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 Vui lòng bảo quản sách hướng dẫn này để dùng khi cần.

 Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

 Hình ảnh sản phẩm chỉ để tham khảo, chi tiết xem sản phẩm thực tế.

 Lần đầu tiên sử dụng thiết bị, Đặt bình nước vào máy, kiểm tra khi nước đã xuống

tới khóa vòi nóng , vòi lạnh mới  bật công tắc nóng công tắc lạnh phía sau
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Lưu ý:

Cây nước này phù hợp với bình nước 3 – 5 gallons (tương đương 11 – 19 lít). Không

dùng với nước cứng không đảm bảo an toàn vệ sinh. Nhiệt độ làm việc 10 ~ 32=C, độ ẩm

tương đối không quá 90%.

Khi cây nước không hoạt động, các đèn báo trên cây nước không sáng cần liên hệ ngay

với bộ phận kỹ thuật của nhà cung cấp để họ tới kiểm tra và xử lý

Những người (bao gồm trẻ em) bị khuyết tật hoặc thiểu năng hoặc thiếu kiến thức và kinh

nghiệm không được sử dụng thiết bị, trừ khi được giám sát hoặc được hướng dẫn sử dụng

thiết bị bởi người có kinh nghiệm đã từng sử dụng

Trẻ em không được đùa nghịch gần thiết bị.

Nếu nhiệt độ môi trường thấp hơn nhiệt độ yêu cầu, thiết bị sẽ có hiện tượng đóng đá. Để

xử lý vấn đề này, cần tắt nguồn (rút phích điện ra) rồi đặt thiết bị vào môi trường yêu cầu

trong 2 tiếng, đá sẽ tan ra và thiết bị có thể làm việc bình thường trở lại.

Để tránh nguy hiểm do thiết bị được lắp đặt không chắc chắn, cần phải lắp đặt thiết bị

theo hướng dẫn.

Không được để các dụng cụ , vật liệu điện bên trong ngăn chứa đồ của cây nước để tránh

hư hỏng các thiệt bị bên trong .Ngăn chứa đồ chỉ dùng để chứa những vật dụng đồ đạc

được nhà sản xuất cho phép



A. Cấu tạo thiết bị

stt Tên gọi stt Tên gọi

1 Giá đỡ bình nước 9 Dây điện

2 Đèn báo đun nóng 10 Công tắc làm lạnh

3 Đèn báo nguồn 11 Công tắc đun nóng

4 Đèn báo làm lạnh 12 Bộ ổn nhiệt

5 Vòi nước lạnh 13 Giàn lạnh

6 Vòi nước nóng 14 ống thoát

7 Khay chứa nước 15 Dây mát

8 Ngăn chứa hoặc không có ngăn

B. Giới thiệu chức năng

Dòng thiết bị này đáp ứng yêu cầu làm nóng và lạnh nước uống. Phù hợp dùng trong nhà

và nơi công cộng.

Được áp dụng công nghệ cách nhiệt đặc biệt, thiết bị này có thể giảm thiểu trao đổi nhiệt

giữa nước nóng và nước lạnh.



C. Hướng dẫn vận hành

1. Xé nhãn dán trên bình nước.

2. Úp ngược bình nước vào giá đỡ bình nước (phần

trên cùng của thiết bị), rồi mở vòi đỏ cho đến khi

nước chảy ra.

3. Cắm phích điện vào ổ, rồi bật công tắc nguồn. Đèn báo sẽ sáng ngay khi máy làm

việc.

4. Khi bình hết nước, dùng hai tay nhấc thẳng bình ra rồi thay bình mới vào.

5. Khi dùng chức năng tiệt trùng, phải xoay công tắc hẹn giờ, đặt 15 phút cho chế độ

bảo quản và 30 phút cho chế độ tiệt trùng. Sau khi khí ozone làm xong nhiệm vụ,

đồng hồ hẹn giờ sẽ quay về vị trí “0”. Lưu ý đóng cửa ngăn chứa một lúc lâu

(khoảng 1 – 3 tiếng) để khí ozone phân ly hoàn toàn. Không mở cửa ngăn chứa

cho đến khi bay hết mùi. (Chỉ dùng cho model có chế độ tiệt trùng).

D. Lưu ý

1. Đặt thiết bị ở nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp. Phần lưng

thiết bị phải cách tường ít nhất 20cm. Khộng đặt thiết bị lên

giấy hoặc bọt xốp, vì các chất liệu này có thể hút nước và gây

ra hiện tượng trượt. Không được đặt các vật dễ cháy cạnh thiết

bị.

2. Cảnh báo: không được bật công tắc nguồn cho đến khi vòi

nước có nước chảy ra, nếu không sẽ làm hỏng thiết bị.

3. Thiết bị phải được kết nối với dây mát và có công tắc bảo vệ

chống trượt.

4. Không được dùng dung dich hữu cơ như gas để vệ sinh thiết bị.

Nghiêm cấm dùng nước để rửa thiết bị.



5. Không được lật úp thiết bị hoặc để nghiêng quá 450 khi di

chuyển. Luôn để thiết bị được thông thoáng.

6. Không bật / tắt thiết bị bằng cách cắm / rút phích điện.

Không nối dài dây điện để tránh hỏa hoạn.

7. Sau khi tắt công tắc nguồn, phải đợi 3 phút mới được bật lại.

8. Người tiêu dùng  không được tự điều chỉnh hay thay đổi

thiết kế phần cứng, can thiệp vào hệ thống bên trong của cây

nước  để tránh ảnh hưởng đến quá trình vận hành của thiết bị.

9. Rút phích điện và lấy hết nước trong bình ra nếu không sử

dụng thiết bị trong thời gian dài.

10. Tắt công tắc để tiết kiệm điện nếu không dùng nước nóng

(hoặc lạnh) trong thời gian dài.

11. Lần đầu tiên sử dụng ngăn mát, trong 1 tiếng đầu không

được để bất cứ thứ gì vào ngăn. Thức ăn nóng cần để nguội

trước khi cho vào ngăn. Trong ngăn cần sắp đặt tạo không

gian để hơi lạnh lưu thông.



E. Thông số kỹ thuật

Công suất thiết bị Công suất tiêu thụ điệnNguồn điện

Đun nóng Làm lạnh Làm lạnh Đun nóng

Ngăn chứa

Ngăn tiệt trùng

220 - 240V

50 – 60Hz

5L/h

( ≥ 900C)

2L/h

( ≤ 100C) 80W 550W 16L/18L

110V 60Hz

5L/h

( ≥ 900C)

2L/h

( ≤ 100C) 80W 500/480W 16L/18L

Công suất thiết bị Công suất tiêu thụ điệnNguồn điện

Đun nóng Làm lạnh Làm lạnh Đun nóng

Ngăn mát

220 - 240V

50 – 60Hz

5L/h

( ≥ 900C)

2L/h

( ≤ 100C) 120W 550W 16L/18L

110V 60Hz

5L/h

( ≥ 900C)

2L/h

( ≤ 100C) 120W 500/480W 16L/18L

F. Sơ đồ mạch điện



H. Bảo quản thiết bị

Để tránh bị điện giật, trước khi vệ sinh thiết bị cần rút phích điện ra rồi làm theo hướng

dẫn sau:

1. Thiết bị đã được khử trùng trước khi xuất xưởng.

2. Nên dùng thuốc tẩy chuyên biệt mua tại các hiệu thuốc hoặc trung tâm dược để

khử trùng thiết bị theo hướng dẫn khử trùng của loại thuốc đó rồi lấy nước lau

sạch sau đó mới đưa thiết bị vào sử dụng tiếp

3. Giá đỡ, bình nước, bộ phận đun nóng nếu được nhân viên kỹ thuật làm vệ sinh

hàng năm thì thiết bị sẽ rất bền. Không được tự ý tháo thiết bị để tránh nguy hiểm

gây ra từ thiết bị hỏng.

4. Cách tháo nước: mở cả 2 vòi ra, rồi mở ống tháo nước ở lưng thiết bị.

5. Dùng thuốc tẩy trung tính, không có ma-xát để lau chùi bề mặt thiết bị.

Không được để nước rơi vào bên trong thiết bị.

Các sự cố thường gặp và cách giải quyết

Vui lòng kiểm tra các sự cố dưới đây trước khi sửa thiết bị

Các sự cố Không có nước nóng

/ lạnh

Vòi không có nước

chảy ra

Giá đỡ bị dò

nước

Thiết bị kêu to

Các nguyên

nhân có thể

gây ra

1. Lượng nước sử

dụng vượt qúa thời

gian cây nước tạo ra

2. mất điện

1. bình hết nước

2. khóa vòi nước

chưa mở

Bình nước

bị vỡ  hoặc

không đúng

tiêu chuẩn

Lắp đặt không

chắc chắn

Các cách

giải quyết

1. đợi một lát sẽ lại

có nước.

2. cắm phích vào, bật

công tắc lên.

1. thay bình nước

mới

2. kiểm tra khóa vòi

nước

Thay bình

nước mới

đúng tiêu

chuẩn của

NSX

Lắp đặt thiết bị

ở nơi bằng

phẳng, chắc

chắn.



Sơ đồ các lớp

1. Cây nước

2. Vít cố định vào tường

3. Bản lề

4. Vít cố định cây nước


