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Description 
Top loading bottled water cooler unit with hot and cold dispensers. Includes non-refrigerated storage, perfect for storing cups or other supplies. Com-
pressor refrigeration: high efficiency aluminum coil compressor is used for cooling. Electric heating: high power stainless steel hot water tank is designed 
for heating. Water source is bottled water.

Ratings
• Dimensions: 310mm×360mm×1000mm (12”×14”×39”)
• Total Power: 540W
• Heating Power: 420W
• Cooling Power: 120W

• Feed Water Type: Bottled Water
• Voltage/Frequency: 220-240V/50-60Hz
• Water Heating Capacity: 1GPH / 4LPH
• Water Cooling Capacity: 0.5GPH / 2LPH

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

Definitions

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

Safety
DANGER

WARNING
• Prior to use, this dispenser must be properly assembled and installed in accordance with this manual.
• This dispenser is intended for water dispensing only. Do NOT use other liquids. Do NOT use for other purposes. Never use any other liquid in the 

dispenser other than known and microbiologically safe bottled water.

CAUTION
• For indoor use only. Keep water dispenser in a dry place away from direct sunlight. Do NOT use outdoors.
• Install and use only on a hard, flat and leveled surface.
• Do NOT place dispenser into an enclosed space or cabinet.
• Do NOT operate dispenser in the presence of explosive fumes.
• Position the back of the dispenser no closer than 4 inches from the wall, permitting free airflow between the wall and the dispenser. There must be at 

least 4 inches clearance on the sides of the dispenser to permit airflow.
• Only use properly grounded outlets.
• Do NOT use an extension cord with your water dispenser.
• Always grasp the plug and pull it straight out from the outlet. Never unplug by pulling on the power cord.

• 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.

Installation / Care / Use Manual
Original Instructions
Model: DSBWCT5G
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WARNING

CAUTION
• Do NOT use the dispenser if the cord becomes frayed or otherwise damaged.
• To protect against electric shock, do NOT immerse cord, plug, or any other part of dispenser in water or other liquids.
• Ensure the dispenser is unplugged prior to cleaning. Never use organic liquid to clean the machine. Strictly prohibit splashing water to the unit.
• Never turn the machine upside down or lean it more than 45°.
• This machine should not be turned on until 3 minutes after turning off the power switch.
• Never allow children to dispense hot water without proper and direct supervision. Unplug unit to prevent unsupervised use by children.
• Service should be performed only by a certified technician.

Features and Functions

Item No. Description

1 Bottle Supporter

2 Power Pilot Lamp

3 Heating Pilot Lamp

4 Cooling Pilot Lamp

5 Cold Water Tap

6 Hot Water Tap

7 Water Drain Tray

8 Power Cord

9 Outlet of Hot Water

10 Compressor

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

• 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. 

DANGER

• Ensure proper ventilation by maintaining clearance between condenser and wall. 
• Never wire compressor directly to electrical supply.
• Warranty is void if Installation is not made in accordance with current Manufacturer’s instructions.

Remove the screw with a cross-head screwdriver, which is located in the middle of the rear side of the 
base plate. (Ref. Fig. 3)
1. Pre-drill a hole into the floor where the unit is to be installed.
2. Fix the bracket to the unit using the screw that was removed in Fig. 3. (Ref. Fig. 4)
3. Secure the unit to the floor using the pre-drilled hole and surface appropriate hardware. (Ref. Fig. 5)
4. Tear the label from the bottle.
5. Vertically insert the bottle into the bottle supporter on top of the machine. Do not plug the power 

cord or push the heating switch until water runs out from the tap of hot water.
6. Insert the plug to the socket and turn on the switch. Indicators will light up once the machine is working.
7. When the bottle is empty, vertically pull it out with both hands and then replace it with another bottle 

of water.

Mounting 
Bracket

FIGURE 1

FIGURE 2

FIGURE 3 FIGURE 4 FIGURE 5 FIGURE 6
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Service: Inspection/Cleaning
This machine has been disinfected prior to departing from the factory.  The dispenser needs to be cleaned prior to installing a full bottle of water.  

• To avoid any accidents, cut off the power supply before operation, as instructed below.
• The dispenser heats water to a temperature of approximately 85°C.  It can cause severe burns.  Disconnect electrical power prior to any maintence 

operation.
1. Cleaning and draining instructions:

• Before cleaning, make sure the power switch is in the O (off) positon and unplug the water dispenser.
• Vertically insert the bottle into the supporter on top of the machine.
• Open the taps, letting about 1 liter of water flow into a container.
• Remove the water bottle from the dispenser.
• Place a large bucket beneath the drain outlet. Remove the drain cover and allow the water to drain.
• After draining, replace the drain cover and you can use the machine.

2. Sanitizing:  The machine should be disinfected with the disinfectant separately purchased from a drugstore or grocery store in accordance with the 
instruction manual of the disinfectant and then cleaned with water (see “Cleaning and draining instructions:”). Generally, this should be done every 
three months.

3. To remove mineral deposits:  Mix 4 liters of water with 200g citric acid crystals. Inject into the machine and make sure the water can flow out of the 
hot water tap. Switch on the power and heat it for about 10 minutes. 30 minutes later, drain off the liquid and clean it with water two or three times. 
Generally, this should be done every six months. To avoid danger from damaging the machine, never disassemble the machine by yourself.

4. Keep this machine in a dry and cool place and avoid direct sunshine. The back of the machine should be at least 4 inches away from the wall.  
Never put the machine on paper or foam, which may store water.  Never put anything flammable next to the machine.  Do not use the machine outdoors 
or in a place that can be splashed by water.

5. In case of the machine not being use for a long time, turn off the heating switch of the refrigeration switch to save power.
6. In case the machine is not needed for a long time, remove the plug, turn off the copper chrome plated ball valve and drain off the remaining water 

through the outlet. For another use, discharge water for 3-5 min. 
7. In the event that the machine is blocked by ice due to  environmental conditions below freezing point, keep the refrigeration switch closed for 4 hours 

and then turn it on to continue the operation.
8. The machine must use an earthed three pin electrical socket. If local codes require, a code compliant GFCI electrical outlet (Ground Fault Circuit 

Interrupter) should be used.
9. The machine must use a grounded three-pin socket and a reliable creepage protection switch.
10. Never use organic solvents such as gasoline to clean the machine; we strictly prohibit washing the machine with water or splashing water on the machine.
11. Never turn on/off the machine by inserting the plug into (or pulling the plug out from) the socket. To avoid fire, never increase the length of the 

supply cord.
12. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or qualified person so as to avoid a hazard.
13. Never dismantle spare parts of the machine to avoid water leakage or damage.
14. Never turn the machine upside down or lean it more than 45° when moving it so as to avoid any damage to it or any accident.

WARNING

Water is leaking.
• Unlplug dispenser, remove bottle and replace it.

No water is coming from the spout.
• Make sure the bottle is not empty.  If empty, replace it. 
• Make sure to completely depress the pushbutton controls.

Cold water is not cold.
• It takes up to one hour after setup to dispense cold water.
• Make sure the power cord is properly connected to a working outlet
• Make sure the back of the dispenser is at least 4 inches from a wall and there is free airflow on all 4 sides of the dispenser
• Make sure green power switch on back of dispenser is ON.

Hot water is not hot.
• It takes 15-20 minutes after setup to dispense hot water.
• Make sure the power cord is properly connected to a working outlet.
• Make sure red power switch on back of dispenser is ON.

Dispenser is Noisy.
• Make sure the dispenser is positioned on a level surface.

Troubleshooting
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ELKAY LIMITED PRODUCT WARRANTY
POINT OF USE WATER COOLERS

FIRST YEAR – Elkay warrants the product to be free from defects in materials and workmanship under normal use for 
one (1) year from date of consumer purchase. Coverage is limited to repair or replacement of defective component or 
replacement of complete product at Elkay’s option. If a replacement unit is provided, the new warranty will expire after 1 
year after shipment of the original defective unit. 

INSTALLATION AND OPERATION – The foregoing Limited Warranty applies only when the product is installed and oper-
ated in accordance with the Elkay’s written instructions included with each unit. It does not apply to products which on ex-
amination by Elkay, or its agent, are found to have been subjected to accident, modifications, abuse, misuse, misapplica-
tions, corrosive type atmospheres, or abnormal use. This Limited Warranty is void if the product has been used outdoors 
and if anything other than drinking water was used. 

OWNER’S OBLIGATIONS – The owner has the obligation to provide the Purchase Order and Serial Number, which is 
located on the product. The owner also has the obligation to return the part or complete unit to the closest authorized ser-
vice center or to the factory repair department. 

ELKAY’S OBLIGATIONS – Elkay’s obligation under the Limited Warranty is limited to repair or replacement of defective 
component or replacement of complete dispenser at Elkay’s option.

CANCELLATION OF WARRANTY – Elkay, in its sole discretion, reserves the right to deny the warranty if (i) technical 
intervention was realized by unauthorized personnel, (ii) any seals on the product were broken or serial numbers on the 
product were modified, (ii) there was any alteration or falsification of the information provided in this warranty and/or the 
‘Installation / Care / Use Manual’, (iii) the terms of the warranty period expired, (iv) the product was used outdoors, (v) 
and/or anything other than drinking water was used for this product.  

THE WARRANTY MAY NOT BE ALTERED, VARIED, OR EXTENDED, EXCEPT BY A WRITTEN INSTRUMENT EX-
ECUTED BY ELKAY. THE REMEDY OF REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS LIMITED WARRAN-
TY IS EXCLUSIVE. IN NO EVENT SHALL ELKAY BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES 
TO ANY PERSON, WHETHER OR NOT OCCASIONED BY NEGLIGENCE OF ELKAY, INLCUDING WITHOUT LIMITA-
TION DAMAGES FOR LOSS OF USE, COSTS OF SUBSTITUTION, PROPERTY DAMAGE, OTHER MONETARY LOSS. 
ELKAY NEITHER ASSUMES, NOR AUTHORIZES ANY PERSON TO ASSUME OR AUTHORIZE, ON ELKAY’S BEHALF, 
ANY OBLIGATION OR LIABILITY IN CONNECTION WITH THE SALE OF THE PRODUCT OR ANY PARTS THEREOF, 
OTHER THAN THOSE REFERRED TO IN THIS WARRANTY. Some states of the United States do not allow the exclu-
sion of limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply. 

The Limited Warranty gives specific legal rights and in some states of the United States there may also be other rights, 
which vary from state to state. 

Any questions regarding this Limited Warranty or performance of Elkay’s obligations under this Limited Warranty should 
be addressed to Elkay Manufacturing Company. 

Elkay Sales, Inc.
2222 Camden Court 

Oak Brook, Illinois 60523 
630-574-8484



( ELKAY ) ضمان المنتج المحدود لشركة  إلكاي

مبردات المياه بنظام نقطة االستخدام

السنة األولى – تضمن شركة إلكاي خلو المنتج من عيوب المواد والتصنيع عند االستعمال الطبيعي لمدة سنة واحدة (1) من تاريخ الشراء من قبل المستهلك. 

ويقتصر الضمان فقط على إصالح أو استبدال المكون المعيب أو استبدال المنتج بالكامل حسبما  تحدده شركة إلكاي ( ELKAY ). في حالة توفير وحدة بديلة، 

سينتهي الضمان الجديد في غضون 1 سنة بعد شحن الوحدة المعيبة األصلية. 

التركيب والتشغيل – يسري الضمان المحدود السابق فقط في حالة تركيب المنتج وتشغيله وفًقا للتعليمات المكتوبة الخاصة بشركة إلكاي ( ELKAY ) المتضمنة 

في كل وحدة. ال يسري الضمان على المنتجات التي اكتشفت شركة  إلكاي ( ELKAY ) أو وكيلها عند فحصها أنها قد تعرضت لحادثة، أو تعديالت، أو سوء 

استعمال، أو سوء استخدام، أو استعماالت خاطئة، أو تعرضت لظروف أكالة، أو استخدام غير طبيعي. يعتبر هذا الضمان المحدود الغيًا في حالة استخدام المنتج 

في  األماكن المكشوفة، وفي حالة استخدام أي شيء بخالف مياه الشرب. 

التزامات المالك – يلتزم المالك بتوفير أمر الشراء والرقم التسلسلي، الذي يتم وضعه على المنتج. كما يلتزم المالك بإعادة الجزء أو الوحدة الكاملة إلى أقرب 

مركز خدمة  معتمد أو إلى قسم االستبدال في المصنع. 

التزامات شركة إلكاي ( ELKAY ) – تقتصر التزامات شركة إلكاي بموجب الضمان المحدود على إصالح أو استبدال المكون المعيب أو استبدال المبرد بالكامل 

حسبما تحدده شركة إلكاي.

إلغاء الضمان – تحتفظ شركة إلكاي، حسبما يحلو لها، بالحق في إلغاء الضمان في حالة (1) محاولة اإلصالح من قبل موظفين غير معتمدين، (2) العبث بأي 

أختام موجودة على المنتج أو تعديل األرقام التسلسلية على المنتج، (2) وجود أي تغيير أو تزييف للمعلومات الواردة في هذا الضمان و/أو "كتيب التركيب/

الرعاية/االستخدام"، (3) انتهاء مدة الضمان، (4) استخدام المنتج في األماكن المكشوفة، (5) و/أو استخدام أي شيء بخالف مياه الشرب مع هذا المنتج. 

ال يمكن تعديل هذا الضمان، أو تغييره، أو إطالة مدته، إال بموجب وثيقة مكتوبة تصدر عن شركة إلكاي (ELKAY ). ويستثنى من ذلك عالج التصليح أو االستبدال 

مثلما ورد بموجب هذا الضمان المحدود. ال تتحمل شركة إلكاي في أية حاٍل من األحوال مسئولية أي أضرار عرضية أو الحقة  يتعرض لها أي شخص، سواء نتجت عن 

إهمال شركة إلكاي ( ELKAY ) أم ال، بما في ذلك على غير سبيل الحصر أضرار بسبب فقدان االستخدام، وتكاليف االستبدال، وتلف الممتلكات، وغيرها من الخسارة 

المادية. ال تتحمل شركة إلكاي (ELKAY )، وال تفوض أي شخص بتحمل أو   بتفويض، نيابًة عن إلكاي ( ELKAY )، أي التزامات أو مسئولية تتعلق ببيع المنتج أو أي من 

أجزائه، بخالف تلك المشار إليها في هذا الضمان. ال تسمح بعض الواليات األمريكية بتنفيذ تقييد األضرار العرضية أو الالحقة، وبالتالي قد ال يسري القيد أو التنفيذ 

سابق الذكر. 

يعطي الضمان المحدود حقوق قانونية محددة وفي بعض الواليات األمريكية قد تكون هناك حقوق أخرى، والتي قد تتغير من والية ألخرى. 

للتصنيع  إلكاي  شركة  إلى  المحدود  الضمان  هذا  بموجب   ( ELKAY) إلكاي  شركة  التزامات  أداء  أو  المحدود  الضمان  بخصوص  تساؤالت  أية  إرسال   يجب 

 . Elkay Manufacturing Company 

Elkay Sales, Inc .
2222 كامدين كورت 

أوك بروك، إيلينوي 60523 

630-574-8484
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الخدمة: الفحص/التنظيف
تم تطهير هذه الماكينة قبل خروجها من المصنع. يجب تنظيف المبرد قبل تركيب قارورة ممتلئة بالماء. 

لتجنب وقوع الحوادث، افصل التيار الكهربائي قبل التشغيل، مثلما هو مبين أدناه .	 

ن المبرد المياه حتى درجة حرارة تبلغ حوالي 85 درجة مئوية. فيمكن أن يتسبب في حروق حادة. افصل التيار الكهربائي قبل إجراء أية  عملية صيانة.	  يسخِّ

تعليمات التنظيف والتصريف:. 1

قبل التنظيف،  عليك التأكد من وجود مفتاح التيار الكهربائي على موضع اإلغالق وانزع قابس مبرد المياه.	 

قم بإدخال القارورة رأسيًا في الحامل أعلى الماكينة.	 

قم بفتح الصنابير ودع حوالي 1 لتر من الماء لكي يتدفق في الحاوية.	 

قم بإزالة قارورة المياه من المبرد.	 

ضع دلو مياه كبير تحت مخرج التصريف. قم بإزالة غطاء التصريف والسماح للماء لكي يتم تصريفه.	 

بعد التصريف، قم بإعادة وضع غطاء التصريف ومن ثم يمكن استخدام الماكينة.	 

التعقيم: يجب تطهير الماكينة بالمطهر الذي يتم شراؤه بشكل منفصل من الصيدلية أو البقالة وفًقا لكتيب التعليمات الخاص بالمطهر ثم تنظيفها بالماء (انظر "تعليمات التنظيف والتصريف:"). . 2

بوجٍه عام، يجب إجراء هذه العملية كل ثالثة أشهر.

إلزالة الرواسب المعدنية: اخلط 4 لتر من الماء مع 200 جرام من بلورات حمض السيتريك. احقن هذا الخليط في الماكينة وتأكد من إمكانية تدفق المياه من صنبور المياه الساخنة. قم . 3

بتشغيل التيار الكهربائي وتسخين الخليط لمدة 10 دقائق تقريبًا. بعد 30 دقيقة، اسحب السائل وقم بتنظيف الماكينة بالماء مرتين أو ثالث مرات. بوجٍه عام، يجب إجراء هذه العملية كل 

ستة أشهر. لتجنب خطورة تلف الماكينة،  ال تقم بفك الماكينة بنفسك. 

احتفظ بالماكينة في مكان جاف وبارد وتجنب ضوء الشمس المباشر. يجب أن يبتعد الجزء الخلفي للماكينة عن الجدار بـ 4 بوصة على األقل. ال تضع الماكينة مطلًقا على ورق أو  اسفنج، والتي . 4

يمكن أن تخزن المياه. ال تضع أي شيء قابل لالشتعال بجوار الماكينة. ال تستخدم الماكينة في  األماكن المكشوفة أو في مكان يمكن أن تتناثر عليه قطرات المياه. 

في حالة عدم استخدام الماكينة لفترة زمنية طويلة، اطفئ مفتاح التسخين   لمفتاح التبريد للحفاظ على الطاقة. . 5

في حالة عدم الحاجة للماكينة لفترة زمنية طويلة، برجاء إزالة   القابس، وإطفاء الصمام الكروي المطلي بالكروم النحاسي وقم بتصريف المياه المتبقية عبر المخرج. لالستخدام مرة أخرى، . 6

قم بتفريغ المياه لمدة 3 - 5 دقائق 

في حالة انسداد الماكينة بالثلج بسبب الظروف البيئية التي تقل فيها درجة الحرارة عن نقطة التجميد، حافظ على وجود مفتاح التبريد في وضع اإلغالق لمدة 4 ساعات، ثم قم بتشغيله . 7

الستمرار العملية. 

يجب أن تستخدم الماكينة مقبًسا ثالثي المسامير موصول باألرض. البد من استخدام مصدر إمداد الكهرباء حماية لقاطع تيار العطل األرضي ( GFCI ) إذا كان مطلوب من الجهات المحلية. . 8

يجب أن تستخدم الماكينة مقبًسا ثالثي المسامير موصول باألرض ومفتاح للحماية من التسريب جدير باالعتماد عليه. . 9

ال تقم أبًدا باستخدام المذيبات العضوية مثل الجازولين لتنظيف الماكينة؛ فممنوع منًعا باتًا غسل الماكينة بالماء أو رش الماكينة بالماء. . 10

ال تقم مطلًقا بتشغيل/إيقاف الماكينة من خالل إدخال   القابس في (أو سحب القابس من) المقبس. لتجنب الحريق، ال يجب زيادة طول سلك اإلمداد.. 11

في حالة تلف سلك اإلمداد، يجب استبداله من قبل الُمصنِّع أو شخص مؤهل لتجنب األخطار. . 12

تجنب فك قطع غيار الماكينة لتجنب تسرب المياه أو التلف. . 13

ال تقلب الماكينة رأًسا على عقب أو تميلها بأكثر من 45 درجة عند تحريكها وذلك لتجنب حدوث أي تلف بها أو وقوع أية حوادث. . 14

تحذير

تسرب المياه.

انزع قابس مبرد المياه، قم بإزالة القارورة واستبدلها.	 

عدم تدفق المياه من الصنبور.

عليك التأكد من أن القارورة ليست فارغة. إذا كانت فارغة، قم باستبدالها. 	 

عليك التأكد من الضغط بالكامل على أزرار التحكم االنضغاطية.	 

المياه الباردة ليست باردة.

تستغرق الوحدة حوالي ساعة بعد التركيب لتوزيع المياه الباردة.	 

عليك التأكد من توصيل سلك التيار الكهربائي بصورة مناسبة بمخرج كهرباء نشط.	 

عليك التأكد من ابتعاد  الجزء الخلفي للمبرد عن الجدار بمسافة 4 بوصة على األقل وأن هناك حرية في تدفق الهواء على جميع جوانب المبرد األربعة.	 

عليك التأكد من تشغيل مفتاح التيار الكهربائي األخضر الموجود على الجزء الخلفي للمبرد.	 

المياه الساخنة ليست ساخنة.

تستغرق الوحدة حوالي 15 - 20 دقيقة بعد التركيب لتوزيع المياه  الساخنة.	 

عليك التأكد من توصيل سلك التيار الكهربائي بصورة مناسبة بمخرج كهرباء نشط.	 

عليك التأكد من تشغيل مفتاح التيار الكهربائي األحمر الموجود على  الجزء الخلفي للمبرد.	 

هناك ضجيج يصدر من المبرد.

عليك التأكد من وضع المبرد على سطح  مستٍو.	 

إصالح األعطال
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تحذير

تنبيه
ال يجب استخدام المبرد في حالة بلى أو تلف السلك.	 

للحماية من الصدمات الكهربائية، ال يجب غمر السلك، أو القابس أو أي جزء آخر من المبرد في الماء أو سوائل أخرى.	 

يجب التأكد من عدم  توصيل المبرد بالكهرباء قبل التنظيف. ال يجب استخدام سائل عضوي لتنظيف الماكينة. ممنوع منًعا باتًا رش الماكينة بالماء.	 

ال تقلب الماكينة رأًسا على عقب أو تميلها بأكثر من 45 درجة. 	 

ال تقم بتشغيل الماكينة إال بعد 3 دقائق من تشغيل مفتاح القدرة الكهربية.	 

ال يجب السماح لألطفال بفتح صنبور المياه الساخنة دون اإلشراف المباشر والمناسب. افصل  الكهرباء عن الوحدة لمنع االستخدام من ِقبل األطفال دون اإلشراف عليهم.	 

يجب إجراء الخدمة فقط من ِقبل  فني معتمد.	 

السمات والوظائف

الوصفرقم القطعة

حامل القارورة1

مصباح بيان القدرة2

مصباح بيان التسخين3

مصباح بيان التبريد4

صنبور الماء البارد5

صنبور الماء الساخن6

صينية تصريف المياه7

سلك التيار الكهربائي8

مخرج الماء الساخن9

مكبس10

التركيب
للتركيب الصحيح واآلمن، برجاء قراءة هذه التعليمات بالكامل.

يجب أن  يجري موظفو خدمة معتمدون جميع أعمال التركيب.	 

افصل مصدر اإلمداد بالكهرباء الذي يخدم منطقة التركيب لتقليل خطورة الصعق الكهربائي.	 

ال تكون الوحدة مناسبة  للتركيبات التي يمكن فيها استخدام نفاثات المياه. 	 

خطر

عليك التأكد من التهوية المناسبة بترك مسافة بين المكثف و الجدار. 	 

ال تقم بتوصيل المكبس مباشًرا بالتيار الكهربائي.	 

يعتبر الضمان الغي في حالة عدم التركيب وفًقا لتعليمات الُمصِنع.	 

قم بإزالة اللولب الموجود في الجزء األوسط للجانب الخلفي للوح القاعدة باستخدام مفك صليبي. (راجع الشكل 3)

قم بحفر ثقب في األرض في موقع تركيب الوحدة.. 1

قم بتثبيت الكتيفة بالوحدة باستخدام اللولب الذي تم إزالته في الشكل 3. (راجع الشكل 4). 2

قم بتثبيت الوحدة في األرض باستخدام الثقب الذي تم حفره ومعدات تثبيت مناسبة. (راجع الشكل 5). 3

قم بنزع الملصقات من على القارورة.. 4

قم بإدخال القارورة رأسيًا في حامل القارورة أعلى الماكينة. ال تقم بإدخال مقبس القدرة الكهربية أو الضغط على مفتاح . 5

التسخين حتى يتم تدفق الماء من صنبور المياه الساخنة.

قم بإدخال المقبس في الكهرباء وقم بتشغيل المفتاح. سوف تضيئ الماكينة عندما يتم تشغيلها.. 6

قم بإزالة القارورة رأسيًا باستخدام كلتا اليدين عندما تكون فارغة وقم باستبدالها بقارورة مياه  أخرى.. 7

كتيفة التثبيت

الشكل 1

الشكل 2

الشكل 6الشكل 5الشكل 4الشكل 3
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الوصف 
وحدة مبرد مياه بالتحميل العلوي بتوزيع مياه باردة وساخنة. يشتمل وحدة تخزين غير مبردة تكون مالئمة لتخزين األكواب أو المستلزمات األخرى. تبريد المكبس: تم استخدام مكبس بملف 

ألومينيوم عالي الفعالية للتبريد. التسخين الكهربائي: تم تصميم خزان  المياه الساخنة من الصلب غير القابل للصدأ عالي القدرة للتسخين. مصدر المياه هو المياه المعلبة.

التصنيفات
األبعاد: 310مم×360مم×1000مم (12بوصة×14بوصة×39 بوصة)	 

إجمالي القدرة الكهربية: 540 وات	 

القدرة الكهربية للتسخين: 420 وات	 

القدرة الكهربية للتبريد: 120 وات	 

نوع تغذية المياه: المياه المعلبة	 

الفولطية/التردد: 220 - 240 فولط/ 50 - 60 هرتز	 

قدرة تسخين المياه: 1 جالون في الساعة / 4 لتر في الساعة	 

قدرة تبريد المياه: 0.5 جالون في الساعة / 2 لتر في الساعة	 

التعريفات

موظفو الخدمة المعتمدون – موظفو المصنع المدربون أو الموظفون ذوي المعرفة العملية بإجراءات صيانة المعدات الكهربائية، سباكة أنابيب المياه والماكينات (األجهزة). 

األمان
خطر

تحذير
قبل االستخدام، البد من تركيب وتثبيت هذا المبرد بصورة مناسبة وفًقا لهذا الكتيب.	 

يُستَخدم  هذا المبرد لتوزيع المياه فقط. ال يُستَخدم مع سوائل أخرى. ال يُستَخدم ألغراض أخرى. ال يجب مطلًقا استخدام أي سائل آخر في المبرد بخالف المياه المعلبة المعروفة والخالية من الميكروبات.	 

تنبيه
لالستخدام  في األماكن المغلقة فقط. يجب االحتفاظ بمبرد المياه في مكان جاف بعيًدا عن ضوء الشمس المباشر. ال يُستَخدم في  األماكن المكشوفة.	 

يتم التركيب واالستخدام فقط على سطح مستٍو وصلب وممهد.	 

ال  يجب وضع المبرد في مكان أو خزانة مطوقة.	 

ال يجب تشغيل المبرد في وجود أدخنة متفجرة.	 

يجب وضع  الجزء الخلفي للمبرد على مسافة من الجدار ال تقل عن 4 بوصة، للسماح بحرية تدفق الهواء بين الجدار والمبرد. البد من وجود مسافة قدرها 4 بوصة على األقل على جوانب 	 

المبرد للسماح بتدفق الهواء.

يجب استخدام المخارج الموصولة باألرض فقط بصورة مناسبة.	 

ال يجب استخدام سلك امتداد مع مبرد المياه.	 

يجب اإلمساك  بالقابس وسحبه مباشرًة من المخرج. ال يجب نزع  القابس مطلًقا من خالل سحب سلك التيار الكهربائي.	 

خطر – يشير إلى حدوث الوفاة أو التعرض إلصابة خطيرة إن لم يتم اتخاذ االحتياطات المناسبة. 
تحذير  – يشير إلى إمكانية حدوث الوفاة، أو التعرض إلصابة خطيرة أو تلف الممتلكات إن لم يتم اتخاذ االحتياطات المناسبة. 

تنبيه – يشير إلى إمكانية التعرض إلصابة ما أو تلف الممتلكات إن لم يتم اتخاذ االحتياطات المناسبة. 

برجاء قراءة هذه التعليمات بالكامل قبل بدء التركيب أو إجراء أية خدمة. يمكن أن يؤدي الفشل في اتباع التعليمات واحتياطات األمان الواردة في هذا الكتيب إلى إصابة خطيرة أو الوفاة.	 

بعد التركيب، احتفظ بهذه التعليمات في مكان آمن للرجوع إليها الحًقا. 	 

يمكن أن يكون مصدر إمداد الكهرباء مطابًقا للمصدر المحدد في لوحة االسم في الفولطية، والدورة، والطور. 	 

 	.( GFCI ) البد من أن  يتضمن مصدر إمداد الكهرباء حماية لقاطع تيار العطل األرضي

البد من تضمين وسيلة لفصل مصدر اإلمداد بالكهرباء إلى الوحدة في األسالك الثابتة وفًقا لقواعد توصيل األسالك. وذلك للسماح بفصل الوحدة كهربائيًا عن مصدر اإلمداد بالكهرباء بعد التركيب.	 

دليل التركيب / العناية / االستخدام
التعليمات األصلية
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