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since

2000

Odkąd firma powstała w 2000 roku, nazwa CASADA stała się synonimem wysokiej jakości produktów  w 
sektorze wellness i fitness. 
 
Dzisiaj, CASADA urządzenia są dostępne na całym świecie. Ciągły rozwój, niepowtarzalny design  i sku-
pienie się na poprawie jakości życia są tak samo charakterystyczne dla produktów CASADA, jak ich nie-
zawodność oraz najwyższa jakość.

< bodysense

www.casada.com

Spis treści

Gratulacje
Dziękujemy za wybranie AQUAme! Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi, aby móc przez długi czas ko-
rzystać z zalet dystrybutora wody.

Upewnij się, że dzieci używają tego produktu tylko pod nadzorem osoby dorosłej, ponieważ zawiera on 
kable i inne akcesoria elektroniczne.

Życzymy dużo przyjemności z korzystania z AQUAme.
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Środki ostrożności związane ze źródłem zasilania
Ten produkt musi być podłączony do gniazdka AC220V.
> Może spowodować pożar lub porażenie prądem. 

Przed użyciem usunąć kurz i wszelkie zanieczyszczenia z wtyczki. 
> Może spowodować pożar lub porażenie prądem. 

Nie używać, jeśli wtyczka jest uszkodzona. 
>  Może spowodować pożar lub porażenie prądem i wyciek.

Przed wymianą filtra odłączyć od prądu.  
> Może spowodować porażenie prądem. 

Nie skręcać, nie wiązać ani nie ciągnąć  kabla zasilającego. 
> Może spowodować pożar lub porażenie prądem. 

Zabezpieczenie prądowe na gniazdku powinno wynosić nie mniej niż 16A.  
Użyj oddzielnego gniazdka dla urządzenia. 
> Nie podłączaj zbyt wielu urządzeń do gniazdka. Może to spowodować pożar.

Nie należy rozkręcać ani modyfikować wtyczki. 
> Może spowodować pożar lub porażenie prądem. 

Nie obsługiwać wtyczki mokrymi dłońmi. 
> Może spowodować porażenie prądem. 

Uwaga: 
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta, 
serwis lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.

Urządzenia nie należy instalować w wilgotnych pomieszczeniach, jak łazienka czy prysznic ani 
na zewnątrz.  
> Może spowodować pożar lub porażenie prądem. 

Przewód doprowadzający nie może być związany ani skręcony.  
> Może spowodować wyciek i zwarcie. 

Unikać wysokich temp. i światła słonecznego.
>  Może spowodować deformację obudowy.

Ustaw urządzenie na równej i twardej powierzchni. 
>  Może powodować niewłaściwe działanie. 

Podłączyć tylko zimną wodę.
> Przyłączenie wody gorącej może uszkodzić filtr. 

Zalecany odstęp od ściany dla wentylacji wynosi 20 cm. 
> Może powodować niewłaściwe działanie. 

Środki ostrożności podczas instalacji

Uwaga:  
Stare wężyki należy zastąpić nowymi, dołączonymi do urządzenia. 

Nie należy uderzać w urządzenie.
>  Może spowodować niewłaściwe działanie, uszkodzenie lub porażenie prądem. 

Nie wykonywać napraw, demontażu ani przeróbek. 
> Może spowodować pożar lub porażenie prądem. 

Unikać kontaktu z ostro zakończonymi przedmiotami. 
> Może spowodować niewłaściwe działanie lub porażenie prądem. 

Należy zachować ostrożność by uniknąć poparzenia. 
> Może spowodować oparzenie.

Podczas przenoszenia nie przechylać urządzenia o więcej niż 45°
> Może spowodować niewłaściwe działanie.  

Nie przemieszczać urządzenia w trakcie pracy. 
> Może spowodować niewłaściwe działanie. 

Nie kłaść ciężkich przedmiotów na urządzenie. 
> Może spowodować uszkodzenie urządzenia. 

W przypadku odcięcia dopływu wody, odłączyć od zasilania. 
> Może spowodować niewłaściwe działanie.

Środki ostrożności w trakcie użytkowania

Instrukcja bezpieczeństwa
Przeczytaj uważnie poniższe środki ostrożności, aby uniknąć wystąpienia nieprzewidy-
walnych zagrożeń i uszkodzeń. W zależności od stopnia zagrożenia i szkód, które mogą 
wystąpić w wyniku niewłaściwego użytkowania, środki ostrożności podzielono na 3 
typy, jak poniżej.

Niebezpieczeństwo:   Nieprzestrzeganie może spowodować poważne obrażenia lub nawet śmierć. 
Ostrzeżenie:   Nieprzestrzeganie może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie mienia. 
UWAGA:   W przeciwnym razie może dojść do wystąpienia niewielkich szkód materialnych.

Ten znak ma na celu zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa, wynikające z niewłaściwego użytkowania 
Przeczytaj uważnie i przestrzegaj środków ostrożności.
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Nie używać benzyny ani rozpuszczalników do czyszczenia urządzenia. 
>  Może spowodować przebarwienia, łuszczenie materiału lub uszkodzenie urządzenia. 

Należy odłączyć urządzenie od prądu i wody, jeśli nie będzie używane przez dłuższy czas.
Przed ponownym użyciem należy spuścić więcej niż 3 litry ciepłej i zimnej wody.
>  Może spowodować pożar lub wyciek wody. 

Środki ostrożności w trakcie użytkowania

Uwaga:
•  Tego urządzenia nie powinny używać osoby (w tym dzieci) o obniżonej sprawności fizycz-
nej, sensorycznej lub umysłowej, ani osoby bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, 
chyba że nad ich bezpieczeństwem będzie czuwała osoba za nie odpowiedzialna. 

•  Dzieci należy nadzorować, aby nie bawiły się urządzeniem.

 Podczas wyrzucania urządzenia lub filtra należy postępować zgodnie z odpowiednią 
procedurą utylizacji.
> Może spowodować zanieczyszczenie środowiska. 

Podczas instalacji urządzenia należy używać wyłącznie oryginalnych części.
> Może spowodować wyciek wody lub uszkodzenie urządzenia. 

Należy używać wyłącznie oryginalnych filtrów. 
>  Może obniżyć jakość wody. 

Nie należy instalować urządzenia w miejscu, w którym może być narażone na zamarzanie.
>  Urządzenie przeznaczone do użytku domowego oraz do używania w zbliżonym środowisku, 

jak:
• przestrzenie kuchenne w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
• gospodarstwa, pokoje hotelowe, motelowe i inne obiekty mieszkalne;
• obiekty typu bed&breakfast
• catering itp.  

To urządzenie zawiera emiter UV. Nie patrz na źródło światła.

Model Nr CH-100

Panel sterowania / wskaźniki

Kranik

Tacka ściekowa

Włącznik zimnej wody
Włącznik ciepłej wody

Tryb EKO

Podłączenie do wody o 
temperaturze pokojowej

Podłączenie spustu 
zimnej wody (OUT)

Przyłącze wody 

Przód Tył

pokrywa filtra

wtyczka zasilająca

Bok



80 81

SY
S

T
EM

 F
IL

T
R

A
C

JI
 |

 C
Y

K
L 

W
Y

M
IA

N
Y

 F
IL

T
R

A

FU
N

K
C

JE

System filtracji

Model nr CH-100

FILTR NANOFAKTOR PLUS

FILTR MIKROWĘGLOWY

Cykl wymiany filtra
1ST STEP 2ND STEP

Rodzaj filtra MICRO CARBON FILTER NANOFACT PLUS FILTER

Czas wymiany co 6 mies. co 12 mies.

Materiał Sprężony węgiel Celuloza, Sprężony węgiel

Funkcja Usuwanie cząstek osadu większych 
niż 5μm i pochłanianie niektórych 
szkodliwych chemikaliów organi-
cznych

Usuwanie zanieczyszczeń wody 
powyżej 0,25μm, takich jak zanie-
czyszczenia wodorozcieńczalne, 
bakterie i wirusy

Funkcje
•  Bezpośredni układ chłodzenia 
>  Dzięki zamkniętemu modułowi bezpośredniego schła-

dzania nie ma potrzeby czyszczenia wnętrza zbiornika.

•  Natychmiastowy system ogrzewania (WHP-3000)
>  Super oszczędność energii elektrycznej (podgrzewacz natychmiastowy jest akty-

wowany tylko podczas nalewania gorącej wody).
> Wygodny wybór temperatury ciepłej wody (40 °C / 70 °C/ 80 °C)

 •  System sterylizacji Self UV LED
>   Sterylizacja wody w kranie przez 10 minut co 1 godzinę za pomocą diody UV LED w 

celu zapewnienia czystości baterii

•  Dokładny system filtracji
>  FILTR MIKROWĘGLOWY: Usuwa cząsteczki osadu, takie jak brud i piasek o wielkości 

powyżej 5 mikronów z pierwszego etapu i pochłania niektóre szkodliwe związki 
organiczne, takie jak chlor czy zły posmak.

>  FILTR NANOCZĄSTECZEK: za pomocą celulozy Nano Fibre usuwa zanieczyszczenia 
wody większe niż 0,2 mikrona, takie jak mikroorganizmy przenoszone przez wodę, 
bakterie i wirusy.

•  Funkcja oszczędzania energii
>  Tryb oszczędzania energii w nocy dzięki funkcji ECO (czujnik natężenia oświetlenia)
>  Czujnik ECO automatycznie wyłącza ogrzewanie i chłodzenie wody, aby oszczędzać 

energię elektryczną gdy zauważy, że światło wokół urządzenia się ściemnia.
>  Możesz oszczędzać energię elektryczną wyłączając przełącznik gorącej lub zimnej 

wody, gdy używasz tylko jednego rodzaju wody.

 •  Wygodne dozowanie
>   Funkcja regulacji ilości wody (120 / 550 / 1500 ml)
>   Funkcja stałego dozowania wody (1500 ml)

•  Odłączany kran
>   Odłączany kran ułatwia czyszczenie i zwiększa higienę.

•  Smukła forma
>   Dzięki ultra smukłej konstrukcji o szerokości jedynie 18 cm, możesz umieścić urzą-

dzenie w dowolnym miejscu w kuchni.

•  Alarm wymiany filtra
>  Kiedy termin przydatności filtra dobiegnie końca, pierwszy lub drugi 

wskaźnik wymiany miga, informując o konieczności wymiany filtra.
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Proces filtracji wody

WORKING PRESSURE: Min. 147KPa, 3.0ℓ/min. P
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ZAWÓR  
REDUKCYJNY

2,5 kgf /cm²

FILTR 
NANO 
PLUS

CZUJNIK TEMPERATURY 
WODY ZASILAJĄCEJ

CZUJNIK PRZEPŁYWU

ZAWÓR WLOTO-
WY (GORĄCA) ZAWÓR GORĄCEJ 

WODY

MODUŁ  
GRZEWCZY

ZAWÓR 
WLOTOWY 

(ZIMNA)

MODUŁ CHŁO-
DZĄCY

ZAWÓR WODY 
ZIMNEJ

KUREK

ODPŁYW

ZAWÓR WODY  
POKOJOWEJFILTR  

MIKRO-
WĘGLO-
WY
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Panel operacyjny / wskaźnikowy

LOCK

COLDAMBIENTHOT

LOW HIGH

ECO
SENSOR

1 2 3

5

6

7

9

10 10

8

4

1. BLOKADA PRZYCISKÓW

Użyj tego przycisku, aby zablokować 
wszystkie przyciski lub pojedynczy przy-
cisk, aby chronić dzieci przed konsekwen-
cjami nieprawidłowego użycia urządze-
nia. 

1. Funkcja całkowitego blokowania: 
> Zablokuj: Dotknij i przytrzymaj przycisk 
blokady przez ponad 5 sekund.
> Odblokuj: Ponownie dotknij i przy-
trzymaj przycisk blokady przez ponad 5 
sekund.
 
2. Funkcja blokowania wybranego 
przycisku:
> Zablokuj: Jednocześnie dotknij i przy-
trzymaj przycisk blokady oraz przycisk, 
który chcesz zablokować przez ponad 5 
sekund.
> Odblokuj: Ponownie dotknij i przytrzy-
maj jedocześnie przycisk blokady oraz 
przycisk, który chcesz odblokować przez 
ponad 5 sekund.

2. ILOŚĆ WODY 

Dotknij tego przycisku, aby ustawić żą-
daną ilość wody. Ilość zmienia się po 
każdym dotknięciu.

Gdy żadna ilość wody nie zostanie wybrana, 
domyślnie ustawiono 120 ml.
 
1 naciśnięcie 120 ml
2 naciśnięcia 550 ml
3 naciśnięcia 1500 ml

3.  WSKAŹNIK UV 
(RESET FILTRA) 

Naciśnij ten przycisk by wybrać tryb 
wody ciepłej.

Gdy ten tryb zostanie wybrany, ikona przy-
cisku dozowania świeci się na czerwono.
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4. CZUJNIK (ŚWIATŁA) ECO  

System ECO włącza się, gdy natężenie 
oświetlenia spada poniżej 1 luksa. 

5. PRZYCISK WYBORU CIEPŁEJ 
WODY / WSKAŹNIK TEMPERA-
TURY CIEPŁEJ WODY 

Naciśnij ten przycisk by wybrać tryb wody 
ciepłej.

Gdy ten tryb zostanie wybrany, ikona przyci-
sku dozowania świeci się na czerwono.

7.   PRZYCISK WYBORU WODY 
O TEMP. POKOJOWEJ 

Naciśnij ten przycisk by wybrać tryb 
wody o temp. pokojowej.

Gdy ten tryb zostanie wybrany, ikona przyci-
sku dozowania świeci się na zielono.

Gdy żaden tryb nie jest wybrany, po dotknię-
ciu przycisku dozowania nalewana jest woda 
o temp. pokojowej.

6.  WSKAŹNIK TEMPERATURY 
CIEPŁEJ WODY 

Ciepła woda może mieć żądaną tempe-
raturę. Aby wybrać jedną z trzech opcji 
należy naciskać przycisk wyboru gorą-
cej wody

Niska ok. 40
Średnia ok. 70
Wysoka ok. 80 

8.  PRZYCISK WYBORU ZIMNEJ 
WODY

Naciśnij ten przycisk by wybrać tryb 
wody zimnej.

Gdy ten tryb zostanie wybrany, ikona przyci-
sku dozowania świeci się na niebiesko.

9.   PRZYCISK DOZOWANIA / 
WSKAŹNIK ILOŚCI

1.   Naciśnij ten przycisk by nalać wodę. 
2.  Wskaźnik pokazuje wybraną ilość 

wody. 10.   WSKAŹNIK WYMIANY 
FILTRA

Gdy cykl żywotności filtra dobiegnie 
końca, wskaźnik pierwszego lub drugie-
go filtra miga, informując o konieczności 
wymiany.
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Jak używać
Uwaga:
Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją w celu prawidłowego użytkowania produktu oraz 
dla własnego bezpieczeństwa. 

1. Podłącz wtyczkę. 

>   Przed podłączeniem należy sprawdzić zgod-
ność napięcia w gniazdku z zaleceniami. 

2. Odkręć zawór wody. 

>  Gdy zawór będzie zamknięty uzdatniacz nie 
będzie działał.   
 
Zwór należy zamykać w przypadku dłuższych 
nieobecności. 

1) ABY NAPIĆ SIĘ WODY O TEMP. POKOJOWEJ

 

> 1.  Dotknij przycisku „AMBIENT”, aby wybrać tryb 
wody o temp. pokojowej. Ikona przycisku do-
zowania zmieni kolor na zielony.

> 2.  Dotknąć przycisku „DOZOWANIA”, aby nalać 
wodę. Podczas nalewania wody miga okrągła 
dioda LED.

 
Jeśli nie wybrano ilości wody, domyślnie naleje się 
120 ml. Nalewanie wody można zatrzymać poprzez 
ponowne naciśnięcie przycisku DOZOWANIA.

2) ZIMNA WODA 

> 1.  Włącz przełącznik trybu zimnej wody z tyłu 
urządzenia, aby aktywować funkcję zimnej 
wody. Zapali się ikona zimnej wody.

Przy pierwszym użyciu produktu dostatecznie schło-
dzona woda jest dostępna po około 1 godzinie od 
momentu uruchomienia tej funkcji.

> 2.  Dotknij przycisku zimnej wody, aby wybrać 
tryb zimnej wody. Ikona przycisku dozowania 
zmieni kolor na niebieski.

> 3.  Dotknąć przycisku „DOZOWANIA”, aby nalać 
wodę. Podczas nalewania wody miga okrągła 
dioda LED.

1. 2. HOT COLD

1. 2. 3.
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3. 1) GORĄCA WODA 

 

>  Włącz gorący przełącznik z tyłu urządzenia, aby aktywować 
funkcję gorącej wody. Zaświeci się ikona ciepłej wody.

 
Przy pierwszym użyciu produktu funkcja ta jest zablokowana, 
aby uniknąć uszkodzenia lub nieprawidłowego działania produk-
tu. Aby aktywować funkcję ciepłej wody, nalej więcej niż 550 ml 
wody w trybie ciepłej wody po jego włączeniu. (W tym momencie 
zapali się wskaźnik objętości 2/3 filiżanki.)

1. 2. 3.
HOT COLD

LOCK VOLUME FILTER  RESET

COLDAMBIENTHOT

HIGHLOW

ECO
SENSOR

>  Dotknąć przycisku ciepłej wody, aby aktywować tryb. 
Na przycisku dozowania zapala się czerwony pasek około. 120 ml.

To urządzenie podgrzewa wodę za pomocą systemu natychmiastowego ogrzewania, więc nalanie ciepłej wody 
zajmuje chwilę (maksymalny czas oczekiwania to 10 sekund). Podczas podgrzewania wstępnego trzy elementy 
linii okręgu zapalają się w kolejności sekwencyjnej, następnie gdy woda jest już podgrzana wszystkie trzy diody 
LED linii koła zapalają się, a ciepła woda pojawia się z migotaniem całego okręgu i sygnałem dźwiękowym.

3. 2) USTAWIANIE TEMPERATURY WODY CIEPŁEJ

Press 

1x
Press 

2x

50°C 70°C 80°C

Press 

3x
Press 

4x
Press 

5x

wysoka temperatura średnia temperatura niska temperatura średnia temperatura wysoka tempe-

ratura

>  Dotknij przycisku “HOT” aby wybrać tryb ciepłej 
wody.

>  Wielokrotne dotykanie przycisku HOT w trybie 
ciepłej wody zmienia temperaturę wody w na-
stępującej kolejności:

(50 ° C -> 70 ° C -> 80 ° C -> 50 ° C ....)
 
Jeśli nie dotkniesz przycisku dozowania w ciągu 5 se-
kund po wybraniu trybu ciepłej wody, tryb nalewania 
przejdzie do ustawionego trybu domyślnego.

•  Jeśli po wybraniu trybu ciepłej wody nie wybierzesz 
żadnej temperatury, domyślnie ustawione jest 80.

•  Temperatura wody może się różnić, w zależności od 
temperatury wody zasilającej. 

WSKAZÓWKI
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5) FUNKCJE DODATKOWE 

1. Tryb Eco
>   Ten tryb pomaga oszczędzać zużycie energii elektrycznej. Urządzenie w inteligentny sposób wyłącza tryb 

chłodzenia, gdy maleje natężenie światła, na przykład w nocy, co wykrywa za pomocą wbudowanego 
czujnika światła. 

•  Aktywacja trybu ECO Dotknij i przytrzymaj przycisk VOLUME przez po-
nad 4 sekundy. Dioda zamiga 3 razy i rozlegnie się sygnał dźwiękowy - 
tryb został aktywowany.

•  Deaktywacja trybu ECO Dotknij i przytrzymaj przycisk VOLUME przez 
ponad 4 sekundy. Dioda zamiga 3 razy i rozlegnie się sygnał dźwiękowy 
- tryb został aktywowany.

Niezależnie od trybu eco, jeśli czujnik natężenia światła wykryje ciemność oto-
czenia, automatycznie obniży jasność diody LED na panelu sterowania.

2. Blokada przycisków
>  Tryb blokady chroni dzieci przed przypadkowym lub niewłaściwym uruchomieniem urządzenia. 

4) USTAWIANIE ILOŚCI WODY

550ml 1500ml 120ml 

•  Ilość wody może się zmieniać w zależności od ci-
śnienia wody.

•  Podczas dozowania dużej ilości wody można za-
trzymać nalewanie wody, dotykając przycisk do-
zowania.

•  W trybie gorącej wody, jeśli nie zostanie wybrana 
żadna objętość wody, zostanie nalane 120 ml go-
rącej wody.

WSKAZÓWKI

120ml 550ml 1500ml

JAK USTAWIĆ ŻĄDANĄ ILOŚĆ WODY
>  Dotknij przycisku VOLUME, aby ustawić żą-

daną ilość wody, a następnie dotknij przy-
cisk dozowania.

Jeden bar (120 ml) jest ustawiony domyślnie.
(Jeśli nie wybierzesz żadnej ilości wody, domyśl-
nie naleje się 120 ml).

WYJŚCIE WODY BEZ PRESELEKCJI
>  Naciśnij i przytrzymaj przycisk nalewania, 

aż pobierzesz żądaną ilość wody. Gdy tyl-
ko podniesiesz palec, wypływ wody ustaje.  
(Z wyjątkiem ciepłej wody).

4 Sek.

4 Sek.
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Jak używać

DOTKNIJ 

X1
DOTKNIJ 

X2
DOTKNIJ 

X3

Blokowanie wybranego przycisku
 
>  Aktywuj blokadę klawiszy, naciskając i przytrzymując przycisk z symbolem kłódki przez ponad 5 sekund.
>  Aby odblokować przyciski, ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk blokady przez ponad 5 sekund.
>  Używaj tej funkcji podczas czyszczenia panelu sterowania.

Blokowanie wybranego przycisku
 
>  Jeden wybrany przycisk (woda ciepła / pokojowa / zimna)zostanie zablokowany, gdy wybrany przycisk 

blokady zostaną jednocześnie dotknięte i przytrzymane przez ponad 5 sekund.
>  Aby odblokować naciśnij jednocześnie wybrany przycisk i przycisk blokady przez ponad 5 sekund.

•  Jeśli dotkniesz zablokowanego przycisku zacznie on migać i wydawać brzęczący dźwięk. 
•  Jeśli zablokujesz wszystkie przyciski w trybie blokady pojedynczego przycisku, urządzenie zablokuje wszystkie 
przyciski. Jeśli ponownie odblokujesz wszystkie przyciski, przejdziesz do trybu blokady pojedynczego przycisków.

•  Po wyciągnięciu wtyczki i ponownym uruchomieniu urządzenie zostanie zresetowane.

5 Sek.

5 Sec.

Zablokuj|Od-
blokuj przycisk 
wody w temp. 
pokojowej

5 Sec.

Zablokuj|Odblokuj 
przycisk gorącej 
wody
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Wymiany filtra
1) CYKL WYMIANY FILTRA
Filtr należy wymieniać regularnie. W przeciwnym razie jakość wody może ulec obniżeniu. 

2) ALARM WYMIANY FILTRA
Po zakończeniu cyklu żywotności filtra wskaźnik pierwszego lub drugiego filtra miga, informując o ko-
nieczności wymiany filtra. Filtr należy wymienić, gdy pierwszy z poniższych warunków zostanie spełniony.
 

NAZWA FILTRA ŻYWOTNOŚĆ

1 FILTR MICRO CARBON FILTER 3600 litrów lub 6 mies.

2 FILTR NANOFACT PLUS FILTER 7100 litrów lub 12 mies.
 
3) Jak wymienić filtr:
Wymień filtr, gdy miga wskaźnik wymiany filtra

1.  Przed wymianą filtrów zamknij zawór dopro-
wadzający wodę.

2.  Usuń ciśnienie i wodę pozostającą w fil-
trze i rurze, usuwając wodę z otoczenia. 
 Jeśli ciśnienie nie zostanie zlikwidowane, może 
wylać się dużo wody.

3. Odłączyć przewód zasilający. 

4.  Otwórz pokrywę filtra i wyjmij filtr obracając 
go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazó-
wek zegara.

5.  Zdejmij nasadkę ochronną z nowego filtra i 
włóż nowy filtr do złącza filtra, obracając go 
w prawo.

6.  Otwórz zawór dopływu wody i podłącz prze-
wód zasilający. Spuść ponad 10 ℓ wody w try-
bie wody pokojowej, aby wyczyścić filtry.

Locked

Cykl wymiany filtra
MICRO CARBON: 6 miesięcy
NANOFACT PLUS: 12 miesięcy
(W oparciu o 10 ℓ / dzień)

 

Otwarte
Zamknięte

Zawór zasilający wodę
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Podczas początkowej instalacji lub po wymianie filtrów, używaj produktu 
po wykonaniu „Płukania wodą” przez co najmniej 10 ℓ, aż biała, czarna lub 
bąbelkowa woda nie zacznie wypływać z filtrów. (Płukanie wodą: proces 
przepływu wody w celu usunięcia obcych substancji, pyłu itp. przy pierw-
szym użyciu filtrów).

IN OUT

Po pierwszej instalacji lub wymianie filtrów może wydostawać się czarny pył węglowy. (To tylko 
drobny proszek węgla aktywnego, który poprawia smak wody i nie ma żadnego wpływu na orga-
nizm człowieka).

4) Jak zresetować cykl wymiany filtra: Tryb resetowania filtra
1. Nacisnąć przycisk „RESETUJ FILTR” przez 3 sekundy, aby włączyć tryb resetowania filtra.
2. Przyciski HOT, COLD i FILTER RESET migają przy dwóch dźwiękach dzwonka.
3.  Po dotknięciu przycisku HOT lub Cold w celu zresetowania cyklu wymiany filtra, jeden z filtrów wymie-

nionych w poniższej tabeli zostanie zresetowany.
 

NAZWA FILTRA Przycisk Reset

1 FILTR MICRO CARBON FILTER HOT

2 FILTR NANOFACT PLUS FILTER COLD
 
4.  Odpowiedni wskaźnik pierwszej lub drugiej wymiany miga i dzwoni trzy razy po zakończeniu ustawia-

nia.
5.  Tryb resetowania filtra wyłącza się po ponownym dotknięciu przycisku „ZEROWANIE FILTRA” przez 3 

sekundy.
 
5) Uwaga!
•  Filtry należy regularnie wymieniać zgodnie z cyklem wymiany filtra.
•  Jeśli filtry nie są regularnie wymieniane, może to pogorszyć jakość wody.
•  Cykl wymiany filtra może się różnić w zależności od jakości i zużycia wody zasilającej.
•  Nawet jeśli zużycie wody jest niewielkie, zaleca się regularną wymianę filtra.
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Przed skontaktowaniem się z nami zapoznaj się z poniższymi informacjami
 

Problem Przyczyna Rozwiązanie

Niedostatecznie 
schłodzona 
woda

Za słabe zasilanie Sprawdź napięcie.

Wyłączenie zimnej 
wody

Sprawdź, czy wskaźnik zimnej wody jest włączony.

Woda nie wy-
pływa

Konieczna wymiana 
filtra

Sprawdź cykl wymiany filtra

Woda z kranu jest 
odcięta.

Odłącz wtyczkę zasilania i sprawdź zawór dopływu 
wody.

Zagięcie wężyka 
W przypadku zagięcia węża połączeniowego należy go 
wyprostować.

Mała ilość oczyszczonej wody
Ilość wody może się zmieniać w zależności od ciśnienia 
wody.
Standardowe ciśnienie wody: 245 kPa

Głośna praca

Dźwięk pracy kom-
presora

Gdy sprężarka działa lub zatrzymuje się, może być sły-
szalny dźwięk przypominający przepływ wody. Ten ha-
łas pochodzi z przepływu czynnika chłodniczego i nie 
stanowi problemu.

Odgłos wrzenia
Podczas obsługi nagrzewnicy może dochodzić odgłos 
wrzenia i nie stanowi to problemu.

Rozwiązywanie problemów oraz pytania ogólne
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Rozwiązywanie problemów oraz pytania ogólne

Przed skontaktowaniem się z nami zapoznaj się z poniższymi informacjami
 

Problem Przyczyna Rozwiązanie

Zmniejszona pro-
dukcja wody

Należy wymienić filtry. Wymienić filtry.

Woda zasilająca pod 
niskim ciśnieniem

Jeśli do urządzenia dostarczana jest woda pod 
niskim ciśnieniem, wytwarzana jest mniejsza 
ilość przefiltrowanej wody.

Wyciek wody Nieszczelne połączenie
Zamknij zawór dopływu wody i skontaktuj się 
z punktem serwisowym.

Nieprzyjemny 
smak lub zapach 
wody

Urządzenie nie było uży-
wane przez długi czas

Pozbądź się wody z oczyszczacza wody.

Niewłaściwe środowisko 
użytkowania przez długi 
czas

Wymień wszystkie filtry i przewody łączące.

Cząsteczki w 
wodzie

Mogą to być bąbelki spo-
wodowane wypływającą 
wodą.

Jeśli sytuacja nie ustąpi po 10 minutach, skon-
taktuj się z punktem serwisowym.

•  Jeśli pojawi się problem, skontaktuj się z punktem serwisowym i poproś o wymianę filtra lub naprawę.

•   Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane wymianą filtrów przez osobę trzecią, 
która nie jest naszym serwisantem.
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Przed skontaktowaniem się z nami zapoznaj się z poniższymi informacjami 

Problem Przyczyna Rozwiązanie

Wypływa zimna 
woda, a ciepła nie.

Sprawdzenie wskaźnika 
ciepłej wody.

Sprawdź, czy włączony jest przełącznik ciepłej 
wody z tyłu urządzenia.

Awaria termostatu lub 
grzałki

Wyłącz przełącznik ciepłej wody i skontaktuj 
się z centrum obsługi klienta. (Jeśli dojdzie do 
przegrzania gorącego urządzenia, termostat 
ręczny
odcina prąd dla bezpieczeństwa.)

Wypływa zimna 
woda, a ciepła nie. 
(Miga wskaźnik 
temperatury 
ciepłej wody.)

Awaria czujnika

Jeśli nie wypływa gorąca woda, a wskaźnik 
temperatury ciepłej wody nadal miga, należy 
odłączyć wtyczkę zasilania i skontaktować się z 
punktem serwisowym.

Brak sygnału 
na diodzie LED 
ciepłej wody

Dezaktywuj tryb bez-
pieczeństwa dla ciepłej 
wody

W trybie ciepłej wody spuść ponad 2 litry wody, 
aby aktywować funkcję ogrzewania. Jeśli dioda 
gorącej wody nadal się świeci, skontaktuj się z 
obsługą klienta.

Syczenie i para z 
zaworu bezpie-
czeństwa podczas 
pracy

Słaby dopływ wody z 
powodu wygiętego 
węża łączącego

Sprawdź wąż, czy nie jest zgięty. Jeśli nie ma 
problemu z połączeniem węża, skontaktuj się z 
punktem serwisownym.

Wysoka moc zasilania Sprawdź napięcie

Przerwanie 
przygotowywa-
nia ciepłej wody 
podczas pracy.

Upłynął okres wymiany 
filtra lub poziom prze-
pływu wody jest niski.

Sprawdź czas wymiany filtra i skontaktuj się z 
punktem serwisowym

W trybie normalnym.

Dozowanie ciepłej wody może zostać przerwa-
ne, ponieważ urządzenie zostało zaprojektowa-
ne bez zbiornika na wodę. Daj urządzeniu czas 
na podgrzanie wody.
Aby uniknąć oparzeń, podczas nalewania gorącej 
wody, podstaw filiżankę pod kran.
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Czyszczenie
1. Czyszczenie tacki ociekowej
 
>  Raz w tygodniu należy opróżniać tackę ociekową z wody.

Tworząc lód w zimnym zbiorniku, niewielka ilość wody wypływa i spływa 
do tacki ociekowej. Jest to normalne i nie oznacza usterki.

>  Zdjąć tackę ociekową, wyciągając ją i umyć detergentem o neu-
tralnym pH.

2. Czyszczenie odpowietrznika
Raz w miesiącu usuwaj brud i kurz z kratki wentylacyjnej za pomocą 
odkurzacza.

Jeśli otwór wentylacyjny zostanie zatkany kurzem, wpłynie to negatywnie 
na układ chłodzenia.

3. Czyszczenie kranu
Odkręć kran, umyj go pod bieżącą wodą i osusz suchym ręcznikiem 
do naczyń.

Nie przecieraj baterii szczotką do szorowania. Może to spowodować korozję.

Czyszczenie Częstotliwość Sposób

Powierzchnia 
zewnętrzna

raz w tygodniu
Wyczyść powierzchnię zewnętrzną miękką szmatką zwilżoną 
wodą. (Nigdy nie używaj benzenu, benzyny lub rozcieńczal-
nika do czyszczenia urządzenia.)

Tacka ociekowa często Często czyść tackę ociekową neutralnym detergentem.

Połączenia / 
rurki

częściej niż raz 
na 2 lata

Zmieniaj złączkę i rurkę raz na dwa lata podczas wymiany 
filtrów.

Kran Codziennie
Odłącz kran z wodą, obracając go w lewo i umyj w bieżącej 
wodzie. Podłączając kran zamocuj go dobrze, w przeciwnym 
razie woda może wyciekać.

Rozwiązywanie problemów oraz pytania ogólne
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MICRO CARBON FILTER (Węgiel aktywny)

NANOFACT PLUS FILTER (Celuloza, sprężony węgiel)

Nazwa produktu AquaME

Model nr CH-100

Zasilanie AC 220-240V/ 50-60Hz

Wymiary zewnętrzne 180(W)*514(D) *432(H)mm

Waga 13.7kg

Zalecane zużycie wody 10 l na dzień

Pojemność wody zimnej ok. 0.9ℓ

Temperatura zimnej wody ok. 4°C – 12°C

Pobór mocy silnika 90W(0.6A)

Pobór mocy przez grzałkę 2.5KW

Pojemność ciepłej wody System natychmiastowego ogrzewania

Temperatura wody ciepłej 40°C – 85°C (do wyboru)

Warunki pracy

Ciśnienie robocze:147 – 294kPa

Temperatura pracy: 5~35°C

Woda użytkowa: woda z kranu

Specyfikacje

System filtrowania

Wygląd zewnętrzny i specyfikacja produktu mogą zostać zmienione w celu poprawy 
wydajności. Cykl wymiany filtra można zmienić w zależności od zużycia wody.
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since

2000

Zgodny z europejskimi normami regulacyjnymi 2014/30 / UE i 2011/65 / UE.

Warunki gwarancji 

Deklaracja zgodności UE
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Sprzedawca zapewnia ustawowy okres gwarancji na produkt opisany na odwrocie. 

Gwarancja obowiązuje od daty zakupu. Datę zakupu należy udokumentować dowodem zakupu. Sprzedawca 
bezpłatnie naprawi lub wymieni wszystkie elementy objęte gwarancją w Niemczech, w przypadku których 
wykryto wady. Warunkiem koniecznym jest przesłanie wadliwego urządzenia wraz z dowodem zakupu przed 
upływem okresu gwarancji lub rękojmi. Roszczenie gwarancyjne nie przysługuje, jeśli zostanie stwierdzona 
wada, która powstała np. z powodu wpływów zewnętrznych lub w wyniku naprawy lub modyfikacji, które nie 
zostały przeprowadzone przez producenta lub autoryzowanego sprzedawcę.

Gwarancja nie obejmuje następujących punktów: 
• Zużycie spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem 
•  Użytkowanie komercyjne, np. użytkowanie wystawowe, wielokrotne użytkowanie bez pośrednich 40-minu-

towych przerw 
• Narażenie urządzenia na działanie ciepła, wilgoci płynów
• Uszkodzenia spowodowane przedmiotami o ostrych i / lub ostrych krawędziach 
• Samowolne zniszczenie, przywłaszczenie, przeciążenie lub przypadkowe uszkodzenie 
• Uszkodzenie i zabrudzenie przez zwierzęta domowe 
• Zanieczyszczenia spowodowane produktami do pielęgnacji ciała lub włosów 
• Uszkodzenia spowodowane użyciem kwasów, rozpuszczalników lub środków alkoholowych

Gwarancja udzielona przez sprzedawcę ogranicza się do naprawy i wymiany produktu. W ramach niniejszej 
gwarancji producent lub sprzedawca nie ponosi żadnej dalszej odpowiedzialności i nie ponosi odpowiedzial-
ności za szkody, które powstały w wyniku nieprzestrzegania instrukcji obsługi i / lub niewłaściwego użytko-
wania produktu. Po sprawdzeniu produktu przez producenta i uznaniu, iż   zgłoszenie gwarancyjne nie dotyczy 
wady objętej gwarancją, lub że upłynął okres gwarancji, klient ponosi koszty przeglądu i naprawy.

Jako producent, Casada zapewnia dostawę towarów bez wad do kupujących / partnerów. Udowodnione wady 
produkcyjne są uprawnione do wymiany po zarejestrowaniu i potwierdzeniu. Uwaga prawna: wszystkie treści 
nie zawierają oświadczeń leczniczych. Rozpoznanie i leczenie chorób i innych zaburzeń fizycznych wymaga 
leczenia przez lekarza lub terapeutę. Oświadczenia mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą za-
stępować profesjonalnej opieki medycznej. Każdy użytkownik zobowiązany jest do upewnienia się poprzez 
dokładne badanie i, jeśli to konieczne, po konsultacji ze specjalistą, czy aplikacja jest odpowiednia dla jego 
konkretnych przypadków. Każda dawka lub aplikacja odbywa się na ryzyko użytkownika. Odcinamy się od 
wszelkich oświadczeń i obietnic o uzdrowieniu.

Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
info@casada.com
www.casada.com

Prawa autorskie obrazów i tekstów podlegają prawom autorskim Casada International GmbH i nie mogą być 
wykorzystywane do innych celów bez wyraźnego potwierdzenia. 

Copyright © 2020 Casada International GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.
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