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Installation/Care/Use Manual
EZH20 In Wall Bottle Filling Station

For Commercial Use
Uses HFC-R134a Refrigerant

IMPORTANT
ALL SERVICE TO BE PERFORMED BY AN AUTHORIZED SERVICE PERSON

IMPORTANT! INSTALLER PLEASE NOTE.
THE GROUNDING OF ELECTRICAL EQUIPMENT SUCH AS TELEPHONE, COMPUTERS, ETC. TO WATER 
LINES IS A COMMON PROCEDURE. THIS GROUNDING MAY BE IN THE BUILDING OR MAY OCCUR AWAY 
FROM THE BUILDING. THIS GROUNDING CAN CAUSE ELECTRICAL FEEDBACK INTO A FOUNTAIN, 
CREATING AN ELECTROLYSIS WHICH CAUSES A METALLIC TASTE OR AN INCREASE IN THE METAL 
CONTENT OF THE WATER. THIS CONDITION IS AVOIDABLE BY USING THE PROPER MATERIALS AS 
INDICATED. ANY DRAIN FITTINGS PROVIDED BY THE INSTALLER SHOULD BE MADE OF PLASTIC TO 
ELECTRICALLY ISOLATE THE FOUNTAIN FROM THE BUILDING PLUMBING SYSTEM. WE SUGGEST THAT 
THE BOTTLE FILLER BE PROTECTED BY A GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTER (GFCI).

FIG. 2FIG. 1

To assure you install this model easily and correctly, PLEASE READ THESE 
SIMPLE INSTRUCTIONS BEFORE STARTING THE INSTALLATION. CHECK 
YOUR INSTALLATION FOR COMPLIANCE WITH PLUMBING, ELECTRICAL 
AND OTHER APPLICABLE CODES. After installation, leave these instructions 
inside the fountain for future reference.

Installer

NOTE:  WATER FLOW 
DIRECTION 

BUILDING WATER 
INLET

 SERVICE STOP
(NOT FURNISHED)

1/4" O.D. TUBE 
WATER INLET 
TO COOLER

3/8" O.D. UNPLATED 
COPPER TUBE CONNECT 

COLD WATER SUPPLY

LZWSM83CSA

OPERATION OF QUICK CONNECT FITTINGS

SIMPLY PUSH IN 
TUBE TO ATTACH

TUBE IS SECURED IN 
POSITION

PUSH IN COLLET TO 
RELEASE TUBE

PUSHING TUBE IN 
BEFORE PULLING 
IT OUT HELPS TO 
RELEASE TUBE

WARNING
A MEANS FOR DISCONNECTING ELECTRICAL SUPPLY POWER TO THE UNIT MUST BE INCORPORATED IN 
THE FIXED WIRING ACCORDING TO THE WIRING RULES. THIS IS TO ALLOW DISCONNECTION OF THE UNIT 
FROM THE ELECTRICAL SUPPLY AFTER INSTALLATION.
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INSTALLATION INSTRUCTIONS
1. Install mounting frame. See mounting frame instructions.
2. Install remote chiller. See chiller instructions.
3. EWF3000 WATERSENTRY PLUS FILTER INSTALLATION
 (Filtered units only. For non filtered units proceed to step 4b)

NOTICE: Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality 
without adequate disinfection before or after the system.
1)These filter kits must be installed in compliance with all state and local laws and regulations 
governing the installation and use of this product. 
2) See filter instructions for filter assembly. Insert 3/8" elbow fitting into the inlet side of filter 
head, insert 1/4" poly tube or 1/4" x 90° elbow into outlet of filter head prior to mounting the filter 
head assembly into the remote chiller.
3) Mount filter head to the side of the remote chiller using the filter mounting bracket and screws 
supplied. 
CAUTION: If supply pressure will ever exceed 100 PSI (0.69 MPa), install a pressure 
regulator to limit the inlet pressure to the filter to 100 PSI (0.69 MPa) or below.
DO NOT ATTACH HOT WATER LINE TO FILTER. To make connections on the filter head, 
loosen locknut. Push the tube end past both o-rings to a positive stop in the filter head recess - 
approx. 1", locknut may have to be backed out a little more. Screw the locknut hand tight to seal 
(See Fig. 3). Ends of tubing must be cut square and free of burrs and sharp ends that could cut 
or nick the o-rings.

TO BOTTLE FILLER

CHILLER

INLET

4a. Make water supply connections for Filtered units. Install a shut-off valve and union connection to building water supply (valve 
and union not provided). Turn on the water supply and flush the line thoroughly. 

4b. Make water supply connections for Non Filtered units. Install a shut-off valve and union connection to building water supply 
(valve and union not provided). Turn on the water supply and flush the line thoroughly. Install the in-line strainer between the 
valve and the cooler. The in-line strainer is not installed on filtered units.

5. (Filtered units only. For non filtered units proceed to step 7)
 Make connection between filter head and building supply line. Insert the 3/8" water line into the inlet side of the filter head by 

pushing it in until it reaches a positive stop, approximately 3/4" (19mm). Install two 1/4" x 1/4" unions (provided) on the chiller. 
One on the inlet tube, and the other on the outlet tube.

6. Make connection between the filter head and the remote chiller. Insert end of 1/4" O.D. poly tubing from the filter head 
(provided) into union on chiller inlet.

7. Mount the upper panel to the mounting frame, aligning holes in the hinge brackets with holes in the mounting frame (three 
places). Mount with adequate size screws (not provided). Close the door and verify that the lock brackets on the side and 
bottom of the panel align with the slots on the mounting frame. Also verify that the panel is hanging high enough that it covers 
the top of the mounting frame. If adjustments need to be made, open the door and loosen the three screws on the hinge and 
adjust accordingly and then retighten the screws.

8. Connect water line from the water station by inserting the 1/4" O.D. poly tubing into the union on the chiller outlet.
9. Close the upper door and attach the drain fittings to drain tube. Re-attach elbow to p-trap and cut waste tube to required 

length using plumbing hardware and trap as a guide.

NOTE: SCREW THE LOCKNUT 
HAND TIGHT TO SEAL

FIG. 3

FILTER

CHILLER

TO BOTTLE FILLER
INLET

STRAINER

NON FILTEREDFILTERED

Note: Danger! Electric shock hazard. Disconnect power before servicing unit.

PLUMBING DIAGRAM
FIG. 4
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10. Lock the door in place using two set screws (provided) on the side of the panel, and a 1/4 x 20 bolt through the front of the 
panel into the nut in the frame.

11. (Filtered units only) Install filter cartridge, remove filter from carton, remove protective cap, attach filter to filter head by firmly 
inserting into head and rotating filter clockwise.

12. Turn water supply on and inspect for leaks. Fix all leaks before continuing.
13. Once unit has been inspected for leaks, and any leaks found corrected, plug Bottle Filler into wall (power cord not supplied on 

220V models). Be sure to reinstall fuse to the circuit or switch the circuit breaker back to the “ON” position.
14a. (Filtered units) Once power is applied to Bottle Filler, the GREEN LED light should illuminate showing good filter status along 

with the LCD Bottle Counter. 
14b. (Non Filtered units) Once power is applied to Bottle Filler, the LCD Bottle Counter should illuminate.
15. Verify proper dispensing by placing cup, hand, or any opaque object in front of sensor area and verify water dispenses.

Note: the initial dispenses might have air in line which may cause a sputter. This will be eliminated once all air is purged 
from the line. A steady stream of water assures all air is removed. The sensor has a 30 second maximum ON time. It may be 
necessary to step away from beam a few times to allow chiller tank to refill. Check for leaks.

16. Mount the lower panel to the mounting frame, aligning holes in the hinge brackets with holes in the mounting frame (three 
places). Mount with adequate size screws (not provided). Close the door and verify that the lock brackets on the side of the 
panel align with the slots on the mounting frame. If adjustments need to be made, open the door and loosen the three screws 
on the hinge and adjust accordingly and then retighten the screws.

17. Lock the lower door in place using two set screws (provided) on the side of the panel.
18. This product has been designed for use with potable water ONLY, at a supply line pressure of 20 to 100 PSI (0.14 - 0.69 MPa) 

and a maximum water temperature of 90°F (32°C).

MOUNTING FRAME

CHILLER
FILTER LOCATION

(OPTIONAL)

HINGE BRACKETS

DRAIN LOCATIONUPPER PANEL

LOWER PANEL

FIG. 5
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VERIFY CONTROL BOARD  SOFTWARE
1) To verify the software program of the control board the unit will  
    need to be shut down and restarted. The chiller (if present) does 
    not need to be shut down and restarted.
2) The units lower panel must be open to access the power cord and 
    wall outlet.
3) Shut down the unit by unplugging the power cord from the wall 
    outlet. 
4)  Restart the unit by plugging the power cord back into the wall 
    outlet.
5) Upon start up, the bottle count display will show the software 
    designation of BF11.
6) Reference the BF11 instructions for setting the control board.

ACCESSING THE PROGRAMMING BUTTON
1)   To access the program button remove the top cover of the bottle-
    filler. Remove the two (2) screws holding top cover to bottle-
    filler with a 5/32” allen wrench.  Remove top cover. Do not discard 
    mounting screws, they will be needed to reinstall the top cove after 
    programming operations are completed. The programming button 
    is located at the top right side of the unit on the control board.

RESET THE FILTER MONITOR
1) Instructions apply to filtered units only.
2) Depress the program button for approximately 2 seconds until 
    the display changes then release. The display will change and 
    scroll through two messages:
       “RST FLTR” – Reset Filter Monitor
     “SETTINGS” – System Settings Sub Menu
    If the program button is not pushed again the display will scroll 
    through the two messages above for three cycles and then default 
    back to bottle count and be back in run mode.
3) When the display changes to “RST FLTR”, depress the button 
    again. The display will change to show “FLTR =”. Depress the
    button again and the display will show “FLTR =0”
4) The Green LED should be illuminated indicating that the visual 
    filter monitor has been reset.

 SETTING RANGE OF THE IR SENSOR
1) Depress the program button for approximately 2 seconds until 
    the display changes then release. The display will change and 
    scroll through two messages:
       “RST FLTR” – Reset Filter Status LED
     “SETTINGS” – System Settings Sub Menu
    If the program button is not pushed again the display will scroll 
    through the two messages above for three cycles and then default 
    back to bottle count and be back in run mode.
2) When the display changes to “SETTINGS”, depress the button 
    again. The display will change to show
      “RNG SET” -  Range set for IR sensor.
      “UNIT TYP” - Type of unit (REFRIG or NON-RFRG)
      “FLT SIZE” - Select filter capacity
      “RST BCNT” - Reset bottle count
3)  When display shows “RNG SET” push program button once the 
    display will show current value (can be 1 – 10) e.g. “RNG = 3”.
4) Once display shows current value push the program button to 
    scroll through value of 1 – 10. Select the desired range setting, 
 "1" being closest to sensor and "10" being farthest away.
5) Once range is selected allow approximately 4 seconds to pass and
    then the display will go back to bottle counter and be in run mode.
6)  Test bottle filler by placing bottle or hand in front of sensor to 
    make sure water is dispensed.

SETTING UNIT TYPE
1) Depress the program button for approximately 2 seconds until the
    display changes then release. The display will change and scroll 
    through two messages:
       “RST FLTR” – Reset Filter Status LED
      “SETTINGS” – System Settings Sub Menu
    If the program button is not pushed again the display will scroll 
    through the two messages above for three cycles and then default 
    back to bottle count and be back in run mode.

Continued from below:
2)  When the display changes to “SETTINGS”, depress the button again.  
      The display will change to show
       “RNG SET” -  Range set for IR sensor.
       “UNIT TYP” - Type of unit (REFRIG or NON-RFRG)
       “FLT SIZE” - Select filter capacity
       “RST BCNT” - Reset bottle count
3)  When display shows “UNIT TYPE” push program button once the
    display will show current value.  Can be REFRIG or NON-RFRG
4) Push button once to change value. Once value is    selected the display 
    will show the new value.  (Can be REFRIG or NON-RFRG)  
     “REFRIG“ - stands for refrigerated product. In this setting the flow rate is 
    estimated at 1.0 gallon per minute.
     “NON-RFRG“ - stands for nonrefrigerated product. In this setting the  
    flow rate is estimated at 1.5 gallons per minute.  Both “REFRIG“ and 
    “NON-RFRG“ simulate   1 bottle equal to 20 oz.
5)  Allow approximately 4 seconds to pass and the display will return to    
    bottle counter and be in run mode.

     RESETTING BOTTLE COUNT
1) Depress the program button for approximately 2 seconds until the
    display changes then release. The display will change and scroll
    through two messages:
      “RST FLTR” – Reset Filter Status LED
      “SETTINGS” – System Settings Sub Menu
    If the program button is not pushed again the display will scroll through  
    the two messages above for three cycles and then default back to bottle 
    count and be back in run mode.
2)  When the display changes to “SETTINGS”, depress the button again. 
     The display will change to show:
      “RNG SET”-  Range set for IR sensor.
      “UNIT TYP” - Type of unit (REFRIG or NON-RFRG)
       “FLT SIZE” - Select filter capacity
      “RST BCNT” - Reset bottle count
    If the button is not pushed again the display will scroll through the four 
    messages above for three cycles and return to run mode.
3)  When display shows “RST BCNT” push program button once the
    display will show current value, e.g. “0033183”.
4) Once display shows current value push the program button once more 
    to reset back to 0. The display will show BTLCT = 0 for approximately 2 
    seconds and then return to run mode showing 00000000 bottles. 
 NOTE: Once the bottle count is reset to zero there is no way to 
 return to the previous bottle count.
5)  Testing the bottle counter:
     REFRIG units: Place bottle or hand in front of sensor for approximately 
 9 seconds to see bottle counter count 00000001, 
     (This is based on filling a 20 oz. bottle).
     NON-RFRG units: Place bottle or hand in front of sensor for 
 approximately 6 seconds to see bottle counter count 00000001,
     (This is based on filling a 20 oz bottle).

     SETTING FILTER CAPACITY
1) Depress the program button for approximately 2 seconds until the
    display changes then release. The display will change and scroll through 
    two messages:
      “RST FLTR” – Reset Filter Status LED
      “SETTINGS” – System Settings Sub Menu
    If the program button is not pushed again the display will scroll through 
    the two messages above for three cycles and then default back to bottle 
    count and be back in run mode.
2)  When the display changes to “SETTINGS”, depress the button again. 
     The display will change to show:
      “RNG SET“-  Range set for IR sensor.
      “UNIT TYP“ - Type of unit (REFRIG or NON-RFRG)
       “FLT SIZE” - Select filter capacity
      “RST BCNT“ - Reset bottle count
    If the button is not pushed again the display will scroll through the four 
    messages above for three cycles and return to run mode.
3)  When display shows “FLT SIZE” push program button once. The display 
     will show current value. Can be 3000GAL or 6000GAL.
4)  Push program button again to display the desired “FLT SIZE”. 
5)  Allow approximately 4 seconds to pass and the display will return to 
     bottle counter and be in run mode.

BF11 PROGRAM
SETTING THE CONTROL BOARD
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PRINTED IN U.S.A.
REPAIR SERVICE INFORMATION TOLL FREE NUMBER 1.800.260.6640 

FOR PARTS, CONTACT YOUR LOCAL DISTRIBUTOR OR CALL 1.800.834.4816

ELKAY MANUFACTURING COMPANY • 2222 CAMDEN COURT • OAK BROOK, IL 60523 • 630.574.8484

DESCRIPTION
98544C
98546C
98549C
98631C
98632C

Kit - EE Sensor
Kit - Aerator Replacement
Kit - Hardware & Waterway Parts
Kit - Electrical Package 220V
Kit - Solenoid Valve Replacement 220V

REPLACEMENT PART KITS
PART NO.

FIG. 7

Figure 6

1

2

3

2

ITEM 
NO.

Filter Assy-3000 Gal.

Kit-Filter Head Fittings-includes
      John Guest Fittings

Assy-Filter & Bracket includes
      Fltr Head/Mtg Bkt/John Guest
      Fittings/Screws

1

2

3

51300C

98926C

51469C

DESCRIPTIONPART
NO.

WATERSENTRY® PLUS FILTER PARTS LIST 
(See Fig. 6) 

3/8” 
Water
Inlet
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40"
1016mm

4-1/2
114mm

18-3/4"
476mm

5-1/8"
130mm

8"
203mm

TO FLOOR LINE

FLOOR LINE

WOOD OR STEEL FRAME SHOWN
(NOT PROVIDED)

1"
25mm

CHILLER SHELF
P/N 27638C

     HOOK RODS (2)
P/N 101567443730

SCREWS OR BOLTS
(NOT PROVIDED)

  5/16" SCREWS OR BOLTS
(10 REQUIRED-NOT PROVIDED)

FRAME

                      INSTALL (2) SCREWS
       (P/N 111008343890) IN FRAME
BEFORE INSTALLING IN OPENING

IMPORTANT:
DOUBLE STUD OR 3 INCHES (76 mm) 
BETWEEN MOUNTING FRAMES IF 
PLACED NEXT TO ANOTHER BOTTLE 
FILLER, FOUNTAIN OR WALL  

ELECTRICAL INLET 
LOCATION ON CHILLER

BACK OF WALL TO 
BE 12" (305mm) MIN 

DEPTH

MFWS100 MOUNTING FRAME INSTRUCTIONS

FOR PARTS, CONTACT YOUR LOCAL DISTRIBUTOR OR CALL 1.800.834.4816

1000002038 (Rev. A – 7/14)

1. Cut a square rectangular wall opening 18-3/4" (476mm) W x 40" (959mm) H and 4-1/2" 
(114mm) above the floor line. 

2. Reinforce the wall opening on all sides so that it will adequately support the bottle filling station. 
This reinforcement must support up to 150 lbs (68 kg) static load and provide a means for securing 
the frame assembly in place.

 NOTE: Building construction must allow for adequate air flow on both sides and top of remote 
chiller unit. Minimum of 4" (102mm) is required. 

3. Install plumbing and electrical rough-ins. A junction box for a (3) wire, dedicated branch circuit 
is provided on the inside of the chiller.

4. Remove frame and related hardware from packaging. Install the frame squarely in wall opening 
with frame upright edges flush with the finished wall face. Place shelf inside frame and line up the 
(2) holes on each. Insert loose ends of rods into holes on sides of shelf panel. Using appropriately 
sized screws or bolts (not provided), fasten the shelf and frame to bottom of wall opening. Secure 
the frame sides and top to the wall using (10) 5/16" bolts or screws (not provided).

 NOTE: Be sure that frame is squared in location. Do not use less than the required screw quantity 
and size.
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40"
1016 مم

4-1/2
114 مم

18-3/4"
476 مم

5-1/8"
130 مم

8"
203 مم

إلى سطح األرضية

سطح األرضية

1"
25 مم

رف المبرد
27638C رقم الجزء

قضبان معقوفة (2)
رقم الجزء 101567443730

مسامير أو براغي
(غير مزود)

  مسامير أو براغي مقاس 5/16 بوصة
(مطلوب -10غير مزودة)

اإلطار

مدخل كهرباء
على المبرد

الجزء الخلفي من الجدار يجب
يكون 12 بوصة (305 مم) 

على األقل في العمق

في الصورة إطاري خشبي أو فوالذي
(غير مزود)

تركيب (2) مسمار
(رقم الجزء 111008343890) في اإلطار

قبل التركيب في الفتحة

MFWS100 إرشادات إطار تثبيت

للحصول على قطع الغيار، اتصل على الموزع المحلي أو اتصل على الرقم 1.800.834.4816

1000002038 (Rev. B – 08/15)

قم بثقب فتحة مربعة أو مستطيلة بالحائط 3/4-18بوصة (674 مم) عرض x 40 بوصة (959 مم) ارتفاع و1/2-4 بوصة (411 مم) فوق   .1
سطح األرضية. 

ادعم فتحة الحائط من جميع الجوانب بحيث تدعم بشكل كاٍف محطة تعبئة الزجاجات. يجب أن يتحمل الدعم ما يصل إلى 150 رطالً   .2 
(68 كجم) من الحمل االستاتيكي ويوفر وسيلة لتأمين مجموعة اإلطار الموجودة.

مالحظة: يجب أن يسمح إنشاء المبنى بالتدفق المالئم للهواء على كال الجانبين وأعلى وحدة المبرد البعيدة. يجب توفر 4 بوصة (102 مم).   

قم بتركيب أنابيب المياه والوصالت الكهربية. يتم توفير صندوق توصيل للدائرة الفرعية المخصصة ذات الثالث أسالك على جانب المبرد.  .3

قم بفك اإلطار والمكونات ذات الصلة من العلبة. قم بتركيب اإلطار بشكل محكم في فتحة الحائط مع تساطح حواف اإلطار العمودية على   .4
جانب الحائط المطلي. ضع الرف داخل اإلطار وحاذي الفتحات (2) في كل واحد. أدخل األطراف المفكوكة في أقطاب الفتحات الخاصة 

بلوح الرف. باستخدام البراغي أو المسامير ذات الحجم المناسب (غير مزودة)، قم بتثبيت الرف واإلطار في نهاية فتحة الحائط. ثبت جوانب 
اإلطار والجزء العلوي في الحائط باستخدام (10) مسامير أو براغي 5/16 بوصة(غير مرفقة) 

مالحظة: تأكد من موازنة اإلطار في موضعه. ال تستخدم كميات وأحجام أقل من كميات وأحجام البراغي المطلوبة.  

هام:
دعامة مزدوجة أو مقاس 3 بوصة )76 مم(

 بين إطارات التثبيت إذا تم وضعها بجوار 
 وحدة تعبئة زجاجات أو الجهاز أو الجدار

الصفحة 6
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الصفحة 5

الوصف رقم القطعةرقم العنصر

WATERSENTRY® PLUS قائمة قطع فلتر
(انظر الشكل 6) 

ُطُبع في الواليات المتحدة األمريكية.

ELKAY MANUFACTURING COMPANY • 2222 CAMDEN COURT • OAK BROOK, IL 60523 • 630.574.8484

الوصف
98544C
98546C
98549C
98631C
98632C

(EE) طقم - مستشعر كفاءة الطاقة
طقم - استبدال جهاز التهوية

طقم - المكونات وأجزاء القنوات المائية
طقم - الحزمة الكهربية 220 فولت

طقم - استبدال الصمام اللولبي 220 فولت

استبدال أطقم القطع
رقم القطعة 

الشكل 7

الرقم المجاني لمعلومات خدمة اإلصالح هو 1.800.260.6640 
للحصول على قطع الغيار، اتصل على الموزع المحلي أو اتصل على الرقم 1.800.323.0620

منظر فلتر المياه المدد
الشكل 6

1

2

3

2

51300C

98926C

51469C

1

2

3

تصفية الجمعية3000- جالونالكتيفة

طقم تصفية رئيس تركيبات-يشمل جون تركيبات 
ضيف

جمعية تصفية والقوس وتشمل تصفية رئيس / تزايد 
شريحة / جون تركيبات ضيف / براغي

3/8 بوصة  
مدخل المياه
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الصفحة 4

تحقق من برنامج لوحة التحكمإعادة ضبط جهاز مراقبة الفلتر
تنطبق اإلرشادات على الوحدات المزودة بفلتر فقط.  (1

اضغط على زر البرمجة لمدة ثانيتين تقريًبا حتى تتغير الشاشة، ثم حرره. سوف   (2
 تتغير الشاشة وتمرر رسالتين:

 "RST FLTR" – إعادة ضبط جهاز مراقبة الفلتر 
"SETTINGS" – القائمة الفرعية إلعدادات النظام

إذا لم يتم الضغط على زر البرمجة مرة أخرى، سوف تمرر الشاشة الرسالتين   
الواردتين أعاله لثالث دورات ثم تعود لإلعداد االفتراضي لعدد الزجاجات وبعدها 

تعود لوضع التشغيل.
عند تغير الشاشة إلى "RST FLTR"، اضغط على الزر مرة أخرى. سوف تتغير    (3
الشاشة لتعرض "= FLTR". اضغط على الزر مرة أخرى وسوف تعرض الشاشة 

."FLTR =0"
يجب أن يضيء مصباح LED األخضر ليشير إلى إعادة ضبط جهاز مراقبة الفلتر   (4

المرئي. 

 تحديد نطاق مستشعر األشعة تحت الحمراء
اضغط على زر البرمجة لمدة ثانيتين تقريًبا حتى تتغير الشاشة، ثم حرره. سوف   (1

 تتغير الشاشة وتمرر رسالتين:
 "RST FLTR" – إعادة ضبط مصباح LED الخاص بحالة الفلتر

"SETTINGS" – القائمة الفرعية إلعدادات النظام
إذا لم يتم الضغط على زر البرمجة مرة أخرى، سوف تمرر الشاشة الرسالتين   

الواردتين أعاله لثالث دورات ثم تعود لإلعداد االفتراضي لعدد الزجاجات وبعدها 
تعود لوضع التشغيل.

عند تغير الشاشة إلى "SETTINGS"، اضغط على الزر مرة أخرى. سوف   (2
 تتغير الشاشة لتعرض 

 "RNG SET" - تحديد نطاق مستشعر األشعة تحت الحمراء.
 "UNIT TYP" - نوع الوحدة (مبردة أو غير مبردة)

 "FLT SIZE" - تحديد سعة الفلتر
"RST BCNT" - إعادة ضبط عدد الزجاجات

عندما تعرض الشاشة "RNG SET"، اضغط على زر البرمجة مرة واحدة.   (3
سوف تعرض الشاشة القيمة الحالية (يمكن أن تكون 1 - 10) على سبيل المثال 

."RNG = 3"
بمجرد عرض الشاشة للقيمة الحالية، اضغط على زر البرمجة للتمرير خالل القيمة   (4

من 1 - 10.حدد إعداد النطاق المرغوب.
بمجرد تحديد النطاق، اسمح بمرور أربع ثواٍن تقريًبا بعدها تعود الشاشة إلى عداد    (5

الزجاجات وتدخل وضع التشغيل.
اختبر فلتر الزجاجات من خالل وضع زجاجة أو يد أمام المستشعر للتأكد من   (6

خروج المياه.

تحديد نوع الوحدة
اضغط على زر البرمجة لمدة ثانيتين تقريًبا حتى تتغير الشاشة، ثم حرره.   (1 

 سوف تتغير الشاشة وتمرر رسالتين:
 "RST FLTR" – إعادة ضبط مصباح LED الخاص بحالة الفلتر

"SETTINGS" – القائمة الفرعية إلعدادات النظام
إذا لم يتم الضغط على زر البرمجة مرة أخرى، سوف تمرر الشاشة الرسالتين   

الواردتين أعاله لثالث دورات ثم تعود لإلعداد االفتراضي لعدد الزجاجات وبعدها 
تعود لوضع التشغيل.

عند تغير الشاشة إلى "SETTINGS"، اضغط على الزر مرة أخرى. سوف   (2
 تتغير الشاشة لتعرض الرسالة

"RNG SET" - تحديد نطاق مستشعر األشعة تحت الحمراء.
"UNIT TYP" - نوع الوحدة (مبردة أو غير مبردة)  

"FLT SIZE" - تحديد سعة الفلتر  
"RST BCNT" - إعادة ضبط عدد الزجاجات  

عندما تعرض الشاشة "UNIT TYPE"، اضغط على زر البرمجة مرة واحدة.   (3
سوف تعرض الشاشة القيمة الحالية. يمكن أن تكون مبردة أو غير مبردة.

مرة واحدة يظهر عرض القيمة الحالية تضغط على الزر برنامج للتمرير من خالل   (4
القيمة من 1 - 10. حدد إعداد مجموعة المطلوب، "1" كونها األقرب إلى استشعار 

و"10" كونها األبعد. 

"REFRIG" - تشير هذه الكلمة إلى منتجات مبردة. في هذا اإلعداد، يقدر معدل   
التدفق بجالون واحد في الدقيقة.

"NON-RFRG" - تشير هذه العبارة إلى منتجات غير مبردة.   
في هذا اإلعداد، يقدر معدل التدفق بجالون ونصف في الدقيقة. في كال اإلعدادين   
"REFRIG" و"NON-RFRG" يقدر حجم الزجاجة بما يعادل 20 أونصة.
اسمح بمرور أربع ثواٍن تقريًبا بعدها تعود الشاشة إلى عداد الزجاجات وتدخل    (5

وضع التشغيل.
6) مرجع تعليمات BF11 لوضع لوحة التحكم.

إعادة ضبط عدد الزجاجات
اضغط على زر البرمجة لمدة ثانيتين تقريًبا حتى تتغير الشاشة، ثم حرره. سوف   (1

تتغير الشاشة وتمرر رسالتين:
"RST FLTR" - إعادة ضبط مصباح حالة الفلتر  

"SETTINGS" - القائمة الفرعية إلعدادات النظام  
إذا لم يتم الضغط على زر البرمجة مرة أخرى، سوف تمرر الشاشة الرسالتين   

الواردتين أعاله لثالث دورات ثم تعود لإلعداد االفتراضي لعدد الزجاجات وبعدها 
تعود لوضع التشغيل.

عند تغير الشاشة إلى "SETTINGS"، اضغط على الزر مرة أخرى. سوف   (2
 تتغير الشاشة لتعرض الرسالة

"RNG SET" - تحديد نطاق مستشعر األشعة تحت الحمراء.
"UNIT TYP" - نوع الوحدة (مبردة أو غير مبردة)  

"FLT SIZE" - تحديد سعة الفلتر  
"RST BCNT" - إعادة ضبط عدد الزجاجات  

  إذا لم يتم الضغط على زر البرمجة مرة أخرى، سوف تمرر الشاشة الرسائل 
األربعة أعاله لثالث دورات ثم تعود لوضع التشغيل.

عندما تعرض الشاشة "RST BCNT"، اضغط على زر البرمجة مرة واحدة.   (3
سوف تعرض الشاشة القيمة الحالية على سبيل المثال "00033183".

بمجرد عرض الشاشة للقيمة الحالية، اضغط على الزر مرة واحدة أخرى إلعادة   (4
الضبط على 0 مرة أخرى. سوف تعرض الشاشة BTLCT = 0 لمدة ثانيتين ثم  
مالحظة: بمجرد العد زجاجة تتم إعادة تعيين إلى الصفر ال توجد وسيلة للعودة إلى 
العد زجاجة السابق.تعود إلى وضع التشغيل، حيث تعرض 00000000 زجاجة.

اختبار عداد الزجاجات:  (5
وحدات REFRIG: ضع الزجاجة أو يدك أمام المستشعر لفترة 9 ثانية لترى بدء   

عداد الزجاجات في العد 00000001.
(هذا يعتمد على تعبئة زجاجة 20 أونصة.)  

وحدات NON-RFRG: ضع الزجاجة أو يدك أمام المستشعر لفترة 6 ثانية لترى   
بدء عداد الزجاجات في العد 00000001.
(هذا يعتمد على تعبئة زجاجة 20 أونصة.)  

إعداد سعة الفلتر
تنطبق اإلرشادات على الوحدات المزودة بفلتر فقط.  (1

اضغط على زر البرمجة لمدة ثانيتين تقريًبا حتى تتغير الشاشة، ثم حرره.   (2 
سوف تتغير الشاشة وتمرر رسالتين:

"RST FLTR" - إعادة ضبط مصباح حالة الفلتر  
"SETTINGS" - القائمة الفرعية إلعدادات النظام  

إذا لم يتم الضغط على زر البرمجة مرة أخرى، سوف تمرر الشاشة الرسالتين   
الواردتين أعاله لثالث دورات ثم تعود لإلعداد االفتراضي لعدد الزجاجات وبعدها 

تعود لوضع التشغيل.
عند تغير الشاشة إلى "SETTINGS"، اضغط على الزر مرة أخرى. سوف   (3

تتغير الشاشة لتعرض
"RNG SET" - تحديد نطاق مستشعر األشعة تحت الحمراء.  

"UNIT TYP" - نوع الوحدة (مبردة أو غير مبردة)  
"FLT SIZE" - تحديد سعة الفلتر  

"RST BCNT" - إعادة ضبط عدد الزجاجات  
إذا لم يتم الضغط على زر البرمجة مرة أخرى، سوف تمرر الشاشة الرسائل   

األربعة أعاله لثالث دورات ثم تعود لوضع التشغيل.
عندما تعرض الشاشة "FLT SIZE"، اضغط على زر البرمجة مرة واحدة.   (4 

سوف تعرض الشاشة القيمة الحالية. يمكن أن تكون 3000GAL أو 
.6000GAL

اضغط على زر البرمجة لعرض "FLT SIZE" المرغوب.   (5
اسمح بمرور أربع ثواٍن تقريًبا بعدها تعود الشاشة إلى عداد الزجاجات وتدخل   (6

وضع التشغيل.

BF11 برنامج
إعداد لوحة التحكم
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الصفحة 3

ثبت الباب في مكانه الصحيح باستخدام مسماري تثبت ملولبين (مرفقين) في جانب اللوح ومسمار x 1/4 20 في الجزء األمامي من اللوحة في الصامولة الموجودة في اإلطار.  .10
(وحدات مزودة بفلتر فقط) ركب خرطوشة الفلتر وأخرج الفلتر من العبوة الكرتونية وانزع الغطاء الواقي ثم ركب الفلتر في رأس الفلتر من خالل إدخاله بإحكام في الرأس   .11 

وتدويره في اتجاه عقارب الساعة.
قم بتشغيل وحدة اإلمداد بالمياه ومعاينة أي حاالت تسرب. قم بإصالح جميع حاالت التسرب قبل االستمرار.  .12

بمجرد فحص الوحدة تحسًبا لوجود أي حاالت تسرب، وإصالح أي حاالت ُوجدت، وصل وحدة تعبئة الزجاجات بالحائط (كبل طاقة غير مرفق للُطُرز 220V). تأكد من إعادة   .13
تثبيت المنصهر بالدائرة أو أعد تدوير قاطع التيار على الوضع "ON" (التشغيل).

(وحدات مزودة بفلتر) بمجرد توصيل الطاقة لوحدة تعبئة الزجاجات، يجب أن يضيء مصباح LED باللون األخضر مما يوضح أن حالة الفلتر جيدة باإلضافة إلى عداد زجاجات  14أ. 
 .LCD بشاشة

.LCD (وحدات غير مزودة بفلتر) بمجرد توصيل الطاقة لوحدة تعبئة الزجاجات، يجب أن يضيء عداد زجاجات بشاشة 14ب. 
تأكد من التوزيع المناسب من خالل وضع زجاجة أو يد أو جسم غير شفاف أمام منطقة المستشعر للتأكد من خروج المياه.  .15

 مالحظة: في عملية الخروج األولية، قد يكون هناك هواء في الخط مما يؤدي إلى حدوث بقبقة. وسيتم التخلص منها بمجرد خروج الهواء من الخط. ويضمن التدفق الثابت للمياه 
إزالة الهواء وخروجه. يعمل المستشعر لمدة 30 ثانية بحد أقصى. وقد يكون من الضروري أن تبتعد عن الحزمة عدة خطوات للسماح لخزان المبرد بإعادة التعبئة. تحقق من عدم 

وجود تسربات.
ثبت اللوحة السفلية بإطار التثبت مع محاذاة الفتحات الموجودة في صحيفة المفصلة بالفتحات الموجودة في إطار التثبت (ثالثة أماكن). ثبتها بمسامير ذات أحجام مناسبة   .16 

 (غير مرفقة). أغلق الباب وتأكد من تثبيت الكتائف بجانب اللوحة ومحاذاتها بالفتحات الموجودة بإطار التثبيت. في حال ضرورة إجراء تعديالت، افتح الباب وفك المسامير 
الثالثة الموجودة بالمفصلة وقم بالتعديل وفًقا لذلك ثم أعد ربطها.

ثبت الباب السفلي في مكانه باستخدام مسماري تثبيت ملولبين (مرفقين) بجانب اللوحة.  .17
تم تصميم هذا المنتج لالستخدام مع المياه الصالحة للشرب فقط، بضغط خط إمداد يتراوح ما بين 20 إلى 100 رطل لكل بوصة مربعة (PSIG) (0.14 - 0.69  ميجا باسكال)   .18

ودرجة حرارة مياه تبلغ 90 درجة فهرنهايت (32 درجة مئوية) بحد أقصى.

إطار التثبيت

المبرد
موقع الفلتر
(اختياري)

صفيحة المفصلة

اللوحة العلياموقع التصريف

اللوحة السفلية

الشكل 5

تحقق من برنامج لوحة التحكم
للتحقق من برنامج لوحة التحكم، سوف تحتاج الوحدة إلى اإلغالق وإعادة التشغيل.   (1

ال يحتاج المبرد (إن وجد) إلى اإلغالق وإعادة التشغيل.
يجب فتح لوحة الوحدة السفلى للوصول إلى كبل الطاقة ومقبس الحائط.  (2

أغلق الوحدة من خالل فصل كبل الطاقة من مقبس الحائط.   (3
أعد تشغيل الوحدة من خالل توصيل كبل الطاقة في مقبس الحائط.  (4

 .BF11 عند التشغيل، سوف تعرض شاشة عداد الزجاجات تحديد البرنامج لـ  (5
ارجع إلى إرشادات BF11 إلعداد لوحة التحكم.  (6

الوصول إلى زر البرمجة
1) للوصول إلى زر البرمجة، قم بفك الغطاء العلوي لوحدة تعبئة الزجاجات. قم بفك 
البرغيين (2) المثبتين للغطاء العلوي في وحدة تعبئة الزجاجات باستخدام مفتاح 

ألن 5/32 بوصة. قم بفك الغطاء العلوي. ال تتخلص من براغي التثبيت، فستكون 
ضرورية إلعادة تركيب الغطاء العلوي بعد انتهاء عمليات البرمجة. يوجد زر 

البرمجة على الجانب العلوي األيمن من الوحدة الموجودة بلوحة التحكم.

يتبع في الصفحة رقم 4

BF11 برنامج
إعداد لوحة التحكم
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الصفحة 2

إرشادات التركيب
قم بتركيب إطار التثبيت. راجع إرشادات إطار التثبيت.  .1

قم بتركيب المبرد البعيد. راجع إرشادات المبرد.  .2
EWF3000 WATERSENTRY PLUS قم بتركيب فلتر  .3

(الوحدات المزودة بفلتر فقط. بالنسبة للوحدات غير المزودة بفلتر، انتقل للخطوة 4 ب)  
مالحظة: تجنب استخدامها مع المياه غير اآلمنة من الناحية الميكروبيولوجية أو المجهول جودتها بدون تعقيم مناسب قبل أو بعد 

استخدام الجهاز.
1) يجب تركيب أطقم الفلتر هذه وفًقا لجميع اللوائح والقوانين المحلية والخاصة بالوالية  التي تنظم عملية تركيب هذا المنتج واستخدامه. 

2) راجع اإلرشادات الخاصة بالفلتر فيما يتعلق بمجموعة الفلتر. أدخل كوًعا 3/8 بوصة ليثب في جانب مدخل رأس الفلتر وأدخل أنبوب 
بولي 1/4 بوصة أو كوع 1/4 بوصة x 90 بمخرج رأس الفلتر قبل تثبيت مجموعة رأس الفلتر في المبرد البعيد.

3) ثبت رأس الفلتر في جانب مبرد البعيد باستخدام مسامير وكتائف تثبيت الفلتر المرفقة. 
تنبيه: في حال تجاوز ضغط اإلمداد 100 رطل لكل بوصة مربعة )0.69 ميجا باسكال(، أدخل منظم الضغط لتقييد ضغط اإلدخال للفلتر 

إلى 100 رطل لكل بوصة مربعة )0.69 ميجا باسكال( أو أقل.
تجنب تركيب خط مياه ساخن للفلتر. إلنشاء وصالت لرأس الفلتر، قم بفك صامولة الزنق. اضغط على طرف األنبوب لما بعد الحلقتين 
الدائريتين حتى نقطة توقف إيجابية في تجويف رأس الفلتر - تقريًبا 1 بوصة، يمكن إرجاع صامولة الزنق قليالً. اربط صامولة الزنق 

يدوًيا لمنع التسرب (راجع الشكل 3). يجب قطع أطراف األنبوب بشكل مربع وخال من األطراف الحادة والخشنة التي يمكن أن تقطع أو 
تشق الحلقات الدائرية.

مخطط أنابيب المياه
الشكل 4

قم بتركيب وصالت اإلمداد بالمياه للوحدات غير المزودة بفلتر. قم بتركيب صمام اإليقاف والوصلة بإمداد المياه للمبنى (الصمام والوصيلة غير مزودان). قم بتشغيل إمداد المياه  4 أ. 
واشطف الخط جيًدا. 

قم بتركيب وصالت اإلمداد بالمياه للوحدات غير المزودة بفلتر. قم بتركيب صمام اإليقاف والوصلة بإمداد المياه للمبنى (الصمام والوصيلة غير مزودان). قم بتشغيل إمداد المياه  4 ب. 
واشطف الخط جيًدا. قم بتركيب مصفاة الخط بين الصمام والمبرد. ال يتم تركيب مصفاة الخط على الوحدات غير المزودة بفلتر.

(الوحدات المزودة بفلتر فقط. بالنسبة للوحدات غير المزودة بفلتر، انتقل للخطوة 7)  .5
قم بإجراء توصيل ما بين رأس الفلتر وخط اإلمداد للمبنى. أدخل حط المياه 3/8 بوصة في جانب مدخل رأس الفلتر من خالل دفعه ليصل إلى نقطة توقف إيجابية، تقريًبا    

3/4 بوصة (19 مم). قم بتثبيت وصالت x 1/4 1/4 بوصة (مزودة) على المبرد. واحدة على أنبوب المدخل واألخرى على أنبوب المخرج.
قم بإجراء توصيل ما بين رأس الفلتر والمبرد البعيد. أدخل طرف أنبوب البولي بقطر 1/4 بوصة من رأس الفلتر (مزود) في الوصيلة على مدخل المبرد.  .6

ثبت اللوحة العلوية بإطار التثبت مع محاذاة الفتحات الموجودة في صفيحة المفصلة بالفتحات الموجودة في إطار التثبت (ثالثة أماكن). ثبتها بمسامير ذات أحجام مناسبة (غير   .7
مرفقة). أغلق الباب وتأكد من تثبيت الكتائف بجانب اللوحة وأسفلها ومحاذاتها بالفتحات الموجودة بإطار التثبيت. وتحقق من أن اللوحة متدلية بارتفاع كاف بحيث تغطي أعلى إطار 

التثبيت. في حال ضرورة إجراء تعديالت، افتح الباب وفك المسامير الثالثة الموجودة بالمفصلة وقم بالتعديل وفًقا لذلك ثم أعد ربطها.
قم بتوصيل خط المياه من محطة المياه من خالل إدخال أنابيب البولي ذات القطر الخارجي 1/4 بوصة في وصيلة منفذ المبرد.  .8

أغلق الباب العلوي ووصل تركيبات التصريف في أنبوب التصريف. أعد توصيل الكوع في المصيدة المائية على شكل حرف P واقطع أنبوب النفايات بالطول المطلوب باستخدام   .9
مكونات أنابيب المياه والمصيدة كدليل.

مالحظة: اربط صامولة الزنق يدوًيا لمنع التسرب
الشكل 3

إلى وحدة تعبئة الزجاجات

المبرد

المدخل

الفلتر

مزودة بفلتر

المبرد

إلى وحدة تعبئة الزجاجات
المدخل

المصفاة

غير مزودة بفلتر
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الصفحة 1

بيكرتلا/ةيانعلا/مادختسالا ليلد
EZH20 هايملا تاجاجز ةئبعت ةطحم يف

يراجتلا مادختسالل
HFC-R134a ديربتلا لئاس مدختسي

هام
يجب إجراء جميع الخدمات من ِقبل فني صيانة معتمد

هام! مالحظة لعامل التركيب.
يعتبر إجراء تأريض المعدات الكهربائية، مثل الهواتف وأجهزة الحاسوب وغير ذلك لخطوط المياه، إجراًء شائًعا. قد ُيجرى هذا التأريض في المبنى أو ربما يتم 

بعيًدا عنه. ويمكن أن يتسبب هذا التأريض في حدوث تغذية كهربائية مرتدة إلى الجهاز مما يسفر عن إنشاء تحليل كهربائي ينجم عنه حدوث طعم معدني أو زيادة في 
المحتوى المعدني للمياه. يمكن تفادي حدوث ذلك باستخدام المواد المناسبة كما هو موضح. يجب أن تكون أي تركيبات تصريف يقدمها عامل التركيب مصنوعة من 

.(GFCI) البالستيك لعزل الجهاز كهربائًيا عن نظام السباكة في المبنى. إننا نقترح حماية وحدة تعبئة الزجاجات بواسطة قاطع التيار عند العطل األرضي

الشكل 2 الشكل 1

لضمان تركيب هذا الطراز بسهولة وبشكل صحيح، يرجى قراءة هذه اإلرشادات البسيطة قبل البدء في التركيب. 
تحقق من توافق التركيب مع لوائح السباكة والكهرباء واللوائح األخرى المعمول بها. بعد التركيب، دع هذه اإلرشادات 

داخل الجهاز للرجوع إليها مستقبالً.

عامل التركيب

مالحظة:  اتجاه تدفق المياه 

مدخل مياه المبنى

 قاطع الخدمة
)غير مزود(

مدخل مياه أنبوب بقطر 
خارجي 1/4 بوصة 

للمبرد

وحدة إمداد بالمياه الباردة موصلة 
بأنبوب نحاسي غير مطلي بقطر خارجي 

3/8 بوصة

تشغيل تركيبات التوصيل السريع

ادفع األنبوب ببساطة لتركيبه األنبوب مثبت في مكانه  اضغط على المعدني لتحرير
األنبوب

 يساعد الضغط على األنبوب قبل سحبه
للخارج في تحرير األنبوب

تحذير
يجب أن تكون وسيلة فصل امدادات الطاقة الكهربائية للوحدة بالطاقة المتصل بالوحدة مندمجة في السلك الثابت وفًقا لقواعد األسالك. وذلك للسماح بعملية فصل الوحدة من 

المزود الكهربي بعد التثبيت.
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