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Installation

Etiketter monteras runt knapparna
Tryckknapp Artnr: 9599618B

1 Anslut dryckomaten till vattenledningen. Se til att
det finns avstängningsmöjlighet på vattenledningen.
Rekommendation Ballofix eller liknande.
2 Anslut väggkontakten
3 För att justera vattentrycket.
Dra ut hylsan och vrid tills tryckmätaren visar 2,5
bar. Tryck därefter in hylsan. (OBS! el och vatten
måste vara anslutet!) Tryck på valfri knapp för att
få genomströmning av vatten
4 Anslut vitopkopplingen till Bag-in-boxarna.
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Etiketter
9599425
9599429
9599438
9599445
9599447
9599446
9599448
9599449
9599422
9599439
9599444
9599441
9599420

CITRON/LIME
LINGON
ÄPPLE
SVART VINBÄR
FLÄDERBLOM
GRANATÄPPLE
HALLON OCH ARONIA
TROPISK
APELSIN/PASSION OSÖTAD
ÄPPLE OSÖTAD
ÄPPLE OSOCKRAD
APELSINDRYCK
VATTEN

För att komma åt inställning
av koncentrat och byte / reparation av magnetventil mm

Plasthuvens vinkelfäste

1. Lossa skruvarna i framkanten
Lyft försiktigt av plasthuven och....
Huv och Front med uttag för glas,
Rostfritt. Artikelnr: 9599566

2. ....vrid huven försiktigt och luta
den mot maskinens vänstra sida
så att kablarna inte skadas.

3 ....Lyft försiktigt bort bakgrunden (silver)
bakom loggan.

4. Lyft försiktigt ut hållaren med loggan.
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Inställning koncentrat
Inställning av koncentrat
med hjälp av liten skruvmejsel.
Skruva åt höger = svagare
Skruva åt vänster = starkare
Ejektorer med inställningsskruvar för koncentrat
Artnr: 9599612

Utloppsrör vatten

Vinkelkoppling ejektor
4-1/4 Artnr: 9599636
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Rep. / byte av magnetventil

Vid reparation / byte av magnetventiler och kopplingar mm.

Lossa 4 st skruvar och
lyft försiktigt ut fronten.
Front med uttag för
glas, rostfritt stål
Artnr: 9599565
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Kopplingar

Vattenslangar 4 mm
till ejektorerna
Artnr: 9599633
Vattenslang
4 mm
Artnr:
9599633

Magnetventiler
Artnr: 9599620

Vattenslang
8 mm
Artnr: 9599549
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T-kopplingar 3 st
med snabbkoppling
8-1/8 Artnr: 9599631

forts. kopplingar
Komplett Koncentratslang
(Silicon) med backventil &
Vitopkopping
Artnr: 9599534A

Koncentratslang av silikon
med backventil
Artnr: 9599534C

Vitopkoppling
Artnr: 750001

Bag-in-Box koppling=
Vitopkoppling
Artnr: 750001

Snabbkoppling
Tryck in röd ring dra samtidigt ut slangen.

Rak koppling, sitter på baksidan av
magnetventilen. 4-1/8
Artnr: 9599637
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Teknisk beskrivning
Fläkt

Ejektorer 3 st
Artnr: 9599612

3 st vinkelrör (blå) för
koncentratslangar
Artnr: 9599616

Vattenrör, rak koppling

Koncentratslang
(silikon)
Artnr: 9599534B

Magnetventiler 230 4 st
Artnr: 9599620

Termostat.
Inst.=alltid max
Artnr: 9599548
T-koppling 3 st
Artnr: 9599631

Elkabel

Kylpaket

Manometer
Artnr: 9599611

Teknisk data:
Mått:
Höjd 580 mm, bredd 290 mm,
djup 385 mm
230 volt, 1 fas.
360 W, 4 amp
Kylkapacitet 40l / timme
Vattenanslutning 3/8

Vattenregulator komplett,
Artnr:9599659
placerad utanför maskinen
vid vattenanslutningen
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Vattenanslutning 3/8
med snabbkoppling
50030 8-3/8
Artnr:9599630

Rengöring
Vid byte av Bag-in-Box spola igenom
systemet noggrant med varmt vatten.
Lossa samtliga BiB-kopplingar och lägg
slangändarna i en hink med varmt
vatten.
Tryck på knapparna en i taget och
spola igenom systemet.
Lägg BiB-vitopkopplingarna i hinken
med varmt vatten.

Det är mycket viktigt att hålla
slangar, ventiler och ejektorer rena
= förebygger driftstörningar
Torka av maskinen, använd fuktad trasa med lite diskmedel.
(Använd EJ ngn form av slipmedel).

Dra ut plattan med de fyra utloppsrören.
Artnr: 9599628B (Sitter fast med
magneter.) Kan maskindiskas.

Dra ut spillbrickan. Handdiska
behållaren. Rostfritt galler kan
maskindiskas
Spillbalja. Artnr: 9599538B
Rostfritt galler. Artnr: 9599538 A
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Tillbehör

Bag-in-Box ställ
För att få lutning på boxarna.
Bättre tömning.
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Felsökning
Tänk på:
att alltid placera Bag-In-Box 65321 Apelsindryck på översta hyllraden.
Gäller både i vagn och annan installation.
Apelsinkoncentratet är ngt trögflytande så vi får lite hjälp av
gravitationen med denna placering.

Felsökning:
1. Dryckomaten fungerar ej - se till att vattentrycket är på och att
elkontakten sitter i eluttaget.
2. Ingen syrup - skruva upp inställningsskruven på ejektorn.
3. Ingen syrup - kontrollera backventilen som sitter inne i silikonslangen, knacka på ventilen med lämpligt verktyg.
4. Ingen syrup - byt backventil.
5. Ingen syrup - lossa BiB-vitopkopplingen från slangen och lägg
slangänden i en hink med varmt vatten. Tryck på knappen och
spola igenom systemet.
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