
Česky
Bezpečnostní pokyny

▪	 Nikdy	nepoužívejte	násilí!
▪	 Dodržujte	bezpečnostní	pokyny	na	balení	bombiček!
▪	 Chraňte	bombičky	před	slunečním	zářením	a	teplotami	nad	50	°C!
▪	 Chraňte	přístroje	a	bombičky	před	dětmi!
▪	 Přístroj	provozujte	pouze	v	naplněném	stavu!
▪	 Přístroj	používejte	pouze	pro	účely	uvedené	v	tomto	návodu	k	použití!
▪	 Hlavu	přístroje	kombinujte	vždy	pouze	s	lahví	stejného	typu!
▪	 Nikdy	nekombinujte	cizí	výrobky	se	součástkami	přístroje	iSi	Soda	Siphon!
▪	 Nešroubujte	hlavu	sifonové	lahve	našikmo!
▪	 Během	šroubování	bombičky	se	nenahýbejte	nad	přístroj!
▪	 Nikdy	neodšroubovávejte	hlavu	sifonové	lahve,	je-li	přístroj	pod	tlakem!
▪	 Nenoste	přístroj	za	páku!

▪	 Přístroj	iSi	Soda	Siphon	nikdy	nezahřívejte!
▪	 Neuchovávejte	naplněný	přístroj	v	mrazicím	boxu	nebo	v	mrazničce!
▪	 Přístroj	je	tlaková	nádoba!	Náraz	nebo	poškození	jej	mohou	poškodit	tak,
	 že	může	být	nebezpečný.	Takový	přístroj	nesmí	být	používán!	Nechte	jej
	 přezkoušet	servisním	pracovištěm	společnosti	iSi.
▪	 Přístroj	iSi	Soda	Siphon	rozebírejte	pouze	dle	návodu	v	bodě
	 „Kompletní	čištění“,	strana	86.
▪	 Neprovádějte	na	přístroji	iSi	Soda	Siphon	žádné	změny.	Ty	vedou	k	zániku
	 záruky!
▪	 Pečlivě	si	přečtěte	návod	k	použití	a	uschovejte	jej,	zamezíte	tak	chybám	z
	 důvodu	špatné	obsluhy!
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Česky
iSi Soda Siphon

Koupí přístroje iSi Soda Siphon jste získali kvalitní produkt společnosti 
iSi.

Spojení	klasického	designu	a	nejnovější	technologie	dělá	z	přístroje	iSi	Soda	
Siphon	praktický	a	zároveň	ekologický	výrobek.

	 UPOZORNĚNÍ  Používejte	pouze	originální	sodovkové	bombičky	iSi,	
které	lze	rozpoznat	podle	červeného	loga	iSi.

Vlastnosti výrobku

▪	 	Měřicí	trubička	pro	indikaci	přeplnění
▪	 	Hlava	sifonové	lahve	s	integrovaným	bezpečnostním	ventilem
▪	 	Krytka
▪	 	Nelze	mýt	v	myčce

0.75 L

▪	 	Lahev	z	ušlechtilé	oceli	s	leštěným	povrchem
▪	 	Speciální	vložkou	z	ušlechtilé	oceli	v	hubici
▪	 	Ergonomický	držák	bombičky	se	silikonovou	rukojetí

1 L

▪	 	Vysoce	kvalitní	hliníková	lahev	s	lakovaným	povrchem
▪	 	Praktický	držák	bombičky

82



Česky
Seznam materiálů

Označení Materiál
Hliníková	lahev hliník,	lakovaný

Lahev	z	ušlechtilé	oceli leštěná	ušlechtilá	ocel

Hlava	přístroje

polyamid	(PA),	chromovaný	akrylnitril-buta-
dien-styrol	(ABS)	poniklovaná,	polyoxyme-
tylen	(POM),	nitrilový	kaučuk	(NBR),	silikon,	
poniklovaná	mosaz,	ušlechtilá	ocel

Výtlačná	trubice polyethylen	(PE)
Měřicí	trubice polypropylen	(PP),	nitrilový	kaučuk	(NBR)
Klíč	na	měřicí	trubici akrylnitril-butadien-styrol	(ABS)

Těsnění	 termoplastický	elastomer	(TPE)
Držák	bombičky	1	litr polyoxymetylen	(POM)
Držák	bombičky	0.75	litru chromovaný	tlakový	odlitek	ze	zinku,	silikon

Náhradní součástky

Náhradní	součástky	jsou	uvedeny	v	nákresu	rozebraného	přístroje,
viz	záložka	obalu.

Označení Číslo položky
Krytka 2002001
Držák	bombičky	1	litr 2304001
Držák	bombičky	0.75	litru 2295001
Výtlačná	trubice	s	těsněním	1	litr 2402001
Výtlačná	trubice	s	těsněním	0.75	litru 2422001
Měřicí	trubice 2403001
Klíč	na	měřicí	trubici 2404001
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Česky
Návod k použití

POZNÁMKA:	Před	prvním	použitím	rozložte	přístroj	na	jednotlivé	součásti.	
Proveďte	kompletní	čištění	dle	návodu	„Kompletní	čištění“	na	straně	86.

PřÍPRAvA

1. Měřicí	trubičku	vložte	do	lahve	tak,	aby	byla	v	rovině	s	hrdlem	lahve.
POZNÁMKA:	Nikdy	neplňte	lahev	bez	měřicí	trubice!

PLNĚNÍ

2. Lahev	plňte	studenou	vodou	do	doby,	než	voda	přeteče	měřicí	trubici.
POZNÁMKA:	Nikdy	nezkoušejte	třesením	nebo	nakláněním	naplnit	lahev	
ještě	více.
POZNÁMKA:	Přístroj	iSi	Soda	Siphon	plňte	pouze	čistou	vodou.	
Nepoužívejte	žádné	přísady.

UvedeNÍ dO PROvOZU

3. Skrz	měřicí	trubici	vložte	do	lahve	výtlačnou	trubici.
4. Hlavu	sifonové	lahve	našroubujte	ručně	na	lahev	zpříma	tak,	aby	závit
	 nebyl	viditelný.

	 UPOZORNĚNÍ  Nešroubujte	hlavu	sifonové	lahve	našikmo!

5.	 Do	držáku	vložte	originální	sodovkovou	bombičku	iSi	(viz	obr.	5).
6.	 Držák	s	vloženou	bombičkou	šroubujte	na	hlavu	sifonové	lahve,	dokud
	 neuslyšíte,	že	se	veškerý	plyn	z	bombičky	dostal	do	lahve.

	 UPOZORNĚNÍ  Během	šroubování	bombičky	se	nenahýbejte	nad	
přístroj!

	 UPOZORNĚNÍ  Přístroj	je	nyní	pod	tlakem!

7.	 Přístrojem	minimálně	5krát	silně	zatřeste.
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Česky
8.	 Odšroubujte	držák	a	prázdnou	bombičku	zlikvidujte.
POZNÁMKA:	Tiché	zasyčení	během	odšroubování	držáku	bombičky	je	
normální.

9.	 Našroubujte	na	závit	krytku.

ObSLUhA

10. Pro	čerpání	sodovky	citlivě	stiskněte	páku.	Proud	směřujte	proti	vnitřní
	 straně	sklenice.
POZNÁMKA:	Pro	optimální	čerpání	v	případě	potřeby	přístrojem	znovu	
zatřeste.

Důležité poznámky pro použití

všeObecNĚ

▪	 Naplněnou	lahev	uchovávejte	v	chladničce.	Při	použití	studené	vody	a
	 uchovávání	v	chladničce	docílíte	obzvláště	perlivé	sodovky.

	 UPOZORNĚNÍ  Neuchovávejte	naplněný	přístroj	v	mrazicím	boxu	nebo	
v	mrazničce!

▪	 V	případě,	že	lahev	nebyla	dlouho	používána,	vypláchněte	ji	před	použitím
	 teplou	vodou.	Pro	přezkoušení	funkčnosti	několikrát	stiskněte	páku.
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Česky
SeRviS

▪	 Veškeré	náhradní	součástky	lze	objednat	jednotlivě	a	za	příznivé	ceny.

	 UPOZORNĚNÍ  Neprovádějte	na	přístroji	iSi	Soda	Siphon	žádné	změny!

▪	 Pro	objednávky	náhradních	součástek	se	obraťte	na	odborného	prodejce.
	 V	Rakousku	lze	objednávat	i	na	adrese	www.isi.at.
▪	K	opravě	zasílejte	pouze	kompletní	přístroj.

UchOvÁvÁNÍ

V	případě,	že	přístroj	iSi	Soda	Siphon	nechcete	ihned	znovu	použít,	rozložte	
jeho	součásti	na	suchém	čistém	místě	(neotírejte	je	utěrkou).	Uchovávejte	
přístroj	iSi	Soda	Siphon	v	rozloženém	stavu	s	vloženou	měřicí	trubicí.

Čištění

POZNÁMKA:	Při	normálním	předpisovém	používání	s	čistou	vodou	není	
přístroj	zapotřebí	často	čistit.	Během	čištění	nepoužívejte	ostré	předměty!

KOMPLetNÍ ČištĚNÍ

POZNÁMKA:	Dodržujte	pořadí	obrázků	na	záložce	obalu!

1.	 Tiskněte	páku	do	té	doby,	než	je	přístroj	zcela	vyprázdněn	a	bez	tlaku.
	 Odšroubujte	hlavu	od	lahve.
2.	 Podle	nákresu	vyjměte	výtlačnou	a	měřicí	trubici.
3.	 Součástky	omyjte	pouze	pomocí	čisté	pitné	vody.

POZNÁMKA:	Součástky	nemyjte	v	myčce	a	nevyvařujte	je!
POZNÁMKA:	V	žádném	případě	nepoužívejte	abrazivní	prostředky	nebo	
drsné	houbičky	a	kartáče.
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Česky
Odstranění závad

	 UPOZORNĚNÍ  Nikdy	neotvírejte	násilím	přístroj	iSi	Soda	Siphon,	když	
je	pod	tlakem.

OdtLAKOvÁNÍ:	Stiskněte	páku	tak,	aby	veškerý	tlak	z	přístroje	iSi	Soda	
Siphon	unikl.	Teprve	poté	lze	odšroubovat	hlavu	přístroje	od	lahve.

►	Nedošlo k perforaci bombičky
Použitá bombička není vhodná
▪ Používejte pouze originální sodovkové bombičky iSi.
Bombička byla vložena opačně
▪	vložte bombičku správně (viz pořadí obrázků na obalu, pracovní krok 5).
Perforační jednotka byla poškozena
▪	Zašlete přístroj servisnímu pracovišti iSi.

►	během uvádění do provozu uniká voda a plyn hubicí a bezpečnostní
 ventil reaguje
Došlo k použití příliš mnoha bombiček
▪	Pro uvedení přístroje do provozu potřebujete pouze jednu bombičku.
Přístroj byl přeplněn
▪	Proveďte „Odtlakování“ (strana 87). Přístroj znovu naplňte.
▪	dodržte maximální objem náplně dle odstavce „Plnění“ (strana 84).
Měřicí trubice nebyla vložena
▪	Proveďte „Odtlakování“ (strana 87). vložte měřicí trubici. Přístroj
 znovu naplňte.

►	voda obsahuje málo nebo téměř žádný cO2
Voda není dostatečně studená
▪	Čím studenější voda, tím více cO2 může pojmout.
Přístroj byl málo protřesen
▪	Přístrojem je po našroubování bombičky zapotřebí několikrát
 (minimálně 5krát) silně zatřást.
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Česky
Žádný, resp. nízký tlak v přístroji
▪	Používejte pouze originální sodovkové bombičky iSi.
▪	Prázdné bombičky znovu nepoužívejte a ihned zlikvidujte.

►	Při použití uniká plyn mezi lahví a hlavou
Chybí výtlačná trubice s těsněním
▪	Proveďte „Odtlakování“ (strana 87). vložte výtlačnou trubici.
Došlo k poškození těsnění
▪	Proveďte „Odtlakování“ (strana 87). vyměňte výtlačnou trubici s
 těsněním.
Hlava byla zašroubována příliš zlehka
▪	Našroubujte hlavu pevně dle návodu.
Došlo k poškození horního okraje tělesa lahve
▪	Proveďte „Odtlakování“ (strana 87). Zašlete přístroj servisnímu
 pracovišti iSi.
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