
                                                                                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Инструкция за безопасност 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Никога не прилагайте сила.                                                                                                                                                                             
Следвайте инструкциите за безопасност върху опаковката на патроните. 
Не съхранявайте патроните на директна слънчева светлина и/или топлина над 50оС. 
Съхранявайте сифона, неговите части и патроните извън достап на деца.                                                                                     
Работете със сифона само, когато той е пълен. 
Използвайте сифона само за обозначеното в инструкцията приложение. 
Комбинирайте глава и бутилка само от един и същ вид.                                                                                                                                                                                                         - за 0,75 л; 2421 – за 1 л 
Никога не съчетавайте  части  на сифони ISI с части на други производители.               

Поставяйте главата правилно прилегнала по резбата на бутилката.                                
Не се облягайте върху сифона, докато завинтвате държателя.                                                                                                                                                                      – за 0,75 л; 2412 – за 1 л                                                                                                            
Никога не отвивайте главата на сифона, докато той все още е под налягане.                                                                                                                                                                                                                               
Не използвайте дръжката на главата като дръжка за носене.                                                                                                                                                         
Не нагрявайте ISI сифона за сода. 
Никога не съхранявайте пълния сифон за сода във фризер. 
Сифонът е уред под налягане.  
Ако бъде изтърван и/или ударен, той става опасен и не трябва да бъде използван повече.  
Разглобявайте сифона само като следвате стъпките в секция „Цялостно почистване” .                                                                                        Данни за Сода сифон ISI                                                                                                                    
Не извършвайте никакви поправки и/или промени в структурата на сифона. Това ще доведе до отпадане на неговата гаранция.  
Прочетете инструкцията цялостно и я съхранете, за да бъдат избегнати грешки при работа със сифона.                          
 
iSi Soda Siphon 
Избирайки сифона iSi сифон за сода, Вие избирате продукт с високо качество. 
Комбинацията на класически дизайн и иновативна технология прави сифона са сода iSi едновременно стилен,  
практичен и екологичен продукт. 
Внимание: Използвайте само оригинални iSi патрони за сода при работа с Вашия сифона iSi. 
 
 
 
 

Максимално работно налягане PS 16 bar/ 232 psi 

Минимална температура при работа 1оС/ 34оF 

Максимална температура при работа 30оС/ 86оF 

Максимален обем за пълнене 
За сифон 0,75 л – 0,75 л 

За сифон 1 л – 1 л 

Брой патрони при еднократно 
зареждане 

1 бр. ISI патрон за сода 



Продуктови характеристики 
Мерителна тръбичка за избягване на препълване 
Глава с вграден  защитен клапан 
Капак 
Не се почиства в съдомиялна!!! 
 
0,75 / 1 литра 
Бутилка от неръждаема стомана /0,75 или 1 литра/, полирана 
Със втулка от неръждаема стомана в диспенсъра 
Ергономичен държател за патрон със силиконово уплътнение 
Удобен държател за патрон 
 
Упътване 
Забележка: Разглобете внимателно сифона на неговите индивидуални 
компонанти преди първоначална употреба. Почистете ги основно, 
както е упоменато в секция „Цялостно пичистване”. 
 
Преди пълнене 
Поставете мерителната тръбичка в бутилката, така че да се изравни с 
гърлото на бутилката.  
Забележка: Никога не пълнете бутилката, преди това да сте поставили 
мерителната тръбичка. 
 
Пълнене 
Напълнете сифона със студена вода докато водата започне да 
прелива от мерителната тръбичка.  
Забележка: Не навеждайте или разклащайте сифона с цел да се 
събере по-голямо количество вода. Пълнете сифона за сода само с 
чиста вода. Не използвайте сиропи, сокове, алкохол и т. н. 
 
Зареждане 
Поставете вертикалната тръбичка с уплътнение през мерителната 
тръбичка. 
Завинтете главата изправена,здраво и плътно към бутилката. Никога 
не завинтвайте главата накриво!!!  
Поставете 1 оригинален ISI патрон за сода в държателя за патрон 
/както е показано на фиг. 5/. 
Завинтете държателя /с поставения в него патрон/ към главата на 
сифона, докато чуете цялото количество газ от патрона да се освободи 
в бутилката на сифона. 
Забележка: Сега сифонът е под налягане. 
Забележка: Не се облягайте на сифона, докато завинтвате патрона с 
газ. 
Разклатете силно сифона  поне 5 пъти. 
Развинтете държателя и изхвърлете празния патрон. 
Забележка: Обичайно е при развиване на държателя  да чуете слаб 
съскащ звук. 
След зареждане на сифона и отстраняване на празния патрон, 
поставете защитното капаче на мястото, където се поставя патрона. 
 
Разливане на газираната вода 
Леко натиснете лоста, за да разлеете вече газирата вода. Насочете 
изхода за разливане към вътрешната страна на чашата. 

Забележка: Ако е необходимо, отново разклатете сифона за най-добър 
резултат. 
 
Инструкции за употреба 
Общи 

 Съхранявайте пълния сифон в хладилник. Ако сифонът се 
пълни със студена фода и след това се съхранява в хладилник, 
газировката ще бъде по-добра. 
Забележка: Никога не съхранявайте пълен сифона във фризер или 
отделение за дълбоко замразяване! 

 Ако не сте употребявали бутилката по-продължително 
време, изплакнете я с топла вода преди работа. Стиснете лоста, за да 
се убедите, че работи. 
 
Обслужване 

 Всички резервни части могат да бъдат поръчвани. 
Забележка: Не правете никакви промени по ISI сифона, различни от 
стандартната му модификация. 

 Свържете се с местния дистрибутор за поръчка на резервни 
части. 

 Ако се наложи поправка, винаги изпращайте пълен комплект 
от повредената част /например цяла глава или бутилка/. 
 
Съхранение 
Ако няма да използвате Вашия ISI Сода сифон веднага, оставете 
компонентите му да изсъхнат на чисто място /не използвайте 
абразивни материали/. Съхранявайте Вашия ISI Сода сифон като 
частите му са разглобени, а мерителната тръбичка е поставена в 
бутилката. 
 
Почистване 
Забележка: Ако използвате сифона с чиста вода /както е по указание/, 
не е нужно често да бъде почистван. Не използвайте остри предмети 
при почистване.  
 
Цялостно почистване 
Забележка: Следвайте посочената в инструкцията последователност. 
1. Натиснете лоста, така че сифонът да бъде напълно изпразнен и 

напъло да е освободено налягането. Тогава отстранете главата. 
2. Отстранете правата и мерителната тръбички, според указанието. 
3. Изплакнете частите на сифона с чиста вода.  
Забележка: Не почиствайте сифона с вряща вода и в съдомиялна 
машина. Не използвайте полиращи препарати и абразивни материали 
за почистване. 
 
Проблеми при работа 
Забележка: Никога не използвайте сила при отваряне на сифона, 
когато е под налягане! 
ОСВОБОЖДАВАНЕ НА НАЛЯГАНЕТО: Натиснете лоста до пълното 
освобождаване на налягането. Само тогава можете да развинтите 
главата от бутилката. 

 Патронът не е пробит 
 Патронът е несъвместим – Използвайте само оригинални ISI 

патрони 

 Патронът не е бил поставен правилно – Поставете патрона 
правилно /следвайте схемата в началото на инструкцията/. 

 Частта за пробиване на патрона е повредена – Свържете се с 
дистрибутора. 
 Водата не е газирана: 

 Сифонът не е разклатен достатъчно – След завинтване на 
патрона, разклатете сифона силно поне 5 пъти; 

 Водата не е достатъчно студена – Колкото по-студена е водата, 
която наливате в бутилката на сифона, толкова газировката е 
по-добра. За оптимални резултати ISI препоръчват 
съхранение на пълния сифон в хладилник. 

 Липса или недостатъчно налягане в сифона – Използвайте само 
оригинални ISI патрони; Не използвайте повторно празни 
патрони. Те трябва да бъдат предавани за рециклиране. 
 По време на работа изтичат вода и газ – клапана за 

освобождаване на налягането е блокиран 
 Сифонът е бил препълнен – „Освободете напрежението” и 

напълнете сифона повторно; 
 Съблюдавайте максимално позволеното количество за пълнене. 

Убедете се, че мерителната тръбичка е поставена максимално 
навътре в бутилката преди да пълните сифона. 

 Използвани са повече патрони от необходимото – Спазвайте броя 
патрони, необходими еднократно зареждане на сифона 
/погледнете „Данни за Сода сифон ISI” 
 По време на работа изтича газ между бутилката и 

главата 
 Главата не е завита здраво и/или правилно – Завийте глават към 

бутилката, следвайки инструкциите. 
 Не е била използвана правата тръбичка с уплътнение – 

„Освободете напрежението” и поставете правата тръбичка с 
уплътнение в бутилката. 

 Уплътнението е повредено – „Освободете напрежението”. 
Нужна е подмяна на правата тръбичка с уплътнение с нова. 
Поръчайте я като резервна част. Обърнете се към Вашия 
дистрибутор. 

 Бутилката е повредена в горния ръб – „Освободете 
напрежението”. Изпратете сифона до ISI или се обърнете към 
Вашия дистрибутор. 

 
Дистрибутор за България: 
ВРИТА ООД 
гр. Бургас, ул. „Княз Борис І” № 2, ет. 1 
тел.: 056/ 840 401; факс: 056/ 840 967 
e-mail: vrita@vrita.net 
www.vrita.net 
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