SATURATOR WODY IRON
INSTRUKCJA OBSŁUGI

KONFIGURACJA PRODUKTU

Przycisk wtrysku gazu CO2
Wylewka CO2
Obudowa metalowa

PET butelka

Taca na wodę

Nabój CO2

JAK KORZYSTAĆ
Z NASZEGO URZĄDZENIA
USUWANIE TYLNIEJ POKRYWY
Chwyć tylną pokrywę prawą ręką, naciśnij
klawisz separacji palcem wskazującym
i popchnij w górę.
INSTALACJA SIŁOWNIKÓW
Przytrzymaj maszynę po lewej stronie, umieść
nabój w i obróć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
INSTALACJA TYLNEJ POKRYWY
Chwyć środkową tylną pokrywę prawą ręką
i naciśnij w dół.

INSTALACJA BUTELKI WODY
Wodę wlewamy do maksymalnej linii wodnej
wskazanej na butelce. Butelkę montujemy
przekręcają zgodnie z ruchem wskazówek
zegara.
GAZOWANIA
Naciśnij klawisz saturatora za każdym razem
przez 2-3 sekundy, zwolnij przycisk i poczekaj, aż zmniejszy się ciśnienie.
USUWANIE BUTELKI Z WODĄ
Po saturacji gdy pęcherzyki płyną w górę
w butelce z wodą, można ją usunąć, obracając w lewo.

UWAGI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
NIGDY nie używaj saturatora do gazowania
PŁYNÓW NIŻ ZWYKŁA WODA.

INNYCH

Podczas gazowania, niewielka ilość CO2 wypuszczana
przez zawory tworzy bańki.
Jeśli woda zawiera cukier lub inne związki, zawory nie
będą działały prawidłowo, a produkt może być potencjalnie niebezpieczny w użyciu. Nigdy nie dodawaj owoców,
lodu i soku do butelki z wodą.
Użyj dzbanka lub wymieszaj go bezpośrednio w szklance.
Przed napełnieniem jej wodą należy dokładnie przepłukać
butelkę.

Nie wkładaj owoców, warzyw ani
ziół do butelki
z wodą przed
saturacją.

Nigdy nie przechowuj butelki
w zamrażarce.

Nie wkładaj
aromatów ani
syropu do
butelki z wodą
przed saturacją.

Nie używaj
saturatora do
gazowania soku
ani mleka.

Nie wkładać lodu
do butelki z wodą
przed saturacją.

Nie używaj
saturatora
do gazowania
wina.

Nie używaj
saturatora do
ponownego
gazowania starej
wody sodowej.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
NIGDY NIE MYJ BUTELKI W ZMYWARCE
Butelka na wodę jest zaprojektowana tak, aby wytrzymać
ciśnienie do podwójnej ciśnienia roboczego karbonatora.
Jednak zdolność ta jest szybko niszczona, jeśli butelka jest
narażona na działanie ciepła powyżej 40 stopni Celsius.
Większość zmywarek pracuje w wysokich temperaturach,
dlatego nigdy nie wkładaj butelki do zmywarki.

WODĘ GAZOWANĄ NALEŻY PRZECHOWYWAĆ Z DALA
OD POTENCJALNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA.
Ten saturator do sody jest przeznaczony do stosowania
w temperaturze pokojowej. Jeśli cylinder robi się zbyt gorący, korzystanie z urządzenia może być niebezpieczne.

Nie umieszczaj
saturatora do
wody w pobliżu
słonecznego
okna.

Nie umieszczaj
saturatora do
wody w pobliżu
gorącego
grzejnika.

Nie umieszczaj
saturatora do
wody w pobliżu
otwartego ognia.

Nie używaj saturatora do wody
ekstremalnych
warunkach
pogodowych.

UWAGI
UWAGI DOTYCZĄCE PRACY MASZYNY
1. Należy zapoznać się z budową urządzenia wskazaną
w instrukcji obsługi
2. jeśli znajdziesz jakiekolwiek uszkodzenia, należy skontaktować się z producentem lub sprzedawcą.
3. Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję.
4. Woda z kranu nigdy nie powinna przekraczać najwyższego wskazanego poziomu wody.
5. Nie należy dodawać syropu itp.
6. Butelkę odkręcamy tylko wtedy, gdy saturator nie jest
w trybie pracy.
7. Nie należy odkręcać naboju bez uprzedniego usunięcia butelki z wodą.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
ZASTOSOWANIE ORAZ Użytkowanie SATURATORA
Po każdym użyciu należy dokładnie wyczyścić saturator,
bez używania ostrych narzędzi, aby uniknąć uszkodzeń.
1. Podczas transportu upewnij się, że nabój nie jest
umieszczony w saturatorze.
2. Jeśli nie będzie używany przez długi czas, należy wyczyścić urządzenie, wysuszyć i umieścić go w opakowaniu.

STOSOWANIE I UŻYTKOWANIE BUTELEK
1. Butelka na wodę wykonana jest z materiałów PET klasy
spożywczej i jest zwykle odporna na zarysowania.
2. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.
3. Do czyszczenia należy używać łagodnego detergentu,
4. Nie należy poddawać saturacji pustej butelki.
5. Jeśli butelka uległa deformacji lub uszkodzeniu, należy ją wymienić .

KONSERWACJA
SIŁOWNIKI DO UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI
1. Butle CO2 należy trzymać z dala od ostrych narzędzi,
ognia, prądu, itp.
2. Przechowuj nabój w cieniu.
3. Podczas korzystania z naboju jego powierzchnia szybko
się schładza, zwróć uwagę, aby zapobiec zmrożeniu rąk.
4. Butle nadają się do wielokrotnego napełniania, profesjonaliści będą sprawdzać, konserwować i testować
szczelność cylindra za każdym razem, gdy jest ponownie napełniany.

ZASADY GWARANCJI
1. Produkt jest objęty 2-letnią gwarancją.
2. Po zakupie, jeśli urządzenie zostanie zdemontowane
przez osobę nieupoważnioną, szkody spowodowane
nie są objęte gwarancją.
3. Używaj go wyłącznie z akcesoriami przeznaczonymi do
tego produktu .
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