezés áramtalanítása után a Clearwater Kft. 

Vevőszolgálatát értesíteni kell. 

 

- Vevőszolgálat: 06-27-542-400  
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