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Plaats een extra t-stuk op de koudwaterleiding en plaats hierop de push-in 

koppeling. 02

6 mm aansluiting gekoeld en bruisend water
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Aansluiting aansturing Cooler

Aansluiting koud water in

6 mm aansluiting gekoeld en bruisend water

voorkant achterkant

Aansluiting voedingskabel
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Trek de klep aan de voorkant van de cooler open en haal de onderdelen eruit 

(de voedingskabel en aansturing cooler) 03

Draai de push-in koppeling op de achterkant van de cooler

04
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Sluit de cooler aan door de 8 mm slang in de koppeling achter de cooler 

en in de koppeling op het t-stuk van de koudwaterleiding te drukken. 05
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Sluit de cooler aan op de kraan door de 6 mm slang in de koppeling achterop 

de cooler en in het t-stuk op de solenoid te drukken. 06
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Klik de aansturing van de cooler (rode vierkante stekker) in de achterkant van de 

cooler. Sluit hierop het bedieningspaneel van de kraan aan (groen op groen, 

blauw op blauw)

07
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Druk de gele slang in de voorkant van de cooler in de CO2 verdeler en draai de 

fles hierin. (let op, houdt de fles hierbij altijd rechtop!). De hoeveelheid CO2 in 

het water kan naar wens ingesteld worden met deze knop.
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Sluit de voedingskabel aan op de cooler aan de achterkant
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Vul de Selsiuz boiler met water door de waterleiding te openen en controleer 

alle aansluitingen op lekkages. Indien u een lekkage aantreft, verhelp deze. 10
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Steek de stekker van de cooler en de boiler in het stopcontact.

Zet daarna de boiler aan door op de op de aan/uit knop aan de voorzijde te 

drukken.

Cooler

Boiler

11



14 Selsiuz

5-
in

-1
 k

ra
an

Plaats een extra t-stuk op de koudwaterleiding en plaats hierop de push-in 

koppeling. 01
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Kijk goed naar de aansluitingen van de Selsiuz 5-in-1 kraan.

(Rood gearceerde slang: warm water. Grijze slang: kokend water) 02

100°C

100°C

koud / cold / frío

warm / hot / caliente

kokend / boiling / hirviendo

2x

slang boiler

slang kraan
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Kijk goed naar de aansluitingen van de Selsiuz 5-in-1 kraan.

(Rood gearceerde slang: warm water. Grijze slang: kokend water) 03

100°C

100°C

koud / cold / frío

warm / hot / caliente

kokend / boiling / hirviendo

2x
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Kijk goed naar de aansluitingen van de Selsiuz 5-in-1 kraan.

(Rood gearceerde slang: warm water. Grijze slang: kokend water) 04

100°C

100°C

koud / cold / frío

warm / hot / caliente

kokend / boiling / hirviendo

2x
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Aansluiting aansturing Cooler

Aansluiting koud water in

6 mm aansluiting gekoeld en bruisend water

voorkant achterkant

Aansluiting voedingskabel
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Trek de klep aan de voorkant van de cooler open en haal de onderdelen eruit 

(de voedingskabel en aansturing cooler) 05

Draai de push-in koppeling op de achterkant van de cooler

06
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Sluit de cooler aan door de 8 mm slang in de koppeling achter de cooler 

en in de koppeling op het t-stuk van de koudwaterleiding te drukken. 07
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Sluit de cooler aan op de kraan door de 6 mm slang in de koppeling achterop 

de cooler en in het t-stuk op de solenoid te drukken.

Combi Extra Boiler

Combi Boiler

Single Boiler
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Klik de aansturing van de cooler (rode vierkante stekker) in de achterkant van de 

cooler. Sluit hierop het bedieningspaneel van de kraan aan (groen op groen, 

blauw op blauw)

09
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Druk de gele slang in de voorkant van de cooler in de CO2 verdeler en draai de 

fles hierin. (let op, houdt de fles hierbij altijd rechtop!). De hoeveelheid CO2 in 

het water kan naar wens ingesteld worden met deze knop.
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Sluit de voedingskabel aan op de cooler aan de achterkant

11
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Vul de Selsiuz boiler met water door de waterleiding te openen en controleer 

alle aansluitingen op lekkages. Indien u een lekkage aantreft, verhelp deze. 12
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Steek de stekker van de Smartbox in het stopcontact.

Druk de kokendwaterknop (rood) 2x in en hou deze vast totdat het systeem 

geen lucht meer bevat.

13

2x

Smartbox
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Steek de stekker van de cooler en de boiler in het stopcontact.

Zet daarna de boiler aan door op de op de aan/uit knop aan de voorzijde te 

drukken.

Cooler

Boiler

14
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2. INLEIDING
 

2.1 Bedoeld en onbedoeld gebruik 

Dit apparaat is bedoeld om drinkwater op te

slaan, te koelen en beschikbaar te stellen voor

gebruik. De cooler dient te worden aangesloten

in een huiselijke omgeving.

Dit apparaat dient niet te worden gebruikt voor:

• Commerciële of industriële toepassingen;

• In vervoersmiddelen of aan boord van

schepen of vliegtuigen;

• Voor medische doeleinden;

• In de horeca.

De cooler mag alleen gebruikt worden volgens

de voorschriften in deze handleiding. Ander

gebruik dan omschreven in deze handleiding

wordt gezien als onbedoeld gebruik.

 
 
 
 
 
2.2  Algemene beschrijving van de 

werking

De Cooler wordt voorzien van koud

drinkwater. Slaat het drinkwater op en maakt 

gekoeld en bruisend water beschikbaar. Het 

water kan met de Selsiuz 5-in-1  kraan worden 

getapt. De kraan geeft naast gekoeld en 

bruisend water ook de mogelijkheid kokend, 

koud en warm water te tappen.

De bepalingen genoemd in deze handleiding zijn een aanvulling op de genoemde bepalingen in de 

handleiding die bij de Selsiuz boiler is meegeleverd. Voor het Selsiuz 4-in-1 en 5-in-1 systeem blijven 

deze bepalingen van toepassing.
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3. VEILIGHEIDSINFORMATIE

3.1 Inleiding

Lees alvorens de cooler te installeren en

gebruiken, zorgvuldig de meegeleverde

instructies door. Raadpleeg de aparte

handleidingen die bij de overige onderdelen zijn

geleverd voor overige relevante informatie.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor een

onjuiste installatie en/of gebruik dat leidt tot

letsel of schades. Bewaar de instructies bij de

boiler voor toekomstige naslag. De informatie

uit deze handleiding kan zonder voorafgaande

kennisgeving worden gewijzigd.

3.3 Installatie

• De geschikte omgevingstemperatuur voor de 

Cooler is tussen de  10°C en 32°C .

• De geschikte leidingdruk voor de Cooler is 

tussen de  1,5 Bar 0,15Mpa en 4,5 Bar 0,45Mpa.

• Houdt de CO2 cilinder altijd rechtop bij 

installatie om ongelukken te voorkomen. 

Lekkend CO2 kan zorgen voor brandwonden.

• Installeer en  verwissel het CO2 cilinder altijd in 

een goed geventileerde ruimte.

• Gebruik altijd een Selsiuz CO2 cilinder, formaat 

en aansluiting.

• De Cooler is alleen geschikt voor installatie op 

schoon leiding-/drinkwater.

• Zet de Cooler altijd rechtop op een stabiele 

ondergrond. Laat de Cooler na transport of als 

deze op de zijkant of onderste boven heeft 

gelegen eerst 6 uur rechtop staan voor 

installatie.

• Houdt altijd 5 cm rondom vrij voor de juiste 

ventilatie om oververhitting te voorkomen.

• Trek altijd de stekker uit het stopcontact 

voordat er onderhoud aan het systeem wordt 

gepleegd zoals het vervangen van het CO2 

cilinder.

• Gebruik altijd de meegeleverde onderdelen om 

de juiste werking van het product te kunnen 

garanderen.

• Bevestig altijd het frontpaneel op de cooler 

voor gebruik

• De Koelvloeistof in het systeem is zeer 

brandbaar, pas daarom altijd goed op dat de 

leidingen en de cooler zelf niet beschadigen. Op 

het op label op de compressor is aangegeven 

welke gas dit systeem bevat.
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3.4 Onderhoud en reiniging

 

• De CO2 drukverdeler moet minstens 1 x in de 

36 maanden worden vervangen.

• Het systeem dient 1 x per 12 maanden of als 

deze 15 dagen heeft stilgestaan gespoeld en 

gereinigd te worden. Indien het systeem langer 

dan een week heeft stilgestaan spoel dan eerst 

2 liter water van elke type door en gooi dit 

water weg.

• Controleer regelmatig de houdbaarheid van de 

CO2 cilinder.

• Houdt de CO2 cilinder bij het wisselen altijd 

rechtop en gebruik nooit absorberende 

handschoenen. Lekkende vloeistof kan hier 

intrekken en zorgen voor brandwonden.

• Reparaties dienen te gebeuren door Selsiuz 

gekwalificeerd personeel met originele 

onderdelen. Selsiuz is niet verantwoordelijk 

voor schade veroorzaakt door niet 

gekwalificeerd personeel of niet originele 

onderdelen.
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4. DAGELIJKS GEBRUIK

4.1 Gebruik van de kraan

De Selsiuz 5 -in-1 kraan wordt bediend door het 

bedieningspaneel dat naast de kraan wordt 

bevestigd. Op dit bedieningspaneel zitten 3 

knoppen; Groen, blauw en rood.

Kokend water:

Kokend water kan worden getapt door de rode 

knop 2 x snel achter elkaar in te drukken. Houdt 

deze ingedrukt om te blijven tappen. Na 10 

seconden gaat de kraan in de pan-vul-stand, dat 

wil zeggen dat het kokend water door blijft 

lopen als de knop wordt losgelaten. Om de 

kraan te stoppen druk je nog een keer op de 

rode knop.

Bruisend water:

Druk de groene knop in en houdt deze ingedrukt 

om te blijven tappen. Als de knop wordt 

losgelaten stopt de kraan. Doordat er nog CO2-

gas in de leiding zit kan de kraan enige tijd 

nadruppelen, dit is normaal en stopt vanzelf.

Gekoeld water:

Druk de blauwe knop in en houdt deze 

ingedrukt om te blijven tappen. Als de knop 

wordt losgelaten stopt de kraan.

4.2 Spoelen/reinigen

Voor het spoelen is de Selsiuz 

reinigingsvloeistof 250ml nodig. 

Selsiuz Cooler App:

D.m.v. de Selsiuz app kan de Cooler worden 

benaderd en kan de status van het systeem 

worden ingezien en instellingen worden 

aangepast. De app is te downloaden in de 

appstore. Download de app; Be Water+.

1. Na installatie op smartphone of tablet, open 

de app. Er verschijnt hier een lijst met systemen 

in de buurt (device list). Elke cooler heeft de 

naam WD_SOPR, id: 00000000, rssi:88. 

2. Het nummer achter de rssi is het 

identificatienummer van de Coolers in de buurt. 

Het laagste getal geeft de Cooler het dichts bij 

aan in het geval dat er meerdere zijn 

geïnstalleerd.

3. Kies het systeem dat je wilt inzien

4. Als er verbinding is wordt het display op de 

Cooler groen.

5. druk linksboven op de 3 streepjes voor het 

systeem menu.

In het systeem menu kunnen de temperatuur 

van het gekoelde water en een vaste 

hoeveelheid worden ingesteld. Ga hiervoor naar 

Settings in het menu.

- Selecteer freezer voor temperatuur 

instellingen. Hier kan het gekoelde water 

worden ingesteld tussen 4 en 12C. klik op send 

om de temperatuur te bevestigen.

- Tap hoeveelheid kan worden ingesteld d.m.v. 

dosings. Om de doseermodus te activeren zet 

Dosing type op Time en druk op send om te 

bevestigen.

Druk nu op Enter dosing mode. Druk op de 

knop op het werkblad om het type water en 

hoeveelheid in te stellen. Als je de knop los laat 

slaat het systeem automatisch deze hoeveelheid 

op als standaard hoeveelheid. 
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Het systeem dient 1 x per jaar gereinigd te 

worden. Voor het reinigen kan op www.selsiuz.

com een reinigen een set besteld worden. Deze 

set bevat een reinigingsvloeistof, huls en 

trechter.

Vul de huls d.m.v. de trechter met de 

reinigingsvloeistof. Open de voorzijde van de 

cooler en draai de drukverdeler dicht en draai 

het CO2 cilinder eruit. 

Als je aan de voorkant in de koeler kijkt bevindt 

zich bovenin een filterkop. Hierin past de 

geleverde huls, draai deze huls gevuld met 

vloeistof hierin.

Het systeem is nu klaar om te spoelen.

Spoel nu eerst 100 ml koud water (linker knop 

op de voorzijde) vervoglens 300 ml gekoeld 

water (rechter knop op de voorzijde van de 

cooler) en 1000ml bruisend water (middelste 

knop op de voorzijde)

De koeler 20-30 minuten niet gebruiken

Tap nu 3 liter of elk water in dezelfde volgorde: 

koud, gekoeld, bruisend (linker, rechter en 

daarna middelste knop op de voorzijde van de 

cooler)

De spoelhuls kan nu worden verwijderd

Spoel nogmaals na met 2 liter of elk type water 

in dezelfde volgorde als eerder: koud, gekoeld, 

bruisend (linker, rechter en daarna middelste 

knop op de voorzijde van de cooler)
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6. TECHNISCHE SPECIFICATIES SELSIUZ BOILER 

6.1 Algemene gegevens

Omgevingstemperatuur 10 - 32 °C

Vochtigheidsbereik tot 75% relatieve vochtigheid (RV)

6.2 Electrische gegevens

Aansluiting Geaarde wandcontactdoos

Spanningstoevoer 230 V wisselstroom; 50 Hz

Max. vermogen 100 W

Stand-by stroomverlies 1 W

6.3 Technische gegevens

Afmetingen Lengte: 386 mm

Hoogte: 406 mm

Breedte: 185 mm

Gewicht leeg 16 Kg

Gewicht vol 17 Kg

Drinkwater aansluiting Koud water

Hotfill aansluiting is niet mogelijk, instroom temperatuur moet zijn tussen 5 - 20 °C

6.2 Sanitaire gegevens

Hoeveelheid gekoeld/bruisend water per keer 2 liter

Hoeveelheid gekoeld/bruisend water per uur 18,5 liter (onder 10 °C)

Minimumdruk van de watertoevoer 1,5 Bar

Maximumdruk van de watertoevoer 4,5 Bar

Max. water hardheid 10 dH
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7. PROBLEEMOPLOSSING

Controleer eerst alle stappen van de handleiding op juiste installatie. In onderstaande tabel staan 

problemen en de daarbij horende oplossing. Als de het probleem er niet bij staat of het probleem is 

niet verholpen haal dan de stekker uit het stopcontact en neem contact op met Selsiuz via www.

selsiuz.com.

Vul op de website de gevraagde informatie zo goed en volledig mogelijk in om zo snel mogelijk 

geholpen te kunnen worden. Maak van te voren duidelijk foto’s van de aansluitingen en stuur deze 

mee met de service aanvraag. De klantenservice kan de installatie zo beoordelen en eventuele 

problemen direct te zien en oplossen.

 

Probleem Oorzaak Oplossing

De Cooler geeft geen water. Te kort aan waterdruk, kraan is 

dicht, knik in slangen of 

filterstopkranen zitten dicht.

Controleer of de hoofdkraan 

open staat, de druk op orde is, 

filterstopkranen open staane n 

de slangen niet beschadigd 

zijn.

De cooler geeft geen water en 

de lampjes branden niet.

Stekker zit niet in het 

stopcontact of staat geen 

spannings op het stopcontact. 

Ander technisch probleem.

Controleer eerst de stekker en 

het stopcontact. Werkt dit niet 

neem contact op via www.

selsiuz.com

Het water is niet gekoeld. Controleer eerst de 

temperatuur instelling in de 

app. Mogelijk is de 

condensator vies of geblokt, 

zorg ook voor genoeg 

ventilatie in de kast.

Stel de temperatuur opnieuw 

in. Maak de condensator 

schoon en plats de Cooler in 

een goed geventileerde 

ruimte.

Druk op bruised water is laag. Gasdruk is te laag ingesteld, of 

de cilinder begint op te raken.

Verhoog de druk d.m.v. de 

drukverdeler op de cilinder 

hoger in te stellen. Als de 

cilinder leeg is, bestel een 

nieuwe op www.selsiuz.com



Selsiuz 35

Probleem Oorzaak Oplossing

Druk op bruised water is te 

hoog.

Gasdruk is te hoog ingesteld, 

of de cilinder drukverdeler is 

defect.

Verlaag de druk d.m.v. de 

drukverdeler op de cilinder 

lager in te stellen. Een nieuwe 

drukverdeler kan op www.

selsiuz.com besteld worden.

Er komt ook bruisend water uit 

de kraan als ik op de blauwe 

knop druk.

Cooler is oververhit, gasdruk is 

te hoog, storing in het 

systeem.

Verlaag de druk d.m.v. de 

drukverdeler op de cilinder 

lager in te stellen. De stekker 

enkele minuten uit het 

stopcontact halen.

De CO2 cilinder is heel snel 

leeg.

Mogelijk is er een lek in de fles 

of de drukverdeler.

Zet de cooler uit, ventileer de 

plaats waar de cooler staat en 

maak een servicemelding op 

www.selsiuz.com

Het water smaakt nog een 

vreemd na de reiniging.

Dit zijn resten van de 

reinigingsvloeistof.

Laat nog minimaal 1 liter water 

stromen.

Er ligt water in het kastje. Mogelijk lekkage op de 

koppelingen.

Controleer alle aanslutingen 

op lekkage en draai deze 

zonodig aan. Als dit niet helpt 

haal het water van het 

apparaat en maak een melding 

via www.selsiuz.com
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