ORKLA SENTOMAT UNITED
Innehåll: 1 st dispenserhus | 1 st lock | 1 st pump | 1 st manual | 2 st etikettsats

English version is available att www.orklafoods.se/utrustning

9597311K Pump komplett
9597319 Dom
9597313 Munstycke

9597312K Pumphus
11,5mm

9597314 Bottenventil

959730 Dom-clip

Beställ tillbehör och reservdelar på
www.orklafoods.se/utrustning alt
www.utrustning@orklafoods.se

FÖRE ANVÄNDNING

Samtliga pumpens delar ska diskas före användning.

Anslut påsen

Lägg en ny påse på ett plant underlag. Placera pumpanslutningens 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
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Lyft upp påse och pump med båda händerna. Låt påsen glida
ned i dispensern samtidigt som du styr in pumphuset i spåret
på insidan av dispenserns framkant. Kläm fast påsen med
påsklämman.

Sätt på locket

Håll handtaget i dess övre läge och styr in locket i bakkanten av
dispensern. Tryck till. Tryck sedan ner locket på framsidan tills
det snäpper på plats.

DEMONTERING INFÖR DISKNING
Lyft av locket

Lyft av locket genom att fatta tag i lockets pip och dra uppåt
samtidigt som du håller dispensern i ett stadigt grepp.
Lyft ur pumpen och den tömda påsen. Koppla bort pumpen
från den tömda påsen.
A

B

A Dra av domklippet
B Dra av domen
C Dra av munstycket
D Dra av bottenventilen

C

D

Diska

MONTERING EFTER DISKNING

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.

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.

BYTE AV DEKAL
Från insidan kan man lätt trycka av
dekalskyddet genom ett urtag.
Placera dekalen på den avsedda ytan.
Sätt tillbaka dekalskydddet genom att
först sticka in den nedre tappen på
dekalskyddet och sedan snäppa in den
övre tappen.

TILLBEHÖR FÖR MONTERING AV DISPENSERBAR

Montera dispenser på fotplatta

Placera dispensern på fotplattan och
styr in mot de fyra klackarna. Tryck
rakt ner, två ”klickljud” indikerar att
dispensern hakats fast i fotplattan.

Montera dispenserbar

Länkplattan kopplar samman dispensers till en dispenserbar.
Passa in foten i länkbrickans ena
spår och tryck till. Gör likadant med
dispenser nummer två.
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Håll och dra i dispenser B medan du
håller fast dispenser A för att dela på
dispenserbaren.
För att demontera dispensern från
fotplattan, greppa runt hela pipen och
dra uppåt samtidigt som du håller i
fotplattan med andra handen.

9815

Demontering

