
1. Montering av pump.

2

4

3

a
b

9599147
Pip
9599146
Backventil övre

9599145 Backventil nedre

9599143 
Låsring

9599144
       Dom
9599142
Pumphus

Ø11,5

Komplett lock
9599133 svart

9599149 Kåpa

Komplett hus
9599129 svart
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A eller B

9599134 Komplett pump

Placera Dom (9599144) i Pumphus (9599142). Lås fast domen genom att trycka på Låsring
(9599143) och sedan vrida runt. Tryck fast den Övre Backventilen (9599146) på Pumphu-
sets övre öppning så långt in som möjligt och tryck därefter på Pip (9599147). OBS! Kont-
rollera vid första användning att öppningarna på pipen och ventilen inte klibbat ihop.
Detta leder till utebliven pumpeffekt. Tryck i Nedre Backventil (9599145) i Pumphusets
nedre öppning. Denna ventil kan placeras olika beroende på produktens tjocklek. Då
tunna produkter (t ex dressing eller ketchup) pumpas ska bokstaven A placeras mot pilen
på Pumphuset. Då produkten är mer trögflytande eller har större partiklar (t ex senap
men även italiensk salladsdressing) ska bokstaven B riktas mot pilen, se bild. Avsluta
genom att fästa upp den Nedre backventilens två flikar på pumphusets motsvarande

2. Anslutning av Sentomatpåse®
Lägg en ny påse på ett plant underlag.
Placera spetsen på pumphusets anslutning
ovanför centrum av påsens ventil ring. Tryck
försiktigt men bestämt ner anslutningen
tills den snäpper på plats.

3. Placera Sentomatpåse® och pump
Lyft upp påse och pump med båda händer-
na. Låt påsen glida ner i dispenserhuset och
styr samtidigt in pumphuset, så att pipen
hamnar i sitt urtag på dispenserhuset.

4. Placering av lock
Håll handtaget i sitt översta läge. Styr in 
locket på baksidan genom att placera lockets 
bakre flik på insidan av dispenserhuset (a). 
Tryck sedan ner locket på framsidan tills det 
snäpper på plats (b). Kontrollera att pipen 
sitter upptryckt i locket. Tryck ner handtaget 
upprepade gånger tills produkten pumpas 
fram. Dispensern är nu färdig att användas.

5. Montering och demontering av kåpa för
dekalbyte och rengöring
Placera tummarna på kåpans räfflade ytor.
Tryck kåpan framåt och tag sedan av den från
locket. Dekalen klistras fast på ovansidan av
locket. Kåpan kan sedan återmonteras. Var
noga med att den snäpper fast ordentligt.

6. Avmontering av lock
Tryck in lockets nedre flik på baksidan och
lyft sedan upp hela locket.

7. Rengöring/ Koppla ur den tomma
påsen från pumphuset.
Demontera pumpen i motsatt ordning från
monteringen, se punkt (1). Rengöring av
pumpen rekommenderas vid varje påsbyte,
genom att alla delar diskas. Använd bifogad
borste.
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Justering av portionsstorlek. 
Portionens storlek går att justera. Ta g med 
hjälp av skruvmejsel eller dylikt av de två 
star-locken, på undersidan av locket, som 
låser sprintarna. Demontera mekanismens 
två delar och justera den mittersta sprintern 
(utan huvud) till önskat läge 1, 2 eller 3. Läge 
3 ger störst portion.
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