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Informácie pre obsluhu dávkovača vody 
 
Typ: ........................................................ 

 
Prosím venujte pozornosť pri čítaní tohto manuálu  
 
AQUAMAT – dávkovač vody 
 
Ďakujeme Vám za nákup tohto prístroja. Prosím prečítajte si tento návod dôkladne. Tento 
prístroj je zostavený tak, aby  Vám prinášal roky radosti a bezproblémového používania. 
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1.POPIS PRÍSTROJA 
 
Model YLR2 –4G 
(popis: viď. Anglický návod) 
 

1. Držiak na fľaše 
2. Signalizačný panel (červená – zapnuté - ohrev vody, zelená – zapnuté - chladenie 

vody, žltá – prístroj pod napätím) 
3. Tlačidlo s modrým označením – pre spustenie studenej vody 
4. Tlačidlo  s červeným označením – pre spustenie teplej vody 
5. Miska na zachytenie vody 
6. Vypúšťacie ventily (zadná strana) 
7. Zapínanie – vypínanie teplého okruhu (umiestnenie na zadnej strane) 
8. Zapínanie – vypínanie studeného okruhu (umiestnenie na zadnej strane) 
9. Prívodný kábel 

 
2. Inštalácia a bezpečnosť 

- používajte iba 3 alebo 5 galónové barely (11 alebo 19 litrov) 
- Aquamat je vybavený pre vašu bezpečnosť elektrickým káblom s koncovkou. 

Tento elektrický kábel musí byť zapojený do zásuvke v stene. Nepoužívajte 
predlžovací kábel. 

- Umiestnite tento prístroj na suché miesto, mimo dosah priameho slnečného 
žiarenia 
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- Nikdy nenakláňajte tento prístroj o viac ako  45°. Pri pohybe s prístrojom 
nechajte prístroj 12 hodín v kľude. Hlavne nezapínajte chladiaci okruh – je 
vybavený kompresorovým chladením. 

- Zachovajte minimálnu vzdialenosť 5 dm okolo prístroja pre ventiláciu 
- Nikdy nedávajte na prístroj horľavé látky 
- Vždy inštalujte aquamat na vodorovnú plochu 
- Nikdy nepoužívajte tento aquamat s vodou, ktorá je nebezpečná, škodlivá 

alebo neznáma 
- Používajte iba vodu, ktorá je zdravotne nezávadná 
- Pred prevádzaním údržby alebo čistením vždy vytiahnite elektrický kábel zo 

zásuvky 
 
3.Inštalácia fliaš s vodou 
 
Dôležité 

- vždy si umyte ruky 
- utrite čistou handričkou alebo obrúskom hrdlo fľaše 
- nedotýkajte a častí, ktoré prídu do styku s vodou 
- uistite sa, že spínače sú v polohe vypnuté (OFF) 
- barely s vodou môžete kúpiť od Vášho distribútora alebo z obchodu 

 
1. Zložte ochrannú nálepku zo zátky 
2. Zdvihnite a otočte barel dnom hore, bezpečne ho umiestnite na držiak fľaše 
3. Stlačte a držte tlačidlo na teplú a studenú vodu, pokiaľ nepotečie z oboch vývodov 

voda. Pred prvým použitím nechajte pretiecť asi 1 liter vody (pri ďalšom užívaní nie je 
nutné toto opakovať). 

4. Dajte zástrčku do zásuvky 
5. Zapnite spínače na prednej strane aquamatu na pozícii zapnuté (ON). Pri chladiacom 

okruhu dodržte  12 hodinový interval kľudu pri pohybe s prístrojom 
6. počkajte 30 min. na dosadenie optimálnej teploty studenej a teplej vody 

 
4. ODBER VODY 
 
Umiestnite téglik (pohár) pod vypúšťacím  ventilom a stlačte tlačidlo (modré pre studenú 
vodu, červené pre teplú vodu). Pokiaľ nenapustíte požadované množstvo vody, až potom 
uvoľnite tlačidlo. 
 
5.VYPUSTENIE VODY Z PRÍSTROJA  
 
Dôležité 

- Vypustite zásobník vody, pokiaľ prístroj nebudete používať dlhšiu dobu 
- Dajte spínače pre studený a teplý okruh do polohy vypnuté(OFF) a vyberte 

elektrický kábel zo zásuvky pred začatím tohto úkonu 
 

1. Vyberte barel s vodou 
2. Stlačte obe tlačidlo a držte pokiaľ vytečie všetka voda z vývodov 
3. Umiestnite nádobu (vedro) pod vypúšťacím ventilom v zadnej časti prístroja 
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4. Uvoľnite zátku vypúšťacieho ventilu a nechajte všetku vodu vytiecť do pripravenej 
nádoby. Potom zátku vypúšťacieho ventilu opäť nasaďte 

5. Vymeňte barel s vodou (viď. Inštalácia fliaš s vodou) 
 
 
 
 
¸ 
6.ČISTENIE PRÍSTROJA     
 
Dôležité: 

- Uistite sa, že vypínače jednotlivých okruhov sú v polohe vypnuté (OFF) 
a vytiahnite zástrčku zo zásuvky 

- Vonkajšie čistenie – vonkajšia časť prístroja môže byť čistená mydlom 
a vodou. Nikdy nepoužívajte kyslé chemikálie. 

- Čistenie kondezátora – odstráňte prach z kondezátorových trubičiek v zadnej 
časti prístroja. Pre lepšie čistenie si zakúpte špeciálnu kefku určenú k tomuto 
účelu 

- Čistenie misky na zachytenie vody – vyberte misku, odstráňte mriežku, očistite 
ju mydlom s vodou. Nechajte vyschnúť. Čistite pravidelne, v prípade väčších 
nečistôt používajte ocot. Po vyčistení vložte misku a mriežku na svoje miesto. 

- Čistenie zásobníka vody – aby sme zabránili ukladaniu zbytkov minerálov, 
ktoré môžu ovplyvniť chuť a tok vody, čistite tieto zásobníky pravideľne 

 
1. Uistite sa, že vypínače pre jednotlivé okruhy sú v polohe vypnuté (OFF) 
2. Odstáňte fľašu (barel) s vodou 
3. Odčerpajte vodu z prístroja 
4. Zrieďte 1 liter octu s 1 litrom vody 
5. Nasaďte barel s touto zmesou na prístroj 
6. Nechajte pôsobiť 20 min. stlčte oba vypínače na výdaj vody na dobu pokiaľ táto zmes 

z prístroja vytečie. Uvoľnite zátku vypúšťacieho ventilu na zadnej strane prístroja 
a nechajte zmes vytiecť, potom nasaďte ventil. 

7. Nasaďte barel s novou čistou vodou a opakujte bod 6. bez 20 min. čakania. Prístroj  sa 
týmto prepláchne a vyčistí 

8. Nasaďte ďalší barel, túto vodu už môžete používať. 
 
7.TECHNICKÉ PARAMETRE  
Výkon za hodinu Studená 

Teplá 
2,0 L 
4,0L 

Teplota vody  v zásobníku Studená  
Teplá 

<10°C 
>90<95°C 

Spotreba energie Studená 
Teplá 

108 W 
800W 
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8:NAJČASTEJŠIE  ZÁVADY  
 
Problém Možná príčina Navrhované riešenie 
 
Prístroj nefunguje -prázdna fľaša (barel) 

-zbytky minerálov zapchali prívod 
vody 
-vzduchová bublina 

- Nasaďte prázdnu fľašu 
-Viď čistenie prístroja 
 
-Stlačte tlačidlo pre odber 
vody 

Voda nie je 
dostatočne studená 

-Voda v zásobníku bola spotrebovaná 
 
-Prístroj je odpojený zo zásuvky 
-Tlačidlo pre zapnutie studeného 
okruhu je vypnuté 
- zmena polohy termostatu 

-  

-čakajte 30 min. na 
vychladenie novej vody 
-zapojte zástrčku do zásuvky 
-dajte tlačidlo do polohy 
zapnuté (ON) 
- otočte termostatom v smere 
hod. ručičiek o 1/4 

Prístroj je hlučný -Vypustenie vzduchu do fľaše 
-Prístroj je naklonený, stojí na 
nerovnom povrchu 
-Kompresor je v chode 

-ide o normálny jav 
-postavte prístroj na rovný 
podklad 
-ide o normálny jav 

Prístroj prepúšťa 
vodu 

-poškodená fľaša -inštalujte novú 

 
 
 


