
ORKLA SENTOMAT® DUBBEL 
Dispensing System för Ketchup, Senap och Dressing 

Art/Item no. 9599060K

Innehåll: 1 st dispenserhus | 1 st lock | 2 st pumpar | 2 st plastinsatser  

2 st påsklämmor | 1 st manual | etikettsatser

www.orklafoodsolutions.se/utrustning

ORKLA SENTOMAT UNITED
MED FOTSTÖD OCH LÄNKPLATTA
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9599043-KDNY Munstycke

9599062-D Dom

9599068-D Dom-clip

9597314-DNY Bottenventil

FÖRE ANVÄNDNING
Samtliga pumpens delar ska diskas före användning. 

Anslut påsen
Lägg en ny påse på ett plant underlag. Placera pumpanslut-
ningens spets i centrum av påsens ventil. Tryck försiktigt men 
bestämt ner anslutningen tills den snäpper på plats.

Fyll pumpen
Tryck in domen med båda tummarna. Lätta. Pumpa tills röret 
fyllts med produkt precis fram till munstycket

Placera påse med pump i dispensern
Lyft upp påse och pump med båda händerna. Låt påsen glida 
ned i containern samtidigt som du styr in pumphuset i spåret 
på insidan av dispenserns framkant. 

Påsklämman
Fäst påsen med påsklämman. Detta för att påsen alltid ska hål-
las i en upprätt position så att tömningen blir så effektiv som 
möjligt.

9599061-KDNY 
Pumphus 11,5mm

9599064-KDNY Pump komplett 

Beställ tillbehör och reservdelar på 
www.orklafoodsolutions.se/utrustning

9597171-KD Påsklämma

9597171-D Plastinsats



DEMONTERING INFÖR DISKNING 
A Dra av domklippet
B Dra av domen
C Dra av munstycket 
D Dra av bottenventilen

MONTERING EFTER DISKNING 
Montera bottenventilen
Kräng yttersta delen av bottenventilen 
ut och in. Tryck in den i pumpröret, 
kräng tillbaka och dra fast de båda 
stropparna över tapparna.

Montera munstycket
Kräng den yttersta delen av munstycket 
ut och in. Tryck in det i pumpröret och 
kräng tillbaka.

Montera domen och domklippet
Montera domen och tryck till, speciellt 
där pilen visar så att inte luft sugs 
in i domen. Trä på klippet. Se till att 
domens gummitapp går igenom det 
avsedda hålet i domklippet.

Diska 
Pumpen ska rengöras ofta, helst 
dagligen. Demontera delarna enligt 
instruktionen ovan. Handdiska delarna 
noggrant i diskmedel. Alla delarna 
läggs i desinfektionsmedel under ett 
par timmar.
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Beställ tillbehör och reservdelar på 
www.orklafoodsolutions.se/utrustning
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