Bruker/rengjørings instruks for zengo juicedispensere

Express 4 versjon “extra”

TILKOPLING/PLASSERING
Elektrisk tilkopling
Zengo Express juice dispenser må tilkoples jordet stikkontakt 10 amp,
220 V. Forbruk er ca. 600 Watt.

Vanntilkopling
Røropplegget som dispenseren skal tilknyttes, må være min. 3/8”.
Dispenseren koples til via en 2 m. fleksibel slange med 3/4 ”
slangekopling. (leveres med dispenseren). Det må monteres stengekran
(min. 3/8”). lett tilgjengelig for betjening. I tillegg skal det monteres
automatisk vannstoppventil, (se avtale om dispenser).
Vannet skal stenges av når dispenseren ikke er i bruk, f.eks. over natten
eller i helg.
Min. vanntrykk på tilførselsledning må være 2 bar., mindre vanntrykk
kan påvirke maskinens ytelse. Unngå å kople maskinen til grenuttak som
samtidig betjener andre store forbrukere, som oppvaskemask. el.

Plassering
Maskinen er avhengig av luftgjennomstrømning, og må plasseres på en vannrett flate med min. 5 cm. fritt rom
over og på sidene, og min. 15 cm. fritt rom bak maskinen. Unngå å plassere maskinen tett inntil dispensere /
maskiner som utvikler varme.

BETJENING
Av/på bryter er plassert på innsiden av dør. Denne stenger for produktuttak, samt slår av lyset i front. Maskinens
kjølesystem forblir på.
4 serveringsknapper er plassert i front av maskin, en for hver
konsentratbeholder. Normalt vil maskinen være innstilt på ”Push and
hold”, dvs. drikk serveres så lenge knappen holdes inne.
Innstilling av mengde. Å stille om maskinen fra ”push and hold” til å
servere en forhånds-innstilt mengde er meget enkelt. Slå maskinen på,
lukk døren igjen. På dørfronten finnes en “flush” knapp, trykk oppe og
nede i dette feltet samtidig. (bilde).
Et kort lydsignal vil høres, og man kan nå betjene ønsket serveringsknapp
til riktig mengde er nådd. Slipp, og maskinen husker denne mengden til
den eventuelt blir nullstilt. Nullstilling skjer ved å betjene ”knappene” på
nytt, og trykk deretter kort på det aktuelle produktuttak.

Daglig / ukentlig renhold:
Flush/spyle funksjon: På Express Extra modellen finnes en ”flush”
funksjon.
Flushbryteren er plassert nede på venstre side av døren. (bilde). Trykk inn
flushknappen samtidig som du trykker på knappen for uttak. Maskinen
flusher vann gjennom utløp og pumpe så lenge knappen holdes inne.
Flushing av alle 4 uttak må utføres hver dag ved avsluttet servering.

SKIFTE AV KONSENTRATBEHOLDERE
Studer tegningen på innsiden av døren
Ta tak samtidig oppe på beholderen og i pumpetut (nozzle). Trekk
beholderen rett ut. Gjør rent rundt vanntut og pumpeholder med en
ren, fuktig klut. Tørket, gammel juice i dette området kan gjøre bytte av
produktbeholder meget vanskelig.
Ta produktet ut av fryseren og la det tine i romtemperatur eller kjøleskap.
Påse at konsentratet er helt tint før det settes i maskinen. Rist beholderen
kraftig. Ta av plasthetten som dekker pumpetut og påse at merket ”push”
peker mot deg når beholderen settes inn i maskinen. ”styr” pumpetuten
på plass på vannuttaket og press beholderen helt inn. Lukk døren igjen og
tapp litt produkt slik at pumpen fylles med konsentrat.

RENHOLD
På dispensere som er utstyrt med flushbryter må det å kjøres vann gjennom pumpesystemet hver dag ved
avslutning av servering.
I tillegg vaskes pumpeområdet, dør og betjeningsbrytere daglig. Dryppskål og drypprist vaskes i varmt vann,
(NB!, skal ikke i oppvaskemaskin.)
En gang for uken taes alle konsentratbeholdere ut av maskinen og kjølekammeret vaskes med en godt fuktig
klut. Se etter at vanntuter er rene og fri for produktrester. Bruk en tannstikker eller lignende for å fjerne rester av
produkt i pumpeholder, og i vanntuten, hvor der kan bygge seg opp juicerester.

FILTER
På Express 4 er det plassert et stålfilter bak dryppskålen. På Express 2 er det plassert en filtermatte på ryggen
av dispenseren.
Minimum hver 14 dag. (eller oftere ved behov) taes filteret av, (trekkes rett opp av holderne), spyles under rent
vann og ristes tørt før det settes tilbake på maskinen. Dispenseren er avhengig av god luftilgang for å fungere.
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