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SPIRIT ONE TOUCHTM OVERZICHT

INHOUD VAN HET PAKKET
SODASTREAM® SPIRIT ONE TOUCHTM
BRUISWATERTOESTEL

CARBONEERKNOPPEN

SODASTREAM®
CO2 CILINDER1

CARBONEERKNOPPEN

HERBRUIKBARE
BPA-VRIJE
CARBONEERFLES2

EEN
VOEDINGSAPPARAAT

SNAP-LOCK
KLIKSYSTEEM

CARBONEERBUISJE

FLESSENHOUDER

De inhoud bestaat uit de SodaStream® SPIRIT ONE TOUCH™ Bruiswatertoestel, een
voedingsapparaat, SodaStream® CO2 cilinder en een herbruikbare BPA-vrije carboniserende
literfles met een hermetische afsluitdop.
1

2

Inclusief een 60L SodaStream® CO2 cilinder (onder licentie). Als de cilinder leeg is, kunt u de 60L SodaStream®
cilinder inruilen voor een volle 60L SodaStream® cilinder waarvoor u alleen de prijs van het gas betaalt. Een 60L
SodaStream® Cylinder levert tot 60L bruisend water, afhankelijk van het koolzuurniveau en het type
bruiswatertoestel dat u gebruikt.
De werkelijke vorm van de fles kan afwijken. Een vaatwasserbestendige fles kan ingesloten zijn en is te herkennen
aan de markering 'vaatwasserbestendig'.

DE CO2 CILINDER INSTALLEREN EN OPSTARTEN

5.

1. Plaats het SPIRIT ONE TOUCH™ bruiswatertoestel op een vlakke, stevige ondergrond in
een rechtopstaande positie. Verwijder de herbruikbare fles uit het bruiswatertoestel.
Vervang of installeer de cilinder NOOIT wanneer de herbruikbare fles in het
bruiswatertoestel is bevestigd.Verwijder het achterpaneel door bovenop het
achterpaneel te drukken zodat u het van het bruiswatertoestel kunt verwijderen. Leg het
achterpaneel terzijde.
2. Verwijder de verzegeling en dop van de SodaStream CO2-cilinder. Kantel het
bruiswatertoestel naar voren om de cilinder in de achterkant van het toestel te kunnen
plaatsen. Plaats de onderkant van de cilinder eerst in het toestel.
3. Zet het bruiswatertoestel terug in de rechtopstaande positie met de cilinder in de
cilinderhouder. Duw de cilinder voorzichtig omhoog en schroef de bovenkant met enige
druk naar rechts, totdat deze stevig op zijn plaats wordt gehouden. Draai alleen handvast
aan; gebruik GEEN gereedschap.
4. Sluit het netsnoer stevig aan op uw bruiswatertoestel en zorg ervoor dat het snoer door
de sleuven in de voet loopt. Steek de stekker in het stopcontact. Gebruik alleen een
originele SodaStream voedingsadapter. De knoppen zullen oplichten.
5. Zet het achterpaneel terug door hem in het rechtopstaande lipje onderaan in de sleuf van
het onderstel van het bruiswatertoestel.. with: door het rechtopstaande randje onderaan
in de sleuf van het bruiswatertoestel..

BUBBELS MAKEN

LICHTE BRUIS

Vullijn

MEDIUM BRUIS

ER VERSCHIJNEN
KLEINE STUKJES
IJS IN HET WATER
TIJDENS HET
BRUISEN VAN ZEER
KOUD WATER. HET
IJS ZAL GEWOON
SMELTEN.

HEVIGE BRUIS

1. Vul de herbruikbare fles met koud water tot aan de vullijn.
2. Zorg ervoor dat de herbruikbare fles in een voorwaartse hoek geplaatst wordt in het
bruiswatertoestel. IAls dit niet lukt, trekt u de fles naar u toe totdat het vastklikt. Trek niet
aan de buis. Bevestig de flessenhals in het kliksysteem. Duw de fles omhoog en naar
achteren. De fles wordt door het kliksysteem vastgehouden in een verticale positie boven
de basis.
...OPMERKING: Wanneer de fles correct geplaatst is, is er een kleine opening tussen de
onderkant van de herbruikbare fles en de basis van het toestel. Niet carboniseren
wanneer de herbruikbare fles op de basis rust, anders zal er water uit spatten.

3. Om te carboniseren, druk op een van de drie knoppen. voor het gewenste bruisniveau. Wanneer u
met een grote herbruikbare SodaStream fles wilt carboniseren, zijn de functies van de
carboneerknop:
• Linkerknop (een druppel) voor lichte bruis.
• Middelste knop (twee druppels) voor medium bruis.
• Rechterknop (drie druppels) voor hevige bruis.
Wanneer u met een kleine herbruikbare SodaStream fles wilt carboniseren, zijn de functies van de
carboneerknop:
• Linkerknop (een druppels) voor medium bruis.
• Middelste knop (twee druppels) voor hevige bruis.
• De rechterknop zou niet gebruikt moeten worden
Tijdens het carboniseren kunt u de vrijlating van gas horen, wat een normal geluid is van de druk
die losgelaten wordt.

BUBBELS MAKEN

UW EIGEN DRANK MAKEN!
Een bruisende drankjesmix

4. Nadat u de fles in het kliksysteem (Snap-Lock) heeft geplaatst, drukt u op een van de knoppen
bovenop het toestel. Alle knoppen zullen oplichten om aan te geven dat het toestel actief is.
Wanneer alle knoppen opgelicht zijn, kunt u op de knop drukken van het gewenste
bruisniveau. De ingedrukte knop begint langzaam te knipperen om aan te geven dat er
koolzuurgas wordt toegevoegd aan het water. De knop knippert snel wanneer het carboneren
is voltooid. U kunt opnieuw carboneren zonder de koolzuurfles te verwijderen door het proces
te herhalen. Als u tijdens het carboneren op een willekeurige knop drukt, stopt het
carbonatatieproces. Wanneer het gewenste niveau van carbonatatie is bereikt, trekt u de
carboneerfles voorzichtig naar u toe totdat deze zijn schuine positie bereikt. Hierdoor wordt alle
druk in de fles opgeheven en waardoor de fles loskomt het Snap-Lock systeem. Laat de fles
altijd vanzelf loskomen. Trek de fles nooit uit het Snap-Lock kliksysteem. Als de koolzuurfles
niet onmiddellijk uit de Snap-Lock komt, wacht dan even en deze zal loskomen. Als het nog
steeds niet wordt vrijgegeven, duwt u de fles terug in de verticale positie en herhaalt u het
proces.
WAARSCHUWING: Verwijder de fles NIET totdat u het geluid hoort van het teveel aan
koolzuurgas dat vrijkomt.

Geniet ervan!

Geniet van verfrissend bruisend water of voeg uw favoriete SodaStream-smaak toe voor een
heerlijke smaaksensatie.
Voor bruisende drankmixen: Nadat u bruisend water heeft gemaakt, houdt u de open fles
schuin vast en voegt u langzaam de gewenste smaak toe door deze langzaam en voorzichtig
tegen de binnenwand van de fles te gieten. Sluit de dop goed, en meng het geheel door zachtjes
te schudden. Geniet ervan!
CARBONISEER ALLEEN WATER.
NOOIT MEER BRUISEN NADAT EEN SMAAKJE IS TOEGEVOEGD.

VOOR UW VEILIGHEID
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES EN GEEF ZE AAN DE VOLGENDE GEBRUIKERS.

VEILIG GEBRUIK VAN ELEKTRISCHE TOESTELLEN

Het is belangrijk dat u alle gebruiks- en onderhoudsinstructies en de veiligheidsvoorschiften leest en begrijpt voordat u uw bruiswatertoestel gebruikt. Dit om persoonlijke
schade te voorkomen en om schade aan het bruiswatertoestel te voorkomen.

Gebruik alleen de voedingsadapter en het netsnoer die bij het SPIRIT ONE TOUCH™
bruiswatertoestel worden geleverd. Het gebruik van een andere voedingsadapter of
-netsnoer kan schade veroorzaken aan het bruiswatertoestel en aan de voedingsadapter. Als
de voedingsadapter (inclusief het netsnoer en de stekker) beschadigd raakt, neemt u contact
op met uw plaatselijke SodaStream-klantenservice.
Bij het gebruik van elektrische toestellen moeten de volgende veiligheidsmaatregelen altijd
worden opgevolgd om het risico op brand, elektrische schokken en lichamelijk letsel te
verminderen:
• Plaats de snoer, de stekker of het bruiswatertoestel NIET in water of in vloeistoffen om
...deze te beschermen tegen elektrische schokken;
• Gebruik het bruiswatertoestel NIET met een beschadigde koord of plug;
• Laat de snoer NIET over de rand van de tafel of het aanrecht hangen of in aanraking
komen met hete oppervlakken;
• Gebruik NIET buitenshuis.
• Dit elektrische bruiswatertoestel kan worden gebruikt door kinderen vanaf 12 jaar en
ouder en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of
met een gebrek aan ervaring en kennis mits ze onder begeleiding staan en ze instructies
hebben gekregen over het veilige gebruik van het bruiswatertoestel door een volwassene
die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten te allen tijde onder
belegeiding van een volwassene zijn om ervoor te zorgen dat ze niet met het
bruiswatertoestel spelen.

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

WAARSCHUWING: Het verkeerd gebruiken van uw bruiswatertoestel kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
WAARSCHUWING: Gebruik uw bruiswatertoestel NIET als als deze niet rechtop staat.
WAARSCHUWING: Gebruik uw bruiswatertoestel NIET voor iets anders dan het
carboniseren van water. Het gebruik van uw bruiswatertoestel voor andere doeleinden
kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
WAARSCHUWING: Gebruik het bruiswatertoestel op een vlakke, stabiele ondergrond
en uit de buurt van warmtebronnen en plaats het toestel nooit in direct zonlicht.
Plaats uw bruiswatertoestel NIET op een heet oppervlak (bijvoorbeeld fornuis) en gebruik
het nooit in de buurt van een vlam.
De fles moet op de juiste manier geplaatst zijn voor het gebruik van het bruiswatertoestel.
Beweeg uw bruiswatertoestel NIET tijdens het carbonisatieproces.
Verwijder de fles NIET tijdens het carbonisatieproces.
Om het risico van persoonlijk letsel of schade aan eigendommen te voorkomen, mag u
onderhoud of reparatie alleen laten uitvoeren door een door SodaStream erkende
servicedienst.
Zorg voor toezicht door een volwassene wanneer het bruiswatertoestel door kinderen
wordt gebruikt.
Spoel de fles om met koud of lauwwarm water voor het eerste gebruik.
WAARSCHUWING: VOEG EEN SMAAKJE ALLEEN NA CARBONISATIE TOE
WAARSCHUWING: CARBONISEER NIET IN EEN LEGE FLES.

DE KUNSTSTOF CARBONISATIEFLES

•

•

•

•
•
•

WAARSCHUWING: Tenzij de carbonisatiefles van SodaStream is gemarkeerd met
een duidelijke 'vaatwasserbestendig' vermelding, MAG U DE FLES NOOIT IN EEN
VAATWASSER WASSEN OF OP EEN ANDERE MANIER BLOOTSTELLEN AAN HITTE BOVEN
50 GRADEN CELCIUS (120 GRADEN F).
WAARSCHUWING: Deze
restrictie geldt voor zowel de normale als de
'vaatwasserbestendige' fles: Plaats de fles niet naast een warmtebron (zoals oven of
gasfornuis). Laat de fles niet in uw auto liggen. Plaats de fles NIET in uw vriezer of in extreme
kou (onder 1 graden Celcius of 34 graden F). Als u dit wel doet zal het materiaal van de
herbruikbare fles zijn betrouwbaarheid verliezen en kan dit leiden tot ernstige persoonlijke schade.
WAARSCHUWING: Gebruik geen carbonisatiefles wanneer hiervan de vorm is
veranderd. Dit duidt op schade. Gebruik geen carboniserende fles die verkleurd, bekrast
of beschadigd in andere vorm is. Recycle of vernietig de fles en vervang deze met een
nieuwe.
WAARSCHUWING: SodaStream's herbruikbare flessen zijn gekenmerkt met een
houdbaarheidsdatum rondom of aan de onderzijde. Gebruik de flessen NIET na deze
houdbaarheidsdatum. Recycle of vernietig de fles en vervang deze met een nieuwe.
WAARSCHUWING: Carboniseer NIET met een fles die niet specifiek gemaakt is voor
uw bruiswatertoestel. Gebruik enkel originele SodaStream-flessen.
Vul de herbruikbare fles met koud water tot de aangegeven streep.

CO2 CILINDER
• WAARSCHUWING: Een CO2-lek kan leiden tot koolstofdioxidevergiftiging Bij een CO2-lek,
ventileer de omgeving, adem frisse lucht in en wanneer u zich onwel voelt onmiddelijk
medische hulp inschakelen.
•
WAARSCHUWING: De cilinder moet voor gebruik op deuken, lekkage of andere schade
worden gecontroleerd. Indien deze worden gevonden, gebruik de cilinder dan niet en neem
contact op met een door SodaStream erkende servicedienst.
•
WAARSCHUWING: Een verkeerd gebruik van de cilinder kan leiden tot ernstig
persoonlijk letsel.
•
WAARSCHUWING: Wees voorzichtig bij het verwijderen van de cilinder, deze kan koud
zijn na direct gebruik. Houd de cilinder bovendien altijd uit de buurt van warmtebronnen en
direct zonlicht.

•
•
•
•
•
•

Verplaats uw bruiswatertoestel NIET terwijl de cilinder op zijn plek zit.
GEEN aanpassingen aan de cilinder maken
De cilinder NIET doorboren of verbranden.
NIET met de cilinder gooien of deze laten vallen.
De cilinder NIET hanteren terwijl deze CO2 afgeeft.
Installeer of vervang de cilinder NIET wanneer een herbruikbare fles in het toestel
bevestigd is.

ONDERHOUD

BRUISWATERTOESTEL

• Gebruik nooit schuurmiddelen of scherp gereedschap om schoon te maken. Indien nodig,
kunt u met een mild afwasmiddel en een zachte vochtige doek voorzichtig schoonmaken.
• Veeg gemorst water weg om de basis droog te houden.
• NIET in water zetten of in een vaatwasser afwassen. Dit zal ernstige schade aan uw
bruiswatertoestel veroorzaken.
• Het bruiswatertoestel NIET naast een hittebron plaatsen of opslaan.

CARBONISERENDE FLES

• U kunt carboniserende flessen uitspoelen met koud of lauw water.
• Alleen carboniserende flessen met het etiket 'vaatwasser-bestendig' kunnen worden
uitgespoeld met warm water.
• Indien nodig, kunt u hem met een mild afwasmiddel en een zachte borstel voorzichtig
schoonmaken.
• U kunt SodaStream's carboniserende flessen vervangen op locaties waar SodaStream
producten worden verkocht.

GESCHIKTE SODASTREAM CARBONISERENDE FLESSEN

PROBLEMEN OPLOSSEN
Raadpleeg eerst de problemenlijst en oplossingen hieronder voordat u de klantenservice inschakelt:
HET BRUISWATERTOESTEL CARBONISEERT NIET:
•. Het kan zijn dat het gas op is; vervang uw cilinder.
•. De cilinder kan niet goed vast zitten. Verwijder de carboniserende fles, open en verwijder het
achterpaneel om de cilinder met de hand vast te zetten. GEEN gereedschap gebruiken. Oefen
een goede druk uit, maar draai niet te stevig vast. Als de cilinder al vastzit op zijn plaats, kan hij
leeg zijn. Vervang hem met een volle cilinder.
•. Controleer of de carboniserende fles tot de vullijn is gevuld met water.
•. Zorg ervoor dat het bruiswatertoestel rechtop staat.
DE LICHTEN BRANDEN NIET
• Controleer of het netsnoer correct met het SPIRIT ONE TOUCH™ bruiswatertoestel is verbonden
en dat het op de juiste manier met de stroom is verbonden.
DE CARBONISERENDE FLES KLIKT NIET IN HET KLIKMECHANISME:
• iHoud de fles naar u toe totdat het in de verste schuine positie klikt. Plaats de fles in het
klikmechanisme mechanisme. Beweeg de fles stevig naar boven en beneden totdat hij vastklikt.
U HOORT GAS UIT DE CARBONISERENDE FLES ONTSNAPPEN:
• Het kan voorkomen dat u een beetje gas hoort ontsnappen wanneer uw bruiswatertoestel onder
druk staat. Dit is normaal en het geluid zal stoppen wanneer de fles na het carboneren uit het
bruiswatertoestel wordt gehaald en de druk wordt vrijgegeven.
• Mogelijk is de carboniserende fles niet correct vastgezet. Laat de het bruiswatertoestel het
carbonisatieproces voltooien waarna u de fles kunt losmaken en weer goed kunt zetten. Volg de
instructies in sectie ‘Bubbels maken’.
• Het kan voorkomen dat u een beetje gas hoort ontsnappen wanneer uw bruiswatertoestel onder
druk staat. Het is normaal dat een kleine hoeveelheid gas vrijkomt aan het einde van het
carbonisatieproces proces.
WILT U EEN DRANKJE OPNIEUW CARBONISEREN DAT AL IS GECARBONISEERD:
•
WAARSCHUWING: VOOR UW VEILIGHEID, u mag NOOIT OPNIEUW carboniseren nadat u een
smaakje heeft toegevoegd. U kunt alleen bruisend water zonder toegevoegde smaak
carboniseren.
UW BRUISWATERTOESTEL BLIJFT GAS VRIJGEVEN NADAT DE CARBONISATIE IS VOLTOOID:
•
WAARSCHUWING: Verwijder de cilinder of fles niet. Laat het bruiswatertoestel in
rechtopstaande positie staan. Raak het toestel niet aan tot u geen gas meer hoort ontsnappen.
Als het bruiswatertoestel geen gas meer vrijgeeft, kunt u de fles verwijderen. LET OP: de cilinder
kan erg koud zijn! Wees voorzichtig met het verwijderen van de cilinder. Neem contact op met uw
plaatselijke SodaStream-klantenservicecentrum.

•
WAARSCHUWING: In het geval van een kooldioxide-lek, ventileert u de ruimte, ademt frisse lucht
in en als u zich onwel voelt dient u onmiddellijk medische hulp in te schakelen.
DE CARBONISERENDE FLES KOMT NIET LOS VAN HET KLIKSYSTEEM:
• Breng voorzichtig de carboniserende fles naar u toe totdat hij in de verste schuine positie klikt.
Laat de fles altijd vanzelf loskomen. Trek de fles nooit uit het Snap-Lock kliksysteem.
•
WAARSCHUWING: verwijder de fles NIET totdat u het geluid hoort van het teveel aan
koolzuurgas dat vrijkomt.
U HOORT HET GELUID VAN LEKKEND GAS NA HET INSTALLEREN VAN EEN NIEUWE
CILINDER IN HET BRUISWATERTOESTEL:
• Schroef de cilinder steviger in zijn fitting. GEBRUIK GEEN GEREEDSCHAP.
DE CARBONISATIE IS VAN SLECHTE KWALITEIT:
•
WAARSCHUWING: Om ongevallen te voorkomen carboniseer NIET opniew nadat u
een smaakje heeft toegevoegd.
• Indien u nog geen smaakje heeft toegevoegd kunt u opnieuw carboniseren naar een hoger
carbonisatienivea.
• Carboniseren met koud water.
• Als de carbonisatie slecht is kan mogelijk het gas opgeraakt zijn. Vervang de cilinder.
ER STROOMT WATER UIT DE CARBONISERENDE FLES TIJDENS CARBONISATIE:
• Controleer dat de carboniserende fles maximaal tot de vullijn is gevuld.
• Controleer dat de carboniserende fles stevig in het klikmechanisme vastzit. Controleer door
voorzichtig aan de bodem van de fles te trekken. Als hij los zit verwijdert u hem en zet u hem
weer vast.
DE TOEGEVOEGDE SMAAK IN UW BRUISENDE DRANKJE IS NIET STERK GENOEG:
• Voeg gewoonweg meer siroop toe!
•.
WAARSCHUWING: Om ongevallen te voorkomen carboniseer NIET opnieuw nadat u een
smaakje heeft toegevoegd.
ER VERSCHIJNEN KLEINE STUKJES IJS TIJDENS DE CARBONISATIE:
• Dit kan gebeuren als u heel koud water carboniseert. Als dit gebeurt drukt u korter op de knop
totdat het ijs verdwijnt, daar het de carbonisatie kan verhinderen. Het ijs zal gewoon smelten.
Zijn er nog steeds problemen?
Neem contact op met de klantenservice via www.sodastream.com en selecteer uw land.

SODASTREAM BEPERKTE GARANTIE
Wij doen er steeds alles aan om ervoor te zorgen dat uw bruiswatertoestel in goede staat wordt
geleverd. SodaStream biedt, onderhevig aan de voorwaarden zoals hier te lezen, een garantie aan
op uw SodaStream bruiswatertoestel van twee (2) jaar na datum van aankoop.
Wij raden u aan om uw bruiswatertoestel te registreren op de website van SodaStream.
Als uw bruiswatertoestel binnen de garantieperiode valt en SodaStream vaststelt dat het defect te
wijten is aan slecht vakmanschap of defecte materialen, zal SodaStream deze repareren of
kosteloos vervangen. SodaStream kan uw SodaStream toestel vervangen door een gereviseerd of
een gelijkwaardig bruiswatertoestel wanneer het gekochte model niet meer beschikbaar is. Er
wordt geen restitutie verleend. Deze beperkte garantie is enkel geldig voor consumenten die het
SodaStream bruiswatertoestel hebben gekocht in een detailhandel voor persoonlijk, gezin- of
huishoudelijk gebruik.

Deze garantie dekt NIET:
• Verkeerd gebruik, misbruik van en veranderingen aan het bruiswatertoestel.
• Schade als gevolg van het carboneren van vloeistoffen anders dan water
• Normale slijtage (bijv. verkleuring)
• Defecten van het product die, geheel of gedeeltelijk, het gevolg waren van een wijziging,
demontage of reparatie van het bruiswatertoestel door een ander dan een erkend SodaStream
Service Center.
• Schade als gevolg van het gebruik van de cilinders of carbonisatieflessen anders dan die door
SodaStream voor uw bruiswatertoestel vastgesteld.
• Schade als gevolg van het gebruik van het bruiswatertoestel met aangepast verloop.
• Schade als gevolg van het gebruik van een verlopen herbruikbare carbonisatiefles.
• Schade veroorzaakt door een ongeluk, de verzending of iets anders dan normaal huishoudelijk
gebruik.
• De carbonisatieflessen en cilinders.

SodaStream is niet aansprakelijk voor incidentele schade of gevolgschade. De enige en
uitsluitendeoplossing voor de consument is reparatie of vervanging volgens de bepalingen en
voorwaarden van deze garantie. Sommige lokale wetten staan geen uitsluiting of beperking van
deze schade toe, zodat deze uitsluitingen niet op u van toepassing zijn. Voor zover deze garantie niet
overeenstemt met de plaatselijke wetgeving, zal deze garantie als aangepast worden geacht en in
overeenstemming met dergelijke plaatselijke wetgeving worden beschouwd.
U kunt ook andere rechten hebben, die verschillen in overeenstemming met de lokale wetten. De
aan de consument door deze garantie gegeven voordelen zijn een aanvulling op andere rechten en
rechtsmiddelen die aan de consument kan worden geboden door de wet met betrekking tot dit
bruiswatertoestel.

GARANTIESERVICE VERKRIJGEN
Als uw bruiswatertoestel garantieservice nodig heeft, neem dan contact op met uw lokale
SodaStream klantenservice door naar sodastream.com te gaan en uw land te selecteren. Een
SodaStream vertegenwoordiger zal uw specifieke instructies geven over hoe u de verzending van
uw bruiswatertoestel kunt bewerktstelligen, op uw kosten, naar een van onze erkende
servicecentra. Alleen SodaStream, of haar tussenpersonen, zijn gemachtigd om garantiereparaties
of service te bieden voor uw bruiswatertoestel. Bij reparatie door derden vervalt uw garantie.

NON-GARANTIE SERVICE
Als SodaStream of haar geautoriseerde tussenpersonen vaststellen. dat het defect of de schade
niet onder de garantie valt, zal SodaStream het bruiswatertoestel alleen tegen betaling van de
vastgestelde reparatiekosten repareren.

BEPALINGEN EN VOORWAARDEN
Alle claims, klachten, eisen voor afdoening of juridische maatregelen die hieronder op enigerlei
wijze om uw bruiswatertoestel ter zaken worden gebracht zullen worden behandeld door, en
geïnterpreteerd in overeenstemming met, de lokale wetten van het land waarin het SodaStream
bruiswatertoestel werd gekocht.

SODASTREAM CILINDERS
Uw bruiswatertoestel is ontworpen om te werken met een echte SodaStream-cilinder. Het gebruik
van andere CO2-cilinders wordt niet aanbevolen, omdat ze niet compatibel kunnen zijn met dit
SodaStream-bruiswatertoestel. Schade als gevolg van het gebruik van een andere dan een
SodaStream-cilinder wordt niet gedekt door de garantie. Vervangende SodaStream cilinders zijn
verkrijgbaar bij erkende SodaStream retailers.

SODASTREAM CARBONISATIEFLESSEN
Uw bruiswatertoestel is ontworpen om te werken met een echte SodaStream carbonisatiefles.
Schade als gevolg van een andere dan een geschikte SodaStream carbonisatiefles valt niet onder
de garantie. Controleer de vervaldatum van de fles voor elk gebruik. Vervang verlopen
carbonisatieflessen met nieuwe. SodaStream carbonisatieflessen zijn verkrijgbaar bij erkende
SodaStream retailers. Recycle uw verlopen carbonisatieflessen in overeenstemming met de
plaatselijke recycling wetten.

INSTRUCTIES VOOR WEGGOOIEN
Verpakking is gemaakt van recycleerbare materialen. Neem contact op met uw gemeente voor
meer informatie over recyclage.

Uw apparaat bevat waardevolle materialen die geschikt zijn voor hergebruik. De hier
getoonde afbeelding van een afvalcontainer met een kruis erdoor betekent dat het hier om
elektrische of elektronische apparatuur gaat, dat aan het einde van de levensduur niet met
ander huishoudelijke of commercieel afval kan worden weggegooid.

GEGEVENS VAN UW BRUISWATERTOESTEL:
Maximale werkdruk: 116 psi/8 bar
Maximale werkbare temperatuur: 40°C / 104°F
ELEKTRISCH:
Input: 24V DC
Max. Stroomsterkte: 0.5 Amp
Max. Stroomverbruik: 12 W
Gebruik alleen de voedingsadapter en het netsnoer die bij het SPIRIT ONE TOUCH™
bruiswatertoestel worden geleverd. Het gebruik van een andere voedingsadapter of -leiding kan
schade veroorzaken aan het bruiswatertoestel en aan de voedingsadapter. Als de voedingsadapter
(inclusief netsnoer en de stekker) beschadigd raakt, neemt u contact op met uw plaatselijke
SodaStream-klantenservice.
Om details te vinden van uw lokale SodaStream klantenservice kijkt u op www.sodastream.com
en selecteer uw land.
SodaStream is een geregistreerd handelsmerk van Soda-Club (CO2) SA of haar
dochterondernemingen.

BENELUX

Sodastream International BV
Provinciënbaan 16, 5121 DL Rijen
Nederland / Pays-Bas
Tel: 0800-0223637 (NL) Tel: 0800-74807 (BE)
Tel: 0800-28527 (LUX)
www.sodastream.nl www.sodastream.be

@sodastreamnl
@sodastreambe
www.facebook.com/SodaStreamNL
www.facebook.com/sodastreamBE
https://www.youtube.com/user/SodaStreamBE

