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van de symbolen
Veiligheidsaanwijzingen:  
aandachtig doorlezen en op-
volgen om lichamelijk letsel en 
materiële schade te voorkomen.

Aanvullende informatie

Geschikt voor levensmiddelen

Gebruiksaanwijzing vóór ge-
bruik lezen!
Gevarenklasse 2.2  
Niet ontbrandbaar en niet giftig 
gas

Nooit invriezen (min. +1 °C)!

Niet in de vaatwasser of met 
heet water reinigen (max. 40 
°C)!

Niet blootstellen aan direct zon-
licht of andere warmtebronnen.

Uitleg van de signaal
woorden
WAARSCHUWING waarschuwt voor 

mogelijk ernstig 
letsel en levensge-
vaar

VOORZICHTIG waarschuwt voor 
licht tot gemiddeld 
letsel

AANWIJZING waarschuwt voor 
materiële schade
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Doelmatig gebruik
• Dit bruiswatertoestel is bedoeld om 

drinkwater te verrijken met koolzuur. 
Het apparaat mag alleen met zuiver 
water zonder toevoegingen (bijv. siro-
pen of bruistabletten) en niet met an-
dere dranken resp. overige vloeistof-
fen worden gebruikt.

• Het apparaat is ontworpen voor parti-
culier gebruik, niet voor commerciële 
doeleinden. 

• Gebruik het apparaat uitsluitend waar-
voor het is bedoeld en zoals beschre-
ven in de gebruiksaanwijzing. Elk an-
der gebruik geldt als ondoelmatig. 

• Alle gebreken door onvakkundige be-
handeling, niet opvolgen van deze 
gebruiksaanwijzing, beschadiging of 
reparatiepogingen zijn uitgesloten van 
de garantie. Dit geldt ook voor de nor-
male slijtage.

Veiligheidsaanwijzingen
De onderstaande veiligheidsaan
wijzingen aandachtig doorlezen 
en opvolgen om persoonlijke en 
materiële schade te voorkomen.

Algemene veiligheidsaanwijzingen
 ■ Dit apparaat mag worden gebruikt 

door kinderen vanaf 8 jaar en door 
personen met beperkte lichamelijke, 
sensorische of geestelijke vermogens 
of personen die niet beschikken over 
ervaring en/of kennis, wanneer zij on-
der toezicht staan en instructies heb-
ben gekregen hoe het apparaat op een 
veilige manier kan worden gebruikt 
en wanneer zij de daarmee gepaard 
gaande gevaren hebben begrepen. 

 ■ Kinderen mogen niet met het apparaat 
spelen. 

 ■ Reiniging en gebruikersonderhoud 
mogen niet worden uitgevoerd door 
kinderen.

 ■ Kinderen jonger dan 8 jaar en dieren 
moeten uit de buurt worden gehouden 
van het apparaat.

 ■ Alleen originele CO2-cilinders, wa-
terflessen en overige toebehoren van 
de fabrikant gebruiken. Bij gebruik 
van niet door de fabrikant toegestane 
toebehoren vervalt elke aanspraak op 
garantie. 

Geachte klant,
Wij danken u dat u hebt gekozen voor de aankoop van ons bruiswatertoestel.
Lees vóór het eerste gebruik van het apparaat de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door 
en bewaar deze voor latere vragen of andere gebruikers. Let ook op de aanwijzingen 
op het apparaat, de CO2-cilinder en de waterfles.
Neem bij vragen over het apparaat en over reserveonderdelen / toebehoren contact 
op met de klantenservice via onze website: www.sodatrend.de
Wij wensen u veel plezier en drinkgenot met uw nieuwe bruiswatertoestel! 
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 ■ Het apparaat niet transporteren, wan-
neer de CO2-cilinder is geplaatst. Ap-
paraat en CO2-cilinder moeten altijd 
gescheiden van elkaar worden ge-
transporteerd.

 ■ Het apparaat en alle toebehoren regel-
matig controleren op beschadigingen. 
Mocht u schade aan het apparaat (bijv. 
scheuren in de behuizing), aan de 
CO2-cilinder (bijv. deuken in de CO2-ci-
linder) of aan de waterfles ontdekken 
of in geval van een storing, beslist con-
tact opnemen met de klantenservice. 
Het apparaat mag tot de reparatie niet 
gebruikt worden omdat dit tot verkeerd 
werken van het apparaat kan leiden en 
de kans op verwonding kan verhogen.

 ■ Geen veranderingen aanbrengen aan 
het apparaat, CO2-cilinder, aan de 
waterfles of de overige toebehoren. 
Nooit proberen om delen van het sys-
teem zelf te repareren, om gevaren te 
voorkomen! Reparaties mogen alleen 
worden uitgevoerd door de erkende 
klantenservice, anders komen alle ga-
rantie- en aansprakelijkheidsclaims te 
vervallen.

 ■ Het apparaat en de toebehoren op een 
koele plaats (maar niet kouder dan 1°C) 
bewaren en niet blootstellen aan tem-
peraturen hoger dan 40 °C (CO2-cilin-
der tot 50°C). Uit de buurt houden van 
vuur, warmtebronnen (bijv. kookplaten 
of ovens) en direct zonlicht. 

 ■ Stel het apparaat en de toebehoren 
niet bloot aan sterke temperatuur-
schommelingen, aanhoudend vocht 
en schokken.

 ■ Zet het apparaat altijd op een vlakke, 
stevige en waterbestendige onder-
grond. 

 ■ Het apparaat moet tijdens het gebruik 
rechtop staan.

 ■ Het apparaat mag alleen met een 
geplaatste en met water gevulde wa-
terfles worden gebruikt.

 ■ Het apparaat tijdens het gebruik niet 
bewegen.

 ■ Plaats nooit zware voorwerpen op het 
apparaat of de toebehoren.

 ■ Reinigingsinstructies opvolgen in het 
hoofdstuk ‘Reinigen en opbergen’!

 ■ De levensduur van het apparaat is niet 
onbeperkt aangezien het bewegende 
delen bevat en onder hoge druk werkt. 
Voor zover het geen duidelijke gebre-
ken vertoont, wordt geadviseerd het 
apparaat op zijn laatst om de 7 jaar 
vanaf de aankoopdatum te vervangen. 
Indien dit niet wordt opgevolgd, kun-
nen er risico’s optreden ten aanzien 
van veiligheid en gezondheid.

CO2cilinder
CO2-cilinder 
• bevat gas onder druk.
• kan exploderen bij opwarming.
• bewaren op een goed geven-

tileerde plaats! Het gas is in 
hoge concentraties verstik-
kend.

Waarschuwing – Verstikkings
gevaar! 
Uit een beschadigde CO2-cilin-
der kan koolzuur ontsnappen. Dit 
kan in slecht geventileerde ruim-
ten leiden tot verstikking. Wan-
neer u zich duizelig of misselijk 
voelt in de ruimte waarin het ap-
paraat zich bevindt, goed venti-
leren. Naar buiten gaan, frisse 
lucht inademen en eventueel een 
arts raadplegen.
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PAS OP – Vrieswonden! 
Een CO2-cilinder, waaruit gas 
ontwijkt, niet beetpakken (omdat 
hij erg koud kan zijn), in het appa-
raat laten en op een goed geven-
tileerde plaats of buiten ca. één 
dag lang laten legen. Neem con-
tact op met de klantenservice. 
Bij ijsvorming van de CO2ci
linder elk lichaamscontact 
voorkomen en de CO2cilinder 
niet gebruiken!

 ■ De opschriften op de CO2-cilinder op-
volgen!

 ■ De CO2-cilinder mag niet in de handen 
van kinderen geraken!

 ■ Het opnieuw vullen en onderhoud van 
de CO2-cilinder mag alleen worden uit-
gevoerd door geautoriseerde gespeci-
aliseerde bedrijven. Meer informatie op 
www.sodatrend.de

 ■ Trek nooit de CO2-cilinder tijdens de 
werking uit het apparaat.

 ■ De CO2-cilinder op een koele plaats 
bewaren. Nooit blootstellen aan tem-
peraturen hoger dan 50 °C. Uit de 
buurt houden van direct zonlicht.

 ■ De CO2-cilinder moet vóór ge-
bruik / plaatsen in het apparaat op ka-
mertemperatuur zijn. Mocht dit niet het 
geval zijn, de CO2-cilinder eerst lang-
zaam laten afkoelen (niet in de koel-
kast zetten!) resp. opwarmen (niet op 
een warmtebron plaatsen!).

 ■ De CO2-cilinder niet beschadigen of 
verbranden.

Waterfles
 ■ Uitsluitend de bijbehorende PET-fles 

en geen glazen flessen met dit appa-
raat gebruiken.

 ■ De waterfles niet invriezen of vullen 
met hete vloeistoffen. Dit zou kunnen 
leiden tot barstjes in de waterfles, wat 
kan leiden tot springen van de wa-
terfles tijdens het carboniseren.

 ■ Let op de op de PET-fles afgedrukte 
houdbaarheidsdatum. Na het verstrij-
ken van de houdbaarheidsdatum moet 
de fles worden vervangen. Meer infor-
matie op www.sodatrend.de.

 ■ De PET-flessen en de sluitingen nooit 
reinigen in de vaatwasser.

 ■ Nooit proberen om een lege fles te vul-
len met CO2. 

 ■ Bij het vullen de markeringslijn van de 
waterfles niet overschrijden.

 ■ Wanneer de gevulde waterfles wordt 
bewogen, kan vanwege het koolzuur 
overdruk ontstaan. Daarom de wa-
terfles altijd langzaam en voorzichtig 
openen, zodat de druk gecontroleerd 
kan ontsnappen. De flessenhals daar-
bij van het lichaam afwenden.

 ■ Niet direct uit de fles drinken, om de 
vorming van kiemen te voorkomen.
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Leveringsomvang

A C DB

A 1x  bruiswatertoestel
B 1x PET-fles met schroefsluiting
C 1x  CO2-cilinder (60 l)
D 1x  adapter voor de CO2-cilinder
 1x gebruiksaanwijzing

Afhankelijk van het aanbod kan de hoeveelheid van de toebehoren verschillend zijn.

Bruiswatertoestel in één oogopslag

8

7

3

4

2

1

5

6

1 Activeringsknop
2 Ontgrendelingsknop
3 Cilinderhouder
4 Hendel

5 Achterkant
6 Opvangschaal
7 Spuitkop
8 Flessenhouder
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Vóór het eerste gebruik 
LET OP!

 ■ WAARSCHUWING – Verstikkings
gevaar! Houd het verpakkingsmate-
riaal buiten bereik van kinderen en 
dieren.

1. Neem het apparaat en de toebehoren 
uit de verpakking. De leveringsom-
vang controleren op transportschade. 
Mocht deze schade vertonen, gebruik 
het dan niet (!), maar neem contact op 
met de klantenservice.

2. Eventueel aanwezige transportbeveili-
gingen verwijderen.

3. De CO2-cilinder in het apparaat plaat-
sen (zie ‘CO2-cilinder plaatsen’).

4. De waterfles grondig reinigen (zie 
‘Reinigen en opbergen’). 

CO2cilinder plaatsen
LET OP!

 ■ PAS OP – Vrieswonden! De CO2-ci-
linder kan na gebruik zeer koud zijn. 
Na het laatste bruisen ca. 10 minuten 
wachten, tot hij wordt vervangen.

 ■ Tijdens het plaatsen of verwijderen 
van de CO2-cilinder mag de waterfles 
niet in het apparaat zijn geplaatst.

 ■ Geen gereedschap gebruiken!

1

Zet het apparaat op een vlakke en stevige 
ondergrond.

2

De beschermfolie van de CO2-cilinder-
kop eraf trekken en de beschermkap los-
schroeven. De beschermkap bewaren en 
later weer op de lege cilinder schroeven. 
De adapter handvast op de CO2-cilinder-
kop schroeven.

3  4

Aan de achterzijde van het apparaat de 
ontgrendelingsknop met één hand omlaag 
drukken en de achterkant met de andere 
hand van het apparaat wegklappen, ver-
volgens afnemen. 
Verwijder vóór het eerste gebruik de 
transportbeveiliging uit de cilinderhouder: 
de hendel op de cilinderhouder tot de aan-
slag omhoog drukken, de transportbevei-
liging valt eruit.
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5  7

De CO2-cilinder eerst onderin de opening 
in de bodem van het apparaat zetten, ver-
volgens het apparaat iets naar voren kan-
telen.
De hendel op de cilinderhouder omhoog 
drukken, de CO2-cilinder tot de aanslag in 
de cilinderhouder steken, eventueel een 
beetje draaien, tot hij vastklikt.
De hendel weer loslaten. Controleer of de 
CO2-cilinder goed vastzit. Hij moet in het 
apparaat hangen. 

8

De achterkant eerst met de bredere zijde 
onderin de bodem van het apparaat plaat-
sen (het nokje ervan in de opening van de 
bodem van het apparaat steken) en ver-
volgens voorzichtig dichtklappen. Let erop 
dat de achterkant niet scheef zit.

Wij adviseren om minimaal één re-
serve-CO2-cilinder achter de hand 
te houden, om op elk moment 
bruiswater te kunnen maken. Na-
dere informatie hierover op 
www.sodatrend.de.

Bruisen
LET OP!

 ■ VOORZICHTIG – Gevaar voor ver
wondingen! Bij de bediening van het 
apparaat nooit het hoofd (het gezicht) 
voor het apparaat houden. De wa-
terfles staat onder druk.

 ■ De waterfles vóór elk gebruik contro-
leren op schade, ook op kleine haar-
scheurtjes. Geen waterflessen gebrui-
ken, die scheuren hebben, vervormd, 
verkleurd, gesprongen of bekrast zijn, 
resp. waarvan de houdbaarheidsda-
tum is verstreken. 

 ■ De waterfles en de sluiting regelmatig 
spoelen, om verontreinigingen te voor-
komen (zie ‘Reinigen en opbergen’).

 ■ Alleen schoon drinkwater, zonder toe-
voegingen zoals siroop of aromastof-
fen, carboniseren, zodat niets aan de 
leidingen blijft vastkleven en de inhoud 
van de fles niet overschuimt! Siroop 
e.d. pas na het bruisen toevoegen. 
Het liefst in een apart glas of container 
mengen.

 ■ De waterfles moet tot de markerings-
lijn met water zijn gevuld en stevig in 
het apparaat zijn geschroefd!

 ■ Bij het plaatsen van de waterfles erop 
letten dat de spuitkop niet verbogen of 
beschadigd wordt.

 ■ Nooit bruispoeder of -tabletten in het 
bruiswater doen, aangezien deze met 
het koolzuur reageren en dit zou kun-
nen leiden tot overschuimen! 

Koud water neemt koolzuur beter 
op. Daarom adviseren wij om een 
fles met drinkwater in de koelkast 
op voorraad te hebben. 
Drinkwater moet alleen voor de 
actuele behoefte worden gecarbo-
niseerd en binnen 1 tot 2 dagen 
worden verbruikt.
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1

Zet het apparaat op een vlakke, stevige en 
waterbestendige ondergrond. De opvang-
schaal moet zijn geplaatst.

2

De waterfles tot de markeringslijn met 
koud drinkwater vullen. Niet te vol vullen!

3

De waterfles via de spuitkop leiden, om-
hoog in de fleshouder drukken en een 
stukje tegen de wijzers van de klok in 
draaien, tot hij vastklikt. 

4  5

Voor het carboniseren de activeringsknop 
ca. 2 tot 4 seconden lang ingedrukt hou-
den. Niet te kort drukken! Wanneer er 
een luid sissend geluid te horen is, losla-
ten. 
Voor meer koolzuur herhalen. Niet te snel 
achter elkaar drukken, omdat er anders 
water zou kunnen lekken.

6  7

De fles met de wijzers van de klok mee 
draaien en afnemen. 
De sluiting op de fles schroeven en het 
bruiswater direct in een glas gieten en 
drinken.

Het verse bruiswater kunt u puur 
genieten of naar wens met siroop, 
softdrink-aroma, sinaasappelschijf-
jes, stukjes limoen etc. op smaak 
brengen.
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Reinigen en opbergen
LET OP!

 ■ Het apparaat en de toebehoren zijn 
niet vaatwasserbestendig!

 ■ Het apparaat nooit in water resp. an-
dere vloeistoffen dompelen of onder 
stromend water afspoelen. 

 ■ Gebruik voor het reinigen geen bijten-
de of schurende reinigingsmiddelen 
resp. ruwe borstels. Deze kunnen de 
oppervlakken beschadigen.

• De waterfles en de schroefsluiting met 
warm water en eventueel afwasmiddel 
uitwassen.

• Wordt een fles niet direct weer gevuld, 
met open deksel bewaren, zodat hij 
van binnen kan drogen.

• Bevindt zich water in de opvangschaal, 
deze uit het apparaat nemen en legen.

• Neem het apparaat indien nodig af met 
een zachte, vochtige doek.

• Alle onderdelen grondig afdrogen. De 
opvangschaal na het afdrogen in de 
passende uitsparing in de bodem van 
het apparaat plaatsen.

• Bewaar het apparaat op een droge, 
tegen zonlicht beschermde alsook 
voor kinderen en dieren onbereikbare 
plaats op kamertemperatuur.

CO2cilinder vervangen
Wanneer de bruissterkte duidelijk minder 
wordt, is de CO2-cilinder leeg en moet 
worden vervangen (zie ‘CO2-cilinder 
plaatsen’). 
Uitsluitend overeenkomstige CO2-cilin-
ders gebruiken!
Bij het retourneren van een lege CO2-cilin-
der bij een geautoriseerde Soda Trend-han-
delaar krijgt u bij de omwisseling een volle 
voor de prijs van een gasnavulling. Een lijst 
van de Soda Trend-omruilpunten vindt u op 
www.sodatrend.de.

Wat als...?
Wanneer het apparaat niet op de juis-
te wijze functioneert, kunt u nagaan of u 
een probleem zelf kunt oplossen. Neem 
contact op met de klantenservice als het 
probleem met de onderstaand genoemde 
stappen niet kan worden opgelost.

Probeer niet om zelf een defect 
apparaat te repareren!

De CO2cilinder kan niet worden ge
plaatst.
De transportbeveiliging bevindt zich nog 
in de cilinderhouder. 

 ► De hendel op de cilinderhouder tot de 
aanslag omhoog drukken, de trans-
portbeveiliging valt eruit.

De juiste volgorde bij het plaatsen:
 ► Eerst de adapter handvast op de 
CO2-cilinderkop schroeven. Vervol
gens de hendel op de cilinderhouder 
omhoog drukken, de CO2-cilinder met 
adapter tot de aanslag in de cilin
derhouder steken, niet indraaien! 
Indien nodig alleen een stukje draai-
en, tot hij vastklikt. De hendel weer 
loslaten.
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Bij het bruisen loopt er water uit de 
waterfles.
De activeringsknop werd te kort of te snel 
achter elkaar ingedrukt. 

 ► De activeringsknop ca. 2 tot 4 secon-
den lang ingedrukt houden en voor 
het opnieuw indrukken een langere 
pauze houden.

De waterfles is te vol. 
 ► Overtollig water weggieten.

Tijdens het bruisen ontstaat er een 
sissend geluid achter uit het apparaat.
De adapter op de CO2-cilinder is niet aan-
getrokken.

 ► De adapter vastdraaien.

De o-ring in de adapter ontbreekt. 
 ► De adapter vervangen.

Het CO2-cilinderventiel sluit niet. 
 ► De activeringsknop 1 tot 2 x indruk-
ken, zodat het ventiel kan sluiten. 
Wanneer het probleem blijft bestaan, 
de CO2-cilinder in het apparaat op 
een goed geventileerde plaats of bui-
ten zelf laten legen. Neem contact op 
met de klantenservice. 

Bruissterkte is vergelijkbaar zwak of 
in het geheel geen bruisen.
De CO2-cilinder is leeg. 

 ► De CO2-cilinder vervangen.

De CO2-cilinder is (bijv. door het transport 
in de winter) te koud.

 ► De CO2-cilinder op kamertemperatuur 
langzaam laten opwarmen.

Het water is te warm.
 ► De waterfles vullen met koud water.

Te weinig water in de waterfles.
 ► De waterfles tot de markeringslijn vul-
len.

Technische gegevens
Artikelnummer:  06281
Modelnummer:  P00269
Max. bedrijfsdruk: 7 bar / 102 psi
Max. bedrijfstemperatuur: 40 °C
Capaciteit waterfles: 850 ml
Max. temperatuur 
waterfles:  40 °C
CO2-cilinder: 

 – Volume:  0,6 l
 – Vulhoeveelheid: 425 g
 – Doorsnede:  ca. 6 cm
 – Capaciteit:   voor maximaal 

60 l water
 – Koolzuur CO2 voor levensmiddelen 
E290

 – EG:204-696-9 Klasse 2 Code 2A

Afvoeren
Het verpakkingsmateriaal kan 
worden gerecycled. Voer de ver-
pakking op milieuvriendelijke wijze 
af en breng deze naar een recycle-
punt.

Het apparaat hoort niet bij het 
huisvuil. Op milieuvriendelijke wij-
ze naar een recyclingbedrijf bren-
gen en alle desbetreffende voor-
schriften opvolgen. Voor nadere 
informatie neemt u contact op met 
de plaatselijke gemeenteadminis-
tratie.

Alle rechten voorbehouden.
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*Niet gratis voor Duitse vaste lijnen.  
Kosten variëren per aanbieder.

www.sodatrend.de

Klantenservice / importeur 

DS Food GmbH
Am Heisterbusch 1  •  19258 Gallin

Duitsland
Tel.: +49 38851 314-346 *
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