
1. Montering av pump
Tryck ner Dom (9599062) i Pumphus (9599061). Fukta Domen för enklare montering. Säkerställ att Domen trycks hela
vägen ner i Pumphuset runt om. Anslut Slang (9599041) till Pumphuset. Låt piggarna på Pumphuset träffa hålen i
Slangen. Tryck sedan på Anslutning (9599042) på Slangen och låt inloppet på Anslutningen peka bakåt i motsatt riktning
från Pumphusets utlopp. För in Munstycke (9599043T) i utloppet på Pumphuset och haka på Munstyckets hängsle på
Pumphusets motsvarande pigg. För på Domclip (9599068) underifrån så att den håller fast Dom till Pumphus. Låt
Domens undre flik träffa motsvarande hål i Domeclip. För att pumpa tjocka produkter (t.ex. majonnäs) kan öppningen av
Munstycke ökas genom att klippa av toppen.

2. Anslutning av påsen
Lägg en ny full påse på ett plant underlag. Placera Anslutningens spets ovanför
centrum av påsens ventilring. Tryck försiktigt men bestämt ner anslutningen i
ventilen tills den snäpper på plats.

3. Ladda dispensern
Håll Pump och påse med båda händerna. Låt påsen glida ner i behållaren och
styr samtidigt in Pumphusets spår i pumpfästena i behållaren. Fäst upp påsens
överkant i de två klämmorna invändigt i behållarens bakkant. Detta för att
påsen alltid skall hållas i en upprätt position så att god tömning kan
säkerställas.

4. Lägg på locket
För att lägga på Locket (9599074), håll Trycket i sitt övre läge och styr in de två
piggarna bak i Locket i motsvarande hål i behållaren. Släpp sedan ned Lockets
framkant och låt det centrera över Pumphuset.

5. Rengöring
Ta av Domclipet och lösgör sedan Domen från Pumphuset genom att dra i
fliken. Ta av Slangen från Anslutningen och Pumphuset genom att dra och
samtidigt vrida. Dra av Munstycket efter att ha tagit bort öglan från piggen på
Pumphuset. Pumpen skall rengöras ofta, helst dagligen.
Demontera samtliga delar enligt instruktionen och handdiska noggrant i
diskmedel. Använd bipackad borste till rördelarna. Alla delar skall vara visuellt
rena efter diskning. Alla delar läggs sedan i desinfektionsmedel under ett par
timmar. Rek. desinfektionsmedel: Desisoft ytdesinfektion
Sköljes noggrant och återmonteras. Vid behov kan Plastinsatsen (9599076)
lyftas ur och rengöras. Även Spillplåt (9599077) framför dispensern kan hakas
av rakt upp för att rengöras.

För service och beställning av reservdelar besök : 
Orkla Foods Sverige Restaurang och Storhushåll Servicecenter 
www.orklafoods.se/utrustning eller ring 020-121080.
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 VERKTYGSLISTA

• Tummstock el. liknande mätdon
• Märkpenna
• Stjärnskruvmejsel
• Fast nyckel 8 mm
• Borrmaskin
• Borr (3,6 mm, 5,1 mm och 10mm)
• Plåtsax
• Sticksåg
• Bågfil (alternativt hålpunch med
  Ø33 eller nibbler om finnes)
• Fil halvrund
• Förlängningssladd
• Vattenpass

Framifrån

Spillplåt Mutter
Bricka
O -ring 

1. Ställ ner de tre enheterna med plastinsats 9599076 imonterad i det i förväg gjorda hålet (ca 425x125mm), se bild 1A.
2. Placera enheterna där de skall fixeras. De två yttre ställes mot ytterkanterna i hålet.
3. Markera med penna i de tre hålen där skruvar för att hålla fast dispensrarna i bänken skall sitta. Två i bakkant och ett

i framkant inne i dispensern, se bild 1B.
4. Ta av slangen från en pump och sätt i pumpen i dispenserna där den skall sitta (se bruksanvisning). Markera var

centrum på inloppet på pumpen tar i bänken.
5. Lyft ur de tre enheterna och borra alla markeringar med 3,6 mm borr, se bild 1B.
6. Runt det 3,6mm hål du gjorde vid centrum på inloppet på pumpen borra med 10 mm borr och gör ett urtag i bänken

med t.ex. plåtsax, sticksåg, nibblar eller hålpunch så att pumpens slang går fri. Var noga med att grada kanterna runt
detta urtag så att slangen vid dit- och bortplockning av pumpen inte skadas, se bild 1C.

7. Skruva fast dispensern med de tre plåtskruvarna (4,2x13mm). OBS! Tillse att inte plåtskruven i framkant sticker ut med
sin vassa ände på undersidan. Om den gör detta så använd den bifogade M5x16 skruven och låsmutter. Hålet i bänken
måste då borras upp till 5,1mm.

8. Fäst upp de tre fästblecken för spillplåtarna rakt under respektive dispenser i samma höjd (ca 17cm under utloppet på
pumpen). Borra med 5,1mm borr och använd vattenpass för att rikta, se bild 2. Haka i spillplåten ovanifrån och spänn
åt muttrar så att spillplåtarna sitter lagom hårt. Spillplåten ska med lätthet gå att ta av vid daglig rengöring.

Fästbleck

170mm
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Modul med be�ntligt hål (utgång-

9 st hål Ø3,6mm

3 st hål Ø10mm

Urtag för slang

Uppifrån

Korrekt monterad Sentomat®

För service och beställning av reservdelar besök: 
Orkla Foods Sverige Restaurang och Storhushåll Servicecenter 
www.orklafoods.se/utrustning eller ring 020-121080.




