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ÖVERSIKT & ANSLUTNINGAR
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KOPPLA IN EN BOX 
Öppna förpackningen och fäst anslutningen i 
stadigt i kartongen.

Anslut kopplingen genom att fälla över bygeln.

Öppna kopplingen genom att skruva åt bygeln.

Tryck och håll in primerknappen i ett par sekunder. 
Displayen växlar över till grönt och talar om att maskin-
en har gått över till primer/rengöringsläge.

Tryck på knapparna på framsidan av maskinen för att 
tappa ut koncentrat, fortsätt tills dess att produkten 
rinner klart utan luftbubblor.

Avsluta primerläget med en kort tryckning
på primerknappen.

EFTER NY ELLER BYTE AV BAG - TAPPA FRAM 
KONCENTRAT



Maskinen startar när du ansluter den till strömkälla, sladden finns på baksidan av maskinen. Tryckknappar som är 
aktiva lyser med ett vitt ljus, om servering av dryck ej är möjlig är knappen släckt.

Kylning av kylblock och kylskåpsdel

En kylkompressor kyler både kylblocket och kylskåpsdelen, kylblocket är prioriterat.

Programmering

På manöverpanelen, tryck och håll in knapparna ”P” och ”OK” samtidigt i fem sekunder. 
Med knapparna ”+” & ”-” justerar du i tur och ordning: 
- Kylblockets temperatur (På displayen visas Tb, temperature block) 
- Kylblockets temperaturintervall 
- Kylskåpsdelens temperatur (På displayen visas Tc, temperature chamber) 
- Kylskåpsdelens temperaturintervall 
Varje valt värde måste bekräftas med ett tryck på knappen ”P”. Om kylningen är avstängd visas på displayen ”COOL-
ING OFF”. Vid fel på någon av temperaturgivarna visas ”Tb Error” eller ”Tc Error”.

Servering av Dryck

Tryck och håll in respektive knapp för servering. Det går inte samtidigt att servera dryck från knapp 1 & 2, ej heller 
samtidigt från knapp 3 & 4, dock går det att samtidigt servera från knapp 1 & 4.

Rengöring av maskinen

Tryck in knappen ”P” i minst fem sekunder för att komma till programmeringsläget. Tryck på knappen ”P” upprepade 
gånger till läget ”Water Cleaning Cycle”. Starta detta rengöringsprogrammet genom att trycka på ”OK”. Vatten kom-
mer nu att sköljas genom tapparna 2,4 respektive 1,3 i vardera 10-sekunder. 
Ytterligare ett tryck på ”P” tar oss till nästa steg i menyn, som är rengöringsläget för pumparna, innan detta program-
steg måste inkommande syrupsslangar anslutas till varmt vatten. Vatten kommer nu att sköljas via pumparna genom 
tapparna 2,4 respektive 1,3 i vardera 15-sekunder.

Programmering av Dryck

Tryck in knappen ”P” i minst fem sekunder för att komma till programmeringsläget. Tryck på knappen ”P” upprepade 
gånger till läget Tap1 där du kan välja denna tappens olika lägen: OFF, WATER, JUICE eller MIXED. Med knapparna ”+” 
& ”-” kan blandningsförhållandet justeras mellan 40-100% för varje tapp. 
Blandningsförhållandet kontrolleras genom att tappa upp vatten och syrup separat och sedan jämföra volymen. För 
att tappa upp syrup separat i fem sekunder, tryck kort på knapp ”E”, för att tappa upp vatten separat i fem sekunder, 
tryck på knapp ”E” i 2-4 sekunder. Upprepa detta för varje tapp.

MENY - KONTROLLPANEL



Menyparametrar

P + OK 5sek. Programmering av kompressor 
P 10sek. Programmering av upptappning 
E 10sek. Upptappning Av/På 
- 10sek. Stänger av upptappning och kylning 
+ 10sek. Startar upptappning och kylning

P + OK Kylblock temperatur   Ändra med ”+”  ”-” Bekräfta med ”P” 
 Kylblock temperaturdifferens 
 Kylskåpsdel temperatur 
 Kylskåpsdel temperaturdifferens

P Upptappning av/på  Ändra med ”+” ”-” Bekräfta med ”P” 
 Kylning av/på   Ändra med ”+” ”-” Bekräfta med ”P” 
 Spolning Vatten   OK för att starta ”P” för att avbryta 
 Spoling Syrup   OK för att starta ”P” för att avbryta

Tapp 1    ”P” Bekräfta, ”OK”-Typ av upphällning ”+” ”-” Hastighet pump 
     ”E”-Kort ger 5 sek. syrup. ”E”-Lång 2-4sek. ger 5 sek. vatten 
 Tapp 2    ”P” Bekräfta, ”OK”-Typ av upphällning ”+” ”-” Hastighet pump 
     ”E”-Kort ger 5 sek. syrup. ”E”-Lång 2-4sek. ger 5 sek. vatten 
 Tapp 3    ”P” Bekräfta, ”OK”-Typ av upphällning ”+” ”-” Hastighet pump 
     ”E”-Kort ger 5 sek. syrup. ”E”-Lång 2-4sek. ger 5 sek. vatten 
 Tapp 4    ”P” Bekräfta, ”OK”-Typ av upphällning ”+” ”-” Hastighet pump 
     ”E”-Kort ger 5 sek. syrup. ”E”-Lång 2-4sek. ger 5 sek. vatten

MENY - PARAMETRAR



RENGÖRING SYRUPSLEDNING 
För att kunna spola rent syrupledningen med vatten 
måste först anslutningen dras loss från slangen och 
läggas i en hink med varmt vatten.

FÖRBEREDELSE FÖR SPOLNING AV SYRUPSLEDNING

Ett alternativ för att slippa att dra loss kopplingen från 
slangen vid varje rengöring är att klippa ut en koppling 
från en tömd Bag in Box och ansluta den på kopplingen.

I bägge fallen ska kopplingen eller slangen sänkas ner i 
varmt vatten. 
För att starta rengöringsprocessen - Se avsnittet 
rengöring på sidan Meny - Kontrollpanel eller se nedan:

Tryck och håll in primerknappen i ett par sekunder. 

Paneldisplayen ändrar färg till grönt och talar om att 
maskinen har gått in i primer/rengöringsläge.

Tryck på knapparna på framsidan av maskinen för att 
tappa ut varmt vatten genom produktledningarna.
(Notera att knapparna lyser med blått sken när maskin-
en är i rengöringsläge.)

Avsluta rengöringsläget med en kort tryckning
på primerknappen.


