
 

ЯКЩО АПАРАТ ТРИВАЛИЙ ЧАС НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ: 

 Повністю злийте воду з резервуарів гарячою і холодною води. 
(Вода, що залишилася може застоятися). 

 Вода може бути повністю видалена шляхом відкриття нижніх 
дверцята спереду та від'єднанням трубки зливу води (дивись 
наступний пункт). 

 Видаліть решту вологи з поверхні всіх деталей апарату. Волога – 
причина утворення іржі. 

 Для зберігання упаковуйте апарат в оригінальну пластикову 
коробку і пакувальну папір, використані при транспортування 
для захисту від пилу, іржі і і т.п. 

 Для повторного використання апарата слідуйте посібнику по 
встановленню. 

 
УМОВИ ГАРАНТІЇ 

1. Гарантійний період складає 12 місяців з дня покупки. 
2. У таких випадках ремонт буде здійснено за рахунок 
Покупця: 

a) По закінченню гарантійного періоду. 
b) Несправність  з причини  необережного 

звернення або неправильного застосування. 
c) Несправність по причині стихійного лиха. 
d) При втраті гарантійного талону. 

 
 

З усіх питань сервісного обслуговування звертайтесь до 
ТОВ «М.С.Т. ГРУП» м. Київ, проспект С. Бандери 21 
Тел.: (044) 467-76-04, 467-76-29 
https://mct.company 

 

 
№ Гарантійного 
талону 

 

Серійний номер 
апарату 

 

  

 
 

 
Апарат для нагріву і 
охолодження води 

 
Модель: 
Family WBF - 1000 LA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Інструкція по експлуатації 

 
Дякуємо Вам за покупку апарату Family . 
Для підтримування найкращого робочого стану і 

гарантованого тривалого терміну експлуатації, уважно 
ознайомтеся з цією інструкцією до початку роботи з 
обладнанням. 

Запишіть Модель і серійний номер вашого апарату. 



Увага! Не включайте апарат без води! 
Уважно ознайомтеся з даною інструкцією, керуйтеся наведеними 

в ній вказівками та збережіть її для подальшого використання! 

 
 

ПРИСТРІЙ АПАРАТА 

 
 

1. Гніздо для бутля з водою 
2. Індикатор охолодження води 
3. Індикатор нагріву води 
4. Кран гарячою води 
5. Кран холодної води 
6. Піддон 
7. Вимикач (ОN/ОFF) 
8. Запобіжник 
9. Термостат 
10. Зливна пробка 
11. Конденсор 
12. Вилка електрична 
13. Шнур живлення 

ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ НЕСПРАВНОСТЕЙ І МЕТОДИ ЇХ 
УСУНЕННЯ 

 
Несправність Ймовірна причина Метод 

Апарат 
не 
працює 

1. Невідповідна 
напруга мережі 
2. Несправний шнур 
живлення 
3. Перегорів 
запобіжник 

1. Напруга мережі 
повинна бути 220 V 
2. Використовуйте 
справний шнур 
живлення 
3. Замініть 
запобіжник 

Погано охолоджує 1. Погане охолодження 1. Для гарної 
 задньої панелі вентиляції 
 2. Температура встановлюйте 
 Води, що надходить не апарат не менше чим 
 відповідає нормі в 15 см від стіни 
 3. Неправильно 2. Температура 
 відрегульовано води, що надходить  
 термостат повинна бути нижче 10° 
  3. Відрегулюйте 
  термостат в 
  майстерні 

Шум та сторонні 1. Апарат 
встановлений 

1. Встановіть 

звуки не горизонтально апарат на тверду 
 2. Дотик до  інших рівну поверхня 
 предметів 2. Уникайте торкання 
  про інші предмети 



ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ 

 
*Будь ласка,  дотримуйтесь наступних правил для безпечного 
використання пристрою. 

 
1. Використовуйте електричний шнур потрібного типу. Вилка повинна 

бути розрахована на струм щонайменше 12 ампер. Підключення апарату 
в одну розетку спільно з іншими електричними виробами може привести 
до перегріву і пожежі. 

2. Встановлюйте апарат на тверду рівну поверхню. Встановлюйте 
апарат на міцний горизонтальній підлозі. 

3. Уникайте контакту апарату з джерелами високої температури або 
вологості. Встановлюйте апарат вдалині від джерел тепла або пари, таких 
як газовий пальник або масляний нагрівач, а також раковин та інших 
місць, де вода може потрапити на апарат. 

4. Забезпечте достатню відстань від пристрою до стіни. Ця відстань 
повинна бути як мінімум 15 см для того, щоб не блокувати доступ повітря 
до задньої панелі. 

5. При пошкодженні електричного шнура необхідно звернутись у 
сервісний центр для його заміни. 

 

Заземлення 

 Заземлення  необхідне для  запобігання удару  електричним 
струмом. 
 Електрод захисного заземлення повинен бути поглиблений в землю 
на глибину з достатньою вологістю (більше 30 см ) 
 Якщо є шина заземлення, використовуйте її. 
 Використовуйте пристрій захисту від короткого замикання, якщо 
встановити заземлення важко. 
 Проконсультуйтесь про заземлення у спеціаліста-електрика. 

 
Встановлення 

 Не застосовуйте надмірну силу при розпакування, щоб не пошкодити 
поверхню апарату. 
 Не нахиляйте апарат на кут понад 45° під час транспортування. Не 
включайте апарат в електричну мережу протягом години після 
переміщення його в інше місце. Завжди включайте електрику тільки після 
заповнення апарату водою. 
 Увімкнення в електричну мережа без води в баках гарячої і холодної 
води приведе до виходу апарату з ладу. 

ВИКОРИСТАННЯ 
 

Операції з апаратом 

 
Будь ласка, дотримуйтесь наступні правила при установці: 

 
1. Переконайтеся, що використовуєте електричний шнур потрібного 

типу. Видаліть усі джерела тепла і води від місця установки. 
Встановлюйте апарат на горизонтальній підлозі. Дотримуйтесь 
відстані у 15 см від стіни. 

 
2. Вмикайте апарат у електричну мережу лише після заповнення водою 

резервуарів гарячої та холодної води. Бутель з водою 
(використовуйте спеціально призначені бутлі) встановіть в вершину 
апарату. Бульбашки, що з'явилися всередині бутлі, вказують, що вода 
надходить у резервуари холодної та гарячої води. Після того, як 
бульбашки перестануть утворюватися, утримуйте кран гарячої води в 
натиснутому положенні до тих пір, поки з крана не піде вода. 
Увімкніть шнур живлення. Включення до мережі без наповнення 
резервуарів водою може вивести апарат з ладу. 

 
3. Увімкніть вимикач гарячої води на задній панелі. Після включення 

електричної енергії необхідно приблизно 15 хвилин для нагрівання 
(70°С-90°С) та 30 хвилин для охолодження (4°С-12 ° С). Для 
використання тільки холодною води, вимкніть вимикач гарячою води. 

 

4. Для заміни порожнього бутля з силою потягніть її вгору та зніміть з 
корпусу. Використовуйте лише спеціально призначені бутлі. Ніколи 
не використовуйте воду з-під крана, кип'ячену воду, або інший тип 
питної води. Увімкніть апарат у електричну мережу тільки після 
заповнення водою резервуарів гарячою та холодною води. 



ТЕХОБСЛУГОВУВАННЯ 

 
 Завжди відключайте шнур живлення від мережі перед тим як зробити      
чистку апарату. 
 Ніколи не використовуйте очисні засоби або хімічні речовини, шкідливі 
для здоров'я, для очищення резервуару холодною води. 
 Протріть передню і задню панелі змоченою в воді м'якою              тканиною. 
 Не бризкайте водою безпосередньо на поверхня апарату. 
 Якщо  на конденсорі пил або інші сторонні           предмети, протріть його 
змоченою в воді м'якою тканиною. 
 Після чищення апарату ретельно висушіть його перед включенням в 
мережу. 

 
Чищення 
Деталь Частота Спосіб очищення 

Верхня панель Щодня Протирайте нейтральним нетоксичним 
очисним засобом 

Піддон 2 рази на день Регулярно перевіряйте та протирайте 
нейтральним очисним засобом 

Резервуари 
холодною і 
гарячою 

Щотижня Протріть вологою ганчіркою 

Кран холодної/ 
гарячої води 

Щодня Протріть вологою ганчіркою, потім 
витріть сухою ганчіркою. 

Зовнішня 
поверхня 

1 раз в три дня Протріть вологою ганчіркою. Не 
використовуйте гас, бензин і т.п., т.я. 
подібні речовини можуть зіпсувати 
поверхню або змінити  її колір. 

Якщо апарат довгий час не використовується. 
 Повністю злийте воду з резервуарів гарячої та холодної води. (Вода, що 
залишилась може застоятися). 

 Вода може бути повністю видалена шляхом відкриття нижніх дверцята 
спереду та від'єднанням трубки зливу води (дивись наступний пункт). 
 Видаліть решту вологи з поверхні всіх деталей апарату. Волога – 
причина утворення іржі. 

 Для зберігання упаковуйте апарат в оригінальну пластикову коробку і 
пакувальну папір, використані при транспортування для захисту від пилу, 
іржі і і т.п. 
 Для повторного використання апарата слідуйте посібнику по 
встановленню. 

https://mct.company 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
* Ці Характеристики можуть бути змінено без повідомлення в зв'язку з 
підвищенням якості вироби 

 
Найменування Електро - 

диспенсер 
холодної/гарячої 
води 

Потужніст
ь 
нагрівача 

430 W 

Модель WBF-1000LA Резервуар 
гарячої води 

4,2л STS 
304 

Габарити 340(ш)*335(д)* 
1020(в) мм 

Ємність 
резервуару 
гарячою води 

30 чашок при 80 - 
93°С 

Вага Біля 23кг Нагрівач Зовнішній 
нагрівальний 
елемент 

Компресор 1/8 HР зварний 
тип/запечатаний 

Контроль 
температу
ри 

Біметалічна 
пластина з 
автоповерненням 

Конденсор Дротовий тип Пристрій захисту 
від перегріву 

Біметалічна  
пластина з 
автоповерненням 

Потужність 
двигуна 
компресора 

120 W Параметри 
електричної 
мережі 

АС 220V/50Нz 

Холодоагент R-134а Довжина 
шнура 
живлення 

2м 

Резервуар 
холодної 
води 

STS 304 
4 л 

Передня панель АВS 

Місткість 
резервуару 
холодною 

10 чашок при t 5- 
10°С 

Бічна панель ЕGI 

Контроль 
температури 

Термостат 
(холодної води) 

Кран Складання АВS 
ASSEMBLY 

Охолодження Охолодження 
примусового 
типу 

Дріт 
заземлен
ня 

Зеленого кольору 
Зм 

 



 

ЕСЛИ АППАРАТ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ: 

 Полностью слейте воду из резервуаров горячей и холодной 
воды. (Оставшаяся вода может застояться). 

 Вода может быть полностью удалена путем открытия нижней 
дверцы спереди и отсоединением трубки слива воды (смотри 
следующий пункт). 

 Удалите всю оставшуюся влагу с поверхности всех деталей 
аппарата. Влага - причина образования ржавчины. 

 Для хранения упакуйте аппарат в оригинальную пластиковую 
коробку и упаковочную бумагу, использованные при 
транспортировке для защиты от пыли, ржавчины и т.д. 

 Для повторного использования аппарата следуйте руководству 
по установке. 

 
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 

1. Гарантийный период составляет 12 месяцев со дня покупки. 
2. В следующих случаях ремонт будет осуществлен за счет 
Покупателя: 

a) По истечении гарантийного периода. 
b) Неисправность по причине неосторожного 

обращения или неправильного применения. 
c) Неисправность по причине стихийного бедствия. 
d) При потере гарантийного талона. 

 
 

По всем вопросам сервисного обслуживания обращайтесь в 
ТОВ «М.С.Т. ГРУП» г. Киев, проспект С. Бандеры 21 
Тел.: (044) 467-76-04, 467-76-29 
https://mct.company 

 

 
№ Гарантийного 
талона 

 

Серийный номер 
аппарата 

 

  

 
 

 
Аппарат для нагрева и 
охлаждения воды 

 
Модель: 
Family WBF – 1000 LA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инструкция по эксплуатации 

 
Благодарим Вас за покупку аппарата Family. 
Для поддерживания наилучшего рабочего состояния и 

гарантированного длительного срока эксплуатации, 
внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией до начала 
работы с оборудованием. 

Запишите модель и серийный номер вашего аппарата. 



Внимание! Не включайте аппарат без воды! 
Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, 

руководствуйтесь приведенными в ней указаниями и сохраните ее для 
дельнейшего использования! 

 
 

УСТРОЙСТВО АППАРАТА 

 
 

1. Гнездо для бутыли с водой 
2. Индикатор охлаждения воды 
3. Индикатор нагрева воды 
4. Кран горячей воды 
5. Кран холодной воды 
6. Поддон 
7. Выключатель (ОN/ОFF) 
8. Предохранитель 
9. Термостат 
10. Сливная пробка 
11. Конденсор 
12. Вилка электрическая 
13. Шнур питания 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И МЕТОДЫ ИХ 
УСТРАНЕНИЯ 

 
Неисправность Вероятная причина Метод 

Аппарат не 
работает 

1. Несоответствующее 
напряжение сети 
2. Неисправный шнур 
питания 
3. Перегорел 
предохранитель 

1. Напряжение сети 
должно быть 220 V 
2. Используйте 
исправный шнур 
питания 
3. Замените 
предохранитель 

Плохо охлаждает 1. Плохое охлаждение 1. Для хорошей 
 задней панели вентиляции 
 2. Температура устанавливайте 
 поступающей воды не аппарат не менее чем 
 соответствует норме в 15 см от стены 
 3. Неправильно 2. Температура 
 отрегулирован поступающей воды 
 термостат должна быть ниже 10° 
  3. Отрегулируйте 
  термостат в 
  мастерской 

Шум и посторонние 1. Аппарат установлен 1. Установите 
звуки не горизонтально аппарат на твердую 

 2. Касание о другие ровную поверхность 
 предметы 2. Избегайте касания 
  о другие предметы 



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
*Пожалуйста, соблюдайте следующие правила для безопасного 
использования устройства. 

 
1. Используйте электрический шнур нужного типа. Вилка должна 

быть рассчитана на ток не менее 12 ампер. Подключение аппарата в 
одну розетку совместно с другими электрическими изделиями может 
привести к перегреву и пожару. 

2. Устанавливайте аппарат на твердую ровную поверхность. 
Устанавливайте аппарат на прочный горизонтальный пол. 

3. Избегайте контакта аппарата с источниками высокой 
температуры или влажности. Устанавливайте аппарат вдали от 
источников тепла или пара, таких как газовая горелка или масляный 
нагреватель, а также раковин и других мест, где вода может попасть на 
аппарат. 

4. Обеспечьте достаточное расстояние от устройства до стены. Это 
расстояние должно быть как минимум 15 см для того, чтобы не 
блокировать доступ воздуха к задней панели. 

5. При повреждении электрического шнура необходимо обратиться 
в сервисный центр для его замены. 

 

Заземление 

 Заземление необходимо для предотвращения поражения 
электрическим током. 
 Электрод защитного заземления должен быть углублен в землю на 
глубину с достаточной влажностью (более 30 см ) 
 Если есть шина заземления, используйте ее. 
 Используйте устройство защиты от короткого замыкания, если 
установка заземления затруднительна. 
 Проконсультируйтесь о заземлении у специалиста-электрика. 

 
Установка 

 Не применяйте чрезмерную силу при распаковке, чтобы не 
повредить поверхность аппарата. 
 Не наклоняйте аппарат на угол более 45° при транспортировке. Не 
включайте аппарат в электрическую сеть в течение часа после 
перемещения его в другое место. Всегда включайте электричество 
только после заполнения аппарата водой. 
 Включение в электрическую сеть без воды в баках горячей и 
холодной воды приведет к выходу аппарата из строя. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

Операции с аппаратом 

 
Пожалуйста, соблюдайте следующие правила при установке: 

 
1. Убедитесь, что используете электрический шнур нужного типа. 

Удалите все источники тепла и воды от места установки. 
Устанавливайте аппарат на горизонтальный пол. Соблюдайте 
расстояние 15 см от стены. 

 
2. Включайте аппарат в электрическую сеть только после заполнения 

водой резервуаров горячей и холодной воды. Бутыль с водой 
(используйте специально предназначенные бутыли) установите в 
вершину аппарата. Пузыри, появившиеся внутри бутыли, указывают, 
что вода поступает в резервуары холодной и горячей воды. После 
того, как пузыри перестанут образовываться, удерживайте кран 
горячей воды в нажатом положении до тех пор, пока из крана не 
пойдет вода. Включите шнур питания в сеть. Включение в сеть без 
наполнения резервуаров водой может вывести аппарат из строя. 

 
3. Включите выключатель горячей воды на задней панели. После 

включения электрической энергии необходимо приблизительно 15 
минут для нагревания (70°С-90°С) и 30 минут для охлаждения (4°С- 
12°С). Для использования только холодной воды, выключите 
выключатель горячей воды. 

 

4. Для замены пустой бутыли с силой потяните ее вверх и снимите с 

корпуса. Используйте только специально предназначенные бутыли. 
Никогда не используйте воду из-под крана, кипяченую воду, или 
другой тип питьевой воды. Включайте аппарат в электрическую сеть 
только после заполнения водой резервуаров горячей и холодной 
воды. 



ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
Всегда отключайте шнур питания от сети перед тем как произвести 

чистку аппарата. 
 Никогда не используйте чистящие средства или химические вещества, 
вредные для здоровья, для очистки резервуара холодной воды. 
 Протрите переднюю и заднюю панели смоченной в воде мягкой 
тканью. 
 Не брызгайте водой непосредственно на поверхность аппарата. 
 Если на конденсоре скопилась пыль или другие посторонние 
предметы, протрите его смоченной в воде мягкой тканью. 
 После чистки аппарата тщательно высушите его перед включением в 
сеть. 

 
Чистка 
Деталь Частота Способ очистки 

Верхняя панель Ежедневно Протирайте нейтральным 
нетоксичным чистящим средством 

Поддон 2 раза в день Регулярно проверяйте и протирайте 
нейтральным чистящим средством 

Резервуары 
холодной и горячей 

Еженедельно Протрите влажной тряпкой 

Кран холодной/ 
горячей воды 

Ежедневно Протрите влажной тряпкой, затем 
вытрите сухой тряпкой. 

Наружная 
поверхность 

1 раз в три дня Протрите влажной тряпкой. Не 
используйте керосин, бензин и т.д., 
т.к. подобные вещества могут 
испортить поверхность или изменить 
ее цвет. 

Если аппарат длительное время не используется. 
 Полностью слейте воду из резервуаров горячей и холодной воды. 
(Оставшаяся вода может застояться). 
 Вода может быть полностью удалена путем открытия нижней дверцы 
спереди и отсоединением трубки слива воды (смотри следующий пункт). 
 Удалите всю оставшуюся влагу с поверхности всех деталей 
аппарата. Влага - причина образования ржавчины. 
 Для хранения упакуйте аппарат в оригинальную пластиковую коробку 
и упаковочную бумагу, использованные при транспортировке для 
защиты от пыли, ржавчины и т.д. 
 Для повторного использования аппарата следуйте руководству по 
установке. 

https://mct.company 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
*Эти характеристики могут быть изменены без уведомления в связи с 
повышением качества изделия 

 
Наименование Электро - 

диспенсер 
холодной/горячей 
воды 

Мощность 
нагревателя 

430 W 

Модель WBF-1000LA Резервуар горячей 
воды 

4,2л 
STS 304 

Габариты 340(ш)*335(д)* 
1020(в) мм 

Емкость резервуара 
горячей воды 

30 чашек при 80 - 
93°С 

Вес Около 23кг Нагреватель Наружный 
нагревательный 
элемент 

Компрессор 1/8 HР сварной 
тип/запечатанный 

Контроль 
температуры 

Биметаллическая 
пластина с 
автовозвратом 

Конденсор Проволочный тип Устройство защиты 
от перегрева 

Биметаллическая 
пластина с 
автовозвратом 

Мощность 
двигателя 
компрессора 

120 W Параметры 
электрической сети 

АС 220V/50Нz 

Хладагент R-134а Длина шнура 
питания 

2м 

Резервуар 
холодной 
воды 

STS 304 
4 л 

Передняя панель АВS 

Емкость 
резервуара 
холодной 

10 чашек при t 5- 
10°С 

Боковая панель ЕGI 

Контроль 
температуры 

Термостат 
(холодной воды) 

Кран Сборка АВS 
ASSEMBLY 

Охлаждение Охлаждение 
принудительного 
типа 

Провод 
заземления 

Зеленого цвета 
Зм 

 



 

           IF THE UNIT IS NOT USED FOR A LONG TIME: 

 Completely empty the hot and cold water tanks. (Remaining water 
may stagnate). 

 Water can be completely removed by opening the bottom door at the 
front and disconnecting the water drain tube (see next point). 

 Remove any remaining moisture from the surface of all machine 
parts. Moisture is the cause of rust formation. 

 For storage, pack the machine in the original plastic box and 
packing paper used during transportation to protect it from dust, rust, 
etc. 

 Follow the installation guide to reuse the machine. 

        WARRANTY TERMS 
1. The warranty period is 12 months from the date of purchase. 
2. In the following cases, repairs will be carried out at the expense of the 

Buyer: 
a) After the warranty period has expired. 
b) Malfunction due to careless handling or 

misapplication. 
c) Failure due to natural disaster. 
d) If the warranty card is lost. 

 

For all questions of after-sales service, please contact TOV “M.S.T. 
GROUP, Kiev, S. Bandera avenue 21 
Tel.: (044) 467-76-04, 467-76-29 
https://mct.company 

 
No. of the warranty card 
 

 

Machine serial number 
 

 

  

 
 

 
Apparatus for heating 
and cooling water 

 
Model: 
Family WBF – 1000 LA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

User manual 
Thank you for purchasing a Family machine. To maintain the 

best working condition and guaranteed long life, please read this 
manual carefully before operating the equipment. 
Write down the model and serial number of your machine.Attention! 



Do not turn on the device without water! 
Read this manual carefully, follow the instructions given in it and save it for 
future reference! 
 

DEVICE STRUCTURE

 
 

1. Water bottle slot 
2. Water cooling indicator 
3. Water heating indicator 
4. Hot water faucet 
5. Cold water faucet 
6. Pallet 
7. Switch (ON/OFF) 
8. Fuse 
9. Thermostat 
10. Drain plug 
11. Condenser 
12. Electric plug 
13. Power cord 

LIST OF POSSIBLE FAULTS AND METHODS FOR THEIR 
ELIMINATION 

 

Malfunction       Probable Cause Resolve method 

The machine does not 
work  
 

1. Incorrect mains 
voltage 
2. Faulty power cord 
3. Fuse blown 

1. Mains voltage must be 
220 V 
2. Use the correct power 
cord 
3. Replace fuse 
 

Poor cooling 1. Poor rear panel 
cooling 
2. The temperature of the 
incoming water is not 
correct 
3. The thermostat is 
incorrectly adjusted 
 

1. For good ventilation, 
install the machine at 
least 15 cm from the wall 
2. The temperature of the 
incoming water must be 
below 10° 
3. Adjust the thermostat 
in the workshop 
 

 

Noise and strange 
sounds 

1. The machine is not 
installed horizontally 
2. Touching other objects 

1. Place the machine on 
a solid, level surface 
2. Avoid touching other 
objects 



SECURITY MEASURES 
*Please observe the following rules for the safe use of the device. 

 
1. Use the correct type of electrical cord. The plug must be rated for at 

least 12 amps. Connecting the machine to the same outlet as other 
electrical products may cause overheating and fire. 

2. Place the machine on a solid, level surface. Place the machine on a 
solid, level floor. 

3. Avoid contact of the machine with sources of high temperature or 
humidity. Install the machine away from sources of heat or steam such 
as a gas burner or oil heater, as well as sinks and other places where 
water can get on the machine. 

4. Ensure sufficient distance from the device to the wall. This distance 
must be at least 15 cm in order not to block the air supply to the rear 
panel. 

5. If the electrical cord is damaged, please contact the service center to 
replace it. 

 

Grounding 

 Grounding is necessary to prevent electric shock. 
 The protective earth electrode must be buried in the ground to a depth 

with sufficient moisture (more than 30 cm) 
 If there is a ground bus, use it. 
 Use a short circuit protection device if it is difficult to establish a ground 

connection. 
 Consult an electrician for grounding. 

 
Installation 
 Do not use excessive force when unpacking, so as not to damage the 

surface of the machine. 
 Do not tilt the machine more than 45° when transporting. Do not plug the 

machine into the mains for one hour after moving it to another location. 
Always turn on the electricity only after filling the machine with water. 

 Connecting to the electrical network without water in the hot and cold 
water tanks will lead to the failure of the device. 

USAGE 
 

Machine Operations 

 

Please observe the following rules when installing: 
 

1. Make sure you are using the correct type of electrical cord. Remove all 

sources of heat and water from the installation site. Install the machine 

on a horizontal floor. Keep a distance of 15 cm from the wall. 

2. Connect the appliance to the electrical network only after filling the hot 

and cold water tanks with water. Place the water bottle (use the 

designated bottles) on top of the machine. Bubbles that appear inside the 

bottle indicate that water is entering the cold and hot water tanks. After 

bubbles stop forming, keep the hot water faucet pressed until water 

comes out of the faucet. Plug in the power cord. Connecting to the 

network without filling the tanks with water can damage the device. 

3. Turn on the hot water switch on the rear panel. After turning on the 

electric power, it takes approximately 15 minutes for heating (70°C-90°C) 

and 30 minutes for cooling (4°C-12°C). To use cold water only, turn off 

the hot water switch. 

1. 4. To replace an empty bottle, pull it firmly up and out of the body. Use only 

specially designed bottles. Never use tap water, boiled water, or any other 

type of drinking water. Connect the appliance to the electrical network only 

after filling the hot and cold water tanks with water



MAINTENANCE 
 Always unplug the power cord from the mains before cleaning the machine. 
 Never use cleaning agents or chemicals harmful to health to clean the cold 

water tank. 
 Wipe the front and back panels with a soft cloth dampened with water. 
 Do not splash water directly on the surface of the machine. 
 If dust or other foreign objects accumulate on the condenser, wipe it with a 

soft cloth dampened with water. 
 After cleaning the machine, dry it thoroughly before plugging it in. 

 
Cleaning 

Part Frequency  Cleaning method 

Upper part Everyday Wipe with a neutral non-toxic 
cleaner 

Pallet 2 times a day Check regularly and wipe with a 
neutral cleaning agent 

Cold and hot water 
tanks 

Weekly Wipe with a damp cloth 

Cold/hot water faucet Daily Wipe with a damp cloth, then wipe 
with a dry cloth. 

Outside surface 1 time in three 
days 

Wipe with a damp cloth. Do not use 
kerosene, gasoline, etc. as such 
substances may damage the surface 
or change its color. 

 If the device is not used for a long time. 

 Completely empty the hot and cold water tanks. (Remaining water may 
stagnate). 

 Water can be completely removed by opening the bottom door at the 
front and disconnecting the water drain tube (see next point). 

 Remove any remaining moisture from the surface of all machine parts. 
Moisture is the cause of rust formation. 

 For storage, pack the machine in the original plastic box and packing 
paper used during transportation to protect it from dust, rust, etc. 

 Follow the installation guide to reuse the machine. 

https://mct.company 
 

 

 

 

 

 

SPECIFICATIONS 
*These specifications are subject to change without notice due to product 
improvements. 

Name Electric cold/hot 
dispenser 
water 

Heater power 430W 

Model WBF-1000LA Hot water tank 4,2L STS 304 

Dimensions 340(W)*335(L)* 
1020(H)mm 

Hot water tank 
capacity 

30 cups at 80 - 
93°C 

Weight About 23kg Heater Outer heating 
element 

Compressor 1/8 HP welded 
type/sealed 

Temperature control Bimetal 
plate with auto 
return 

Condenser Wire type Overheat 
protection device 

Bimetal with 
auto return 

Compressor 
motor power 

120 W Electrical network 
parameters 

АС 220V/50Нz 

Refrigerant R-134а Power Cord Length 2m 

Cold water tank STS 304 
4 L 

Front panel АВS 

Cold water tank 
capacity 

10 cups at t 5-10°C Side panel ЕGI 

Temperature 
control 

Thermostat 
(cold water) 

Faucet ABS ASSEMBLY 

Cooling Forced cooling 
type 

Ground wire Green colored 3m 
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