HANDLEIDING DRANKENDISPENSER 12 Liter
Werking
Net als bij een koelkast dient
de stekker als hoofdschakelaar.
De schakelaars (8) aan de
voorkant zijn voor de bediening
van iedere afzonderlijke
roerstaaf.
De tijd die benodigd is om de
vloeistof te koelen is
afhankelijk van vele factoren
zoals de hoeveelheid drank, de
begintemperatuur e.d.

In werking stelling
Voorbereiding en gebruik
1. Vul de bak (2) met maximaal 12 liter
2. Zet de schakelaar (8) op roerstaaf 1
3. Laat het apparaat zelfs ’s nachts werken. Het koelsysteem stopt
wanneer de gewenste temperatuur bereikt is.
4. We raden aan het verdamptoestel (4) ondergedompeld te houden,
voor een optimale werking en de roerstaaf niet stop te zetten zolang
de bak nog niet leeg is.
Montage van de bak
1. De eenheid met de hendel (11) in open positie plaatsen
2. De afvoerbuis (6) op zijn plaats brengen en vastdraaien
3. De pakking van het verdamptoestel (7) op de bak (2) monteren
4. De bak op het verdamptoestel (4) plaatsen en helemaal naar
beneden schuiven (vergemakkelijken door nr. 4 te bevochtigen)
5. De roerstaaf (3) op zijn plaats brengen
Demontage van de bak
1. Het deksel (1) van de bak verwijderen
2. De roerstaaf (3) verwijderen
3. De bak (2) verwijderen door deze op te lichten en uit de koepel van
het verdamptoestel te verwijderen
4. De pakking van het verdamptoestel (7) verwijderen
5. De kraan als volgt demonteren:
- druk de hendel (11) in om de schenkleiding (5) vrij te maken
- draai de afvoerbuis (6) los

Opheffen van storingen
Oorzaak van stilstand opsporen
De roerstaven draaien niet:
• Controleren of de schakelaars ingeschakeld zijn (positie 1)
• Het volgende controleren: de voeding via het stroomnet en de staat
van het netsnoer
Er lekt vloeistof uit de afvoerbuis:
• De soepele afvoerbuis (5) schoonmaken
• De soepele buis is geschikt voor voedingsmiddelen
Het apparaat wordt warm:
• Ventilatie is noodzakelijk voor een optimale werking van het
apparaat
• Controleren of de ventilatieopeningen (10) aan de voor- en
achterkant niet versperd zijn (vrije ruimte ca. 15 cm)
• Controleren of er stof ligt op het rooster van de condensator
toegang tot het rooster: de zijpanelen (9) demonteren
De drank is te warm:
• Zie hierboven (“het apparaat wordt warm”)
• In functie van de hoeveelheid frisdrank en de kamertemperatuur
moet u soms enkele uren wachten tot de juiste temperatuur wordt
bereikt.
• Als de temperatuur na stabilisatie nog te hoog is, de thermostaten
(12) instellen (één per bak, aanrader: gelijke instellingen)
Toegang tot de thermostaten: de zijpanelen (9) demonteren
• Het wordt afgeraden om 1 bak leeg te laten!!
- het ijs zet zich af op de verdampingspot (4) en de thermostaat
start snel, waardoor de compressor tot stilstand komt. De andere
bakken worden nu niet meer gekoeld.
- bakken altijd vullen met minimaal 5 cm frisdrank
Het apparaat werkt voortdurend zonder te koelen:
• Het niveau van de koelvloeistof is aangegeven op het typeplaatje
van het apparaat
• Het is absoluut verboden de koelgroep te reinigen en te vullen in
een lokaal dat niet voorzien is om deze gassen te regenereren.

Let op: de temperatuur van de frisdrank wordt geregeld door in de
fabriek ingestelde thermosstaten: deze instelling NIET wijzigen!!

