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EFA25_4A, LFAE25_4A

1000003621 (Rev. D - 12/16)

Installation / Care / Use Manual
Original Instructions

Model(s): EFA25S4JO, LFAE25S4JO

Description
Refrigerated drinking fountain (cooler) delivers chilled, clean potable drinking water.  Water cooler houses the refrigeration and delivers a steady 
stream of water for direct drinking at the press of the pushbutton.

Ratings
• Electrical: 220-240V 50Hz, 220-230V 60Hz
• Full Load Amps: 5.0
• Ambient Air Temperature:  50-122°F (10-50°C)
• Water Pressure:  20-100 psig (0.14-0.69 MPa)
• Maximum Water Temperature:  122°F (50°C)

• Refrigerant:  HFC-134a
• For Commercial Use Only
• Water Inlet:  3/8" O.D. unplated copper tube
• Waste Water Outlet:  1-1/4" O.D. tube

Definitions
DANGER – Indicates death or serious injury will result if proper precautions are not taken.
WARNING – Indicates death, serious injury, or property damager can result if proper precautions are not taken.
CAUTION – Indicates some injury or property damage may result if proper precautions are not taken.

Authorized Service Personnel – Factory trained personnel or personnel having working knowledge of electrical, plumbing and machine (appliance) 
maintenance procedures.

Safety
DANGER

• Please read these instructions completely before starting the installation or performing any service. Failure to follow the instructions and safety 
precautions in this manual can result in serious injury or death.

• After installation, keep these instructions in a safe location for future reference.
• Electric supply must be identical in voltage, cycle, and phase to that specified on nameplate.
• Electrical supply must have Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) protection. 
• A means for disconnecting electrical supply to the unit must be incorporated in the fixed wiring in accordance with wiring rules. This is to allow 

electrical disconnection of the unit from electrical supply after installation. 
WARNING

• For use with clean, clear potable drinking water only. Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without 
adequate disinfection before the system.

• Installation and connection to water and electrical mains must be in compliance with local and national laws. 
• All Installation and Service work must be performed by an authorized service personnel. 

CAUTION
• This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities 

or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instructions concerning use of the appliance in a safe way and 
understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children 
without supervision.

• To prevent a metallic taste or increased metal content in the water due to an electrolysis process caused by electrical feedback from the 
grounding of electrical equipment to water supply and water mains, connect these mains using non-conductive materials.  The provided non-
metallic In-line strainer meets this requirement. 
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NOTE: WATER FLOW
DIRECTION

BUILDING WATER 
SUPPLY

WATER SHUT-OFF VALVE
(NOT PROVIDED)

1/4" O.D. TUBE
WATER INLET

3/8" (9.5mm) 
O.D. UNPLATED 
COPPER TUBE

IN-LINE STRAINER 
(PROVIDED)

Figure 1 Figure 2

Installation
For correct and safe installation, please read these instructions completely.

DANGER
• All Installation work must be performed by an authorized service personnel.
• Disconnect electrical supply serving the Installation area to reduce risk of electrocution.
• Unit not suitable for installations where water jets could be used.

WARNING
• Shut off water supply serving the Installation area to reduce risk of water damage.
• Ensure proper ventilation by maintaining clearance from cabinet louvers to wall on each side of Cooler as specified in Rough-In.
• Never wire compressor directly to electrical supply.
• Do not solder tubes inserted into the In-line Strainer as damage to the o-rings may result.
• Thoroughly flush all water lines and fittings of all foreign matter before connecting to Cooler.
• Warranty is void if the plumbing kit or glass filler is not specified for use by the Manufacturer for this particular model.
• Warranty is void if Installation is not made in accordance with current Intstallation instructions.

CAUTION
• Hose-sets are not to be used for connecting to water mains.
• If inlet pressure is above 100 psig (0.69 MPa), a pressure regulator must be installed in water supply line. Any damage caused by reason of 

connecting this product to water supply line pressure outside its rated pressure, is not covered by warranty.
• This cooler is manufactured in such a manner that it does not in any way cause taste, odor, color, or sediment problems. If a taste, odor or 

sediment problem is prevalent, try installing our water filter on the supply line.
• Tools/Items required but not provided:

• Water Shut-off Valve with 3/8” (9.5mm) compression outlet.
• 1-1/4" (31.8mm) Waste Trap (non-metallic)
• Safety Glasses
• Protective Gloves
• 1/4" Hex Driver
• C-13 modular power cord set with appropriate plug type

Installation: Cooler Mounting
1. Select installation location.  Installation location must be a flat surface.  Installation location should ensure proper ventilation by maintaining 4" 

(102mm) minimum clearance from cabinet louvers to wall.  Cooler may be installed as (1) a free standing installation, or (2) a wall mounted 
installation.  See Figure 3 for the wall mounted installation rough-in or Figure 4 for the free standing installation rough in. If installing as a wall 
mounted installation, remove back panel (Item 24) and plumbing box (Items 25 and 26) using provided T-25 Torx head driver.

2. Remove front panel (Item 23) by unscrewing (2) pinned T-25 Torx head screws.  Pinned T-25 Torx head driver is included.  Set panel aside.  
Anchor the unit to either the floor or wall by using appropriate fasteners.  See appropriate rough in drawing for anchor locations (Figure 3 or 4).   

3. Installation area must also include water supply, electrical supply, and suitable drain.  Water, drain, and electrical supply systems must comply 
with local code requirements.  Locate electrical and water supplies according to the appropriate rough-in drawing for your installation (Figure 
3 or 4).  

Installation:  Water Line Connection
1. Ensure mains water supply has water shut-off valve with 3/8" (9.5mm) compression outlet.
2. Connect loose end of supplied 3/8" (9.5mm) unplated copper tube to water shut-off valve.  See Figure 1. 

• NOTE:  If 3/8" (9.5mm) copper tube must be cut for proper fit, remove all burrs from the outside of tube and re-flush before use.
3. Install waste trap.  If using waste trap style as shown in Fig. 3 and 4, remove the slip nut and gasket from the waste trap and install them on the 

cooler waste line making sure that the end of the waste line fits into the waste trap.  Assemble the slip nut and gasket to the trap and tighten 
securely. 

4. Filter model only. Install filter cartridge to filter head. Remove cap from filter. Insert filter into filter head and turn fully clockwise. For more 
information, see performance data sheet included with filter.

5. Turn on building water supply and open water shut-off valve. Check all connections for leaks and correct any found.

Installation:  Electrical Connection
1. Rotate fan to ensure proper clearance and free fan action.
2. Connect modular (C-13) end of power cord set (sold seperately) into 

        power inlet on unit and ensure plug end reaches electrical outlet.  
        Do not plug into electrical outlet!

D

D

OVERLOAD

A = Ribbed (Neutral)
B = Ground (Earth)
C = Smooth (Hot)
D = Red
E = White
F = Black

A

B

C

THERMOSTAT

FAN

C

A

C
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CSR BOX

B
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Figure 3 A = Water Main Supply, 3/8" (9.5mm) O.D. compression 
outlet of shut-off valve (not provided) to be 1-1/2" 
(38mm) from wall.

B = Waste Outlet, 1-1/4" (31.8mm) O.D. drain tube
C = 1-1/4" (31.8mm) trap (not provided)

D = Ensure proper ventilation by maintaining 4" (102mm) 
minimum clearance from cabinet louver to wall

E = Power inlet location
F = Holes for mounting. Use appropriate hardware for 

wall type.

Wall Mounted
Installation

A = Water Main Supply, 3/8" (9.5mm) O.D. compression 
outlet of shut-off valve (not provided) to be 1-1/2" 
(38mm) from wall.

B = Waste Outlet, 1-1/4" (31.8mm) O.D. drain tube
C = 1-1/4" (31.8mm) trap (not provided)

D = Ensure proper ventilation by maintaining 4" (102mm) 
minimum clearance from cabinet louver to wall

E = Power inlet location
F = Holes for mounting. Use appropriate hardware for 

floor type.

Figure 4
Free Standing
Installation
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Operation:  Start-Up
1. Turn on the building water supply and check all connections for leaks.
2. Purge air from all water lines by activating push button with your hand. 
3. Recheck all water and drain connections with water flowing through system.
4. Rotate fan (Item 16) to ensure proper clearance and free fan action.
5. Connect plug-end of power cord set (sold seperately) into electrical outlet.
6. After verifying that the water cooler is properly connected and operational, replace and reattach cooler front panel (Item 23) by tightening (2) 

screws.

Service
For proper and safe servicing, please read these instructions completely.

DANGER
• All service and maintenance must be performed by an authorized service personnel. 
• Disconnect electrical supply to the unit before any service work to reduce risk of electrocution.
• Shut off water supply serving the unit before any service work to reduce risk of water damage.

CAUTION
• Tools/Items required but not provided for servicing:

• Safety Glasses
• Protective Gloves
• 1/4" Hex Driver
• Flathead Screwdriver

Service:  Adjustments
1. Temperature Control: Factory set for 50ºF ± 5º (10ºC ± 2.8º) water under normal conditions. Remove front panel (Item 23) by unscrewing (2) 

pinned T-25 Torx head screws.  Pinned T-25 Torx head driver is included.  Set panel aside. Turn screw on cold control (Item 10) clockwise for 
colder, counter clockwise for warmer.  See Figure 10. 

2. Water Stream Height:  Stream height is factory set at 35 psig (0.24MPa).  If supply varies greatly from this, insert a flathead screwdriver through    
hole on push button (Item 2) and turn screw on regulator (Item 3).  Clockwise adjustment will raise stream height and counter-clockwise 
adjustment will lower stream height.  For best adjustment, stream should hit basin approximately 6-1/2" (165mm) from bubbler.  See Figure 6.

3. Water coming out of Bubbler continuously:  When this occurs at the end of the compressor cycle, turn the cold control warmer (Item 10) counter- 
clockwise 1/4 of a turn.  See Figure 10.

Service:  Inspection/Cleaning
Inspect cooler twice each year for proper operation and performance.  Inspection of the unit will require disconnecting electrical supply, removal of 
panels, and reassembly and return to service practices.

4. Cleaning: Warm, soapy water or mild household cleaning products can be used to clean the exterior panels. Extra caution should be used to 
clean the mirror finished stainless steel panels. They can be easily scratched and should only be cleaned with mild soap and water or Windex 
glass cleaner and a clean, soft cloth. Use of harsh chemicals or petroleum based or abrasive cleaners will void the warranty.

5. Bubbler: Mineral deposits on the orifice can cause water flow to spurt or not regulate. Mineral deposits may be removed from the orifice with a 
small round file not over 1/8” (3 mm) diameter or small diameter wire.

• CAUTION:  DO NOT file or cut orifice material. Care must be taken not to damage the orifice. 
6. Condenser Fan Motor:   Confirm condenser fan turns freely. If the condenser fan does not spin freely, have an authorized service personnel 

replace.
7. Ventilation: Cabinet louvers and condenser fins should be periodically cleaned with a brush, air hose or vacuum cleaner. Cleaning should be 

done twice each year or more frequently if needed due to environment. Excess dirt or poor ventilation can cause no cold water and compressor 
cycling on the compressor overload protector.

8. Water Flow:    Confirm proper water flow. If water flow is slow, inspect filter or inline strainer for restriction. Replace filter cartridge if required.  
See Figure 9.  Disassemble inline strainer and clean if required.  See Figure 7.

9. Lubrication: Motors are lifetime lubricated.
10. Actuation of Quick Connect Water Fittings: Cooler is provided with lead-free connectors which utilize o-ring water seal. To remove tubing from 

the fitting, relieve water pressure, push in on the gray collar before pulling on the tubing.  To insert tubing, push tube straight into fitting until it 
reaches a positive stop, approximately 3/4” (19mm).  See Figure 8.
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4

1 = Plug with 7/8" (22.2mm) Hex
2 = Screen
3 = O-Ring
4 = Strainer Body with 1" (25.4mm) Hex

Figure 7 Figure 8

Figure 5

Figure 6

Service:  Inspection/Replacement
Inspect cooler twice each year for proper operation and performance.  Inspection of the unit will require disconnecting electrical supply, removal of 
panels, and reassembly and return to service practices.

1. Bubbler: To remove the bubbler, first disconnect the electrical supply.  Remove front panel by unscrewing (2) pinned T-25 Torx head screws.  
Pinned T-25 Torx head driver is included.  Set panel aside.  To remove the bubbler, loosen locknut from the underside of the basin and remove 
the tubing from the quick connect fitting (see Figure 8 for actuation of Quick Connect Fittings). When installing replacement bubbler, tighten nut 
only to hold parts snug in position. Do Not Overtighten.  After servicing, replace the front panel and two (2) screws. 

2. Cleaning Strainer:  Restricted water flow may be caused by clogged screen.  Remove plug and screen. Clean screen and replace. Lubricate 
O-Ring with food grade pharmaceutical mineral oil. Do not overtighten plug or fittings.  See Figure 7.

3. Power Cord Set:  If supply cord is damaged it must be replaced by an Elkay approved equivalent.

2 31

ITEM 
NO.

DESCRIPTIONPART
NO.

WATERSENTRY® FILTER PARTS LIST 
(See Fig. 9) 

Figure 9

Filter Head Assy
Screw #8-18 X .75 PH (Not Shown)
Fitting - Superseal 3/8” (10mm)
Fitting - Superseal 1/4” (6mm)
Filter Assy
Elbow - 1/4” (6mm)
Tube - CU 3/8" Water Inlet Formed

1
2
3
4
5
6
7

51294C
70792C
70823C
70822C
51299C
70818C

0000000885

7

3 41

6

5

1
2

3

3

45662C - Button-Push
75672C - Screw-Cap #6-32
45737C - Sleeve-Push Button Guide
56033C - Spacer-Washer
40045C - Nut-Hex 1-15/16 UN-2B Unplated
45736C - Nut-Regulator Mounting Half
15005C - Nut-Regulator Retain 1-1/8-24

2 - 1000001906 Kit - Button Assembly

3 - 98731C Kit - Regulator
40045C - Nut-Hex 1-15/16 UN-2B Unplated
15005C - Nut-Regulator Retain 1-1/8-24
61313C - Regulator W/ Spring
50986C - Holder - Regulator

1 - 97446C Kit - VR Bubbler
45866C - Body - Bubbler (Short)
56305C - Gasket - VR Bubbler (2 pcs.)
15007C - Nipple - Bubbler (G.F.)

9 - 55996C Strainer - In Line
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Replacement Parts: 230V-50Hz Parts List

*Includes Relay & Overload. If under Warranty, replace with same Compressor 
used in original assembly.
NOTE: All correspondence pertaining to any of the above water cooler or or-
ders for repair parts MUST include Model number and Serial number of cooler, 
name and part number of replacement part.

For Replacement Parts, contact your local distributor or call 1.800.834.4816
Elkay Manufacturing Co. 2222 Camden Court – Oak Brook, IL 60523 U.S.A – 630.574.8484

Figure 10

7

8

10

12

13

11
19

15, 16 & 17

14

18

Item No. Part No. Description

1 97446C Kit - V.R. Bubbler Replacement

2 1000001906 Kit - Push Button Assembly

3 98731C Kit - Regulator

4 45693C Kit - Pre-Cooler

5 21288C Basin - 2H Deburred

6 56092C Poly Tubing (Cut to Length)

7 66480C Evaporator

8 35826C Inlet - Power

9 55996C Strainer - In-Line

10 35892C Controller - Cold

11 66481C Heat Exchanger

12 36308C Compressor Service Pack

13 * 98763C Kit - Elect./Overload/Cover/Bracket/CR Box

14 66204C Drier - R134A .111

15 35915C Motor - Fan 230V

16 30502C Blade - Fan 9.00D  C.C.W.

17 41991000 Bracket - Fan Motor

18 27396C Shroud

19 66479C Condensor

20 1000003655 Power Cord

21 1000003722 Left Panel

22 20624C Right Panel

23 20654C Front Panel

24 27522C Back Panel

25 27400C Plumbing Box Cover

26 27399C Plumbing Box

27 70793C Fitting - Elbow 1/4 x 90

28 70836C Fitting - Elbow 3/8 x 1/4

5
2 & 3, See Fig. 6 1, See Fig. 5

22

23
21

24

25

26
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Figure 11 Non-Filtered

Figure 12 Filtered
See Fig. 9
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بدون فلترشكل 11

مع فلترشكل 12
انظر الشكل 9

6
7

27

28

4

6

27

28
7

6 6

4

9
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قطع الغيار: قائمة أجزاء 230 فلط - 50 هرتز

*يتضمن مرحل وحمل زائد. في حال سريان الضمان، يتم االستبدال بنفس الضاغط 
المستخدم بالمجموعة األصلية.

مالحظة: في جميع المراسالت المتعلقة بأي من مبردات المياه المذكورة أعاله أو عند 
إرسال طلبات بقطع غيار، يجب ذكر رقم الطراز والرقم التسلسلي للمبرد واسم القطعة 

البديلة ورقمها.

للحصول على قطع الغيار، اتصل بالموزع المحلي أو برقم 1.800.834.4816
Elkay Manufacturing Co. 2222 Camden Court – Oak Brook, IL 60523 U.S.A – 630.574.8484

الوصفرقم القطعةرقم العنصر

197446CVR طقم استبدال مولد الفقاعات

طقم مجموعة زر الدفع21000001906

398731Cطقم المنظم

445693Cطقم المبرد االبتدائي

521288C2 كاتمH - حوض

656092C)أنبوب بولي )مقطوع بحسب الطول المطلوب

766480Cمبخر

835826Cمدخل الطاقة

955996Cمصفاة مستقيمة

1035892Cوحدة التحكم في التبريد

1166481Cالمبادل الحراري

1236308Cحزمة صيانة الضاغط

* 1398763CCR طقم الكهرباء/التحميل الزائد/الغطاء/الركيزة/صندوق

1466204CR134A.111 - مجفف

1535915Cمروحة المحرك 230 فلط

1630502C9.00 عكس االتجاهD ريشة مروحة

ركيزة محرك المروحة1741991000

1827396Cحاجب

1966479Cمكثف

كبل الطاقة201000003655

اللوحة اليسرى211000003722

2220624Cاللوحة اليمنى

2320654Cاللوحة األمامية

2427522Cاللوحة الخلفية

2527400Cغطاء صندوق األنابيب

2627399Cصندوق األنابيب

2770793C90  x 1/4 كوع للتركيبة

2870836C1/4  x 3/8 كوع للتركيبة

شكل 10

7

8

10

12

13

11
19

15، 16 و17

14

18

5
2 و 3، انظر الشكل 6 1، انظر الشكل 5

22

23
21

24

25

26
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الخدمة: الفحص/التغيير
افحص المبرد مرتين كل عام من حيث التشغيل السليم وكفاءة األداء. يشترط لفحص الوحدة أن يتم فصل مصدر الكهرباء وخلع اللوحات ثم إعادة التجميع والرجوع إلى إجراءات الخدمة. 

مولد الفقاعات: لخلع مولد الفقاعات، افصل مصدر الكهرباء أوالً. اخلع اللوحة األمامية من خالل فك )2( براغي توركس T-25 المسننة. مفك توركس T-25 المسنن مورد. ضع اللوحة جانبا. لفك مولد . 1
الفقاعات، قم بإرخاء صامولة الزنق من الجانب السفلي للحوض، واخلع األنبوب من تركيبة التوصيل السريع )انظر الشكل 8 الخاص بتشغيل التركيبات سريعة التوصيل(. عند تثبيت مولد الفقاعات البديل، 

اربط الصامولة فقط بالقدر الذي يسمح بتثبيت األجزاء في موضعها بإحكام. ال تبالغ في ربط الصامولة. بعد االنتهاء من أعمال الخدمة، أعد وضع اللوحة األمامية وربط البرغيين. 
تنظيف المصفاة: ينتج انخفاض تدفق الماء من خالل انسداد الشبكة. اخلع السدادة والشبكة. نظف الشبكة وأعد وضعها. قم بتزييت الحلقة الدائرية باستخدام زيت معدني ُيستخدم في الصناعات الغذائية . 2

والدوائية. ال تبالغ في ربط السدادة أو التركيبات. انظر الشكل 7.
3 ..Elkay طقم كابل الكهرباء: في حالة تلف كابل الكهرباء، يلزم تغييره بكابل مكافئ معتمد من شركة

شكل 9

رقم 
العنصر.

الوصف رقم
القطعة

 ®WATERSENTRY قائمة أجزاء فلتر
)انظر الشكل 9( 

مجموعة رأس الفلتر
برغي X  .75 PH 18-8# )غير موضح(
مانع تسريب فائق للتركيبة 3/8" )10 مم(

مانع تسريب فائق للتركيبة 1/4" )6 مم(
مجموعة الفلتر

كوع 1/4" /)6 مم(
أنبوب نحاسي مشّكل غير مطلي لمنفذ الماء 3/8 بوصة

1
2
3
4
5
6
7

51294C
70792C
70823C
70822C
51299C
70818C

0000000885

7

3 41

6

5

شكل 8
AABBCC

ادفع األنبوب ببساطة 
لتركيبه

اضغط على المعدني لتحرير األنبوب مثبت في مكانه
األنبوب

يساعد الضغط على األنبوب قبل سحبه 
للخارج في تحرير األنبوب

شكل 6

2

3

3

45662C - الزر االنضغاطي
75672C - غطاء ملولب#6-32
45737C - مجرى زر انضغاطي

56033C - وردة مباعدة
40045C - صامولة سداسية UN-2B 1-15/16 غير مطلية

45736C - شطر تركيب المنظم الصامولة
15005C - حاجز المنظم الصامولة 24-1-1/8

2 - طقم 1000001906 - مجموعة األزرار

3 - طقم 98731C - المنظم
40045C - صامولة سداسية UN-2B 1-15/16 غير مطلية

15005C - حاجز المنظم الصامولة 24-1-1/8
61313C - منظم بدون النابض

50986C - حامل المنظم

شكل 5

VR 97446 - مولد الفقاعاتC 1 - طقم
45866C - جسم مولد الفقاعات )قصير(

56305C - حشية مولد الفقاعات VR )قطعتين(
)G.F.( 15007 - حلمة مولد الفقاعاتC

1

1   سدادة برابط سداسي 7/8" )22.2 مم(
2   مصفاة

3   حلقة دائرية
4   جسم مصفاة برابط 1" )25.4 مم(

شكل 7

42 31

55996C - 9 مصفاة مستقيمة

للحوض

للحوض
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التشغيل: بدء التشغيل
افتح مصدر إمداد المبنى بالماء وافحص جميع الوصالت من حيث وجود تسريبات.. 1
فّرغ الهواء من جميع وصالت الماء بالضغط على الزر االنضغافي بيدك. . 2
أعد فحص جميع وصالت الماء والتفريغ في ظل تدفق الماء خالل النظام.. 3
أعد إدارة المروحة )العنصر 16( للتأكد من الخلوص المناسب وضمان عمل المروحة بكل حرية.. 4
قم بتوصيل قابس كابل الكهرباء المعياري )يتم بيعه منفصال( بمأخذ الكهرباء.. 5
بعد التحقق من أن مبرد الماء ُموصل وجاهز للعمل بشكٍل صحيح، أعد وضع وتثبيت اللوحة األمامية )العنصر 23( للمبرد عن طريق ربط البرغيين.. 6

الخدمة
يرجى قراءة هذه التعليمات باستفاضة لضمان الصيانة بشكل صحيح وآمن.

خطر
يجب إجراء جميع أعمال الخدمة والصيانة بمعرفة فني صيانة معتمد. 	 
افصل مصدر الكهرباء عن الوحدة قبل القيام بأعمال خدمة للحد من خطر التعرض لصعق كهربائي.	 
أوقف مصدر الماء المغذي للوحدة للحد من خطر األضرار الناتجة عن الماء.	 
تنبيه

أدوات/عناصر الزمة للصيانة ولكنها غير موردة:	 
نظارات حماية	 
قفازات واقية	 
مفك سداسي 1/4 بوصة	 
مفك براغي مسطح الرأس	 
 	
122 درجة فهرنهايت )50 درجة مئوية(	 

الخدمة: أعمال الضبط
ضبط درجة الحرارة: إعداد ضبط المصنع لدرجة حرارة الماء هو 50 درجة فهرنهايت ± 5 )10 درجة مئوية ± 2.8( في الظروف العادية. اخلع اللوحة األمامية )العنصر 23( من خالل فك )2( براغي . 1

توركس T-25 المدبسة. مفك توركس T-25 المسنن مورد. ضع اللوحة جانبا. أدر البرغي بوحدة التحكم في التبريد )العنصر 10( في اتجاه عقارب الساعة لماء أكثر برودة، وعكس اتجاه عقارب الساعة 
لماء أكثر دفئا. انظر الشكل 10. 

منسوب تدفق الماء: منسوب التدفق مضبوط في المصنع بمقدار 35 رطالً لكل بوصة مربعة )0.24 ميجا باسكال(. إذا كانت قيمة اإلمداد تتفاوت بمقدار كبير عن هذه القيمة، أدخل المفك المسطح عبر . 2
الفتحة الموجودة بالزر االنضغاطي )العنصر 2( ثم أدر البرغي بالمنظم )العنصر 3(. وسيعمل الضبط في اتجاه عقارب الساعة على زيادة منسوب التدفق، في حين يؤدي الضبط عكس اتجاه عقارب 

الساعة إلى خفض منسوب التدفق. وللحصول على أفضل ضبط، ينبغي أن يصل التدفق إلى الحوض بمقدار 6.5" )165 ملم( تقريًبا من مولد الفقاعات. انظر الشكل 6.
الساعة. . 3 عقارب  اتجاه  دورة عكس   1/4 بمقدار  دافئ  ماء  إلى   )10 )العنصر  التبريد  في  التحكم  وحدة  أدر  الكمبريسور،  دورة  نهاية  في  ذلك  باستمرار:إذا حدث  الفقاعات  مولد  من  الماء   خروج 

انظر الشكل 10.

الخدمة: الفحص/التنظيف
افحص المبرد مرتين كل عام من حيث التشغيل السليم وكفاءة األداء. يشترط لفحص الوحدة أن يتم فصل مصدر الكهرباء وخلع اللوحات ثم إعادة التجميع والرجوع إلى إجراءات الخدمة. 

التنظيف: يمكن استخدام ماء دافئ بصابون أو منتجات التنظيف المنزلية المعتدلة لتنظيف اللوحات الخارجية. ينبغي الحذر بشدة عند تنظيف اللوحات المصنوعة من االستانلس ستيل العاكس. حيث يمكن . 4
خدشها بسهولة، ولذا ينبغي أال يتم تنظيفها سوى بماء وصابون معتدل أو منظف زجاج ويندكس وقطعة قماش ناعمة ونظيفة. فاستخدام المواد الكيماوية القاسية أو البترولية أو منظفات السنفرة سيعمل على 

إبطال الضمان.
مولد الفقاعات: وجود ترسبات معدنية في الفتحة قد يؤدي إلى تدفق الماء فجأة أو بشكل غير منتظم. يمكن إزالة الترسبات المعدنية من الفتحة باستخدام مبرد مستدير صغير ال يتجاوز قطره 0.13" )3 مم( . 5

أو سلك بقطر صغير.
تنبيه: ال تقم ببرادة أو قطع مواد الفتحة نفسها. واحرص على عدم إلحاق الضرر بها. 	 

محرك مروحة المكثف: تأكد من دوران مروحة المكثف بسالسة. وفي حالة عدم دوران مروحة المكثف بسالسة، استعن بفني خدمة معتمد لتغييرها.. 6
التهوية: ينبغي تنظيف فتحات تهوية الخزانة ومراوح المكثف على فترات منتظمة باستخدام فرشاة أو خرطوم هواء أو مكنسة كهربائية. ينبغي القيام بالتنظيف مرتين كل عام أو أكثر من ذلك حسب الحاجة . 7

وتبعا للظروف البيئية. التعرض لالتساخات الزائدة أو سوء التهوية قد ينتج عنه عدم وجود ماء بارد ودوران الكمبريسور بوسيلة حماية الكمبريسور من التحميل الزائد.
تدفق الماء: تأكد من تدفق الماء على نحو سليم. وإذا كان تدفق الماء بطيئا، افحص الفلتر أو المصفاة المباشرة من حيث وجود انسداد. وقم بتغيير خرطوشة الفلتر عند اللزوم. انظر الشكل 9. قم بفك المصفاة . 8

المستقيمة ونظفها عند اللزوم. انظر الشكل 7.
التزليق: المحركات التي يتم تزليقها يطول عمرها.. 9
تشغيل تركيبات الماء سريعة التوصيل: يتم تزويد المبرد بموصالت خالية من الرصاص حيث تستخدم مانع تسريب حلقي. لنزع األنابيب من التركيبة، قم بتنفيس ضغط الماء، ثم ادفعه في الجلبة الرمادية . 10

قبل سحب األنابيب. إلدخال األنابيب، ادفع األنبوب بشكل مستقيم في التركيبة حتى تصل إلى مصد إيجابي، حوالي 0.75" )19 مم(. انظر الشكل 8.
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ينبغي أن يكون مصدر الماء والمقبس الضاغط لمحبس الماء ذو القطر الخارجي AA Aشكل 3
0.38" )9.5 مم( )غير مورد( على مسافة 1.50" )38 مم( من الحائط.

BA A)منفذ تصريف المخلفات، أنبوب تفريغ بقطر خارجي 1.25" )31.8 مم
CA A)مصيدة 1.25" )31.8 مم( )غير موردة

تبلغ  فاصلة  مسافة  على  الحفاظ  خالل  من  جيدة  تهوية  توفير  من  تأكد    AD 
4" )102 مم( كحد أدنى بين فتحات تهوية الخزانة والحائط

A AEموضع مدخل الكهرباء
A AFفتحات التركيب. استخدم المكونات المناسبة لنوع الحائط.

طريقة التركيب
بالحائط

AA A ينبغي أن يكون مصدر الماء والمقبس الضاغط لمحبس الماء ذو القطر الخارجي
0.38" )9.5 مم( )غير مورد( على مسافة 1.50" )38 مم( من الحائط.

BA A)منفذ تصريف المخلفات، أنبوب تفريغ بقطر خارجي 1.25" )31.8 مم
CA A)مصيدة 1.25" )31.8 مم( )غير موردة

تبلغ  فاصلة  مسافة  على  الحفاظ  خالل  من  جيدة  تهوية  توفير  من  تأكد    AD 
4" )102 مم( كحد أدنى بين فتحات تهوية الخزانة والحائط

A AEموضع مدخل الكهرباء
A AFفتحات التركيب. استخدم المكونات المناسبة لنوع األرضية.

شكل 4
طريقة التركيب

بالحائط

D D

E

B

A

C
F

)4( فتحات

منظر التركيب مع خلع المكونات الداخلية 
لمزيد من التوضيح

B

E

D

A

C
FF

"18.0 
457 مم

"9.0 
228 مم

"41.7
1058 مم

"40.2 
1020 مم

"23.0 
584 مم "23.0 

584 مم

"41.8 
1062 مم

"14.6 
371 مم

"4.4 
112 مم

منظر من الخلف

D

"41.7 
1058 مم

"40.2 
1020 مم

"18.0 
457 مم

"9.0 
228 مم

"23.0 
584 مم

"18.8 
477 مم

"14.6 
371 مم

"2.6 
65 مم
"4.1 

103 مم

"4.6 
117 مم "23.0 

584 مم

"41.8 
1062 مم

"2.5 
63 مم

"6.8 
172 مم "9.3 

235 مم "5.4 
137 مم

"11.5 
292 مم

"1.7 
42 مم

"0.5 
12 مم قطر
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مالحظة: اتجاه تدفق
الماء

مصدر إمداد المبنى 
بالماء

محبس الماء
)غير مورد(

أنبوب بقطر خارجي 
1/4 بوصة
مدخل الماء

أنبوب نحاسي غير مطلي بقطر 
خارجي 0.38" )9.5 مم(

مصفاة مستقيمة 
)موردة(

شكل 1

التركيب
يرجى قراءة هذه التعليمات باستفاضة لضمان التركيب بشكل صحيح وآمن.

خطر
يجب إجراء جميع أعمال التركيب بمعرفة فني صيانة معتمد.	 
افصل مصدر الكهرباء المغذي لمنطقة التركيب للحد من خطر حدوث صعق كهربائي.	 
الوحدة غير مناسبة لألماكن المتاحة لتركيب نفاثات مائية.	 
تحذير
أوقف مصدر الماء المغذي لمنطقة التركيب للحد من خطر األضرار الناتجة عن الماء.	 
تأكد من ضمان التهوية الجيدة من خالل الحفاظ على مسافلة فاصلة بين فتحات تهوية الخزانة والحائط بكل جانب من جوانب المبرد كما هو محدد في مخطط الوصالت. 	 
ال تقم أبدا بتوصيل سلك الكمبريسور مباشرة بمصدر الطاقة.	 
ال تلحم األنابيب داخل المصفاة المباشرة نظرا إلمكانية حدوث ضرر بالحلقات الدائرية.	 
احرص على شطف جميع خطوط الماء والتركيبات جيدا إلزالة جميع األجسام الغريبة قبل التوصيل بالمبرد.	 
ُيلغى الضمان إذا كان طقم األنابيب أو الفلتر الزجاجي غير منصوص عليه من قبل الجهة الصانعة لالستخدام مع هذا الموديل بالتحديد.	 
ُيلغى الضمان إذا تم التركيب بما ال يتوافق مع تعليمات التركيب الحالية.	 
تنبيه

ال يجوز استخدام الخراطيم للتوصيل بشبكة الماء.	 
إذا كان ضغط الدخل يزيد على 100 رطل لكل بوصة مربعة )0.69 ميجا باسكال(، فإنه يلزم تثبيت منظم ضغط في خط اإلمداد بالماء. ال يغطي الضمان أي ضرر ناتج عن توصيل هذا المنتج بخط 	 

تغذية مائية ذي معدل ضغط مخالف للضغط االسمي المحدد.
تم تصنيع هذا المبرد بحيث يمنع حدوث مشاكل في الطعم أو الرائحة أو اللون أو الترسبات بأي شكل من األشكال. في حالة وجود مشاكل في الطعم أو الرائحة أو الترسبات فحاول تركيب فلتر الماء 	 

المورد من قبلنا بخط التغذية.
أدوات/عناصر الزمة ولكنها غير موردة:	 

محبس ماء مزود بمقبس ضاغط 0.38" )9.5 مم(	 
مصيدة نفايات 1.25" )31.8 مم( )المعدنية(	 
نظارات حماية	 
قفازات واقية	 
مفك سداسي 1/4 بوصة	 
كابل كهرباء معياري C-13 مزود بقابس مناسب	 

التركيب: تركيب المبرد
حدد موضع التركيب. يجب أن يكون موضع التركيب ذو سطح مستو. يجب أن تتميز منطقة التركيب بتهوية جيدة من خالل الحفاظ على مسافلة فاصلة تبلغ 4" )102 مم( كحد أدنى بين فتحات تهوية . 1

الخزانة والحائط. يمكن تركيب المبرد )1( بطريقة التركيب المستقل أو )2( بطريقة التركيب بالحائط. انظر شكل 3 لالطالع على مخطط التركيب بالحائط أو شكل 4 لالطالع على مخطط التركيب المستقل. 
في حالة التركيب بطريقة التركيب بالحائط، اخلع اللوحة الخلفية )العنصر 24( وصندوق وصالت األنابيب )العناصر 25 و 26( باستخدام مفك براغي توركس  T-25 المورد.

اخلع اللوحة األمامية )العنصر 23( من خالل فك )2( براغي توركس T-25 المدبسة. مفك توركس T-25 المدبس مورد. ضع اللوحة جانبا. قم بتثبيت الوحدة إما باألرضية أو الحائط مستعينا بالبراغي . 2
المناسبة. انظر مخطط التوصيل المعني لالطالع على مواضع التركيب )شكل 3 أو 4(. 

يجب أيًضا أن تتوافر في منطقة التركيب مصادر إمداد الماء والكهرباء والتصريف المناسبة. يجب أن تتوافق أنظمة إمداد الكهرباء والتصريف والماء مع مقتضيات القانون المحلي. حدد موضع مصادر . 3
الطاقة والماء طبقا لمخطط التوصيل المعني بطريقة التركيب الخاصة بك )شكل 3 أو 4(. 

التركيب: وصلة الماء
تأكد أن مصدر الماء مزود بمحبس ماء ذو مقبس ضاغط 0.38" )9.5 مم(.. 1
قم بتوصيل الطرف السائب لألنبوب النحاسي غير المطلي المورد مقاس 0.38" )9.5 مم( بمحبس الماء. انظر الشكل 1. . 2

مالحظة: إذا توجب قطع األنبوب النحاسي غير المطلي المورد مقاس 0.38" )9.5 مم( للتركيب الصحيح، فأزل جميع النتوءات الحادة من األنبوب وأعد شطفه قبل االستخدام.	 
ثبت مصيدة المخلفات. في حالة استخدام مصيدة نفايات حديثة كما هو موضح في شكل 3 و 4، أزل الصامولة االنزالقية والحشية عن المصيدة وثبتهما على خط نفايات المبرد مع التأكد من أن طرف خط . 3

المخلفات مناسب لتثبيته في المصيدة. قم بتجميع الصامولة االنزالقية والحشية بالمصيدة وأحكم تثبيتهما جيدا. 
الموديل المزود بفلتر فقط. ثبت خرطوشة الفلتر برأس الفلتر. اخلع الغطاء من الفلتر. ثبت الفلتر برأس الفلتر وأدره بالكامل في اتجاه عقارب الساعة. لمزيد من المعلومات، انظر نشرة بيانات األداء المرفقة . 4

مع الفلتر.
افتح مصدر إمداد المبنى بالماء ثم افتح محبس الماء. افحص جميع الوصالت من حيث وجود تسريبات وعالجها إن وجدت.. 5

التركيب: وصلة الكهرباء
أدر المروحة للتأكد من الخلوص المناسب وضمان عمل المروحة بسالسة.. 1
قم بتوصيل طرف كابل الكهرباء المعياري )C-13( )يتم بيعه منفصال( في . 2

مدخل الكهرباء بالوحدة وتأكد من قدرة وصول القابس إلى مأخذ التيار الكهربائي. 
ال تقم بالتوصيل بمأخذ الكهرباء!

شكل 2

AA A)مضلع )محايد
BA A)أرضي )أرضي
CA A)ناعم )ساخن
DA Aأحمر
EA Aأبيض
FA Aأسود

D

D

تحميل زائد

A

B

C

ترموستات

مروحة

C

A

C

A

CSR صندوق

B

B E F

E

F

الكمبريسور

مدخل 
الكهرباء
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دليل االستخدام والعناية والتركيب
دليل التعليمات األصلي

LFAE25S4JOو  EFA25S4JO )الموديل )الموديالت

الوصف
جهاز تبريد للماء )مبرد( لتوفير ماء بارد ونقي صالح للشرب. ويشتمل مبرد الماء على جهاز تبريد يتيح اإلمداد بتدفق ماء ثابت صالح للشرب من خالل الضغط على الزر االنضغاطي.

القيم االسمية
الطاقة الكهربائية: 220-240 فلط 50 هرتز، 220-230 فلط 60 هرتز	 
شدة التيار في الحمل الكلي: 5.0	 
درجة الحرارة الخارجية: 50-122 درجة فهرنهايت )10-50 درجة مئوية(	 
ضغط الماء: 20-100 رطل لكل بوصة مربعة )PSIG( )0.14-0.69 ميجا باسكال(	 
درجة حرارة الماء القصوى: 122 درجة فهرنهايت )50 درجة مئوية( 	 

 	HFC-134a :سائل التبريد
لالستخدام التجاري فقط	 
مدخل الماء: أنبوب نحاسي غير مطلي بقطر خارجي 3/8 بوصة	 
مخرج الماء: أنبوب بقطر خارجي 1/4-1 بوصة	 

تعريفات
خطر – يشير إلى التعرض للموت أو وقوع إصابات بالغة في حالة عدم االلتزام باالحتياطات الالزمة.

تحذير – يشير إلى احتمالية التعرض للموت أو وقوع إصابات بالغة أو ضرر مادي في حالة عدم االلتزام باالحتياطات الالزمة.
تنبيه – يشير إلى احتمالية وقوع بعض اإلصابات أو الضرر المادي في حالة عدم االلتزام باالحتياطات الالزمة.

فني الخدمة المعتمد – فني الخدمة المدرب من المصنع أو الذي يتمتع بخبرة كافية فيما يخص الكهرباء والسباكة وإجراءات صيانة الماكينة )الجهاز(.

إرشادات السالمة
خطر

يرجى قراءة هذه التعليمات باستفاضة تامة قبل البدء في التركيب أو القيام بأي نوع من أعمال الخدمة. عدم االلتزام بالتعليمات واحتياطات السالمة الواردة في هذا الدليل يمكن أن يؤدي لوقوع إصابات 	 
بالغة أو الوفاة.

بعد إتمام التركيب احتفظ بدليل التعليمات المعني في مكان آمن للرجوع إليه عند الحاجة.	 
يجب أن يكون مصدر الطاقة مطابقا للجهد الكهربي والدائرة والطور كما هو محدد على لوحة الُصنع.	 
 	 .)GFCI( يجب أن يشتمل مصدر الطاقة على وسيلة حماية متمثلة في قاطع تيار عند تعطل األرضي
يجب تركيب فاصل مصدر للطاقة الموصلة للوحدة في السلك الثابت وفًقا لقواعد توصيل األسالك. وذلك للسماح بفصل الوحدة كهربائيا عن مصدر الطاقة بعد التركيب. 	 
تحذير
لالستخدام مع الماء النظيف والنقي الصالح للشرب فقط. تجنب االستخدام مع ماء غير آمن من الناحية الميكروبيولوجية أو مجهول الجودة وبدون تعقيم مناسب قبل أو بعد استخدام الجهاز.	 
يجب أن يتم التركيب والتوصيل بشبكة الماء والشبكة الكهربائية وفقا للقوانين المحلية. 	 
يجب إجراء جميع أعمال التركيب والخدمة بمعرفة فني صيانة معتمد. 	 
تنبيه

يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل األطفال بدءا من عمر 8 سنوات فأكثر وكذلك األشخاص الذين يعانون من نقص في القدرات البدنية والحسية والعقلية أو تنقصهم الخبرة والمعرفة الكافية شريطة أن يتم 	 
مراقبتهم أو إرشادهم بتعليمات استخدام الجهاز على النحو اآلمن فضال عند إدراكهم للمخاطر المحتملة. ال يجوز لألطفال العبث بالجهاز. ال يجوز قيام األطفال بأعمال التنظيف والصيانة المنوطة بالمستخدم 

بدون مراقبة.
ولمنع اإلحساس بطعم معدني أو زيادة في المحتوى المعدني للماء نظرا لعملية التحلل الكهربائي الناتج عن التغذية الكهربائية المرتدة من تأريض المعدات الكهربائية إلى مصدر الماء وشبكة الكهرباء، قم 	 

بتوصيل هذه الشبكة مستعينا بمواد غير موصلة للكهرباء. وتجدر اإلشارة إلى أن المصفاة المباشرة الالمعدنية الموردة تفي بهذه الغرض. 
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