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I paketet ingår SodaStream SOURCE™ kolsyremaskin, en kolsyrepatron och en 
återanvändningsbar BPA-fri kolsyreflaska med en kork som bevarar kolsyran effektivt. 
Kan även innehålla smakprover.
1  En  60 l kolsyrepatron (under licens) ingår. När kolsyrepatronen är tom kan den bytas ut mot en full. Du betalar 

endast för gasen. En 60 l patron kan ge upp till 60 l kolsyrat vatten beroende på graden av kolsyra och typen av 
kolsyremaskin. Denna Source kolsyremaskin är också kompatibel med SodaStream 40 l kolsyrepatron som finns i 
vissa länder och som kan ge upp till 40 l kolsyrat vatten beroende på graden av kolsyra och typen av kolsyremaskin.

2  Typ av kolsyreflaska som medföljer din kolsyremaskin kan variera. En maskindiskbar flaska kan ingå och är i så fall 
tydligt märkt som maskindiskbar.
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1.   Placera din SOURCE™ kolsyremaskin på en plan, stabil yta i upprätt läge.  Ta bort 
bakstycket genom placera ena handen på kolsyremaskinens topp och med andra 
handen avlägsna bakstycket. Lägg sedan ifrån dig bakstycket.

2.   Avlägsna förseglingen  och locket från  kolsyrepatronen. Vinkla kolsyremaskinen 
framåt och för in kolsyrepatronen genom hålet i sockeln på botten av maskinen och 
upp mot kolsyrepatronens fäste. 

3.   Skruva kolsyrepatronen medsols samtidigt som du trycker den lätt uppåt. Fortsätt 
tills patronen  sitter fast ordentligt. ANVÄND INTE några verktyg utan skruva för 
hand.

4.   Ställ tillbaka din SOURCE™ kolsyremaskin i upprätt läge. Sätt tillbaka bakstycket på 
plats  genom att vinkla det mot maskinens nederdel och tryck till. Nu kan du börja 
göra kolsyrat vatten.

SÅ HÄR MONTERAR DU DIN KOLSYREPATRON
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SÅ HÄR GÖR DU KOLSYRAT VATTEN

1. Fyll kolsyreflaskan med kallt vatten upp till linjen. Använd väl kylt vatten för bästa  
 resultat.

2. För att sätta in kolsyreflaskan se till att kolsyreblocket är i upprätt position och att 
flaskstödet är vinklat framåt. Om flaskstödet inte är vinklat framåt , dra det mot dig 
till du hör ett klick. Dra inte i kolsyrepinnen.

 Fäst flaskhalsen i låsanordningen. Tryck flaskan ordentligt uppåt och bakåt. 
Låsanordningen fäster flaskan och håller den stadigt i ett vertikalt läge.

Vattennivå – 
markering Flaskstöd

3rd

2nd

1st

När du satt i kolsyreflaskan 
korrekt ska det vara ett 
avstånd mellan sockeln och 
kolsyreflaskans botten, 
annars kommer det att 
skvätta vatten. 
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3. Tryck ner kolsyreblocket ordentligt och håll det nere i 1-2 sekunder tills den första 
lampan på kolsyreindikatorn tänds  innan du släpper. Vänta tills kolsyreblocket 
återgått till dess ursprungsläge. Därefter kan du göra om processen om du vill ha mer 
kolsyra, vilket du kan se genom att ännu en lampa på kolsyreindikatorn tänds. (Se 
”KOLSYRENIVÅER”.)

4. När du har fått önskad kolsyra, se till att kolsyreblocket är i dess upprätta läge och 
drar därefter kolsyreflaskan mot dig för att lösgöra den från låsanordningen. Nu är ditt 
kolsyrade vatten klart!

D E T  K A N  E V E N T U E L LT 
BILDAS SMÅ BITAR AV IS NÄR 
DU KOLSYRAR MYCKET 
KALLT VATTEN: Om detta 
händer, tryck på kolsyre-
blocket snabbare tills is inte 
längre bildas annars kan 
kolsyreprocessen påverkas. 
Detta är dock ingen fara och 
all is som har bildats kommer 
att smälta.   

SÅ HÄR GÖR DU KOLSYRAT VATTEN
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SMAKSÄTTNING

Med SodaStream Caps: Placera en SodaStream Cap på öppnad kolsyreflaska med 
kolsyrat vatten i och trycker ner den ordentligt. Smaken kommer genast att frigöras och 
blandas med det kolsyrade vattnet. När förpackningen är tom, ta bort  den och återvinn 
den som hårdplast. Njut av din kolsyrade  dryck.

Med SodaStream Sodamix: Fyll mätkapsylen (korken på Sodamix flaskan) till 
markeringen. Vinkla kolsyreflaskan med kolsyrat vatten i och häll långsamt i önskad 
smak längs flaskans insida. Sätt på korken och dra åt ordentligt. Vrid försiktigt 
kolsyreflaskan upp och ned så att koncentratet blandas med vattnet. Njut av din 
kolsyrade dryck.

LITE KOLSYRA – Tryck ner kolsyreblocket, håll nere i 1-2 sekunder tills den första 
lampan på kolsyreindikatorn tänds, släpp och vänta tills kolsyreblocket återgått till dess 
upprätta läge. Därefter kan du ta bort kolsyreflaskan.

MEDIUM KOLSYRA – Följ anvisningen för lite kolsyra och tryck igen tills den andra 
lampan på kolsyreindikatorn tänds, släpp och vänta tills  kolsyreblocket återgått till dess 
upprätta läge mellan varje tryck och innan du tar bort kolsyreflaskan.

MYCKET KOLSYRA – Följ anvisningen för medium kolsyra och tryck en tredje gång tills 
alla tre lampor på kolsyreindikatorn  tänds. Vänta på att kolsyreblocket återgår till dess 
upprätta läge mellan varje tryck och innan du tar bort kolsyreflaskan.

MYCKET KOLSYRA

MEDIUM KOLSYRA

LITE KOLSYRA

KOLSYRENIVÅER

 SodaStream
Caps

Sodamix Njut!

Använd kallt  vatten för bästa möjliga resultat. (Använd inte iskallt vatten).
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 Det är viktigt att du läser och förstår alla användarinstruktioner, skötselråd och de 
viktiga säkerhetsföreskrifterna innan du börjar använda kolsyremaskinen.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER
   VARNING: OM DU ANVÄNDER EN KOLSYREFLASKA SOM INTE ÄR MARKERAD ATT 

TÅLA MASKINDISK  BÖR DU INTE DISKA DEN I DISKMASKIN ELLER PÅ ANNAT SÄTT 
UTSÄTTA DEN FÖR EXTREM HETTA ELLER KYLA.

   VARNNG:  ANVÄND ENDAST  kolsyreflaskor som  är särskilt utformad för att 
fungera med din kolsyremaskin. SOURCE™ kolsyremaskin är utformad för att 
fungera med alla 1 l SodaStream-kolsyreflaskor och med alla 0,5 l kolsyreflaskor 
märkta ”Source”. SodaStream-kolsyreflaskor av glas och 0,5 l kolsyreflaskor ej  
märkta ”Source” är inte kompatibla med SOURCE™ kolsyremaskiner och bör inte 
användas.

 Kolsyremaskinen får endast användas av barn i sällskap av  vuxen .

ALLMÄNNA VARNINGAR:
   FARA: Felaktig användning av kolsyremaskinen kan leda till allvarliga 

personskador.
   VARNING: ANVÄND INTE kolsyremaskinen om den inte är i upprätt läge. 
   VARNING: ANVÄND INTE kolsyremaskinen för något annat ändamål än att kolsyra 

vatten. Annan  användning av kolsyremaskinen kan leda till allvarliga personskador 
och skador på kolsyremaskinen.

   VARNING: Använd kolsyremaskinen på en plan, stabil yta på säkert avstånd från 
värmekällor. STÄLL INTE kolsyremaskinen på en varm yta (som en spishäll) och 
använd aldrig maskinen nära öppen eld.

FÖR ATT GARANTERA DIN SÄKERHET
SPARA DESSA  INSTRUKTIONER  OCH GE DEM VIDARE TILL NÄSTA
ANVÄNDARE SÅ ATT VEDERBÖRANDE KAN LÄSA DEM INNAN
KOLSYREMASKINEN ANVÄNDS.
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   VARNING: KOLSYREBEHANDLA INTE en tom kolsyreflaska.
 Kolsyreflaskan måste placeras ordentligt i maskinen innan du använder 

kolsyremaskinen.
 FLYTTA INTE kolsyremaskinen under kolsyreprocessen.
 TA INTE UT kolsyreflaskan under kolsyreprocessen.
 För att minska risken för personskador ska all service och reparation utföras av en 

servicerepresentant som är auktoriserad av SodaStream.

KOLSYREPATRONER
   FARA: Kolsyreläckor kan leda till kolsyreförgiftning. Vid en kolsyreläcka bör du 

vädra aktuell plats , andas frisk luft och om du känner dig dålig bör du omedelbart 
söka läkarvård.

   VARNING: Kontrollera patronen innan du använder den för att se om den har 
några bucklor, är punkterad eller skadad på annat sätt. Om du ser någon skada ska du 
INTE ANVÄNDA patronen. Ta  istället  kontakt med en servicerepresentant som är 
auktoriserad av SodaStream.

   VARNING: Felaktig hantering av patronen kan leda till allvarliga personskador.
   VARNING: Var försiktig när du tar ut patronen.  Den kan vara mycket kall direkt 

efter användning. 
 Förvara alltid patronen på säkert avstånd från värmekällor och direkt solljus.
 TRANSPORTERA INTE kolsyremaskinen med patronen monterad.
 MANIPULERA  INTE eller utsätt patronen för yttre påverkan  på något sätt.
 FÖRSÖK INTE att punktera eller bränna patronen.
 KASTA ELLER TAPPA INTE patronen.
 RÖR INTE patronen när den släpper ut kolsyra.



KOLSYREMASKIN
 Använd aldrig rengöringsmedel som har repande effekt eller vassa redskap när du 

rengör maskinen. Vid behov kan du använda ett milt flytande diskmedel och en mjuk, 
fuktig trasa för att  rengöra maskinen. 

 Torka av eventuellt spill på sockeln och maskinen för att hålla dem torra.
 PLACERA INTE maskinen i vatten eller i diskmaskin eftersom detta kan orsaka 

allvarliga skador på din kolsyremaskin eller att den till och med går sönder.
 STÄLL ELLER FÖRVARA INTE kolsyremaskinen nära värmekällor som exempelvis en 

ugn eller spishäll.

FLASKOR
FÖR ATT GARANTERA DIN SÄKERHET:
   VARNING: OM DIN SODASTREAM KOLSYREFLASKA INTE ÄR MARKERAD MED ATT 

DEN TÅL MASKINDISK BÖR DU INTE DISKA DEN I DISKMASKIN. OMSKULLE DU RÅKAR 
DISKA DINA KOLSYREFLASKOR I DISKMASKIN SKA DU INTE ANVÄNDA DEM EFTERÅT. 
DE SKA BYTAS UT MOT NYA. ANVÄNDER DU FLASKOR SOM DISKATS I DISKMASKIN 
ELLER SOM ÄR REPIGA, UTSLITNA, MISSFÄRGADE ELLER SKADADE PÅ NÅGOT SÄTT 
KAN DET LEDA TILL ALLVARLIGA PERSONSKADOR OCH SKADOR PÅ DIN KOLSYRE-
MASKIN.

 Skölj kolsyreflaskorna med kallt eller ljummet vatten, men aldrig med varmt vatten. 
Vid behov kan du använda ett milt flytande diskmedel eller rengöringstabletter från 
SodaStream och en mjuk borste för att rengöra flaskorna.

 På alla SodaStream kolsyreflaskor finns ett bäst före datum tryckt i nederkant.  
ANVÄND INTE flaskor efter utgångsdatumet.

 Du kan hitta SodaStream kolsyreflaskorhos auktoriserade SodaStream-
återförsäljare.

SKÖTSEL
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KOLSYREFLASKOR
   VARNING: ANVÄND ENDAST kolsyreflaskor som  är särskilt utformad för att 

fungera med din kolsyremaskin. SOURCE™ kolsyremaskin är utformad för att 
fungera med alla 1 l SodaStream-kolsyreflaskor och med alla 0,5 l kolsyreflaskor 
märkta ”Source”. SodaStream kolsyreflaskor av glas och 0,5 l kolsyreflaskor  ej 
märkta ”Source” är inte kompatibla med SOURCE™ kolsyremaskiner och bör inte 
användas.

   VARNING: Om SodaStream kolsyreflaskan inte har en tydlig märkning som anger 
att den tål maskindisk  BÖR DU INTE DISKA DEN I DISKMASKIN ELLER PÅ ANNAT SÄTT 

 0  0 0  0UTSÄTTA DEN FÖR HETTA ÖVER 49 C (120 F) ELLER EXTREM KYLA UNDER 1 C (34 F). 
SKÖLJ INTE kolsyreflaskan i varmt vatten. STÄLL INTE kolsyreflaskan nära en 
värmekälla som exempelvis en spishäll. LÄMNA INTE kolsyreflaskan i bilen. STÄLL 
INTE kolsyreflaskan i frysen. Alla ovan nämda faktorer  kan påverka kolsyreflaskans 
material och funktionalitet  och kan leda till allvarliga personskador och skador på 
kolsyremaskinen.

   VARNING: ANVÄND INTE kolsyreflaskan om den har ändrat form då  detta tyder 
på att kolsyreflaskan är skadad. ANVÄND INTE kolsyreflaskor som är repiga, utslitna, 
missfärgade eller skadade på något sätt.

   VARNING: SodaStream kolsyreflaskor är tydligt märkta med ett utgångsdatum 
nära flaskans botten. ANVÄND INTE en kolsyreflaska efter att utgångsdatumet har 
passerat. Byt ut utgångna kolsyreflaskor mot nya. Återvinn de utgångna kolsyre-
flaskorna på din  återvinningscentral.

 Skölj kolsyreflaskorna med kallt eller ljummet vatten innan du använder dem för 
första gången.

KOLSYREPROCESSEN
   VARNING: ANVÄND INTE KOLSYREMASKINEN FÖR ATT TILSÄTTA KOLSYRA TILL  

NÅGRA ANDRA VÄTSKOR ÄN VANLIGT VATTEN.  TILLSÄTT SMAK FÖRST  EFTER EN 
KOLSYREBEHANDLING.

   VARNING: KOLSYREBEHANDLA INTE en tom kolsyreflaska.



FELSÖKNING
Innan du kontaktar vår kundservice för service bör du kontrollera listan nedan över 
vanliga problem och lösningar:
MASKINEN KOLSYRAR INTE:
 Gasen kan vara slut. Byt då kolsyrepatron.
 Patronen kan sitta löst. Ta bort bakstycket för att komma åt kolsyrepatronen och dra åt 

den ordentligt för hand, men inte för mycket. ANVÄND INTE några redskap. Om 
patronen redan sitter i ordentligt kan gasen vara slut. Byt då ut kolsyrepatronen mot en 
full. 

 Kontrollera att du fyllt kolsyreflaskan med vatten upp till markeringen.
 Se till att kolsyremaskinen är i upprätt läge. 
DET GÅR INTE ATT DRA I FLASKSTÖDET:
 Se till att kolsyreblocket är fullt upprätt i ursprungsläge.
 Dra flaskstödet ordentligt mot dig.
DET GÅR INTE ATT SÄTTA IN KOLSYREFLASKAN I LÅSANORDNINGEN:
 Se till att kolsyreblocket är fullt upprätt i ursprungsläge.
 Dra flaskstödet mot dig tills du hör ett klick. Placera flaskan i låsanordningen. Tryck 

flaskan ordentligt uppåt och bakåt tills den låses fast.
DU HÖR ATT DET LÄCKER GAS FRÅN KOLSYREFLASKAN:
 Se till att kolsyreflaskan sitter fast ordentligt. Vänta tills kolsyreprocessen är klar  och 

lossa därefter flaskan och sätta fast den igen. Följ anvisningarna under ”SÅ HÄR GÖR 
DU KOLSYRAT VATTEN”.

 Det är bara normalt att man hör en liten mängd gas läcka ut i slutet av 
kolsyreprocessen.

DU VILL KOLSYRA OM EN DRYCK SOM REDAN HAR KOLSYRATS:
   VARNING: FÖR ATT GARANTERA DIN SÄKERHET OCH ATT DIN KOLSYREMASKIN 

INTE GÅR SÖNDER SKALL DU ALDRIG kolsyra en dryck på nytt efter att du tillsatt smak. 
Du kan endast kolsyra kolsyrat och icke smaksatt vatten på nytt.
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KOLSYREMASKINEN FORTSÄTTER ATT SLÄPPA UT GAS EFTER AVSLUTAD 
KOLSYREPROCESS:
   VARNING: Ta inte bort kolsyrepatronen eller kolsyreflaskan. Låt kolsyremaskinen 

stå i ett upprätt läge. Rör inget tills du inte längre hör någon gas släppas ut. När 
kolsyremaskinen slutat att släppa ut gas tar du bort kolsyreflaskan och tar kontakt 
med SodaStream kundservice. 

   FARA: Kolsyreläckor kan leda till kolsyreförgiftning. Vid en kolsyreläcka bör du 
vädra aktuell plats, andas  frisk luft och om du känner dig dålig bör du omedelbart 
söka läkarvård. 

DU HÖR ATT DET LÄCKER GAS NÄR DU MONTERAT EN NY KOLSYREPATRON I 
KOLSYREMASKINEN:
 Skruva åt patronen hårdare. ANVÄND ENDAST händerna INTE några redskap.
DU UPPLEVER ATT DRYCKEEN INTE BLIR TILLRÄCKLIGT KOLSYRAD:
   VARNING: KOLSYRA INTE OM efter att du tillsatt smak.
 Om du inte har tillsatt någon smak kan du kolsyra om för mer kolsyra.
 Använd kallt vatten när du kolsyrar.
 Om du trots ovan nämnda åtgärder tycker att drycken inte är tillräckligt kolsyrad kan 

gasen vara slut. Byt då kolsyrepatron.
VATTNET RINNER ÖVER FRÅN FLASKAN UNDER KOLSYREPROCESSEN:
 Kontrollera att flaskan är fylld precis upp till markeringen.
 Se till att kolsyreflaskan sitter fast ordentligt i låsanordningen. Du kontrollerar detta 

genom att dra lätt i flaskbottnen. Om den känns lös tar du bort flaskan och sätter in den 
igen. 

DRYCKEN HAR INTE TILLRÄCKLIGT MED SMAK: 
 Tillsätt mer smak tills du blir nöjd!
   VARNING: KOLSYRA INTE OM en dryck efter att du tillsatt smak.
DET BILDAS ISKRISTALLER I VATTNET UNDER KOLSYREPROCESSEN:
 Detta kan hända om du kolsyrar mycket kallt vatten. Tryck då på kolsyreblocket 

snabbare tills is inte längre bildas annars kan kolsyreprocessen påverkas. Detta är 
dock ingen fara och all is som har bildats kommer att smälta.   

Har du fortfarande problem? Kontakta SodaStream kundservice.



GARANTI OCH JURIDISK INFORMATION
Vi har gjort vårt yttersta för att se till att din kolsyremaskin levereras till dig i bra  skick. 
SodaStream garanterar enligt de villkor som anges i den här begränsade garantin att 
din kolsyremaskin är fri från material- och tillverkningsfel vid normal hemanvändning i 
tjugofyra (24) månader efter inköpsdatumet.  

Om det uppstår ett fel på din kolsyremaskin inom garantins 24 månader och vi 
fastställer att detta beror på tillverknings- eller materialfel kommer SodaStream att 
reparera eller ersätta den kostnadsfritt enligt denna begränsade garantin. SodaStream 
kan ersätta din kolsyremaskin med  en motsvarande maskin om modellen du köpte inte 
längre finns tillgänglig. Inga återbetalningar ges. Den här begränsade garantin ges till 
kunder som för privat-, familje- eller hushållsanvändning köper en SodaStream 
kolsyremaskin hos en återförsäljare auktoriserad av SodaStream. 

Garantin TÄCKER INTE:
• Missbruk, felaktig användning, ändringar eller kommersiellt bruk.
• Skador som uppstår av kolsyrebehandling av andra vätskor än vatten.
• Normalt slitage (som missfärgning).
• Produktfel som helt eller delvis uppstår efter modifiering, demontering eller  
 reparation som utförs av reperatör som ej är auktoriserad av SodaStream. Endast  
 SodaStream eller någon av våra ombud har befogenhet att utföra garantireperationer 
 eller service på denna kolsyremaskin. Om reperationen utförs av någon annan så  
 upphör garantin att gälla. Om din produkt är i behov av garantireperation eller service 
 kontakta SodaStream kundservice. 
• Skador som uppstår från användning av andra patroner eller kolsyreflaskor än de  
 som godkänts av SodaStream för den här kolsyremaskinen.
• Skador som beror på användning av  adapterventil. 
• Skador som beror på att man använt kolsyreflaskor där bäst före datumet passerat.
• Skador som uppstår i samband med olycka, transport eller annat än    
 hushållsanvändning.
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• Denna garanti täcker endast kolsyremaskinen och inte kolsyreflaskor och  
 kolsyrepatroner. 
• Batteriet inuti kolsyremaskinen.

SodaStream ansvarar inte för oförutsedda skador eller följdskador. Kundens enda 
kompensation ska vara reparation eller produktersättning enligt villkoren i den här 
garantin. I den utsträckning garantin inte överensstämmer med lokala föreskrifter ska 
garantin anses ändrad för att stämma med sådana föreskrifter. Du kan också ha andra 
rättigheter som varierar utifrån din lokala lagstiftning. Kundförmånerna i den här 
garantin ges utöver de rättigheter och kompensationer som kan ges kunden enligt lag i 
anslutning till kolsyremaskinen. 

SÅ HÄR FÅR DU SERVICE SOM TÄCKS AV GARANTIN
Om din kolsyremaskin behöver service under garantiperioden ber vi dig att ta kontakt 
med SodaStream kundservice. En representant för SodaStream kommer att ge dig 
specifika anvisningar kring hur ärendet ska hanteras.  Det är endast SodaStream eller 
våra ombud som är auktoriserade att tillhandahålla reparationer och service som täcks 
av garantin. Om din maskin repareras av tredje part upphör garantin. 

SERVICE SOM INTE TÄCKS AV GARANTIN
Om SodaStream eller något av våra auktoriserade ombud fastställer att felet eller 
skadan inte täcks av garantin kommer SodaStream att reparera kolsyremaskinen om 
möjligt men till en bestämd  reparationsavgift. 

GÄLLANDE LAGSTIFTNING
Alla anspråk, klagomål, krav om domslut eller rättsliga åtgärder som på något sätt 
anknyter till din kolsyremaskin ska regleras av och tolkas i enlighet med den lokala 
lagstiftningen i det land där din SodaStream kolsyremaskin köptes. 



BYTE AV BATTERIET
Om batteriet till kolsyreindikatorn behöver bytas ber vi dig kontakta SodaStream 
kundservice för mer information. Ta inte ut batteriet från din SOURCE™ kolsyremaskin 
på egen hand.

KOLSYREPATRONER FRÅN SODASTREAM
Din kolsyremaskin har utformats för att endast fungera med en kolsyrepatron från 
SodaStream. Användning av andra kolsyrepatroner rekommenderas inte då de inte är 
kompatibla med din SodaStream kolsyremaskin. Skador som uppstår från 
användningen av en annan patron än en SodaStream kolsyrepatronpatron täcks inte av 
garantin. SodaStream kolsyrepatroner finns att köpa hos auktoriserade återförsäljare 
av SodaStream. 

KOLSYREFLASKOR FRÅN SODASTREAM
Din kolsyremaskin har utformats för att endast fungera med  SodaStream 
kolsyreflaskor som är kompatibla med SOURCE™ kolsyremaskin. Skador som uppstår 
från användningen av en annan flaska än kompatibel  SodaStream kolsyreflaska täcks 
inte av garantin.

Kontrollera alltid kolsyreflaskans bäst före datum före användning. Bäst före datumet 
hittar du på flaskans nederkant. Byt ut utgångna kolsyreflaskor mot nya . Återvinn dina 
utgångna kolsyreflaskor enligt dina lokala återvinningsregler. 
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ANVISNINGAR FÖR AVFALLSHANTERING
Förpackningen är gjord av återvinningsbara material. Ta kontakt med dina lokala 
myndigheter för ytterligare återvinningsinformation.

EU
Din maskin är gjord av värdefulla material som kan återanvändas eller återvinnas. Din 
SOURCE™ har ett 3 V 2/3 A litiumbatteri (CR123A). Den överkryssade soptunnan ovan 
innebär att produkten har ett batteri och därför är elektrisk och klassas som elektronisk 
utrustning. Batteriet och maskinen får inte slängas i vanligt hushålls- eller kommersiellt 
avfall utan måste återvinnas separat. Batterierna innehåller ämnen som kan vara farliga 
och därför utgöra en fara för människans hälsa och miljö om de inte återvinns korrekt.  

Om batteriet till kolsyreindikatornlysdioderna behöver bytas ut ber vi dig kontakta 
SodaStream kundservice för information om hur du byter batteri.  Ta inte ut batteriet 
från din SOURCE™ kolsyremaskin på egen hand då det endast får bytas av kvalificerad 
yrkesperson.

Maskinen är märkt i enlighet med EU-direktivet om avfall som utgörs av elektrisk och 
elektronisk utrustning (WEEE) (omskrivet) (2008/0241 (COD) som antogs 19 juli 2011, 
och 2002/96/EG) och batteridirektivet (2006/66/EG). WEEE-direktivet har trätt i kraft för 
att återvinna produkter med bästa tillgängliga återanvändnings- och 
återvinningsteknik för att minimera miljöpåverkan, behandla farliga ämnen och 
förhindra växande soptippar. För mer information om hur du återvinner din SodaStream 
produkt kontakta SodaStream kundservice.



SÅ HÄR BYTER DU UT DIN KOLSYREPATRON
Din SodaStream kolsyrepatron tillhandahålls på licens. Med denna licens kan du byta ut 
din tomma kolsyrepatron mot en full hos en auktoriserad SodaStream återförsäljare.  
Du betalar endast för påfyllnad av gas.

Följ anvisningarna för hur du byter ut din patron under ”SÅ HÄR MONTERAR DU DIN 
KOLSYREPATRON”. 

SPECIFIKATIONER
MASKINVÄRDEN:
Högsta arbetstryck: 145 PSI/10 bar
Högsta tillåtna arbetstemperatur: 104 °F/40 °C/
Flaskkapacitet: Upp till 33,8 fl. oz (1,0 liter)

SODASTREAM är ett registrerat varumärke tillhörande SodaStream International Ltd. 
och dotterbolag.
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