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SPIS TREŚCI 

PRZED MONTAŻEM: 3 

MONTAŻ: (patrz schemat drenażu i montażu urządzenia na str. 2) 3 

URUCHOMIENIE: 3 

INSTRUKCJA UŻYCIA: 3 

MONTAŻ POŁĄCZEŃ WCISKANYCH 4 

WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK: 5 

WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK CZUJNIKA: 5 

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I KONSERWACJI: 5 

WYMIANA WKŁADU FILTRA: 5 

WYMIANA BATERII: 7 

RYSUNEK ZŁOŻENIOWY ELEMENTÓW ZEWNĘTRZNEGO DYSTRYBUTORA WODY: 8 

RYSUNEK ZŁOŻENIOWY ZEWNĘTRZNEGO DYSTRYBUTORA WODY Z POIDEŁKIEM  DLA PSÓW: 9 

RYSUNEK ZŁOŻENIOWY ZEWNĘTRZNEGO DYSTRYBUTORA WODY URUCHAMIANEGO PRZYCISKIEM: 10 

WYKAZ ELEMENTÓW ZEWNĘTRZNEGO DYSTRYBUTORA WODY: 11 

 

WSKAZÓWKI DLA INSTALATORA: 
1. Po zakończeniu instalacji prosimy pozostawić tę dokumentację u właściciela urządzenia. 
2. Przed przystąpieniem do instalacji prosimy zapoznać się z całą niniejszą instrukcją. 

3. Instalację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie prac hydraulicznych, elektrycznych i innych. 

GWARANCJA  

TOPSERW właściciel marki ZDROJOWNIA – WODA NA CZASIE udziela na ten produkt gwarancji na okres dwóch lat, licząc od daty pierwszej 
dostawy, w zakresie usterek materiałowych i produkcyjnych, pod warunkiem normalnego użytkowania i serwisowania urządzenia. 

Odpowiedzialność w ramach niniejszej gwarancji dotyczy wyłącznie wymiany lub naprawy uszkodzonego materiału, pod warunkiem, iż 
TOPSERW o wystąpieniu usterki zostanie niezwłocznie powiadomiony, a użytkownik nie będzie dokonywał napraw na własną rękę. 

Niniejsza gwarancja nie obejmuje instalacji lub opłat za robociznę i nie dotyczy materiałów, które zostaną uszkodzone z innych przyczyn, takich 
jak nieprawidłowe postępowanie z produktem, nieprawidłowa obsługa lub niewłaściwe użytkowanie. Gwarancja zobowiązuje firmę TOPSERW 

wyłącznie do dokonania naprawy lub wymiany uszkodzonych materiałów. Każde urządzenie dostarczane jest z instrukcją konserwacji i 
jakiekolwiek postępowanie z urządzeniem niezgodne z treścią tej instrukcji będzie uważane za nieprawidłowe postępowanie i spowoduje 

anulowanie gwarancji. Elementy ze stali nierdzewnej muszą być chronione w trakcie prac instalacyjnych i muszą być odpowiednio 
konserwowane po podłączeniu wody do chłodziarki lub zdroju wodnego. Nieprzestrzeganie tego warunku spowoduje anulowanie gwarancji. 

 
 

 
 Strona 1/12 

mailto:serwis@zdrojownia.pl


 

 

Dystrybutor wody do napełniania butelek, 

do montażu zewnętrznego 

INSTRUKCJA MONTAŻU I KONSERWACJI 
 

 
 M-OBF 

RYSUNEK SCHEMATYCZNY I WYMIARY URZĄDZENIA 
 
Przed zamontowaniem urządzenia należy sprawdzić obowiązujące w kraju wymogi odnośnie prawidłowego montażu 
tego typu urządzeń. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIDOK A-A 
SZCZEGÓŁ MONTAŻU: 
KOŁNIERZ PODSTAWY 

 
 
 

A. 4 OTWORY MONTAŻOWE Ø 16 mm W 

KOŁNIERZU PODSTAWY; KOTWY 
MOCUJĄCE DOSTARCZA INSTALATOR 

B. RURA ODPŁYWOWA Ø 38 mm, OTWARTA 
NA OBU KOŃCACH, DOSTARCZA 
INSTALATOR 

C. ELASTYCZNY WĄŻ ODPŁYWOWY Ø 22 mm 

D. ELASTYCZNE ZŁĄCZE DOPŁYWOWE 13 mm 
(1/2" NPTM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WYMIARY OGÓLNE: 
1. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRACH (NIEKTÓRE ŚREDNICE TAKŻE W CALACH) 
2. ZAWÓR ODCINAJĄCY DOSTARCZA INSTALATOR 
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PRZED MONTAŻEM: 

1. Przed przystąpieniem do pracy należy dokładnie zapoznać się z instrukcją montażu. 
2. Ostrożnie wyjąć urządzenie z opakowania, uważając przy tym, by nie uszkodzić jego elementów i nie zarysować 

powierzchni. 
3. W komplecie z urządzeniem znajduje się sześć baterii alkalicznych typu AA. 
4. Zapewnić odpowiednie podłoże do montażu urządzenia, o nośności wystarczającej dla samego urządzenia 

i obciążeń na nie działających. 
5. Przygotować elementy instalacyjne niezbędne do podłączenia urządzenia, zgodnie z rysunkiem wymiarowym, w tym 

instalację dopływową, odpływową oraz drenaż żwirowy. (Więcej szczegółów dotyczących montażu podano na stronie 2) 
6. Przed podłączeniem dopływu wody do urządzenia należy dokładnie przepłukać przewody dopływowe, aby usunąć 

z nich wszelkie zanieczyszczenia. 

MONTAŻ: (patrz schemat drenażu i montażu urządzenia na str. 2) 

1. Ustawić urządzenie na podkładce montażowej w miejscu docelowej instalacji, zaznaczyć otwory na mocowanie 
w kołnierzu podstawy. 

2. Przechylić urządzenie i położyć na boku, obok miejsca montażu. Zamontować kotwy mocujące o średnicy 13 mm 
(dostarcza instalator). Opcjonalnie można nabyć podstawę kotwiącą –IAP do zatopienia w betonie. 

3. Wprowadzić elastyczny wąż odpływowy o śr. zew. 22 mm do otwartego końca rury odpływowej. Podłączyć złącze 
Ø13 mm (1/2” NPT) z gwintem zewnętrznym do przewodu doprowadzającego wodę do urządzenia. Następnie 
postawić urządzenie w miejscu docelowym, uważając przy tym, by nie przygnieść lub załamać połączeń 
instalacyjnych. Zamocować kołnierz podstawy do podłoża. 

4. Podłączyć zestaw baterii do odpowiednich styków przewodów. Po podłączeniu urządzenie jest aktywne. 
5. Sprawdzić szczelność i prawidłowość działania instalacji, a następnie założyć drzwiczki serwisowe. 

URUCHOMIENIE: 

Na początku powietrze znajdujące się wewnątrz układu dystrybutora do napełniania butelek lub instalacji 
wodociągowej zasilającej urządzenie może powodować nieregularność wypływu wody z wylewki – jest to zjawisko 
przejściowe, które mija wraz z usunięciem powietrza z przewodów dopływowych. Należy przytrzymać dłuższy czas 
przycisk uruchamiający wypływ wody, aż do uzyskania stabilnego strumienia wody. 

INSTRUKCJA UŻYCIA: 

Obsługa ręczna: Przytrzymaj pojemnik blisko pod wylewką dystrybutora wody w centralnej części urządzenia i naciśnij 
przycisk. Kiedy pojemnik będzie już prawie pełny zwolnij przycisk. 
Włączanie czujnikiem: Przytrzymaj pojemnik do napełnienia pod czujnikiem umieszczonym przy wylewce dystrybutora 
wody i poruszaj pojemnikiem do góry – woda automatycznie zacznie wypływać z wylewki. Kiedy pojemnik będzie już 
prawie pełny odsuń pojemnik w dół od czujnika, aż woda przestanie płynąć (patrz tabliczka informacyjna na 
dystrybutorze). 
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MONTAŻ POŁĄCZEŃ WCISKANYCH 

UWAGA: ELEMENTY ZŁĄCZNE ORAZ RURKI MUSZĄ BYĆ 
CZYSTE, PRZECHOWYWANE W SZCZELNYCH 
OPAKOWANIACH I NIEUSZKODZONE PRZED 
MONTAŻEM. 
 

 
PRZYCINANIE RUREK: 

Przytnij na odpowiednią długość rurkę PE 
6,4 mm (¼”), usuń z miejsca cięcia wszelkie 
nierówności lub ostre krawędzie. 
Na zewnętrznej powierzchni rurki nie może być 
oznaczeń wytłoczonych w materiale rurki. 
Zakończenia rurek muszą być prostopadłe do 
osi rurki. 

 
 

 

 
 

 
WCISKANIE RURKI: 
1. Mocno i do końca wciśnij rurkę do złącza 

wciskowego, aż do ogranicznika oporowego, 
który znajduje się na głębokości około 13 mm. 

 

 

 
 

 
2. Pociągnij za rurkę, aby sprawdzić, czy 

połączenie jest pewne. Rurka nie powinna dać 
się wysunąć ze złącza. Przed przystąpieniem 
do dalszych prac wykonaj próbę wodną pod 
ciśnieniem, aby sprawdzić szczelność 
połączenia. 

 

 

 
 

 
WYCIĄGANIE RURKI: 

Przed przystąpieniem do odłączenia rurki od 
złącza należy zamknąć dopływ wody. Wciśnij 
tuleję zaciskową równo ze wszystkich stron do 
wewnątrz korpusu złącza i przytrzymaj. 
Trzymając wciśniętą tuleję pociągnij za rurkę 
PE, aby wysunąć ją ze złącza. 
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WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK: 

1. PRZEPŁYW ZMNIEJSZONY LUB BRAK PRZEPŁYWU: 
a. Sprawdź, czy zawór odcinający w układzie dopływu wody jest całkowicie otwarty. 
b. Sprawdź, czy ciśnienie wody dopływowej wynosi co najmniej 1,4 bara. 
c. Sprawdź, czy przewody dopływowe nie są skręcone lub załamane. 
d. Sprawdź skośny filtr siatkowy w układzie dopływowym. Osady dochodzące z instalacji wodociągowej oraz 

pozostałości po pracach instalacyjnych mogą być przechwycone przez filtr siatkowy i zmniejszyć przepływ przez 
filtr. Filtr siatkowy należy regularnie sprawdzać i czyścić, a w razie potrzeby wymieniać. 

e. W przypadku zatkania przepustu wody w elektrozaworze należy go wymontować i oczyścić.  
 

WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK CZUJNIKA: 

1. BRAK JEDNOKROTNEGO MIGNIĘCIA LAMPKI CZUJNIKA, GDY UŻYTKOWNIK ZNAJDZIE SIĘ W ZAKRESIE 
DZIAŁANIA CZUJNIKA: 
a. Sprawdź, czy zestaw baterii daje napięcie 9V. 
b. Wymień nie działające baterie. 
c. Czujnik przełącza się w “Tryb bezpieczeństwa” po 30 sekundach nieprzerwanego wykrywania obecności 

obiektu. Usuń obiekt wykrywany przez czujnik i odczekaj 30 sekund na ponowną inicjalizację czujnika. 
d. Czujnik jest oślepiany przez silne odbicie światła od jakiegoś obiektu. Usuń przyczynę oślepienia czujnika 

i odczekaj 30 sekund przed ponowną inicjalizacją czujnika. 
 
2. JEST JEDNOKROTNE MIGNIĘCIE LAMPKI CZUJNIKA, GDY UŻYTKOWNIK ZNAJDZIE SIĘ W ZAKRESIE 

DZIAŁANIA CZUJNIKA: 
a. Napraw nieprawidłowe połączenie między czujnikiem a elektrozaworem. 
b. Elektrozawór jest zanieczyszczony kamieniem lub osadami. Wymontuj elektrozawór, wyciągnij tłoczek 

i sprężynkę. Oczyść elementy drogi wodnej przy użyciu środka do usuwania kamienia. 
c. Zanieczyszczenia lub osady kamienia w środku lub w dwóch otworach zwoju membrany wodnej. 

Wymontuj i oczyść. 
 

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I KONSERWACJI: 

Urządzenia malowane powłoką proszkową:  
Urządzenia należy czyścić przy użyciu łagodnego roztworu myjącego i gąbki lub ściereczki bawełnianej. Przetrzeć 
powierzchnie, a następnie spłukać czystą wodą.  

 

Urządzenia ze stali nierdzewnej 

1. W celu usunięcia plamek osadów z wody i plamek rdzy należy użyć środka do czyszczenia lub polerowania stali 
nierdzewnej. 

2. W przypadku występowania trudnych do usunięcia zanieczyszczeń lub zarysowań powierzchni, zaleca się 
użycie syntetycznych ściereczek ściernych ogólnego stosowania, takich jak np. Scotch-Brite™. 

3. Nałożyć na ściereczkę środek do czyszczenia lub polerowania stali nierdzewnej i delikatnie przecierać 
powierzchnię zgodnie z deseniem. 

4. NIE stosować agresywnych chemikaliów, środków czyszczących zawierających substancje ścierne lub 
ropopochodne. Użycie tych środków powoduje anulowanie gwarancji Murdock. NIE stosować środków 
ściernych na urządzeniach z powłoką proszkową. 

5. Elementy ze stali nierdzewnej należy stale utrzymywać w czystości. Dzięki stałemu utrzymywaniu powłoki 
chroniącej i nabłyszczającej powierzchnie ze stali nierdzewnej będą one zawsze wyglądały czysto i posiadały 
właściwy połysk. 
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WYMIANA WKŁADU FILTRA: 

1. Aby uzyskać dostęp do filtra wykręć 
sześć śrub mocujących dolne drzwiczki 
serwisowe do postumentu. 

2. Unieś zespół filtra około 15 cm do góry, 
a następnie przekręć dźwignię małego 
zaworu na wlocie filtra o 1/4 obrotu, aby 
zamknąć dopływ wody do filtra. 

3. Przytrzymując zespół filtra podniesiony 
na wysokość ok. 15 cm do góry, odkręć 
dolny wkład filtracyjny od górnej części 
zespołu filtra. Następnie odsuń górną 
część zespołu filtra na bok i wyjmij 
wkład filtracyjny z urządzenia. 

4. Montaż nowego wkładu filtracyjnego 
wykonuje się w odwrotnej kolejności. 

5. Sprawdź szczelność i prawidłowość 
działania instalacji, następnie zamontuj 
dolne drzwiczki serwisowe do 
urządzenia. 
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WYMIANA BATERII: 

1. Zdejmij dolne drzwiczki serwisowe z tyłu urządzenia i wyjmij pakiet baterii z metalowej obudowy baterii. Nie 
odłączaj przewodów od obudowy pakietu baterii, chyba że jest to konieczne. 

2. Włóż sześć nowych baterii typu AA zwracając uwagę na ich właściwą polaryzację. 

3. Włóż pakiet baterii z powrotem do gniazda i sprawdź, czy urządzenie działa prawidłowo. Następnie zamocuj 
z powrotem drzwiczki serwisowe. 

 
 
SCHEMAT POŁĄCZEŃ 
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RYSUNEK ZŁOŻENIOWY ELEMENTÓW ZEWNĘTRZNEGO DYSTRYBUTORA WODY: 

UWAGA: W tabeli na stronie 11 znajduje się wykaz elementów widocznych na poniższym rysunku wraz z ich 
numerami katalogowymi. 
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RYSUNEK ZŁOŻENIOWY ZEWNĘTRZNEGO DYSTRYBUTORA WODY Z POIDEŁKIEM  
DLA PSÓW: 

Uwaga: W tabeli na stronie 11 znajduje się wykaz elementów widocznych na poniższym rysunku wraz z ich numerami 
katalogowymi. 
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RYSUNEK ZŁOŻENIOWY ZEWNĘTRZNEGO DYSTRYBUTORA WODY URUCHAMIANEGO 
PRZYCISKIEM: 

UWAGA: W tabeli na stronie 11 znajduje się wykaz elementów widocznych na poniższym rysunku wraz z ich 
numerami katalogowymi. 
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Wykaz elementów zewnętrznego dystrybutora wody: 

Uwaga: Na poprzedniej stronie znajduje się rysunek z oznaczeniami odpowiadającymi numerom pozycji w poniższej 
tabeli. 
 

NR NA 
RYS. 

NUMER CZĘŚCI OPIS 

1 0124-033-000 WKRĘT SAMOGWINTUJĄCY #8-32 

2 7000-006-000 USZCZELKA ODPŁYWU 

3 7003-182-000 GNIAZDO ODPŁYWU 

4 7013-074-199 RURA ELASTYCZNA ODPŁYWU, ŚR.ZEW. 22 mm 

5 7002-125-002 PRZYCISK MROZOODPORNY 

6 
2566-025-002 KORPUS PRZYCISKU Z BOCZNYM WYLOTEM 

2566-050-002 KORPUS PRZYCISKU Z TYLNYM WYLOTEM 

7 1895-709-000 KOLANKO ZE ZŁĄCZKAMI WCISKOWYMI 6,5 mm (¼”) x TRZPIEŃ 6,5 mm (¼”) 

8 JSMBFW18-001 ZŁĄCZKA PRZEJŚCIOWA WCISKOWA M-OBA4 

9 0112-001-000 ŚRUBA #10-32 x 3/8” Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM  

10 2169-021-199 RURKA LLDPE, KOLOR NIEBIESKI, ŚR.ZEW. 6,5 mm (¼”), DŁ. 533 mm 

11 1895-710-000 TRÓJNIK ZE ZŁĄCZAMI WCISKOWYMI ¼” (6,5 mm) 

12 2169-003-199 RURKA LLDPE, KOLOR NIEBIESKI, ŚR.ZEW. 6,5 mm (¼”), DŁ. 76 mm 

13 2169-006-199 RURKA LLDPE, KOLOR NIEBIESKI, ŚR.ZEW. 6,5 mm (¼”), DŁ. 152 mm 

14 2169-030-199 RURKA LLDPE, KOLOR NIEBIESKI, ŚR.ZEW. 6,5 mm (¼”), DŁ. 762 mm 

15 2169-007-199 RURKA LLDPE, KOLOR NIEBIESKI, ŚR.ZEW. 6,5 mm (¼”), DŁ. 127 mm 

16 7000-021-000 FILTR SIATKOWY YS-F T, ¼” (6,5 mm) NPT 

17 1895-125-000 ZŁĄCZKA WCISKOWA, ŚR.ZEW. ¼” (6,5 mm) x gwint NPT ¼” (6,5 mm) 

18 7000-420-000 ZAWÓR ODCINAJĄCY ¼ OBROTU 

19 7012-313-000 WYMIENNY WKŁAD FILTRACYJNY 

20 2169-017-199 RURKA LLDPE, KOLOR NIEBIESKI, ŚR.ZEW. 6,5 mm (¼”), DŁ. 432 mm 

21 1895-123-000 ZŁĄCZKA WCISKOWA DO RUREK, ŚR.ZEW. ¼” x 3/8” (6,4 x 9,5 mm) 

22 1895-005-000 ZŁĄCZKA DO RUREK ŚR.ZEW. 3/8” (9,5 mm) x ½” NPT (13 mm) GWINT.ZEW.  

23 2170-002-500 RURKA LDPE, ŚR.ZEW. 3/8” (9,5 mm) x 64 mm 

24 0112-011-000 ŚRUBA IMBUSOWA #10-32 x 3/8” (9,5 mm) 

25 2570-101-001 WYMIENNY ZAWÓR NIEDOZUJĄCY AIR-TROL 

26 2570-130-001 ELEKTROZAWÓR 9-12 VDC KPL. 

27 7013-046-001 PAKIET BATERII 6 AA 

28 0302-003-000 NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA #8-32 

29 6527-108-000 PODKŁADKA BLOKUJĄCA #8 Z WEWNĘTRZNYMI ZĄBKAMI 

30 0331-023-000 PODKŁADKA PŁASKA #8, STAL NIERDZEWNA 

31 7013-010-199 WSPORNIK CZUJNIKA NANO 

32 7013-019-199 TAŚMA PIANKOWA 

33 7013-057-002 DYSTANS NANO KPL. 

34 7013-009-001 DYSTANS CZUJNIKA NANO 

35 7013-049-001 POIDEŁKO DLA ZWIERZĄT KPL. 

36 7007-008-99 SITKO POIDEŁKA DLA ZWIERZĄT 

37 7013-049-002 POIDEŁKO DLA ZWIERZĄT – MISA KPL. 

38 7013-063-199 RURKA 3/8” (9,5 mm) STAL NIERDZEWNA 

39 2361-011-000 ZŁĄCZKA REDUKCYJNA 3/8” (9,5 mm) x ¼” NPT (6,5 mm) GWINT WEW. 

40 1895-125-000 ZŁĄCZKA WCISKOWA ¼” NPT (6,5 mm) x ¼” (6,5 mm) GWINT ZEW. 

41 4102-250-000 TRÓJNIK KARBOWANY 5/8” (16 mm) 
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