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זמין
סודהסטרים מעכשיו תוכלו ליהנות בכל רגע מסודה טרייה 

ומרעננת, מתי שרק תרצו.

נוחות
הפעלה בלחיצת כפתור. מנגנון נעילה אוטומטי של הבקבוק 

ללא צורך בהברגה.

החלפת המיכל בקלות
להחלפת מיכל הגז הריק חייגו 9880* ותיהנו ממשלוח עד הבית 

או גשו לאחת מרשתות השיווק הנבחרות.
www.sodastream.co.il :לרשימה המלאה כנסו לאתר

מה במדריך 



 ™SPIRITTM תכולת המארז הצגת בר המשקאות

כפתור הגזהכפתור הגזה

ובקבוק  גז  של סודהסטרים, מיכל   SPIRITTM המארז כולל בר להכנת מים מוגזים 
הגזה עם פקק למניעת התזה.

משענת 
בקבוק

מנגון נעילת בקבוק

בר המשקאות כולל מיכל גז 60 ליטר (תחת רשיון). כשהמיכל מתרוקן, ניתן להחליף את מיכל הגז 
60 ליטר במיכל גז מלא תמורת מחיר מילוי בלבד. מיכל גז 60 ליטר מאפשר הכנת עד 60 ליטר מים 

מוגזים תלוי בעוצמת ההגזה ובסוג בר המשקאות.
לשטיפה  שניתן  בקבוק  וסופק  במידה  בתמונה.  מאשר  שונה  להיות  עשויה  בפועל  הבקבוק  צורת 

במדיח כלים, הוא יסומן בתווית ׳ניתן להדיח במדיח הכלים׳.

צינור הגזה

SPIRITTM בר משקאות
מיכל גז

סודהסטרים1

בקבוק הגזה 2

1

2



הניחו את בר המשקאות SPIRITTM במצב אנכי על גבי משטח ישר ויציב. 
המכסה  של  העליון  החלק  על  לחיצה  ע"י  האחורי  המכסה  את  הסירו 

ומשיכתו החוצה מבר המשקאות. הניחו את המכסה האחורי בצד.
הסירו את הניילון הנצמד ואת הפקק ממיכל הגז של סודהסטרים. הטו 
בבסיס  הפתח  דרך  הגז  מיכל  את  והכניסו  קדימה  המשקאות  בר  את 
בר  של  העליון  בחלק  שממוקם  המיכל  מחזיק  תוך  אל  מעלה  וכלפי 

המשקאות. 
אנכי.  למצב  המשקאות  בר  את  החזירו  המיכל  את  שהכנסתם  לאחר 
הבריגו את שסתום המיכל לתוך מקבע המיכל וסובבו. הדקו אותו באופן 

ידני בלבד - אין להיעזר בכלים.
האנכית  הלשונית  התאמת  ע"י  האחורי  המכסה  את  בחזרה  חברו 
בתחתית המכסה האחורי לחריץ בגב בסיס בר המשקאות, ודחפו את 

הכיסוי למיקומו בגב בר המשקאות. כעת ניתן ליצור סודה.
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התקנת מיכל גז



קו המילוי

להבחין  עשויים  אתם 
קטנות  קרח  בחתיכות 
במים במהלך הגזת מים 
במידה  במיוחד.  קרים 
וזה קורה, קצרו את משך 
הכפתור  על  הלחיצה 
שיפסיק  עד  פעם  בכל 
אחרת  קרח,  להופיע 
הקרח עלול להשפיע על 
הקרח  ההגזה.  תהליך 

פשוט ימס.  

מלאו את בקבוק ההגזה במים קרים עד לקו המילוי.  
להכנסת בקבוק ההגזה, וודאו שמשענת הבקבוק נוטה קדימה. אחרת, משכו 
אותה קדימה עד שתשמעו נקישה. אין למשוך את צינור ההגזה. חברו את צוואר 
הבקבוק למנגנון הנעילה. דחפו את הבקבוק למעלה ולאחור. מנגנון הנעילה 

יתפוס את הבקבוק ויחזיק אותו במצב אנכי כשהוא תלוי מעל הבסיס.
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לחצו על כפתור ההגזה לחיצות קצרות כלפי מטה עד הסוף במשך 2 שניות. 3.

שלוש לחיצות יגדירו עוצמה הגזה רגילה. לחיצות נוספות יגבירו את עוצמת 
ההגזה. ייתכן וישמע שחרור גז בכל לחיצה.

הכנת סודה 



לאחר שהגעתם לרמת ההגזה הרצויה, משכו בעדינות את בקבוק ההגזה כלפי 
מעלה עד שהוא נמצא במצב הטיה מלא קדימה. פעולה זו תשחרר את הלחץ 
בבקבוק ותאפשר לבקבוק להשתחרר ממנגנון הנעילה. אין למשוך את הבקבוק 
ממנגנון הנעילה, אלא לאפשר לו להשתחרר בעצמו. במידה ובקבוק ההגזה לא 
משתחרר מייד ממנגנון הנעילה, יש להמתין מספר שניות. במידה והבקבוק עדיין 
תהליך  על  ולחזור  אנכי  למצב  חזרה  הבקבוק  את  לדחוף  יש  משתחרר,  לא 
מוגז  וליהנות ממשקה  סירופ  להוסיף  או  ליהנות מסודה  תוכלו  השחרור. כעת 

לבחירתכם! 
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הכנת סודה 

עבור משקאות מוגזים: לאחר הכנת הסודה, החזיקו את הבקבוק הפתוח בזוית 
והוסיפו את הטעם הרצוי ע"י מזיגה איטית של הסירופ לתוך הדופן הפנימית של 
ונערו  הגזים  על  לשמירה  הפקק  באמצעות  הבקבוק  את  סגרו  ההגזה.  בקבוק 

בעדינות. תיהנו!
אין להגיז לאחר הוספת סירופ.

הוסיפו את הטעמים שאתם אוהבים!

תיהנו!משקה מוגז



בקבוק הגזה - פלסטיק
•      אזהרה: אלא אם בקבוק ההגזה של סודהסטרים מסומן באופן ברור כבטוח 
לשימוש במדיח כלים, אין לשטוף אותו במדיח כלים, אין לנקות או לשטוף אותו 

במים חמים או לחשוף אותו לטמפרטורה הגבוהה מ-50 מעלות צלזיוס.
•      אזהרה: הוראות אלה חלות גם על בקבוקי הגזה רגילים של סודהסטרים וגם על 
אין להניח את הבקבוק  בקבוקים המסומנים כבטוחים לשימוש במדיח כלים. 

קרוב למקור חום כגון תנור או כיריים. 
• אין להשאיר את הבקבוק ברכב.

צלזיוס.  מ-1 מעלה  הנמוך  קיצוני  בקור  או  במקפיא  הבקבוק  את  לאחסן  אין   •
פעולות אלה יפגעו בשלמות חומר הגלם של הבקבוק ועלולות לגרום לפגיעה 

גופנית חמורה.
•      אזהרה: אין להשתמש בבקבוק אם חלו שינויים בצורתו. שינויים אלו מעידים 

על כך שהבקבוק ניזוק. 
• אין להשתמש בבקבוק שרוט, בלוי, שצבעו השתנה או שניזוק באיזשהו אופן. יש 

למחזר או להיפטר ממנו ולהחליפו בבקבוק חדש.
•      אזהרה: תאריך התפוגה של בקבוקי ההגזה של סודהסטרים מסומן בבירור 
יש  אין להשתמש בבקבוק לאחר תאריך התפוגה.  בסמוך לתחתית הבקבוק. 

למחזר או להיפטר מבקבוק שפג תוקפו ולהחליפו בבקבוק חדש.
•     אזהרה: אין לבצע הגזה בבקבוק אחר שאינו מיועד לשימוש עם בר המשקאות. 

השתמשו אך ורק בבקבוקים מקוריים של סודהסטרים.
• יש למלא את בקבוק ההגזה במים קרים רק עד לקו המילוי.

הוראות בטיחות חשובות!
נא שמרו הוראות אלה והעבירו אותן לכל משתמש נוסף.

בבר  השימוש  לפני  הללו  והבטיחות  השימוש  הוראות  את  ולהבין  לקרוא  חשוב 
המשקאות בכדי למנוע נזק גופני ובכדי למנוע נזק לבר המשקאות שלך.

אזהרות כלליות
•      אזהרה: שימוש לא נכון בבר המשקאות עלול לגרום לנזק גופני חמור.

•      אזהרה: אין להשתמש בבר המשקאות אם אינו עומד במצב ניצב.
•     אזהרה: אין להשתמש בבר המשקאות לכל מטרה אחרת מלבד הגזה של 

מים. שימוש בבר המשקאות לכל מטרה אחרת עלול לגרום לנזק גופני חמור.
•       אזהרה: יש להשתמש בבר המשקאות כאשר הוא ניצב על משטח יציב ושטוח, 

רחוק ממקורות חום.
ואין  תנור/כיריים)  (לדוגמא  חם  משטח  על  המשקאות  בר  את  להניח  אין   •

להשתמש בו בקרבת אש. אין לחשוף ישירות לקרני השמש.
• בקבוק ההגזה חייב להיות מותקן במקומו היטב טרם השימוש בבר המשקאות.

• אין להזיז את בר המשקאות במהלך ההגזה.
• אין להוציא את בקבוק ההגזה מבר המשקאות במהלך ההגזה.

• על מנת לצמצם את הסיכון לפגיעה גופנית או לנזק לרכוש, כל תיקון או שירות 
צריך להתבצע על ידי נציג שירות מוסמך של סודהסטרים.

בר  המשקאות.  בבר  משתמשים  ילדים  כאשר  מבוגר  של  בפיקוח  צורך  יש   •
המשקאות אינו מומלץ לשימוש על ידי ילדים מתחת לגיל 12.

• שטפו את בקבוק ההגזה במים קרים או פושרים לפני השימוש הראשון.
•      אזהרה: יש להוסיף סירופ אך ורק לאחר ההגזה. 

•      אזהרה: אין להגיז בקבוק ריק.



הוראות בטיחות חשובות!
(CO2) מיכל פחמן דו חמצני

ונשמו  דו חמצני, אווררו את האזור  אזהרה: באם חלה דליפה של פחמן       •
אוויר צח. אם אתם חשים ברע פנו מידית לקבלת טיפול רפואי.

•      אזהרה: יש לבדוק את המיכל ואת שסתום המיכל לפני השימוש כדי לשלול 
קיומם של נקבים, כיפופים או כל נזק אחר. אם מתגלים נזקים מסוג אלה אין 

להשתמש במיכל ויש ליצור קשר עם נציג שירות מוסמך של סודהסטרים.
•      אזהרה: שימוש לא תקין במיכל עלול לגרום לנזק גופני חמור.

•         אזהרה: יש לנקוט בזהירות בעת הסרת המיכל שכן מיד לאחר השימוש 
הוא עשוי להיות קר מאוד. הרחיקו את המיכל ממקור חום ומשמש ישירה.

• אין להעביר את בר המשקאות כאשר המיכל מותקן בפנים.
• אין לטפל במיכל או לנסות לתקנו.

• אין לנקב או לשרוף את המיכל.
• אין לזרוק את המיכל או לגרום לנפילתו.

• אין לגעת או להוציא מיכל תוך כדי שהוא פולט פחמן דו חמצני.
• אין להכניס או להחליף מיכל כאשר בקבוק ההגזה מותקן בבר המשקאות.

טיפול ואחזקה
טיפול בבר משקאות

אין להשתמש בחומרי ניקוי חזקים או בכלים חדים לניקוי בר המשקאות. במידת 
כדי  נזילות  נגבו  עדין.  לניקוי  לחה  ובמטלית  עדין  כלים  בסבון  השתמשו  הצורך, 
כלים.  למדיח  או  למים  המשקאות  בר  את  להכניס  אין  יבש.  הבסיס  על  לשמור 
בר  את  לאחסן  או  להניח  אין  המשקאות.  לבר  לנזק משמעותי  תגרום  זו  פעולה 

המשקאות בקירבת מקור חום.
בקבוק הגזה

שטפו את בקבוקי ההגזה במים קרים או פושרים בלבד. ניתן לשטוף במים חמים 
הצורך,  במידת  הכלים'.  במדיח  להדיח  'ניתן  בתווית  שמסומנים  בקבוקים  רק 
היעזרו בסבון כלים עדין ובמברשת רכה לניקוי הבקבוק. ניתן לרכוש בקבוקי הגזה 

חדשים במוקד שירות הלקוחות 9880* וברשתות השיווק הנבחרות.
בקבוקי הגזה סודהסטרים התואמים לבר המשקאות



טיפול בתקלות

גז מהבקבוק לאחר סיום התהליך הינו מצב  שמיעת שחרור כמות קטנה של   •
   תקין.

הגזה חוזרת:
סירופ.   הוספת  לאחר  בקבוק  שוב  להגיז  אין  בטיחותך,  למען  אזהרה:     •

ניתן להגיז פעם נוספת רק בקבוק שמכיל מים מוגזים ללא סירופ.
בר המשקאות ממשיך לשחרר גז לאחר סיום ההגזה:

•       אזהרה: אין להסיר את מיכל הגז או את הבקבוק. ודאו שבר המשקאות נמצא 
כשהבר  רק  פסק.  הגז  ששחרור  עד  המשקאות  בבר  לגעת  אין  אנכי.  במצב 
מפסיק לשחרר גז, נתקו את הבקבוק ופנו למוקד שירות הלקוחות ב-9880*.
האזור את  לאוורר  יש  חמצני,  דו  פחמן  דליפת  של  במקרה  אזהרה:     •

   ולגשת למקום שניתן לנשום בו אוויר צח. אם אתם חשים ברע, יש לפנות
   מיד לקבלת סיוע רפואי.

בקבוק ההגזה לא משתחרר ממנגנון הנעילה:
הטיה  במצב  נמצא  שהוא  עד  מעלה  כלפי  בעדינות  ההגזה  בקבוק  את  משכו   •
לו  לאפשר  אלא  הנעילה,  ממנגנון  הבקבוק  את  למשוך  אין  קדימה.  מלא 
להשתחרר בעצמו. במידה ובקבוק ההגזה לא משתחרר מייד ממנגנון הנעילה, 
יש להמתין מספר שניות. במידה והבקבוק עדיין לא משתחרר, יש לדחוף את 

הבקבוק חזרה למצב אנכי ולחזור על תהליך השחרור.
נשמע צליל של דליפת גז לאחר חיבור מיכל גז חדש לבר המשקאות:

• הבריגו את מיכל הגז חזק יותר למקומו. אין להיעזר בכלים.

התקלות  ברשימת  עיינו  אנא   ,*9880 הלקוחות  שירות  עם  קשר  יצירת  לפני 
והפתרונות להלן:

בר המשקאות לא מגיז: 
• יכול להיות שנגמר לך הגז; יש להחליף את מיכל הגז.

• מיכל הגז עשוי להיות משוחרר. נתקו את בקבוק ההגזה מבר המשקאות. פתחו 
גישה למיכל הגז  והסירו את המכסה האחורי של בר המשקאות כדי לאפשר 
והדקו ידנית את המיכל. אין להיעזר בכלים. הפעילו לחץ חזק, אך אל תהדקו את 
המיכל יתר על המידה. אם המיכל כבר מחוזק היטב, ייתכן שהוא ריק. החליפו 

אותו במיכל מלא.
• בדקו שהמים בבקבוק ההגזה מגיעים עד לקו המילוי. 

• ודאו שבר המשקאות נמצא במצב אנכי.
לא ניתן לחבר את בקבוק ההגזה אל מנגנון הנעילה:

• משכו את משענת הבקבוק קדימה עד שתשמעו נקישה שמציינת שהבקבוק 
אותו  ודחפו  הנעילה  מנגנון  אל  הבקבוק  את  חברו  קדימה.  מלא  הטיה  במצב 

למעלה ולאחור עד שיינעל במקומו.
נשמע צליל שחרור גז מבקבוק ההגזה:

• ייתכן וישמע שחרור גז כאשר מופעל לחץ. זהו מצב נורמלי, הצליל ייפסק לאחר 
ההגזה כאשר הבקבוק מוטה והלחץ שוחרר.

שבר  עד  להמתין  יש  המשקאות.  לבר  היטב  מחובר  אינו  שהבקבוק  ייתכן   •
אותו  ולחבר  הבקבוק  את  לנתק  הסודה,  הכנת  תהליך  את  יסיים  המשקאות 

מחדש. עקבו אחר ההוראות בסעיף ״הכנת סודה״.
כפתור  על  נוספת  לחיצה  ובכל  השלישית  הלחיצה  ולאחר  סודה  הכנת  בזמן   •

   ההגזה ייתכן וישמע שחרור לחץ.



הגזה חלשה מדי:
•       אזהרה: למניעת נזק גופני - אין להגיז שוב לאחר הוספת סירופ.

• אם עדיין לא הוספתם סירופ לבקבוק, הגיזו שוב בעוצמה חזקה יותר.
• יש להגיז מים קרים.

• אם עוצמת ההגזה עדיין נמוכה מדי, ייתכן שהגז נגמר. יש להחליף את
   מיכל הגז.

מים נשפכים מהבקבוק בזמן הכנת סודה:
• בדקו שהמים בבקבוק ההגזה מגיעים עד לקו המילוי.

• ודאו שהבקבוק מחובר היטב למנגנון הנעילה ע"י משיכה קלה של תחתית 
   הבקבוק. אם הבקבוק משוחרר, נתקו וחברו אותו שוב.

טעם הסירופ עדין מדי:
• פשוט הוסיפו עוד סירופ לפי טעמכם האישי!

•       אזהרה: למניעת נזק גופני - אין להגיז שוב לאחר הוספת סירופ.
חתיכות קרח קטנות מופיעות במים בזמן ההגזה:

והתופעה  במידה  מאוד.  קרים  מים  עם  כשמגיזים  להתרחש  עשויה  זו  תופעה   •
חוזרת על עצמה, קצרו את משך הלחיצה על הכפתור בכל פעם עד שיפסיק 
להופיע קרח, אחרת הקרח עלול להשפיע על תהליך ההגזה. חתיכות הקרח 

שיווצרו פשוט ימסו.

עדיין נתקלים בבעיות?
חייגו 9880* למוקד שירות הלקוחות או בקרו באתר שלנו

www.sodastream.co.il

אחריות מוגבלת
סודהסטרים עושה כל מאמץ על מנת להבטיח כי בר משקאות סודהסטרים יגיע 
באחריות  המפורטים  לתנאים  בכפוף  מתחייבת,  סודהסטרים  תקין.  במצב  אליך 
יהיה  מיום הרכישה, בר המשקאות שרכשת  12 חודשים  כי במהלך  זו,  מוגבלת 
תקין וללא פגמים שמקורם בייצור או בחומרים וזאת בכפוף לכך שנעשה על ידך 

שימוש רגיל ובהתאם להוראות ההפעלה של בר המשקאות.
מומלץ לרשום את בר המשקאות שברשותך באתר האינטרנט של סודהסטרים. 
 – בכתובת  באתר,  הרישום  טופס  והשלמת  ביקור  ידי  על  זאת  לעשות  ניתן 

www.sodastream.co.il/registration
במקרה שנתגלתה תקלה בבר המשקאות במהלך תקופת האחריות, ונקבע על 
ידי סודהסטרים כי התקלה היא כתוצאה מפגם בייצור או בחומרים, סודהסטרים 
תחליף את בר המשקאות או תתקן אותו לפי שיקול דעתה הבלעדי ללא עלות, 

וזאת בכפוף למגבלות המפורטות באחריות זו.
לסודהסטרים שמורה הזכות להחליף את בר המשקאות בבר משקאות מתוקן או 
בבר משקאות דומה, באם דגם בר המשקאות אותו רכשת אינו קיים במלאי. לא 
בר  את  רכשו  אשר  לצרכנים  ניתנת  זו  מוגבלת  אחריות  כספי.  החזר  יינתן 

המשקאות אצל קמעונאי לצורך שימוש אישי, ביתי או משפחתי.

טיפול בתקלות



אחריות זו אינה חלה על:
• שימוש לא תקין, שינוי תצורה של בר המשקאות או שימוש מסחרי;

• נזק שנגרם כתוצאה מהגזה של נוזל אחר שאינו מים;
• בלאי רגיל (כגון דהייה);

• תקלות שנגרמו בחלקן או במלואן על ידי שינוי, פירוק או תיקון בר המשקאות 
על ידי גורם שלא הוסמך לכך על ידי סודהסטרים;

• נזק שנגרם כתוצאה משימוש במיכלי גז או בקבוקי הגזה שלא אושרו על 
ידי סודהסטרים לשימוש עם בר המשקאות שברשותך;

• נזק שנגרם כתוצאה משימוש בבר המשקאות עם שסתום מתאם;
• נזק שנגרם משימוש בבקבוק הגזה שפג תוקפו;

• נזק שנגרם מתאונה, משלוח או כל פעולה אחרת מלבד שימוש ביתי רגיל;
• בקבוקי הגזה ומיכלי גז.

סודהסטרים אינה אחראית לנזק עקיף או תוצאתי. הסעד הבלעדי והיחיד לו יהיה 
זכאי הצרכן יהא תיקון או החלפה של בר המשקאות בהתאם לתנאי אחריות זו. 
נזקים  של  ההגבלה  או  ההחרגה  את  מאפשרים  שאינם  מקומיים  חוקים  קיימים 
אינה  זו  אחריות  באם  עליך.  חלות  אינן  אלו  שהגבלות  להיות  יכול  ולפיכך  אלה, 

תואמת לחוק המקומי, היא תשונה כך שתתאים לחוק המקומי.
המקומי.  לחוק  בהתאם  המשתנות  נוספות  לזכויות  זכאי  שהינך  להיות  יכול 
אחרים  ולסעדים  לזכויות  בנוסף  הן  זו  אחריות  בתעודת  לך  הניתנות  ההטבות 

שייתכן והינך זכאי להם על פי החוק, ביחס לבר המשקאות.

קבלת שירות במסגרת האחריות
צרו  נא  שלכם,  המשקאות  לבר  האחריות  במסגרת  בשירות  צורך  יש  באם 
באתר בקרו  או  ב-9880*  סודהסטרים  של  הלקוחות  שירות  מוקד  עם  קשר 

 .www.sodastream.co.il
האחריות  במסגרת  המשקאות  לבר  שירות  לספק  או  תיקונים  לבצע  הסמכות 
ניתנת אך ורק לסודהסטרים או סוכניה המורשים. ביצוע תיקונים באמצעות צד 

שלישי תבטל את האחריות.

שירות שלא במסגרת האחריות
אם סודהסטרים או סוכניה המורשים קבעו כי הנזק או התקלה אינם מכוסים על 
ידי האחריות, סודהסטרים תתקן את בר המשקאות אך ורק כנגד תשלום עבור 

התיקון.

תנאים ומגבלות
לבר  שהיא  דרך  בכל  הקשורה  משפטית  תביעה  או  דרישה  תלונה,  טענה,  כל 
המשקאות תישמע ותפורש בהתאם לחוקים המקומיים במדינה בה רכשת את בר 

המשקאות.

אחריות מוגבלת



אחריות מוגבלת
מיכלי גז סודהסטרים

של  חמצני  דו  פחמן  מיכל  עם  לתפעול  נועד  שברשותכם  המשקאות  בר 
שלא  עלולים  הם  שכן  מומלץ  אינו  אחרים  במיכלים  השימוש  סודהסטרים. 
להתאים לבר משקאות של סודהסטרים. האחריות אינה חלה על נזקים הנגרמים 
גז שאינו של סודהסטרים. מיכל הגז של סודהסטרים  כתוצאה משימוש במיכל 
ניתן לך תחת רישיון. הרישיון מאפשר לך להחליף את מיכל הגז הריק במיכל מלא 
בתמורה לתשלום מחיר הגז בלבד, אצל סודהסטרים או אצל משווקים מורשים 
ולהזמנת  באזורכם  המורשים  המשווקים  רשימת  לקבלת  סודהסטרים.  של 
מיכלים, נא בקרו באתר www.sodastream.co.il או התקשרו למוקד שירות 

הלקוחות של סודהסטרים ב-9880*.

בקבוקי הגזה סודהסטרים
בר המשקאות שברשותכם נועד לשימוש עם בקבוק הגזה מתאים של סודהסטרים. 
האחריות אינה חלה על נזקים הנגרמים כתוצאה משימוש בבקבוק שאינו בקבוק 
בקבוק  של  התפוגה  תאריך  את  בדקו  שימוש,  כל  לפני  סודהסטרים.  של  הגזה 
שניזוקו,  בקבוקים  להחליף  יש  מעוות.  או  ניזוק  הבקבוק  אם  ובדקו  ההגזה, 
התעוותו או בקבוקים שפג תוקפם בבקבוקים חדשים. בקבוקי הגזה סודהסטרים 
חדשים ניתנים לרכישה אצל משווקים מורשים של סודהסטרים ובמוקד שירות 

הלקוחות 9880*.

מפרט טכני
 SPIRITTM דירוג בר משקאות מדגם

8 bar / 116 psi :לחץ עבודה מרבי
40° C :טמפרטורת שימוש מרבית מותרת

לקבלת הוראות הפעלה מפורטות עבור דגם בר המשקאות שלכם בקרו באתר 
www.sodastream.co.il או צרו קשר עם מוקד שירות הלקוחות ב-9880*. 

סודהסטרים הינו סימן מסחר רשום של חברת Soda-Club (CO2) SA או חברות 
קשורות שלה.

הוראות למחזור ופינוי המוצר
אנא מחזרו את בקבוקי ההגזה שפג תוקפם או שניזוקו בהתאם לכללי המחזור 

המקומיים במדינתכם.
חומרי האריזה בהם ארוזים מוצרי סודהסטרים עשויים מחומרים מתכלים וניתנים 
למחזור. פנו לרשויות המקומיות במקום מגוריכם על מנת לקבל מידע נוסף בדבר 

מחזור.



סודהסטרים ישראל בע"מ
גלבוע, ת.ד. 280,

קריית שדה התעופה
נמל תעופה בן גוריון 70100

מוקד שירות הלקוחות 9880*
www.sodastream.co.il

www.instagram.com/sodastreamil/

https://www.facebook.com/SodaStreamIL/


