Betjeningsinstruktion
Udskiftning af tom sirupsboks

1. Skru den røde kobling af den tomme boks (Drej mod uret).

2. Bryd den perforerede forsegling i
Boksen og bøj papflippen udad.
NB! Brug ikke skarpe genstande.

Udskiftning af tom CO2 flaske

1. Flasken er tom, når viseren på indholdsmanometeret er nederst i det
røde felt.
n
CO2-pakning

3. Træk posens ventil ud og tag den
hvide plastikhætte af.

4. Skyl koblingen, ved at dyppe den i
vand.

2. Luk hanen på flaskens top ved at
dreje den med uret.
3. Afmontér trykslange med nøgle
ved at dreje den mod uret.

Sikkerhedskæde

4. Udskift den tomme flaske med en
ny. Husk at sikre flasken med
sikkerhedskæden. Fjern støvhætte
og kontrollér, at CO2-pakning sidder,
som på billedet.

5. Påmontér trykslange med nøgle
ved at dreje med uret.
6. Åben hanen på flaskens top ved at
dreje den mod uret.

OPBEVARING AF SIRUP
Opbevaringstemperatur: 5-24 ⁰C
Skal holdes adskilt fra
kemikalier etc.
Må ikke placeres på gulvet.
5. Skru koblingen på den nye boks.
NB! Hold fast i posen.

6. Der kan nu tappes læskedrik.
7. Kontrollér indholdsmanometeret (ca. 60
bar ved stuetemperatur – dog er trykket væsentligt lavere, hvis flasken er kold).

Fejlfindingsoversigt
Der kommer intet ud

NB! Sørg for god
ventilation.

Produktet løber for langsomt

Maskinen må ikke
tildækkes.

Der kommer kun sirup ud

4. Hold maskinen,
slanger og pumper,
samt kølerist fri for
støv og snavs.

Der kommer kun vand ud

3. Tøm og vask
spildbakken i varmt
vand. Er der afløb i
spildbakken, hæld
sæbevand i og skyl
med rent vand.

Produktet smager tyndt

2. Vask undersiden
af tappehanerne
med en ren børste.
Montér udløbsstuds
og sirupsspreder
igen.

Årsager

Dårlig produktsmag

NB! Må ikke
maskinvaskes.

Problem

For varmt produkt

1. Afmontér udløbsstuds og sirupsspreder. Vask dem
i varmt vand og skyl
efter i rent vand.
Brug evt. en børste.

For lidt CO2 i produktet

Daglig rengøring - Husk vask hænder først

Løsning

Kulsyreflaske tom / lukket

Tilslut ny CO2 flaske / åbn for hanen på CO2 flaske
(se instruktion på bagsiden).

Tom sirupsboks

Tilslut ny sirupsboks (se instruktion på bagsiden).

Sirupskobling ikke
tilsluttet korrekt

Tilslut sirupskobling korrekt (se instruktion på bagsiden).

Der er ingen vandtryk /
vandhane lukket

Check årsag til manglende vandtryk / åbn vandhane.

Manglende strømforsyning
til tårnet

Check strømforsyning til tårnet. Er stikket i, el-kontakten tændt,
nøgleafbryder tændt og er sikringer i orden?

Siruppens holdbarhedsdato
overskredet

Kvittér på rød knap. Tryk på gul knap indtil grøn knap lyser konstant.

Glas er ikke rent

Brug kun regne glas.

Manglende rengøring
af sirupshaner

Rengør sirupshaner (se instruktion t.v.)

Køleren køler ikke

Check at der er fri lufttilførsel og luftadgang til/fra køler og
at temperaturen i det omgivende rum ikke overstiger 24 ⁰C.

Manglende
strømforsyning til køler

Check strømforsyning til køler. Er stikket i, el-kontakten tændt og
er sikringer i orden?

Kølerribber på køler er
ikke rene

Rengør køleribber med en børste, så de er fri for støv.

Hvis du stadig har problemer med anlægget, kan vores serviceteam hjælpe dig på hotline telefonnr.: +45 81 40 28 00

OBS! Skal der arbejdes på vandinstallationen i huset, er det vigtigt, at demontere vandtilslutningen og derefter
foretage en gennemskylning af vandrør, inden vandtilslutningen monteres og anlægget tages i brug.

