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Man trenger 3/8" kobling med utvendig gjenger, stoppekran. Vi anbefaler også å montere
Aqua Stopp.
Ved nytt røropplegg bør man tappe noen liter vann i en bøtte før maskinen tilkobles. Dette
for å hindre fremmedlegemer inn i magnetventilene.
Maskinen kobles til vannet. Innvendig på døren er det bryter til lys og av/på.
Skru av luftedeksel på høyre side av maskinen.
Trekk ned regulator skrue på vannregulatoren.
Tapp ut kaldt vann. Trykket skal ligge på 2,2 bar ved tapping.
Juster trukket ved å skru på regulatoren. Trykk den inn etter at trykket er riktig.
Legg en juiceboks på benken med åpning til slangen opp. Ta ut slangen og sett
overgangen i riktig stilling i kartongen. Punkter boksen ved å skru på overgangen til
slangen inntil du hører et ”knepp”.
Sett inn boksen i maskinen. Før slangen igjennom klemventilen ved trykke på ventilen slik
at den åpner. Pass på at den kommer helt inn. Sett kranen på slangen inn i ejektoren.
Trykk den på plass og åpne kranen.
Justering: Brix justeres deretter slik at blandeforholdet blir 11,7 eller slik at kunden er
fornøyd med smaken på juicen.
Merk maskinen med appelsin, vann og eple, og merk maskinen på innsiden av døren med
tlf nr. til KROGAB NORGE AS.

Opplæring av kunden:
Renhold
• Det medfølger en børste og en kost for renhold.
• Støvsug luftgitteret på maskinen 1 gang pr. mnd.
Daglig renhold av maskinen:
• Ta slangen ut av klemventilen og sprøyt varmt vann med flasken gjennom den. Trykk
samtidig ut og inn på ventilen.
• Sprøyt varmt vann inn i ejektoren.
• Vask spillbrettet.
• Hold et glass varmt vann under utløpet der juicen kommer ut. Tre børsten inn i utløpet fra
inne i døren og børst utløpet innvendig.
Bruk:
• Anbefal kundene å stenge kranen på juiceslangen ved stenging av kantinen/frokosten.
Viktig å lære opp kunden til å skifte bokser og punktere de riktig.
• 1 boks konsentrat gir 60 liter ferdig juice.
• Juicen oppbevares på tørr lager.
• Holdbarhet etter åpnet boks er 10-14 dager.
• Om juicen begynner å gjære vil boksen blåse opp. Tapp da ut juicen slik at i maskinen
ikke sprenges.
Diverse feil:
Det lekker juice:
• Da lukker ikke klemventilene helt. Skyldes at det er kommet juice i klemventilen. Skyll
klemventilen med kokende vann etter at slangen er tatt ut. Klem ut og inn på ventilen
mens du skyller.
Det kommer ikke juice:
• Kan skyldes det samme som ovenfor, eller at en av trykk-knappene ikke virker.
Det lekker vann fra utløpene:
• Kan skyldes at det er kommet noe i magnetventilene som sitter bak ejektorene. Ta ut
disse og blås og skyll de.
Kan ikke lukke døren:
• Kan skyldes at utløpene er kommet ut av stilling i forhold til ejektoren.

