
 

 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUTORA WODY ZIMNEJ I GORĄCEJ 

 

1. Urządzenie elektryczne, nadaje się do użytkowania w gospodarstwie 
domowym, oraz w miejscach publicznych. 

2. Urządzenie musi stać stabilnie w pozycji pionowej, w miejscu suchym, 
chłodnym, wietrznym z dala od źródeł ciepła (typu: kaloryfer, piec itp.), oraz 
materiałów  
łatwopalnych i wybuchowych; nie narażać na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych. 

3. Przed podłączeniem do prądu należy założyć butlę z wodą zdejmując 
zabezpieczenie, odpowietrzyć i upewnić się, czy leci z kraników woda. 

4. Podłączyć urządzenie do prądu bezpośrednio wtyczką do gniazdka z 
uziemieniem; Nie należy modyfikować wtyczki, ani używać przedłużacza, aby 
uniknąć przegrzania, oraz zapalenia. 

5. Nie należy włączać, lub wyłączać urządzenia bezpośrednio za pomocą wtyczki, 
służą do tego włączniki zamontowane w obudowie. 

6. Gdy zielone światełko wyłącza się automatycznie, oznacza to, że temperatura 
zimnej wody wynosi około 5°C. 

7. Gdy czerwone światełko wyłącza się automatycznie, oznacza to, że 
temperatura ciepłej wody wynosi około 95°C. 

8. Urządzenie jest gotowe do pracy, wystarczy podstawić kubek i nalewać wodę 
za pomocą kraników; nadmiar wody w okapniku wylewamy unosząc go w górę. 

9. Jeżeli dystrybutor nie jest używany dłuższy czas należy wyłączyć urządzenie, 
wyjąć wtyczkę z gniazdka a następnie opróżnić zbiorniki z wodą (tzn. zdjąć butle z 
wodą, przycisnąć kraniki do momentu w którym przestanie lecieć woda). 

10. Wszelkie naprawy układów: elektrycznego, elektronicznego, wodnego, oraz 
przewodu przyłączeniowego mogą być dokonywane wyłącznie przez autoryzowany 
punkt serwisowy ABM Market FHU. Regulacji temperatury zimnej wody może 
dokonywać wyłącznie przeszkolona osoba. 

11. Urządzenie powinno być ustawione tak, aby była możliwa jego wentylacja tzn. w  
odległości 15 do 20 cm wolnej przestrzeni za dystrybutorem. 

12. Nie należy w jakikolwiek sposób przerabiać urządzenia (grozi utratą gwarancji). 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Jeżeli urządzenie nie pracuje prawidłowo, pomimo zastosowania się do powyższych  
rozwiązań  prosimy o kontakt z naszą firmą ABM Market FHU pod ne tel.: 602373742. 

 

 

Rodzaj zakłócenia 

 

Możliwe usterki 

 

Rozwiązanie problemu 

 

Urządzenie  

nie podaje wody 

 

 Butla jest pusta 

 Zabezpieczenie butli nie 
zostało usunięte 

 

 Zastąpić pustą butlę 
pełną 

 Usunąć zabezpieczenie 
butli 

 

Urządzenie nie grzeje 

lub/i nie chłodzi wody 

 

 Sprawdź czy urządzenie 
jest podłączone do prądu 

 Czas schłodzenia/ 
podgrzewania jest zbyt 
krótki  

 Funkcja grzania lub 
chłodzenia jest wyłączona 

 

 Podłączyć urządzenie do 
prądu 

 Spróbować po ok. 30 
minutach 
 

 Sprawdzić czy w 
urządzeniu dana funkcja 
nie została wyłączona 

Z urządzenia cieknie 

woda 

 Butla jest    pęknięta  Zastąp pękniętą butlę 
nową 


