BRUGER MANUAL

BUNN SLUSH ICE
Slush ice bliver mere og mere populært hos børn og unge, de elsker de mange farver og den
friske kolde smag. Det faktum at håndteringen af slush ice er nemt at betjene og den høje fortjeneste gør
at markedet for slush ice vokser meget kraftigt.
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INDLEDNING
Dette udstyr bruges til servering af drikke af granitatypen og kolde flydende drikke på bestilling fra adskilte tragte. Der er kun adgang
til betjeningskontakterne ved anvendelse af password.
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FORBEREDELSE AF INSTALLATIONSSTED
Dispenseren er meget tung. Anbring den på en solid disk eller hylde, der kan bære mindst 82 kg (180 lbs). Dispenseren er
kun beregnet til brug indendørs.
Der skal være mindst 15 cm (6”) plads bag dispenseren. Denne plads er nødvendig til luftcirkulation, fjernelse af
luftfilter og rengøring. Det anbefales at afsætte mindst 15 cm (6”) plads mellem siderne på dispenseren og væggen eller et andet
apparat.. Dispenseren fungerer bedre, hvis den ikke anbringes i nærheden af et varmelegeme. Afsæt noget plads, så dispenseren
kan flyttes i forbindelse med rengøring.
ELEKTRISKE KRAV
FORSIGTIG – Ukorrekt elinstallation medfører beskadigelse af komponenterne. Alt elarbejde angivet nedenfor skal udføres
af en aut. elinstallatør.
Model ULTRA-2. Denne dispenser er udstyret med et fastmonteret ledningssæt og kræver en 2-trådet, jordforbundet, individuel,
enfaset grenledning beregnet til 120 V AC, 15 ampere, 60 Hz. Tilslutningsstikket skal være af typen NEMA 5-15R. (Der henvises
til datapladen vedr. specifikke elektriske krav.)
Model ULTRA-2A. Denne dispenser er udstyret med et fastmonteret ledningssæt og kræver en 2-trådet, jordforbundet, individuel,
enfaset grenledning beregnet til 230 V AC, 10 ampere, 50 Hz. (Der henvises til datapladen vedr. specifikke elektriske krav.)
BEMÆRK - Bunn-O-Matic anbefaler, at der ikke bruges nogen form for forlængerledning i forbindelse med disse dispensere.
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INDLEDENDE OPSTILLING
FORSIGTIG - Dispenseren er meget tung! Udvis forsigtighed ved løft eller flytning af den. Sørg for, at der er mindst to personer til
at løfte eller flytte dispenseren.

________________________________________________ y, ____________ y, _____

1.

Anbring dispenseren oven på en solid disk. Der skal være et frit rum på mindst 15 cm (6,0") bag dispenseren. For at sikre optimal
drift skal du sørge for, at der ikke blæses varm luft fra omgivende maskiner på ULTRA -2.
BEMÆRK – Dispenseren skal være i vater eller lidt sænket på forkanten for at fungere korrekt.

2.

Fjern alle emballeringsmaterialer og også kompressorens understøttende ringbolt, køletromle- understøtninger, mærkaterne
“Do Not Lift Here” (Løft ikke her) fra køletromlerne og mærkaterne “Rinse Before Using” (Skyl inden brug) fra hver tragt.
For modeller uden PAF (Powder Auto-Fill™) (Automatisk opfyldning af pulver) skal du fortsætte til trin 7.

3. Fjern bageste plastprop
fra pyntelisten mellem tragtdrypbakkerne, og løsn
skruerne på sneglens motordæksel.
.

6. Anbring RCA-ledningen i basisenheden på ULTRA. Fortsæt
med trin 7 til 12.
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4. Anbring PAF-platformen oven
på motordækslerne, og monter
støttestangen i hullet på pynte-

5. Tilspænd støttestangen fra oversiden på platformen. Stram motordækslets skruer til igen.

listen.

7. Monter hver tragtpakning
over flangen på bagsiden af
køletromlerne som vist.

8. Tryk pakningerne forsvarligt
på plads.

INDLEDENDE OPSTILLING (FORTSAT)

9. Ret snegleakslen ind efter
den flade ribbe på sneglen.
Skub sneglene så langt ind som
muligt, og drej dem, så den flade
ribbe vender opad.

12. Skub dem på plads, og tryk dem
ned, til tragtlåsestemplerne klikker på plads.
For modeller uden PAF skal du
gå videre til trin 15.
(Fortsæt til trin 17.)

15. Anbring lågene på tragtene. Løft
dem en lille smule, og skub dem
frem eller tilbage med henblik på
påfyldning.
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10. Monter sneglens næsebøsningen på
11. Skyl tragtene grundigt, og
på forreste inderside af tragten.
monter dem over sneglene
og køletromlerne.

13. For modeller med PAF skal
niveausonderne monteres i
spalterne øverst på bagsiden
af PAF-tragterne..

16. Tilslut tragtlågelampens
ledninger.

14. Monter PAF-enheden på platformen,
og slut netledningen til platformen.
Slut platformens netledning
til en velegnet stikkontakt. (Der henvises
til PAF-vejledningen for vandtilslutninger.)

17. Monter drypbakken.

BETJENINGSKONTAKTER
Der er fem af disse kontakter til brug ved betjening af dispenseren.

1.

kontakt (øverste venstre hjørne på betjeningspanelet)

Denne kontakt er TÆND/SLUK-vippekontakten, der tænder for dispenseren og lcd-displayet. I tilstanden TIL skiftes der til
stadighed mellem dato og tidspunkt undtaget under programmering.

2.

(nederste venstre hjørne)
Denne bruges til at indstille venstre sides sneglemotor til AUGER ON (SNEGL TIL), AUGER OFF (SNEGL FRA) eller AUGER
REFILL ON (GENOPFYLDNING AF SNEGL TIL). (Genopfyldning er kun gældende, hvis denne funktion er installeret.)

3.
(nederste venstre hjørne)
Denne bruges til at indstille venstre sides isstyring til OFF (FRA), ICE (IS) eller CHILL (AFKØL).

4.

(nederste højre hjørne)
Dennes bruges til at indstille højre sides sneglemotor til AUGER ON (SNEGL TIL), AUGER OFF (SNEGL FRA) eller AUGER
REFILL ON (GENOPFYLDNING AF SNEGL TIL). (Genopfyldning er kun gældende, hvis denne funktion er installeret.)

5.
(nederste højre hjørne)
Denne bruges til at indstille højre sides isstyring til OFF (FRA), ICE (IS) eller CHILL (AFKØL).
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PROGRAMMERING
Ved hjælp af det menubaserede display på dispenserens forside er operatøren i stand til at ændre eller
modificere forskellige parametre som f.eks. drikkens konsistens og indstille TÆND/SLUK-tidspunkterne for
dag/nat. Operatøren bliver også mindet om at kontrollere forskellige periodiske servicefunktioner eller får endda vist
en trinvis rengøringsrutine. Der er også mulighed for at tilbageføre alle ændringer til fabrikkens
standardindstillinger.
Adgangen til de fleste betjeningssekvenser kan beskyttes med password, så kun kvalificeret personale kan
foretage ændringer.
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PROGRAMMERINGSKONTAKTER
For at få adgang til programmeringstilstand og rulle gennem de forskellige funktionsskærmbilleder skal man
bruge de skjulte programmeringskontakter. Der er tre af disse kontakter til brug ved indstilling af dispenseren.
1.
I/O-kontakt (øverste venstre hjørne på betjeningspanelet)
Denne kontakt er TÆND/SLUK-vippekontakten, der tænder for dispenseren og lcd-displayet. Kontakten bruges
også som backup-kontakt i menutilstand.
2.
“GOURMET” (midt under displayet)
Tryk på denne kontakt, og hold på den i 5 sekunder for at få adgang til menufunktionsfortegnelsen. Kontakten
bruges også som ”NÆSTE” til at rulle gennem funktionerne.
3.
“ULTRA” (til venstre under displayet)
Når man på baggrund af et menuvalg anmodes om at svare ja eller nej, bruges knappen “ULTRA”
til at svare “NEJ” eller (-) minus.
4.
“ICE” (til højre under displayet)
Når man på baggrund af et menuvalg anmodes om at svare ja eller nej, bruges knappen “ICE” til at
svare “JA” eller (+) plus.
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PROGRAMMERING AF DISPENSEREN
Under normal drift skiftes der kontinuerligt mellem dato, tidspunkt og serienummer. De følgende funktionsskærmbilleder vises i
den rækkefølge, de bliver vist på menudisplayet. Hvert skærmbillede rummer anvisninger og procedurer til programmering af
dispenserens forskellige funktioner.
SKÆRMBILLEDET HJEM
Viser TID, DATO, SERIENUMMER og AKTIVITETSNUMMER, der skiftes imellem kontinuerligt.

10:45:30 AM
fra

JAN. 25, 2005
fra
fra

fra

ULTR027930
fra

AN000001
fra

fra

fra

MENUFUNKTIONSFORTEGNELSE
Tryk på den skjulte kontakt GOURMET, og hold på den i 5 sekunder for at indlæse menufunktionsfortegnelsen.
Skærmbillederne på næste side er i den rækkefølge, de bliver vist på menudisplayet. Ved at trykke NEJ
("ULTRA") eller NÆSTE (“GOURMET") bevæger du dig fremad til næste funktion. Ved at trykke på TÆND/SLUK
("I/O") går du tilbage til det forrige skærmbillede. Efter timeout på et minut føres du tilbage til skærmbilledet Hjem.

JAN. 25, 2005
fra
fra
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MENUFUNKTIONSFORTEGNELSE (fortsat)

RENGØRINGSGUIDE?
NEJ
JA

INDSTIL DATO TID?
NEJ

(+)

6 MÅNEDERS FV
(-)

FRA

(+)

KONTAKTER
(-)

TIL

(-)

(+)

JA

INDSTIL PASSWORD 0
(-)

NÆSTE

NÆSTE

(-)

(+)

(+)

FRA

NÆSTE

NEJ

(+)

(+)

GRÆNSE

(+)

JA

JA, JUSTER TYKKELSE (NÆSTE

GENSKAB STANDARDINDSTILL?

JA

(+)

250 H GENOPFYLD 155
(-)

GRÆNSE

INDSÆT AKTIVITETSNR.

(-) DEAKTIVERET (+)
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FV AFSLUTTET?

)

TILFØJ BESKED

NEJ

JA

NEJ

250 V GENOPFYLD 155
(-)

JA

INDSTIL SPROG?

DAG TIL RENGØRING FRA (-)

TEST GENOPFYLD?
NEJ

NEJ

AFRIMNINGSMINUTTER

INDSTIL NATTID
FRA

TEST SNEGLE?

PASSWORD 0

JA

(-)

INDSTIL TYKKELSE?
NEJ
JA

AN000000

(+)

Rengøringsguide
Denne funktion fører operatøren gennem en rengøringsproces på ni trin, når der svares JA (“ICE”). Tryk på GOURMET for
at få vist næste rengøringsanvisning.
Når der gås til denne tilstand, SLUKKES kølesystemet automatisk. Efter trin, hvor tragtene aftømmes, SLUKKES
sneglene. Der bliver vist tre beskeder efter at have passeret den sidste rengøringsanvisning: AFSLUT/NÆSTE, VENT, ULTRA
VERSION #__.__.

RENGØRINGSGUIDE?
NEJ

JA

AFTØM TRAGTE

FJERN TRAGTE

VASK OG RENGØR

NÆSTE

SNEGLE & PAKNINGER

ALLE DELE

TRIN 2

TRIN 3

VASK DRYP-

GENINSTALLER

TRIN 1
VASK FRYSE-

BAKKE

RØR

TRIN 5

TRIN 4
GENINSTALLER
SNEGLE AUGERS

GENINSTALLER
TRAGTE & LÅG

TRIN 8

TRIN 7

AFSLUT
NÆSTE

9

VENT

TRAGTPAKNINGER

TRIN 6
GENOPFYLD MED
PRODUKT

TRIN 9

ULTRA II
VERSION # __.__

Indstil konsistens
Denne funktion gør det muligt for operatøren at indstille isens konsistens eller drejningsmoment for hver snegl,
når der svares JA (“ICE”). Der bliver vist to skærmbilleder for venstre og højre. Operatøren kan rulle gennem et udvalg på
mindst 1 (ULTRA) og maks. 16 (ICE). Fabriksindstillingen er 10.

INDSTIL TYKKELSE?
NEJ

MIN VENSTRE 9 MAKS
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JA

MIN HØJRE 5 MAKS

Test af snegle
Denne funktion tester hver sneglemotors drift frem og tilbage. Venstre snegl vises først. Tryk på den skjulte kontakt ICE for at
skifte mellem FRA, FREMAD og TILBAGE. Tryk på den skjulte kontakt GOURMET for at gentage fremgangsmåden for højre
sneglemotor. Efter et minut vendes der tilbage til skærmbilledet Hjem

TEST SNEGLE?
NEJ
JA

TEST VENSTRE SNEGL
NÆSTE FREMAD

TEST VENSTRE SNEGL NÆSTE

TEST VENSTRE SNEGL

FRA

NÆSTE TILBAGE

Vælg NÆSTE for at gentage processen for test af højre snegl.
Indstil tidspunkt/dato
Ved at vælge JA (ICE) kan operatøren indstille DATO (ÅÅ MM DD) og TID (TIM MIN SEK) til visning på skærmbilledet Hjem.

INDSTIL DATO TID?

NEJ
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JA

ÅR 2005
(-) NÆSTE (+)

MÅNED 1
(-) NÆSTE (+)

TIME 10 AM
(-) NÆSTE (+)

MINUT
45
(-) NÆSTE (+)

MÅNEDSDAG 25
(-) NÆSTE (+)

SEKUND
30
(-) NÆSTE (+)

Password
Fra dette skærmbillede skal operatøren kende passwordet for at kunne fortsætte til de øvrige funktioner. Skalaen går fra 0 –
9999, og fabriksindstillingen er 0.

PASSWORD 0
(-) NÆSTE (+)

Indstil sprog? (De nyeste dispensermodeller)
Ved indstilling af sprogindstillingstilstand kan operatøren rulle gennem en liste over sprog gemt i softwaren og vælge et til
visning af beskeder.

Indstil sprog?
NEJ
JA

ENGELSK
(-)
VÆLG
(+)

SKIFT SPROG?
ER DU SIKKER?
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ESPANOL
(-) SELECCIONE (+)

SKIFT SPROG?
NEJ
JA

Indstil nattid/Indstil dagtid
Indstilling af tilstanden Dag/Nat gør det muligt for dispenseren at ”lukke ned” uden for åbningstiden. De nederste hjørner,
der viser “ICE”, skifter til “CHILL” (AFKØL) i nattilstand. I nattilstand bliver produktet holdt afkølet ved en temperatur på under 2° C
(35° F). Visningen “ICE” vender tilbage ved afslutning af nattilstand. Med “OFF” (FRA) i form af indstilling på 12:00 AM kan
operatøren rulle gennem de ønskede tidspunkter for natindstillingstilstand fra start til slut. (På nogle tidligere modeller vises ordet
“DEAKTIVERET” i stedet for ordet “FRA”).

INDSTIL NATTID

INDSTIL DAGTID

(-)

(-)

FRA

(+)

FRA

(+)

NATTIDSTILSTAND
AFKØL

AFKØL

Med denne funktion kan maskinen afrime produktet under dagtidsdrift. Ved indstilling af afrimningsminutter vælges
afrimningsperioden. Ved indstilling af fryseminutter vælges frysetiden mellem afrimningsperioder. Hvis de er aktiveret, fungerer
disse tilstande på et hvilket som helst tidspunkt, når maskinen er i dagtilstand. Maskinen forbliver automatisk i frysetilstand i 2
timer efter aktivering fra nattidstilstand. (Denne funktion var ikke til rådighed på nogle af de tidligere modeller).

AFRIMNINGSMINUTTER
(-)

FRA

(+)

FRYSEMINUTTER
(-)
60
(+)
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Forebyggende vedligeholdelse afsluttet?
Denne funktion bruges til at nulstille en påmindelsesbesked ”Preventive Maintenance Due“ (Forebyggende vedligeholdelse
skal foretages) hver 6. måned. Maskinen lukker ikke ned, hvis denne opgave ikke udføres. Når opgaven er udført, og
beskeden besvares med JA (ICE), bliver tidspunkt og dato for gennemførelse af en ny periode på seks måneder registreret.
Denne funktion kan DEAKTIVERES ved at trykke på den skjulte kontakt (-) ULTRA. (På nogle tidligere modeller vises ordet
“AKTIVERET” i stedet for ordet “TIL”).

FV AFSLUTTET?
NEJ
JA

6 MÅNEDERS FV
(-)

14

TIL

(+)

Dag til rengøring Fra (tidligere Dage....Deaktiveret)
Denne funktion gør det muligt for operatøren at programmere en rengøringsplan fra 1 til 14 dage. Standardskærmbilledet er 0
eller DEAKTIVERET. Ved valg af – eller ULTRA viser skærmbilledet Dage til rengøring. Når der er valgt antal dage, viser
skærmbilledet to funktioner, KUN RENGØRINGBESKED eller RENGØRINGSSPÆRRING. På den valgte dag skifter displayet
mellem DATO & TID og RENGØRING FORETAGES I DAG. Dispenseren låser i nattilstand ved midnat, hvis
“Rengøringsspærring” aktiveres. For at nulstille beskeden “Rengøring foretages i dag” skal der udføres to funktioner. Enten skal
der slukkes for dispenseren ved hjælp af kontakten I/O (TÆND/SLUK), så rør og køletromler opvarmes til mere end 10° C (50° F),
eller også skal der rulles til Rengøringsguiden og udføres rengøring. Rørene opvarmes til over 10° C (50° F) ved rengøring med
varmt vand, hvorefter beskeden slettes.
BEMÆRK: Beskeden “RENGØRING FORETAGES I DAG” og “RENGØRING FORETAGES NU” kan tilpasses på de nye
modeller af maskinen. Alle brugere bør trænes i kendskab til maskinens rengøringsbehov, når den brugerdefinerede besked vises
på displayet.
DAG TIL RENGØRING FRA
(-)
NÆSTE
(+)

DAGE TIL RENGØRING 14
(-)
NÆSTE
(+)

RENGØRINGSSPÆRRING
(-)
NÆSTE
(+)

KUN RENGØRINGSBESKED
(-)
NÆSTE
(+)

Nyeste dispensermodeller

ÆNDRING AF BESKED?
NEJ

RUL GENNEM ALFA
NÆSTE-NÆSTE BOGSTAV

GEM?
NEJ
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REDIGER

JA

JA

(BESKED)
RULNING GENNEMFØRT NÆSTE

TILPASNING AF BESKEDOPSÆTNING FULDFØRT.

Konsistensjusteringslås
Dette er en valgmulighed til låsning af Konsistensindstillingsfunktionen ved at vælge + (JA) eller - (NEJ).
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JUSTER TYKKELSE, JA

JUSTER TYKKELSE, NEJ

(-)

(-)

NÆSTE

(+)

NÆSTE

(+)

Kontakter aktiveret
Denne funktion gør det muligt for operatøren at spærre berøringspladen. Ved valg af + (TIL) er der ingen tidsforsinkelse
på kontakter bortset fra den midterste skjulte kontakt (GOURMET). Ved valg af - (SPÆRRING) tilvejebringes der 5 sekunders
holdetid til aktivering af berøringspladen og et tidsrum på to minutter fra aktivering af den sidste kontakt til at foretage justeringer, inden
der returneres til hviletilstand (5 sekunders holdetid). (På nogle tidligere modeller vises ordet “AKTIVERET” i stedet for ordet
“TIL” og ordet ”DEAKTIVERET” i stedet for ordet ”SPÆRRET”).

KONTAKTER
(-)
TIL (+)
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KONTAKTER
(-) SPÆRRET (+)

Genopfyldningsgrænse (Kun de nyeste dispensermodeller med genopfyldningssæt installeret)
Denne funktion gør det muligt for operatøren at justere genopfyldningsgrænsen afhængig af, hvilket produkt
der serveres.

250 L GENOPFYLD 155

250 R GENOPFYLD 155 (-)

(-) GRÆNSE (+)

GRÆNSE (+)

TEST GENOPFYLD?
NEJ

JA

AKTIVER VENTIL
VENSTRE UDFØRT HØJRE
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Tilføj beskeder aktiveret (de nyeste dispensermodeller)
Denne funktion gør det muligt for operatøren at generere en Tilføj besked, der bliver vist afvekslende med beskeder på
skærmbilledet Hjem.

TILFØJ BESKED

TILFØJ BESKED

(-) DEAKTIVERET (+)

(-) AKTIVERET (+)

ÆNDRING AF BESKED?
NEJ

RUL GENNEM ALFA
NÆSTE-NÆSTE BOGSTAV
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JA

(BESKED)
RULNING FORETAGET NÆSTE

GEM?

TILFØJ BESKED

NEJ REDIGER JA

OPSÆTNING AFSLUTTET

Indtast aktivitetsnummer
Dette er funktionen til indstilling af aktivitetsnummer fra 0 til 999999 (fabriksindstillingen er 0). Det kan bruges til at spore brug og
service på den enkelte maskine inden for en gruppe.

INDTAST AKTIVITETSNR.
AN000000

Indstil password
Dette er funktionen til indstilling af password fra 0 til 9999 (fabriksindstillingen er 0). Når der er indstillet et password, har
operatøren kun adgang til de første fire funktioner: Rengøringsguide, Indstil konsistens, Test snegle og Indstil dato & tid.

INDSTIL PASS WR
0 (-)
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NÆSTE

(+)

INDSTIL PASS WR 9999
(-)

NÆSTE

(+)

Genskab standardindstillinger?
Hvis der svares JA (ICE), fører denne funktion dispenseren tilbage til de forindstillede
fabrikskonstanter.
1. Indstil konsistens? 10
2. Indstil nattid - DEAKTIVERET
3. Indstil dagtid - DEAKTIVERET
GENSKAB STANDARDINSTILLING?
4. 6 måneders FV - AKTIVER
5. Dage....deaktiveret - DEAKTIVERET
NEJ
JA
6. Momentjusteringslås - JA
7. Kontakter aktiveret - AKTIVERET
8. Indstil password - 0
9. H Genopfyldningsgrænse - 155
10. V Genopfyldningsgrænse - 155
11. Rengøringsbesked - NULSTIL
12. Tilføj besked - NULSTIL

GENSKAB STANDARDINDSTILLINGER

ER DU SIKKER?
NEJ

423

JA

Installationsdato
De følgende tre skærmbilleder ruller efter at have passeret funktionen ”Genskab standardindstillinger”. Installationsdato og
tidspunkt registreres, når der tændes for dispenseren i løbet af de første 100 timer. Installationsdato og tidspunkt kan ikke
nulstilles og gemmes i den permanente hukommelse.

INSTALLATIONSDATO

JAN. 20, 2005
3:55:25 PM
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ULTRA
VERSION NR.

__.__

TEMP & MOMENT
Tryk på de skjulte kontakter ULTRA og ICE, og hold på dem i 5 sekunder for få vist TEMP & MOMENT. Der skiftes
kontinuerligt mellem visning af temperaturen på hver køletromle og varmgastemperaturen. Sneglens moment vises
konstant. Tryk på de skjulte kontakter ULTRA og ICE, og frigør dem for at vende tilbage til skærmbilledet HJEM. Tilstanden TEMP
& MOMENT bruges typisk i forbindelse med service.

VIS
TEMP & MOMENT

0
36

0
36°

0
67

0
67° t

RENGØR FILTER
Det anbefales at rengøre luftfiltret hver måned. Hvis filtret tilsmudses, så der skabes et problem med høj temperatur, lukker
dispenseren ned, til der er udført service til udbedring af problemet.

BEMÆRK: Under vanskelige driftsforhold kan det vise sig nødvendigt med hyppigere rengøring.
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BRUG AF DISPENSEREN TIL PRODUKTER AF GRANITATYPEN
1. Løft låget en lille smule på den valgte tragt, og skub det tilbage for at få adgang til tragten.
2. Hæld det forblandede væskeprodukt i den valgte tragt.
3.

a. Tryk på kontakten

(TÆND/SLUK), og giv slip på den for at tænde dispenseren.

b. Tryk på venstre og/eller højre kontakt
(TÆND/SLUK), og giv slip på den/dem for at starte
sneglemotoren og aktivere aut. opfyldning, hvis det er relevant.

c.
Tryk på kontakten
(OFF/ICE/CHILL) (FRA/IS/KØLING), og vælg ICE (IS) for at starte
køleprocessen for den valgte tragt.
4. Vent, til væsken er frosset til den ønskede konsistens.
TIP - Bunn-O-Matic anbefaler, at produktet i dispenseren tøs op hver dag normalt natten over. Ispartiklerne bliver
for store, og det er vanskeligt at opretholde et ensartet produkt, hvis isen efterlades frosset i lange perioder.
Indstil til NATTILSTAND i nogle få timer hver nat, og vend så tilbage til DAGTILSTAND, når produktet er
blevet optøet tilstrækkeligt. Du kan se, at dispenseren er i NATTILSTAND, fordi displayet viser
NATTILSTAND.
BRUG AF DISPENSEREN TIL KOLDE FLYDENDE PRODUKTER
1. Løft låget en lille smule på den valgte tragt, og skub det tilbage for at få adgang til tragten.
2. Hæld det forblandede væskeprodukt i den valgte tragt.
3.

a. Tryk på kontakten

(TÆND/SLUK), og giv slip på den for at tænde dispenseren.

b. Tryk på venstre og/eller højre kontakt
(TÆND/SLUK), og giv slip på den/dem for at starte
sneglemotoren og aktivere aut. opfyldning, hvis det er relevant.

c. Tryk på kontakten
(OFF/ICE/CHILL) (FRA/IS/AFKØL), og vælg CHILL (AFKØL) for at
starte køleprocessen for den valgte tragt.
4. Vent, til væsken er afkølet.
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ANDRE ANBEFALINGER I FORBINDELSE MED BRUG AF DISPENSEREN
Uanset om der anvendes væskekoncentrat eller granuleret pulver, skal produktet blandes grundigt INDEN det
kommes i tragtene.

De bedste resultater i forbindelse med produkter af granitatypen opnås ved kun at bruge produkter med
en påviselig brix på 12 eller mere. Nogle produkter lader sig evt. anvende med en påviselig brix helt ned til 9.
Eksperimenter med andre produkter giver den bedste vejledning inden for dette område.
•
Hold det forblandede væskeprodukt afkølet. Dette nedsætter køle-/frysetiden i dispenseren.
Sørg for, at tragtene er fyldt helt op under spidsbelastningsperioder. Tilsæt forblandet væskeprodukt,
efterhånden som det bruges. Dette nedsætter køle-/frysetiden og sikrer, at du altid har produkt klar til servering.
Sørg for, at produktniveauet i tragtene er højere end sneglen. Ellers indfanges der luft i blandingen,
hvilket resulterer i en tåget, skummende konsistens.
Det kan evt. være en god idé at skrue ned for isstyringen for at forhindre, at ispartiklerne bliver for
store. Der henvises til Programmering af dispenseren på side 11 vedr. indstilling af konsistens.
Nogle produkter fryser ved en lavere temperatur end andre. Du kan evt. konstatere rim eller is på tragtene.
Dette er normalt og bør ikke give anledning til bekymring.
Fugtighed i luften kan evt. medføre sved på tragtenes udvendige overflader. Dette er forventeligt og
bør ikke give anledning til bekymring. Drypbakkerne under tragtene opfanger dette og leder det ned til
den underste drypbakke til bortskaffelse.
Det er forventeligt, at der forekommer forskellige former for støj under dispenserens normale drift. Hvis du
gør dig bekendt med støjen, der forekommer under normal drift, bliver du bedre i stand til at lytte dig frem til
forekomsten af problemer.
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ANBEFALET DAGLIG RENGØRING
BEMÆRK – Slå strømmen til dispenseren FRA, inden du fortsætter.
1. Tøm tragtene for alt produkt. Frakobl ledningerne til tragtlågelamperne, og fjern lågene.

> -------

2. Tryk tragtens låsestempel
ned. Løft tragten en smule
opad.

3. Træk den fremad for at fjerne den. 4. Træk sneglen ud af køletromlen.

5. Fjern køletromlens pakning fra
bagsiden af tromlen.

6. Forsigtig: Vandhaneventilen er 7. Skub forsigtigt vandhaneventilen
fjederbelastet. Spred først den ene op for at fjerne fjederen og
side af håndtaget og derefter den vandhanepakningen. Du skal være
anden, og foretag så afkobling fra særlig forsigtig i forbindelse med
håndtering af pakningen for at
tragten.
forhindre beskadigelse. Lad være
med at folde pakningen, da det
medfører beskadigelse af pakningsoverfladen af Teflon®.

8. Fjern sneglens næsebøsning fra
indersiden af tragten.

9. Sørg for, at denne overflade ikke bliver ridset under rengøring. Dybe ridser
kan medføre lækage rundt om pakningen.

Anbring alle dele i en ren vask med varmt vand på 50° C (120° F) og rengøringsopløsning. Lad alle dele stå i blød i mindst 5 minutter.
Vask alle komponenter omhyggeligt med en ren karklud i det varme vand med rengøringsopløsningen. Brug en ren børste med bløde
børster efter behov til mindre komponenter og svært tilgængelige områder. Lad være med at sænke tragtlåg ned i vand. Brug et
kommercielt rengøringsmiddel indeholdende 100 ppm frit klor med en koncentration på mindst 3 % frit klor (KAY-5 Sanitizer). Følg
rengøringsmidlets blandingsanvisninger for at sikre 100 ppm frit klor.
11. Vask tromler, tragtdrypbakker, topdæksler og ydre afskærmning med en ren karklud fugtet i det varme vand med rengøringsmiddel.
Vær særligt opmærksom på akselområdet, og sørg for, at det renses og rengøres grundigt.
12. Skyl alle overflader med en ren karklud fugtet med varmt vand. Foretag aftørring med en ren, tør karklud, inden dispenseren samles
igen.
BEMÆRK – De fleste dele kan gå i opvaskemaskinen, men de kan evt. blive påvirket af kemikalier i nogle af de kommercielle
rengøringsmidler. Hverken tragt eller tragtlåg må komme i opvaskemaskinen. Foretag grundig afskylning inden samling.
10.
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MONTERING

1. Monter pakningerne over flangen2.
på bagsiden af køletromlerne, og
tryk pakningerne forsvarligt på
plads som vist.

Ret snegleakslerne ind efter3. Monter sneglens næsebøsning på
sneglene. Skub sneglene så langt forreste inderside af tragten.
ind som muligt, og drej dem, så den
flade overflade på snegleakslen
rettes ind efter den flade overflade
på sneglens næse.

4. Skyl tragtene grundigt, og monter 5. Skub dem på plads, og tryk dem6. Anbring lågene på tragtene, og
dem
over
sneglene
og ned, til tragtlåsestemplerne klikker tilslut tragtlågelampens ledkøletromlerne.
på plads.
ninger.

7. Anbring vandhanepakningen og
returfjederen i vandhaneventilen.

10. Monter drypbakken.
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8. Skub vandhaneventilenheden på
plads på tragten.

9. Tryk ned på ventilen for at presse
fjederen
sammen.
Anbring
vandhanens
håndtag
over
vandhaneventilen en side ad
gangen, og klik den på plads på
tragten.

Rengøringsvejledning for automatisk opfyldning
(med brix-pumpe installeret)
Fornødne materialer
1. Flydende rengøringsmiddel uden sæbelud (som f.eks. almindeligt flydende husholdningsvaskemiddel til
automatisk opvaskemaskine).
2. Husholdningsblegemiddel (natriumkloridopløsning: (5,25 %) eller tilsvarende.
3. Ren tyve (20) liters spand (5 gallons).
4. Målebæger
5. Der er brug for en adapter til at holde QCD-fittingen på koncentratets sugeledning åben. En
tilslutningsstuds fra en tom bag-in-box kan bruges.
Rengøringsprocedure
1. Fyld spanden med 15 liter (4 gallons) varmt vand (50-800 C – 120-1800 F).
2. Afmål 0,1 l (4 ounces) af det flydende rengøringsmiddel, og tilsæt det til vandet.
3. Afmål 0,05 l (2 ounces) af blegemidlet, og tilsæt det til vandet, hvorefter der skal røres rundt, så det blandes
jævnt.
4. Sørg for, at genopfyldningen til Ultra-tragten er slukket.
5. Tøm Ultra-tragten for alt produkt.
6. Kobl koncentratledningen fra bag-in-box’en, og anbring adapteren på lynfrakoblingen, så ledningen er åben for
rengøringsopløsningen. Anbring koncentratfødeledningen i spanden, så QCD-’en holder sig på bunden.
7. Tryk på snegleknappen for at aktivere funktionen “Sneglepåfyldning tændt”.
8. Lad systemet køre, til tragten er ca. ¼ fuld, og afbryd så påfyldningen.
9. Drej trevejs-rengøringsventilen til stillingen Sanitize (Rengør).
10. Aktiver genopfyldningssystemet igen, og lad det køre, til tragten er næsten fuld, og sluk så for det.
11. Lad rengøringsmidlet forblive i systemet i 10 minutter.
12. Aftap rengøringsmidlet fra tragten, fjern QCD’en fra rengøringsspanden.
13. Aftøm tilbageværende rengøringsmiddel, og fyld spanden med ca. 7,5 liter (2 gallons) varmt skyllevand (50800 C – 120-1800 F).
14. Drej rengøringsventilen tilbage til dispenserposition.
15. Anbring QCD’en i skyllevandet, og aktiver genopfyldningssystemet.
16. Lad det køre, til tragten er ca. 1/4 fuld.
17. Deaktiver påfyldningssystemet, og aftøm tragtene.
18. Der henvises til de anbefalede daglige rengøringsanvisninger på side 26. Følg disse trin til rengøring af tragt, låg
og andre dele i dispenseren.
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NØDVENDIG REGELMÆSSIG
VEDLIGEHOLDELSE
Halvårligt:
I forbindelse med Bunn #34245.0000 skal der foretages
halvårlig forebyggende vedligeholdelse:
Bemærk: Service forårsaget af manglende nødvendig
vedligeholdelse er ikke dækket af garantien.
Følgende anvisninger er kun gældende for en tragt.
Gentag hvert trin for alle tragte.

Sneglemotordæksel
Driftskondensator

Sættets indhold
Kontroller, at alle sættets dele er til rådighed, inden du
fortsætter.

Sneglemotorenhed

Snegleakselenhed

Delnummer

Beskrivelse

27446.0000

Antal
2

26781.0000
26782.0001
32079.0000
32268.0000
29563.0000
28395.0000

2
2
2
2
1

Snegleakselbøsning (blå)
Køletromlepakning
Tragt-/tromlepakning
Pakning, vandhane (klar)
Smøremiddel (“Krytox”)
Pakningsmonterings-værktøj

Lamper, T-5 kilesokkel min.
Tragt-/tromlepakning

Køletromlepakning
Køletromle

ANVISNINGER
ADVARSEL – Afbryd dispenserens tilslutning til
strømforsyningen, inden der fjernes paneler eller foretages
udskiftning af komponenter.
1. Aftøm, fjern og rengør tragten. Der henvises til Betjenings- og
servicevejledningen vedr. korrekte rengøringsprocedurer.
Bortskaf tragt-/tromlepakning og vandhanepakning.
2. Fjern låseskrue nr. 8, der fastgør sneglemotorens dæksel til
køletromlens monteringsenhed. Fjern dækslet, og stil den til
side til genmontering.
3. Fjern låseskrue nr. 8 på nederste højre side (set forfra) på
sneglemotorens
monteringskonsol,
der
fastholder
sneglemotorens driftskondensator. Stil kondensatoren til side
med ledningerne fastgjort.
4. Kobl
sneglemotorens
tilslutningsklemme
fra
tilslutningsklemmen på hovedledningsnettet.
5. Fjern de resterende låseskruer nr. 8, der fastholder
køletromlens monteringskonsol. Fjern motoren med
monteringskonsollen.
BEMÆRK: I forbindelse med fjernelse eller montering af
motor og akselenheder skal du sikre dig, at motor og
akseltappe drejes til en stilling, der frigør momentfølerens
printkort.
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Snegleakselbøsning
P2528

FIG. 1

NØDVENDIG REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE
(fortsat)
6.

7.
8.

10.
11.

12.

13.

14.
15.

17.

Åben side af pakning skal vende
Træk snegleakselenheden lige ud af køletromlen. Undersøg
væk fra værktøjet
akslen for unormalt slid.
Fra forsiden på dispenseren skal du fjerne pakningen og den blå
bøsning fra køletromlen og bortskaffe dem.
Rengør pakning og bøsningsoverflader på køletromlen meget
grundigt.
9. Se fig. 1, og skub den nye blå bøsning ind i køletromlen.
Anbring pakningen i monteringsværktøj nr. 28395.0000 som vist i
fig. 2. Sørg for, at pakningens åbne side vender mod køletromlen.
Smør en lille mængde olie i fødevarekvalitet (Bunn
#M2568.1000) på den indvendige diameter af pakningen. Skub
pakningen ind i udboringen, til den sidder forsvarligt fast, og fjern
Pakningsmonteringsværktøj
derefter værktøjet.
Anbring en lille smule “Krytox” smøremiddel nr. 29563.0000
P1760
(medfølger i sættet i en plasthætte) på enden af motorakslen (ca. 4 Fig. 2
cm - 1 1/2") og en tynd film i rillen. Monter sneglemotorenheden på
motorakslen. (Se fig. 3). Brug ikke for meget “Krytox”
smøremiddel.

Snegleakselenhed
BEMÆRK: Dette er det eneste sted, der skal bruges “Krytox”
smøremiddel.
Saml motor-/akselenheden som vist i fig. 3, og monter derefter
enheden i køletromlen. Sørg for, at tappene ikke rammer
følerkortet, og at køletromlens pakning ikke forskubbes, når
akslen passerer igennem.
Fastgør
motor
og
kondensator
til
køletromlens
Smør ca. 4 cm (1 1/2") af akslen og i rillen med
monteringskonsol. Monter bagerste motordæksel.
“Krytox” smøremiddel nr. 29563.0000
Der henvises til Betjenings- og servicevejledningen vedr.
tragtenheden og monteringsprocedurer. Monter de nye tragt/tromlepakninger og vandhanepakninger, der medfølger i P2529
FIG. 3
sættet. Se fig. 1 & 4.
16. Fjern, og rengør kondensatorens luftfilter. Se fig. 5.
Der henvises til Betjenings- og servicevejledningens
”Menufunktionsfortegnelse”. Rul til menuen “FV afsluttet?”, og
svar “JA” for at nulstille påmindelsesbeskeden “Foretag FV”.

Vandhanepakning
P2531

FIG. 5

FIG. 4
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