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OBRAZOVKA PŘI SPUŠTĚNÍ (ZOBRAZÍ SE PŘI ZAPNUTÍ CHLADIČE VODY)
STARTUP SCREEN (APPEARS WHEN THE WATER COOLER IS SWITCHED ON) 

+ ... °C SET -03°C
ENJOY

ELEKTRONICKÉ ŘÍZENÍ „ACWG“

1

2

3

4

Tlačítko chlazení - Potvrzení * 
Button Chilled - Confirm *

Tlačítko teplota místnosti - Další (+) * 
Button Room temp - Next (+)* 

Ttlačítko sycení - Zpět (-) * 
Button Sparkling - Back (-)* 

Tlačítko nabídka - Výběr * 
Button Menù - Select *

Teplota měřená sondou v chladiči

Temperature measured by the probe 
in the ICE BANK

Nastavení teploty chladiče

Temperature setting for ICE BANK

ZPRÁVA SPUŠTĚNÍ  
STARTING MESSAGE 
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První funkce v nabídce Pokročilé nastavení umožňuje změnit uvítací 
zprávu, která se zobrazí ve spodním řádku (max. 15 znaků). Výchozí 
zpráva je „ENJOY“

ENJOY

Objeví se blikající kurzor

Stisknutím tohoto tlačítka 
přejdete na další obrazovku

Tlačítka 1 - 2 pro výběr znaků

Tlačítko 3 pro přesun kurzoru na další znak

Chcete-li zrušit znak, umístěte kurzor na znak (tlačítko 3) a zadejte nový 
znak; znak mezery je za malými písmeny Z)

Jak změnit uvítací 
zprávu

ANO

NE

7.1

Po zadání zprávy potvrďte stisknutím a podržením tohoto 
tlačítka (dokud nezmizí blikající kurzor)

LÉTO / ZIMA

Stisknutím tohoto tlačítka 
přejdete na další obrazovku

1–2 Výběrová tlačítka LÉTO nebo ZIMAJak změnit
  nastavení

ANO

NE

7.2 ? Chladič vody může pracovat se dvěma různými nastaveními teploty v 
závislosti na místních klimatických podmínkách: „LÉTO“ pro teplé podnebí a 
„ZIMA“ pro chladné podnebí

Jak otevřít nabídku Pokročilé 
nastavení

V kterékoli části pokročilého programování stiskněte 
toto tlačítko, dokud se neobjeví úvodní obrazovka, 
nebo nestiskněte žádné tlačítko po dobu alespoň 30 
sekund.

Stiskněte a podržte tlačítko po 
dobu nejméně 12 sekund.

Jak se vrátit
na úvodní obrazovku

?

Stisknutím tohoto tlačítka potvrďte.

CZ 1   POKROČILÉ NASTAVENÍ

Tato část je vyhrazena pouze pro kvalifikované operátory
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SUMMER  TEMP.7.4 ? V režimu LÉTO můžete zvolit nastavení teploty sondy v ledové nádrži. 
Výchozí teplota je z výroby nastavena na -3 ° C; nepoužívejte nižší teploty, 
pokud to nevyžadují extrémně horké klimatické podmínky.

WINTER TEMP.

Stisknutím tohoto tlačítka 
přejdete na další obrazovku

7.5 ?

Stisknutím tohoto tlačítka 
přejdete na další obrazovku

Tlačítka 1-2 pro výběr požadované hodnotyJak změnit
nastavení

ANO

NE

V režimu ZIMA můžete zvolit nastavení teploty sondy v ledové nádrži. 
Výchozí teplota je z výroby nastavena na + 2 ° C; neaplikujte vyšší teploty, 
pokud to nevyžadují velmi chladné klimatické podmínky.

Tlačítka 1-2 pro výběr požadované hodnotyJak změnit
nastavení

ANO

NE

JAZYKY

Stisknutím tohoto tlačítka 
přejdete na další obrazovku

7.3 ? Chladič vody může s uživateli komunikovat ve třech jazycích: ITALSKÝ (0) - 
ANGLICKÝ (1) - NEMECKÝ (2) Výchozí jazyk je italština.

Tlačítka 1-2 pro výběr jazyka: italština (0) - angličtina (1) - němčina (2)Jak změnit
jazyk

ANO

NE

Stisknutím tohoto tlačítka potvrďte.

Stisknutím tohoto tlačítka potvrďte.

Stisknutím tohoto tlačítka potvrďte.

CZ 1  POKROČILÉ NASTAVENÍ
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DISPENSING  TYPE

Stisknutím tohoto tlačítka 
přejdete na další obrazovku

7.6 ?
Umožňuje zvolit režim výdeje vody přednastavenými VELKÝMI / MALÝMI 
dávkami (hodnota 0) nebo pulzním výdejem nebo stisknutím výdejních 
tlačítek (hodnota 1). Továrně nastavená hodnota je (0).
Pokud je vybrán pulzní výdej (hodnota 1), nastavení dávky MALÉ a VELKÉ je 
deaktivováno (i když nastavení dávky zůstávají uložena v paměti systému).

Tlačítka 1-2 pro výběr režimu výdeje:
(0) Dávkování podle přednastavených dávek
(1) Dávkování stisknutím tlačítek

ANO

NE

UV  LAMP.  ALARM

FILTER ALARM 

Stisknutím tohoto tlačítka 
přejdete na další obrazovku

7.7

7.8

?

?

Toto je varování, které se objeví, když je UV lampa ve výdejní oblasti (nebo 
UV lampa na vstupním filtru, pokud je nainstalována) téměř opotřebovaná.
Továrně nastavená hodnota je (0), tj. Není zobrazena žádná výstražná 
zpráva.
Chcete-li aktivovat alarm „UV LAMP“, zadejte hodnotu na časovači od 0 do 2 
000 dnů. Vezměte v úvahu, že UV lampa ve výdejní oblasti (volitelně) má 
průměrnou životnost 250 dní (6000 hodin). Varovné hlášení informující o tom, 
že lampu bude brzy nutné vyměnit, se objeví po uplynutí 90% její 
přednastavené životnosti.

Toto je varování, které se objeví, když je filtr (je-li nainstalován) téměř 
opotřebený.
Chcete-li aktivovat alarm „FILTR“, nastavte počitadlo na hodnotu od 0 do 20 
000 litrů.
Po uplynutí 90% přednastavené kapacity filtrování se zobrazí varovné 
hlášení, že filtr bude brzy nutné vyměnit.

Varování! Pro dokončení operace musíte vynulovat počitadlo, jak je 
popsáno na obrazovce 7.11

ANO

NE

Stisknutím tohoto tlačítka 
přejdete na další obrazovku

Varování! K dokončení operace musíte vynulovat počitadlo 
mezisoučtu litrů, jak je popsáno na obrazovce 7.13

Tlačítka 1-2 pro nastavení množství dodávané vody (litry) mezi 
výměnou filtru.

ANO

NE

Tlačítka 1–2 pro nastavení intervalu (v hodinách) mezi výměnami 
lampy.

Stisknutím tohoto tlačítka potvrďte.

Stisknutím tohoto tlačítka potvrďte.

Stisknutím tohoto tlačítka potvrďte.

CZ 1  POKROČILÉ NASTAVENÍ

Jak změnit
nastavení

Jak změnit
nastavení

Jak změnit
nastavení
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WASHING  HOURS 

Stisknutím tohoto tlačítka 
přejdete na další obrazovku

7.9 ?
Tato funkce informuje vodní chladič o tom, kdy má být umyt hydraulický 
okruh. Mělo by se používat pouze u chladičů, které jsou vybaveny účinným 
odtokovým systémem připojeným k dřezu. Před použitím této funkce otestujte 
odtok vypuštěním nejméně 18 litrů vody.
Nastavení představuje počet hodin mezi dvěma po sobě následujícími 
praními a přijímá hodnoty od 1 do 240 hodin.
Praní vyžaduje umožnění otevření tří dávkovacích solenoidových ventilů po 
dobu dvou minut, jednu po druhé. Na displeji se zobrazí konkrétní zpráva. 
Chladič vody se dodává s aktivovaným mytím.

Tlačítka 1-2 pro nastavení intervalu (v hodinách) mezi praními

Stisknutím tohoto tlačítka potvrďte.

PARTIAL LITERS 

TOTAL LITERS

Stisknutím tohoto tlačítka 
přejdete na další obrazovku

Stisknutím tohoto tlačítka 
přejdete na další obrazovku

Stisknutím tohoto tlačítka 
přejdete na další obrazovky

7.10

?

?

Tento počitadlo ukazuje počet litrů vydaných v dávkách ze všech trysek.
Nazývá se mezisoučet, protože jej lze vynulovat.

Toto počitadlo ukazuje celkový počet litrů vydaných vodním chladičem od 
data výroby; počítadlo nelze vynulovat

Stiskněte a podržte tlačítko

Zobrazí se řada obrazovek ukazujících, kolik vody bylo spotřebováno pro každý typ a dávku; tyto hodnoty nelze resetovat. 
Počítá se také pulzně vydaná voda

CZ 1   POKROČILÉ NASTAVENÍ

ANO

NE

Jak změnit
nastavení

ANO

NE

Jak změnit
nastavení
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DAYS LAMP ON  

Stisknutím tohoto tlačítka 
přejdete na další obrazovku

7.11 ? Toto je počitadlo dnů provozu UV lampy a lze jej použít k určení, kolik hodin 
zbývá do zobrazení upozornění na výměnu. Tento čítač lze vynulovat.

Jak resetovat
hodnoty

ANO

NE

Stiskněte a podržte tlačítko

Displej se vrátí k uvítací zprávě (viz kapitola 7.1) ENJOY

WATER FLUSH

Podržte toto tlačítko, dokud se 
nedostanete na původní stránku

Držte stisknutá tlačítka 2-3 
a restartujte stroj

FUNKCE ANTI-DROP 7.12

Vypněte stroj

Tlačítka pro nastavení funkce anti-drop
- Hodnota 1 pro aktivaci funkce
- Hodnota 0 pro deaktivaci funkce

EN 1   POKROČILÉ NASTAVENÍ

Varování! Funkce anti-drop není ve výchozím nastavení 
nastavena. Chcete-li jej aktivovat, postupujte podle 
následujících kroků:
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The first function in the Advanced Programming menu lets you change the 
welcome message that appears on the bottom line (max. 15 characters). The 
default message is “ENJOY”

ENJOY

A blinking cursor will appear

Press this button to go to the 
next screen

Buttons 1 - 2 for selecting characters

Button 3 for moving the cursor to the next character

To cancel a character place the cursor on the character (button 3) and enter 
the new character; the space character is after the lowercase Z)

How to change the 
welcome message

YES

NO

7.1

Once you have entered the message, press and hold this button 
to confirm (until the blinking cursor disappears)

SUMMER/WINTER  

Press this button to go to the 
next screen

1-2 SUMMER or WINTER selection buttonsHow to change
 the setting

YES

NO

7.2 ? The water cooler can work with two different temperature settings, depending 
on the local climate conditions: “SUMMER” for warm climates, and “WINTER” 
for cold climates

How to open the Advanced Pro-
gramming menu

From any part of Advanced Programming, press this 
button until the startup screen appears, or do not press 
any button for at least 30 sec.

Press and hold the button for at 
least 12 sec.

How to return 
to the startup screen

?

Press this button to confirm.

EN 1 ADVANCED PROGRAMMING

This section is reserved for qualified operators only
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SUMMER  TEMP.7.4 ? In SUMMER mode you can choose the temperature setting for the probe in 
the ice bank. The default temperature is factory-set at -3°C; do not apply lower 
temperatures unless made necessary by extremely hot climate conditions.

WINTER TEMP.

Press this button to go to the 
next screen

7.5 ?

Press this button to go to the 
next screen

 Buttons 1-2 for choosing the desired valueHow to change 
the setting

YES

NO

In WINTER mode you can choose the temperature setting for the probe in the 
ice bank. The default temperature is factory-set at +2°C; do not apply higher 
temperatures unless made necessary by very cold climate conditions.

Buttons 1-2 for choosing the desired valueHow to change 
the setting

YES

NO

LANGUAGES

Press this button to go to the 
next screen

7.3 ? The water cooler can communicate with users in three languages: ITALIAN 
(0) - ENGLISH (1) - GERMAN (2) The default language is Italian.

 Buttons 1-2 for choosing the language: Italian (0) - English (1) - German (2)How to change
the language

YES

NO

Press this button to confirm.

Press this button to confirm.

Press this button to confirm.

EN 1 ADVANCED PROGRAMMING
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DISPENSING  TYPE

Press this button to go to the 
next screen

7.6 ?
Lets you choose water dispensing mode by preset LARGE/SMALL doses (value 
0) or by pulse dispensing or by pressing the dispensing buttons (value 1). The
factory-set value is (0).
If pulse dispensing is selected (value 1), SMALL and LARGE dose settings are 
disabled (although the dose settings remain stored in the system’s memory).

 Buttons 1-2 for choosing the dispensing mode: 
(0) Dispensing by preset doses
(1) Dispensing by pressing the buttons

How to change 
the setting

YES

NO

UV  LAMP.  ALARM

FILTER ALARM 

Press this button to go to the 
next screen

7.7

7.8

?

?

This is a warning that appears when the UV lamp in the dispensing area (or 
the UV lamp on the inlet filter, if installed) is almost worn out.
The factory-set value is (0), i.e., no alarm message is displayed.
To enable the “UV LAMP” alarm enter a value on the timer from 0 to 2000 days. 
Consider that the UV lamp in the dispensing area (optional) has an average 
lifetime of 250 days (6000 hours). A warning message informing that the lamp 
will soon need replacement appears when 90% of its preset lifetime has lapsed.

This is a warning that appears when the filter (if installed) is almost worn out
The factory-set value is 0 litres, i.e., no alarm message is displayed.
To enable the “FILTER” alarm set the counter to a value from 0 to 20000
litres.
A warning message informing that the filter will soon need replacement appears 
when 90% of its preset filtering capacity has lapsed.

Warning! To complete the operation you must reset the counter as 
described in screen  7.11

How to change 
the setting

YES

NO

Press this button to go to the 
next screen

Warning! To complete the operation you must reset the subtotal litre 
counter as described in screen 7.13

Buttons 1-2 for setting the quantity of supplied water (litres) between 
filter replacement.

How to change 
the setting

YES

NO

Buttons 1-2 for setting the interval (in hours) between lamp 
replacements.

Press this button to confirm.

Press this button to confirm.

Press this button to confirm.

EN 1 ADVANCED PROGRAMMING
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WASHING  HOURS 

Press this button to go to the 
next screen

7.9 ?
This function instructs the water cooler on when to wash the hydraulic circuit. 
It should be used only on coolers that are provided with an efficient drainage 
system connected to a sink. Test the drain by discharging at least 18 litres of 
water before you use this function.
The setting represents the number of hours between two successive washes, 
and accepts values from 1 to 240 hours.
Washing requires enabling the three dispensing solenoid valves to open for two 
minutes each, one after the other. A specific message will appear on the display.
The water cooler is delivered with washing not enabled.

 Buttons 1-2 for setting the interval (in hours) between washesHow to change 
the setting

YES

NO

Press this button to confirm.

PARTIAL LITERS 

TOTAL LITERS

Press this button to go to the 
next screen

Press this button to go to the 
next screen

Press this button to go to the next 
screens

7.10

?

?

This counter shows the number of litres dispensed in doses from all the 
nozzles.
It is called subtotal counter because it can be reset to zero.

This counter shows the total number of litres dispensed by the water cooler 
from the date of construction; the counter cannot be reset

How to reset 
the counter

YES

NO

Press and hold the button

A series of screens appears showing how much water has been consumed for each type and dose; these values cannot be reset.
Pulse-dispensed water is also counted

EN 1 ADVANCED PROGRAMMING
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DAYS LAMP ON  

Press this button to go to the 
next screen

7.11 ? This is the counter for the days of operation of the UV lamp, and can be used to 
determine how many hours are left before the replacement warning is displayed.
This counter can be reset.

How to reset 
the counter

YES

NO

Press and hold the button

The display returns to the welcome message (see Sect. 7.1) ENJOY

WATER FLUSH

Press this key to confirm until reaching the initial page

Keep pressed the keys 2-3 
and restart the machine

ANTI-DROP FUNCTION7.12

Turn off the machine

Keys to set the anti-drop function
- Value 1 to activate the function
- Value 0 to deactivate the function

EN 1 ADVANCED PROGRAMMING

Warning! The anti-drop function is not set by Default. 
To activate it, follow the next steps:




