Handleiding Postmix Unit

VOOR HET AANZETTEN VAN DEZE UNIT:
ZORG ER VOOR DAT ER WATERDRUK OP DE UNIT STAAT!
Dit voorkomt doorbranden van de pomp.
Storingen voorkomen:
• Zorg dat de unit altijd met de aan / uit schakelaar in en uit geschakeld wordt.
• Postmix-unit eerst op de juiste manier aansluiten op de waterleiding.
• Zorg dat er voldoende waterdruk is voordat de postmix-unit aangezet wordt. Dit voorkomt het
vastlopen en/of doorbranden van de pomp.
• Zorg dat de waterbak van het koelelement in het midden van de unit goed gevuld is met water.
(deksel optillen om te controleren.)
Wat te doen bij storingen:
1. Controleer water aanvoer:
• Zit er een knik in de aanvoerslang?
• Staat de waterkraan open?
• Is er voldoende waterdruk?
• Staat de kraan op de filter open?
2. Controleer elektriciteit:
• Staat de aan / uit schakelaar aan?
• Zit de stekker in het stopcontact?
• Is er wel spanning op het stopcontact?
3. Controleer koolzuur:
• Staat de kraan op de koolzuurfles open?
• Is er voldoende koolzuurdruk?
• Staan de kleine kraantjes op de koolzuurmeter open?
4. Ontluchten:
• Met de tyrap binnen in de unit kan het systeem ontlucht worden.
Om een storing te verhelpen….
Zet de koolzuurfles dicht, en zorg dat er geen druk meer op het systeem staat door de twee
leidingen te ontluchten, of de flesaansluiting los te draaien.
Bij het pistool alle leidingen doorspoelen met water.
Hierna de koolzuurfles weer opendraaien.
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T = Sprite (7-up)
Q = Fanta
G = Cassis
D = Ice Tea
Water = Spa blauw
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Handleiding aansluiten postmix
Messing kraankoppeling klein
Messing kraankoppeling groot
Messing-Gardena verloopstuk
10 mtr. aanvoerslang met twee koppelingen
5 mtr. afvoerslang met één koppeling
Koolzuurfles
Postmix unit
Bar

€ 5,€ 3,50,€ 3,50,€ 3,50,€ 25,€ 25,€ 240,€ 2500,€ 1950,-

