BRUKER/RENGJØRINGSINSTRUKS FOR JUBILEE SJOKOLADE DISPENSERE.

MIDI SJOKOLADE DISPENSER:
Plassering/tilkopling.
Plasser dispenseren på et flatt, stødig bord for å unngå at vannet skvulper over. Dispenseren
inneholder vann med temperatur opptil 100 grader C, og alvorlig brannskade kan oppstå ved
uforsiktig bruk.
Dispenseren må tilkoples jordet stikkontakt med min. 10 A sikring. Dispenserens
effektforbruk er 2000 watt.
Betjening.
Den frontdekslet kan lett fjernes ved å løfte det rett opp.
· AV / PÅ bryter er plassert i front av dispenseren. Sett bryteren i stilling 1 for å slå
dispenseren på. Det anbefales at dispenseren slås av i perioder uten tilsyn, (natt, helger,
ferier osv.).
· VASKEKNAPP. Benyttes for å skylle piskekammer, piskeblad og utløpstut rent etter
bruk.
· START BRYTER. Denne bryteren betjenes for å servere en kopp varm sjokolade.
· RØDT LYS : POWER ON. Varsler at dispenseren er slått på.
· RØDT LYS :LOW WATER. Varsler at det er for lite vann i vanntanken. Det må
etterfylles vann for at dispenseren skal kunne server sjokolade.
Daglig renhold.
· Før serveringen starter betjenes vaskeknappen, og 2-3 kopper med rent vann kjøres ut for
å rense piskekammer og utløpstut.
· Etter dagens servering er avsluttet betjenes vaskeknappen og vann kjøres gjennom
piskekammer til vannet er rent.
· Demonter dryppskål og drypprist og vask dette i godt varmt vann. NB!, ikke vask disse
delene i oppvaskemaskin.
· Tørk av maskinens front, spesielt området rundt piskekammer.
Ukentlig renhold.
· Tøm sjokoladebeholderen for sjokolade og rengjør beholder og stempel i godt varmt vann
tilsatt 2 % klor. Skyll grundig i varmt vann.
· Demonter piskekammer (drei mot venstre og trekk rett mot deg) og utløpstut og rengjør i
varmt vann tilsatt 2 % klor. Skyll grundig i vann.
· Vask området rundt piskeblad grundig med varmt vann.

·

Monter delene, og skyll grundig ved hjelp av vaskeknapp før servering starter.

·

NB!, sjokoladerester på sjokostempel, piskeblad og utløpstut kan medføre at dispenseren
ikke fungerer tilfredstillende.

Innstillinger.
Temperatur:
Dispenseren skal holde en temp. i vanntanken på mellom 92 og 96 grader C.. Justeringsskruen
for temperatur er plassert i front av maskin, rett over av/på knapp. Justering av temp. kan
fortas med en liten skrutrekker. Drei mot høyre for å øke temp., mot venstre for å senke temp.

Sjokoladestyrke:
Sjokoladestyrken blir innstilt av representanter for leverandør ved montasje, men det kan være
nødvendig å endre denne, f.eks ved endring av koppstørrelse.
Styrkejustering er plassert på høyre side av maskinen, bak et svart deksel, ca. 20 mm i
diameter. Fjern dekselet og benytt et langt skrujern (normal sporskrue ca 5 mm ), og drei mot
høyre for å øke styrken, mot venstre for å redusere. Husk at Midi sjokoladedispenser har
begrensing ved koppstørrelse ca. 2 dl.
Ved endring av sjokoladestyrke er det nødvendig å justere mengden av vann samtidig.
Justering av vannmengde:
Vannmengde i koppen justeres dersom sjokoladestyrken endres. For å endre vannmengde
fjernes det lille dekselet på maskinens høyre side, (over sjokoladejustering). Benytt samme
type skrutrekker som for sjokoladejustering. Drei mot venstre (motsatt av
sjokoladeregulering) for å øke vannmengde, mot høyre for å redusere.
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