
 

 

befree.cz s.r.o., Chelčického 479, 537 01 Chrudim * IČ: 28781066 * DIČ: CZ28781066 

telefon: +420 464 601 881 * email: obchod@befree.cz * internet: www.befree.cz 
1 

Návod 
k použití 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Výčepní zařízení Pro Event XS  



 

 

befree.cz s.r.o., Chelčického 479, 537 01 Chrudim * IČ: 28781066 * DIČ: CZ28781066 

telefon: +420 464 601 881 * email: obchod@befree.cz * internet: www.befree.cz 
2 

Obsah 
 

Návod k použití ....................................................................................................................................................... 1 

Výčepní zařízení Pro Event XS ............................................................................................................................. 1 

Návod k obsluze .................................................................................................................................................. 3 

Použité symboly .................................................................................................................................................. 3 

Bezpečnostní pokyny .......................................................................................................................................... 3 

Obecné informace .............................................................................................................................................. 6 

Soulad s předpisy ............................................................................................................................................ 6 

Kód a vlastnosti zařízení ................................................................................................................................. 6 

Základní informace ............................................................................................................................................. 7 

Záruka ............................................................................................................................................................. 7 

Přeprava a skladování..................................................................................................................................... 7 

Likvidace obalu ............................................................................................................................................... 7 

Okolní podmínky ............................................................................................................................................ 7 

Postupy v případě poruchy ............................................................................................................................. 7 

Postupy při výdeji kapalin ................................................................................................................................... 8 

Zásady fungování ................................................................................................................................................ 8 

Instalace .............................................................................................................................................................. 8 

Zprovoznění verze s kompresorem ................................................................................................................ 8 

Zprovoznění verze bez kompresoru ............................................................................................................... 8 

Manipulace a údržba .......................................................................................................................................... 9 

Manipulace se zařízením s kompresorem ...................................................................................................... 9 

Manipulace se zařízením bez kompresoru ..................................................................................................... 9 

Čištění a údržba systému .................................................................................................................................... 9 

Servis a opravy.............................................................................................................................................. 10 

Další pokyny ...................................................................................................................................................... 10 

Pokyny pro demontáž zařízení ..................................................................................................................... 10 

Popisy závad ..................................................................................................................................................... 11 

Závady chladicího systému ........................................................................................................................... 11 

Poruchy při výdeji nápojů ............................................................................................................................. 11 

Schéma zapojení ............................................................................................................................................... 12 

 

  



 

 

befree.cz s.r.o., Chelčického 479, 537 01 Chrudim * IČ: 28781066 * DIČ: CZ28781066 

telefon: +420 464 601 881 * email: obchod@befree.cz * internet: www.befree.cz 
3 

Návod k obsluze 

Návod obsahuje pokyny pro instalaci, použití a obsluhu zařízení. Návod tvoří neoddělitelnou součást zařízení a 

měl by být uložen spolu se zařízením, aby jej mohl technický personál použít při případné demontáži nebo 

instalaci zařízení. Před instalací a použitím zařízení si pozorně přečtěte návod, protože obsahuje důležité 

informace, aby bylo možné každý postup provést správně a bezpečně. 

Tento návod se týká standardních verzí zařízení. Nestandardní zařízení mohou obsahovat 

drobné odlišnosti, které nejsou v tomto návodu popsány.  

 

Použité symboly 

 
Nebezpečí 

Tento symbol označuje buď bezprostřední ohrožení života při práci se zařízením nebo 
v jeho okolí nebo možnost vážného ohrožení uživatele nebo jiné osoby v jeho 
blízkosti. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti a pokračovat v práci opatrně. 

 
Varování 

Tento symbol označuje existenci možného nebezpečí vážného zranění při práci se 
zařízením nebo v jeho okolí. Pro uživatele nebo jakoukoli osobu v blízkosti zařízení je 
nutná vysoká opatrnost a pokračování v práci s opatrností. 

 
Nebezpečí 

Tento symbol znamená, že je zařízení pod napětím. Před prací se zařízením vypněte 
elektrický proud, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení zdraví. 

 
Nebezpečí Tento symbol označuje, že je zařízení naplněno chladicím hořlavým plynem R290. 

 
Poznámky Obsahuje informace, které pomáhají zajistit přesný provoz zařízení. 

 

 

Bezpečnostní pokyny 

 
Toto zařízení je určeno pouze pro použití pro svůj specifický účel. 

 

Instalace tohoto zařízení je možná pouze na místech, kde je jeho používání a údržba vyhrazena 
pouze vyškolenému personálu. Zařízení není vhodné pro použití ve venkovním prostředí. 

 

Zařízení mohou obsluhovat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo 
duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi nebo znalostmi za 
předpokladu, že je jim poskytnut bezpečný dohled a že byly poučeny o používání zařízení a rozumí 
naznačeným nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmějí hrát. Děti bez dozoru nesmějí zařízení 
používat ani udržovat. 

 

VAROVÁNÍ: Dbejte na to, aby se elektrický kabel při instalaci nezamotal nebo nepoškodil. 
VAROVÁNÍ: Nezapínejte více přenosných adaptérů nebo přenosných elektrických kabelů na zadní 
straně zařízení. 



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


