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BUNN-O-MATIC COMMERCIELE PRODUCTGARANTIE

Bunn-O-Matic Corp. (“BUNN”) geeft garanties op de door haar vervaardigde apparatuur als volgt:

1) Luchtpotten, thermoskannen, koffiekannen, GPR-servers, ijsthee-/koffiedispensers, MCR/MCP/MCA éénkops-apparaten,
thermische servers ThermoFresh®-servers (mechanisch en digitaal) 1 jaar op onderdelen en 1 jaar op arbeid.
2) Alle andere apparatuur - 2 jaar op onderdelen en 1 jaar op arbeid en daarnaast extra garantie zoals hieronder vermeld:
		 a) Elektronisch circuit en/of printplaten - 3 jaar op onderdelen en arbeid.
		 b) Compressoren voor koelapparatuur - 5 jaar op onderdelen en 1 jaar op arbeid.
		 c) Maalstenen voor koffiemolens om te voldoen aan de fijnheid van de koffiemaling van de originele fabrieksinstelling
		 - 4 jaar op onderdelen en arbeid of 40.000 pond koffie, al naar gelang wat het eerste bereikt wordt.
Deze garantietermijnen zijn geldig vanaf de installatiedatum. BUNN garandeert dat de door haar geproduceerde apparatuur commercieel vrij zal zijn van defecten in materiaal en vakmanschap die op het moment van fabricage zijn ontstaan en die binnen de geldende
garantieperiode aan het licht komen. Deze garantie is niet van toepassing op enige apparatuur, onderdeel of delen die niet zijn vervaardigd door BUNN of die volgens BUNN zijn beschadigd door misbruik, verwaarlozing, veranderingen, onjuiste installatie of bediening,
onjuist onderhoud of onjuiste reparatie, nalatige periodieke reiniging en ontkalking, storingen in de apparatuur als gevolg van slechte
waterkwaliteit, beschadiging of ongevallen. Bovendien is de garantie niet van toepassing op de vervanging van onderdelen die versleten zijn tijdens normaal gebruik, met inbegrip van maar niet beperkt tot door de gebruiker te vervangen onderdelen zoals afdichtingen
en pakkingen. Deze garantie wordt verleend onder de voorwaarde dat de koper 1) BUNN tijdig informeert van een claim onder garantie
per telefoon op (217) 529-6601 of door te schrijven naar Post Office Box
3227, Springfield, Illinois 62708-3227, Verenigde Staten; 2) op verzoek van BUNN de defecte apparatuur port betaald opstuurt naar
een bekende BUNN-reparateur; en 3) voorafgaande bevestiging heeft ontvangen van BUNN dat de defecte apparatuur inderdaad onder
de garantie valt.
DE BOVENSTAANDE GARANTIE IS EXCLUSIEF EN VERVANGT ENIGE ANDERE GARANTIE, HETZIJ SCHRIFTELIJK OF MONDELING,
HETZIJ UITDRUKKELIJK OF EXPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIE VOOR ZOWEL DE VERKOOPBAARHEID ALS DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. De agenten, wederverkopers of werknemers van BUNN zijn
niet bevoegd tot het wijzigen van deze garantie of tot het geven van extra garanties die bindend zijn voor BUNN. Dienovereenkomstig
vormen mondelinge of schriftelijke verklaringen van deze personen geen garantie en kan hier niet op worden vertrouwd.
Indien BUNN naar eigen goeddunken bepaalt dat de apparatuur niet voldoet aan de garantie dan zal BUNN, terwijl de apparatuur onder
de garantie valt, naar eigen exclusieve keuze, ofwel 1) kosteloos vervangende onderdelen en/of arbeid bieden (tijdens de van toepassing zijnde garantieperiode op arbeid en onderdelen zoals hierboven aangegeven) om de defecte onderdelen te repareren, mits deze
reparatie wordt gedaan door een erkende BUNN-reparateur; of 2) zal de apparatuur worden vervangen of zal het aankoopbedrag van
de apparatuur worden gerestitueerd.
DE MOGELIJKHEID VAN DE KOPER TOT VERHAAL OP BUNN VOOR DE BREUK VAN ENIGE VERBINTENIS DIE VOORTVLOEIT UIT
DE VERKOOP VAN DEZE APPARATUUR, AFKOMSTIG UIT DEZE GARANTIE OF ANDERSZINS, NAAR GOEDDUNKEN VAN BUNN, BEPERKT TOT REPARATIE, VERVANGING OF RESTITUTIE VAN HET AANKOOPBEDRAG.
BUNN zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige andere schade of ander verlies, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gederfde
winst, omzetverlies, verlies van het gebruik van apparatuur, vorderingen van klanten van de koper, kapitaalkosten, kosten van uitvaltijd,
kosten van vervangende apparatuur, voorzieningen of diensten, of andere speciale, incidentele of gevolgschade.
392, A Partner You Can Count On, Air Infusion, AutoPOD, AXIOM, BrewLOGIC, BrewMETER, Brew Better Not Bitter, BrewWISE,
BrewWIZARD, BUNN Espress, BUNN Family Gourmet, BUNN Gourmet, BUNN Pour-O-Matic, BUNN, BUNN with the stylized red line,
BUNNlink, Bunn-OMatic, Bunn-O-Matic, BUNNserve, BUNNSERVE with the stylized wrench design, Cool Froth, DBC, Dr. Brew stylized
Dr. design, Dual, Easy Pour, EasyClear, EasyGard, FlavorGard, Gourmet Ice, Gourmet Juice, High Intensity, iMIX, Infusion Series, Intellisteam, My Café, Phase Brew, PowerLogic, Quality Beverage Equipment Worldwide, Respect Earth, Respect Earth with the stylized
leaf and coffee cherry design, Safety-Fresh, savemycoffee.com, Scale-Pro, Silver Series, Single, Smart Funnel, Smart Hopper, SmartWAVE, Soft Heat, SplashGard, The Mark of Quality in Beverage Equipment Worldwide, ThermoFresh, Titan, trifecta, TRIFECTA (sylized
logo), Velocity Brew, Air Brew, Beverage Bar Creator, Beverage Profit Calculator, Brew better, not bitter., Build-A-Drink, BUNNSource,
Coffee At Its Best, Cyclonic Heating System, Daypart, Digital Brewer Control, Element, Milk Texturing Fusion, Nothing Brews Like
a BUNN, Picture Prompted Cleaning, Pouring Profits, Signature Series, Sure Tamp, Tea At Its Best, The Horizontal Red Line, Ultra
zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Bunn-O-Matic Corporation. De commerciële behuizingsconfiguratie van de
trifecta® koffiemachine is een handelsmerk van de Bunn-O-Matic Corporation.
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INLEIDING
De koude tapdispenser en deur zijn verstuurd in één compleet pakket (de deur zit in zin eigen
verpakkingen binnenin de grotere doos). Om schade te vermijden moet de deur in zijn eigen
verpakking blijven totdat het gereed is voor plaatsing. Dit pakket bevat ook de lekbak met rooster
en de taphandgrepen voor montage op de deur van de dispenser.
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MEDEDELINGEN VOOR DE GEBRUIKER
Lees en volg zorgvuldig alle mededelingen op de apparatuur en in deze handleiding. Ze zijn geschreven voor
uw bescherming. Alle mededelingen moeten in goede staat worden gehouden. Vervang onleesbare of
beschadigde labels.

WARNING

As directed in the International Plumbing Code of the
International Code Council and the Food Code
Manual of the Food and Drug Administration (FDA),
this equipment must be installed with adequate
backflow prevention to comply with federal, state
and local codes. For models installed outside the
U.S.A., you must comply with the applicable Plumbing /Sanitation Code for your area.

00656.0001
Zoals aangegeven in de International Plumbing
Code van de International Code Council en de Food
Code Manual van de Food and Drug Administration
(FDA), moet deze apparatuur worden geïnstalleerd
met adequate terugstroompreventie om te voldoen
aan federale, provinciale en lokale voorschriften.
Voor modellen die buiten de Verenigde Staten zijn
geïnstalleerd, moet u voldoen aan de toepasselijke
sanitair / sanitatiecode voor uw regio.

Moving Parts.

Risk Of Electrical Shock.

Do not operate
unit with this
panel removed.

Disconnect power before
servicing unit.

27442.0000
Bewegende onderdelen. Bedien de unit niet als dit paneel
is verwijderd. Risico op elektrische schokken. Koppel de
voeding los voordat u onderhoud aan het apparaat uitvoert.

CHARGE

Type R134A, Amount 9 oz (255 gm)
Design Pressures:
High 255 psi (17.6 bar) (1.76 MPa)
Low 36 psi (2.5 bar) (0.25 MPa)

WARNING

Use only on a properly protected circuit
capable of the rated load.
Electrically ground the chassis.
Follow national/local electrical codes.
Do not use near combustibles.
Do not deform plug or cord.

33461.0001

FAILURE TO COMPLY RISKS EQUIPMENT
DAMAGE, FIRE OR SHOCK HAZARD.
READ THE ENTIRE OPERATING MANUAL
BEFORE USING THIS PRODUCT

SET N2 PRESSURE
125 PSIG

00986.0002M 10/14 ©1994 Bunn-O-Matic Corporation

00986.0002

Gebruik alleen op een goed beveiligd circuit dat geschikt is voor de nominale belasting. Elektrisch het
chassis aarden. Volg nationale / lokale elektrische
codes. Gebruik niet in de buurt van brandbare stoffen. Vervorm de stekker of het snoer niet. Niet-naleving van het risico op schade aan apparatuur, brand
of elektrische schokken. Lees de hele gebruiksaanwijzing voordat u dit product gebruikt.

41509.0006
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CE-VOORSCHRIFTEN

• Dit apparaat moet worden geïnstalleerd op plekken waar het onder toezicht staat van getraind personeel.
• Voor een goede werking moet dit apparaat worden geïnstalleerd in een omgevingstemperatuur tussen de
		 5° C en 35° C.
• Voor een veilige werking mag het apparaat niet meer dan 10° worden gekanteld.
• Een elektricien moet de elektrische installaties uitvoeren zoals gespecificeerd in overeenstemming met alle lokale
		 en nationale voorschriften.
• Dit apparaat mag niet worden gereinigd met een waterstraal.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met een leeftijd van 18 jaar of ouder en die onder toezicht staan of
		 instructies hebben gekregen betreffende het gebruik van het apparaat en de bijbehorende gevaren begrijpen.
• Houd het apparaat en snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 18 jaar.
• Dit apparaat kan gebruikt worden door personen van 18 jaar en ouder en door personen met beperkte lichamelijke,
		 zintuiglijke of verstandelijke beperkingen of met onvoldoende ervaring en kennis indien zij het apparaat onder toezicht
		 gebruiken of uitleg gekregen hebben over het veilig gebruik van het apparaat en de bijbehorende gevaren begrijpen.
• Kinderen jonger dan 18 jaar moeten onder toezicht staan om er zeker van te zijn dat zij niet met het apparaat spelen.
• Als het netsnoer beschadigd is moet deze worden vervangen door de fabrikant of geautoriseerd onderhoudspersoneel
		 met een speciaal snoer die verkrijgbaar is bij de fabrikant of diens geautoriseerd onderhoudspersoneel. Dit om gevaar
		 lijke situaties te voorkomen.
• Het apparaat mag bij het reinigen niet ondergedompeld worden.
• De reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 18 jaar en
		 onder toezicht staan.
• Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:
		 – in keukens van winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
		 – door klanten in hotels, motels en andere soorten woonomgevingen;
		 – in omgevingen van het type "bed & breakfast".
• Dit apparaat is niet bedoeld om te worden gebruikt voor toepassingen zoals:
		 – in boerderijen;
• Toegang tot de dienstruimten is alleen toegestaan door geautoriseerd personeel.
• Het A-gewogen geluidsdrukniveau is lager dan 70 dBA.

NOORD-AMERIKAANSE VOORSCHRIFTEN

• Dit apparaat moet geïnstalleerd worden op plekken waar het overzicht is door opgeleid personeel.
• Voor een goede werking moet het apparaat geïnstalleerd worden in een omgevingstemperatuur tussen de 5
		 °C en 35 °C is (41 °F en 95 °F).
• Het apparaat mag voor veilige werking niet meer dan 10° gekanteld worden.
• Een elektricien moet de elektrische installaties uitvoeren zoals gespecificeerd in overeenstemming met alle lokale en
		 nationale voorschriften.
• Dit apparaat mag niet worden gereinigd met een harde waterstraal.
• Dit apparaat kan gebruikt worden door personen met een leeftijd van 18 jaar of ouder, als ze begeleiding of instructies
		 hebben ontvangen betreffende veilig gebruik van het apparaat en als ze de bijbehorende gevaren begrijpen.
• Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 18 jaar.
• Apparaten kunnen gebruikt worden door personen van 18 jaar en ouder met een beperkte fysieke, zintuiglijke of ver
		 standelijke beperking of met onvoldoende ervaring en kennis als ze begeleiding of instructies hebben ontvangen
		 betreffende veilig gebruik van het apparaat en als ze de bijbehorende gevaren begrijpen.
• Kinderen jonger dan 18 jaar moeten begeleid worden om te garanderen dat ze niet spelen met het apparaat.
• Als het netsnoer beschadigd is moet deze worden vervangen door de fabrikant of erkend onderhoudspersoneel met
		 een speciaal snoer die verkrijgbaar is bij de fabrikant of diens erkend onderhoudspersoneel om gevaarlijke situaties te
		 voorkomen.
• Het apparaat mag bij het reinigen niet ondergedompeld worden.
• Reiniging en gebruikersonderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 18 jaar en 				
		 onder begeleiding staan.
• Dit apparaat is bedoeld voor commercieel gebruik in toepassingen zoals:
			 – in keukens van winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
			 – door klanten in hotels, motels en andere soortgelijke omgevingen;
• Toegang tot de onderhoudsruimten is alleen toegestaan door erkend servicepersoneel.
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EERSTE INSTALLATIE

De afmetingen van de koude tapdispenser zijn 24,4 x 72,1 x 86,4 cm (10” x 28,4” x 34”) (BxDxH). De dispenser is enkel
ontworpen voor gebruik binnenshuis, in omgevingen met temperaturen tussen de 10 °C en 32 °C (50 °F en 90 °F) en met 65%
relatieve vochtigheid. Vermijd plekken waar het apparaat in direct zonlicht staat of andere externe warmtebronnen. Installeer de
dispenser op een toonbank die het gewicht van het apparaat kan dragen, 68 kg (150 lbs). Voor goede luchtcirculatie moet er
een minimum van 15,2 cm (6") aan vrije ruimte aan de achterkant en bovenkant van de dispenser zijn. Houd ruimte vrij zodat
de dispenser verplaatst kan worden voor reiniging. Voor optimale prestatie, vermijd dat omringende apparatuur hun warmte
lucht blaast op de dispenser.

SANITAIRE VOORSCHRIFTEN

Deze dispenser moet worden aangesloten op een GEFILTERDE WATERBRON met werkdrukken tussen de 2,07 en 6,21
Bar (30 en 90 psi) dynamisch. De waterbron moet in staat zijn om een minimale volumestroom van 88,7 ml (2 fl oz) per
seconde te leveren. In de aanvoerleiding van de dispenser moet een afsluitkraan geïnstalleerd worden. Als er een waterfilter
geïnstalleerd wordt, moet deze zo dicht mogelijk bij de inlaat van het apparaat geïnstalleerd worden, maar stroomafwaarts
ten opzichte van de afsluitkraan. Het apparaat is voorzien van een 9,52 mm (3/8") slangkoppeling.

OPMERKING: Tenminste 457 mm (18") van een FDA-goedgekeurde flexibele drankleiding, zoals verstevigd gevlochten

polyetheen, voordat de dispenser verplaatsing toestaat voor reiniging van het werkblad. BUNN-O-MATIC raad het gebruik
van zadelkleppen voor installatie van de dispenser af. De vorm en afmeting van het door de zadelklep gemaakte gat in de
aanvoerleiding kan de waterstroming beperken.
Als de waterdruk lager is dan 2,07 Bar (30 psi) dynamisch, is een drukverhogingspomp (onderdeelnummer 41815.1000)
vereist in de waterleiding. Bij het installeren van een waterfilter en een drukverhogingspomp, installeer het waterfilter tussen
de drukverhogingspomp en de apparatuur.

Zoals aangegeven in de "International Plumbing Code" van de International Code Council en de "Food Code Manual"
van de Food and Drug Administration (FDA), moet deze apparatuur worden geïnstalleerd met adequate preventie tegen terugstroming om te voldoen aan federale, staats- en lokale voorschriften. Voor modellen die worden
geïnstalleerd buiten de Verenigde Staten moet u voldoen aan de geldende sanitaire voorschriften voor uw regio.

STIKSTOFGASAANSLUITING

Een N2 hogedruktank moet beschikbaar zijn voorafgaand aan de installatie (door de klant geleverd). Er moet
voldoende ruimte zijn voor de cilinder en deze moet deugdelijke vastgezet worden met een standaard of een
ketting om te voldoen aan lokale veiligheidsvoorschriften.
De koude tapdispenser moet aangesloten worden op een externe stikstofbron (N2--bron). Dit vereist de installatie van een N2-drukregelaar op de tank met een gasaanvoerleiding naar de dispenser. De externe N2-aanvoeraansluiting is een ¼” mannelijke flens op de achterkant van de apparatuur.
De koude tapdispenser moet tevens mogelijk aangesloten worden op een stikstofgenerator. De leverdruk van de
generator aan de apparatuur moet ingesteld worden op 8,6 Bar (125 psi).
OPMERKING - Als de klant hun eigen regelaar levert, moet de regelaar een werkdruk hebben tot 9,0 Bar (130
psi). 1,83 m (6 ft) van speciale N2-gasleiding is vereist om de N2-regelaar aan te sluiten op de apparatuur. De
gasleiding moet geschikt zijn voor tenminste 9,0 Bar (130 psi) en vereist een ¼” vrouwelijke flenskoppeling aan
het einde van de leiding om aan te sluiten op de apparatuur.
OPMERKING: Voor de beste drankconsistentie en stikstoftoevoeging, moet de leverdruk aan de apparatuur ingesteld worden op 8,6 Bar (125 psi) en +-/ 0,7 Bar (10 psi) vasthouden vanaf de insteldruk van 8,6 Bar (125 psi).
OPMERKING: Om veilige N2-werking en naleving van de lokale veiligheidsvoorschriften te garanderen, moet de
N2-cilinders deugdelijk vastgezet worden. Een riem of een ketting moet gebruikt worden voor de deugdelijke
bevestiging van de cilinder.
OPMERKING: Als de aanvoerdruk van de stikstof daalt onder de 13,8 Bar (100 psi), gaat een rode lamp aan de
bovenkant van de dispenserdeur knipperen.
OPMERKING: Deze dispenser is niet ontworpen voor CO2-gas.
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ELEKTRISCHE VOORSCHRIFTEN

WAARSCHUWING: De dispenser moet voor een bepaalde tijd worden losgekoppeld van de stroombron zoals omschreven
in Electrische aansluiting.
De 120 V dispensers hebben een vast snoer en vereisen een aparte 2-draads, geaarde groep, 120 V, 15 A, 1 fase, 60 Hz.
De elektrische aansluiting moet zich binnen 1,8 m (6 ft) van de apparatuur bevinden. De contrastekker is NEMA 5-15R. De
houder moet zich op minder dan 6 voet van de machine bevinden. De bijpassende connector is NEMA 5-15R. De dispensers
met 220-230 V-classificatie hebben een aangesloten kabelset met 2-draads, 16 amp (Europa), 13 amp (UK), enkelfasig, 50
/ 60Hz.
Raadpleeg de gegevensplaat voor de extra elektrische vereisten.
ELEKTRISCHE AANSLUITING
WAARSCHUWING: Een ondeugdelijke elektrische installatie beschadigd elektrische onderdelen.
1. Een elektricien moet de elektrische installaties uitvoeren zoals gespecificeerd.
2. Controleer met behulp van een spanningsmeter de spanning en kleur van
iedere geleider bij de elektrische bron.
3. Bevestig dat de koelschakelaar nabij het hoofdbedieningspaneel in de OFF
stand staat.
4. Sluit de dispenser aan op de stroombron.
5. Als de sanitaire aansluiting later zal plaatsvinden, zorg er dan voor dat de
dispenser losgekoppeld is van de stroombron. Als de dispenser aangesloten
is op de sanitaire aansluiting, is de dispenser gereed voor Eerste vulling.

PRODUCTCONCENTRAAT VOORSCHRIFTEN

De dispenser werkt met een reek van concentraten. Sommige dispenser werken met een verhouding van 4:1 tot
12:1. Bevestig dat u de goede dispenser heeft voor het concentraat dat u wilt gebruiken.
OPMERKING - Sommige concentraten hebben verschillende verhoudingen in de dispenser.
Er zijn heden ten dage verschillende BIB's productconcentraten beschikbaar met een kogelkraan of Scholle-koppeling. Samen met de dispenserreeks, zorg dat u het juiste Nitron2-model heeft om uw BIB-concentraat in de
dispenser aan te sluiten. Als het product verpakt is in kannen bevelen we aan dat u het concentraat overgiet in
onze hervulbare containers met kogelkraan (onderdeelnummer 39302.0000).
SANITAIRE AANSLUITING

De wateraansluiting bevindt zich aan de achterkant van de dispenser. Een 9,52 mm (3/8”) mannelijke flensadapterkoppeling
wordt meegeleverd, geïnstalleerd op de achterkant van de dispenser.
OPMERKING - Waterleidingaansluitingen en appendages, rechtstreeks aangesloten op een drinkwatervoorziening, moeten
afgemeten, geïnstalleerd en onderhouden worden overeenkomstig federale, staats- en lokale voorschriften.

Wateraansluiting
WAARSCHUWING: Een ondeugdelijke elektrische installatie beschadigd elektrische onderdelen.
• Een elektricien moet de elektrische installaties uitvoeren zoals gespecificeerd.
• Controleer met behulp van een spanningsmeter de spanning en kleur van iedere geleider bij de
		 elektrische bron. Steek de dispenser in een 120 V stroombron. Zet de uitgifteschakelaar op de ON-stand.
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EERSTE VULLING
WAARSCHUWING: De dispenser moet worden losgekoppeld van de stroombron tijdens de eerste invulling, tenzij
anders vermeld in de instructies.
1. Verwijder de lekbak en spatpaneel van de dispenser. Herplaats de lekbak.
2. Sluit de waterbron op de achterkant van de dispenser aan.
3. Sluit de dispenser aan op de stroombron.
4. De dispenser is uitgerust met een automatische vulvoorziening voor het reservoir. Wanneer water wordt
toegevoerd en de stroom is aangesloten, vult het water automatisch als de program-schakelaar op de OFFstand staat en de uitgifteschakelaar op de ON-stand.
5. Het is toegestaan om de compressor water bath-schakelaar op de ON-stand te zetten zodra het reservoir
wordt gevuld.
6. Herplaats het spatpaneel en lekbak.
7. Het duur meerdere uren om een ijsbank te creëren, vereist voor volledige werking van de dispenser. Gedurende deze tijd kan druppelend water van het waterreservoir optreden vanwege uitzetting veroorzaakt door
de vorming van de ijsbank. Terwijl het koelsysteem de ijsbank creëert, kan de dispenser klaargemaakt worden
voor gebruik zoals omschreven in laden, gereed maken en afstellen.
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INSTALLATIE-INSTRUCTIES
1. Na het aansluiten van de gefilterde waterbron (zie SANITAIRE VOORSCHRIFTEN), schakel de wateraanvoer
naar de dispenser in.
2. Sluit te stikstofbron aan op de dispenser, schakel de stikstofaanvoer in. Voor de beste drankconsistentie en
stikstoftoevoeging, moet de leverdruk aan de apparatuur ingesteld worden op 8,6 Bar (125 psi) en +-/ 0,7
Bar (10 psi) vasthouden vanaf de insteldruk van 8,6 Bar (125 psi). Controleer of de meter van de regelaar
een druk weergeeft van 8,6 Bar (125 psi). Als de regeleer een afsluitkraan heeft, zet de hendel van de afsluitkraan van de regelaar om in geopende stand (de hendel moet parallel staan aan de gasaanvoerleiding).
3. Sluit de ledverlichting van de deur aan op de deur. Installeer de deur met gebruik van de 5 meegeleverde
bevestigingsschroeven. (Zie INSTALLATIE VAN DE DEUR)
4. Controleer dat de uitgifteschakelaar (in de rechterbovenhoek als
de deur geopend is) op de OFF-stand staat.
5. Sluit de schakelaars van de hendelset aan op de bedrading van
de deur (let op rechter- en linkeraansluiting). Installeer de hendelset met gebruik van de twee schroeven aan de onderkant van
de hendels. Klik de plug in het gat in de deur, onder de hendels.
6. Verwijder de lekbak en het spatpaneel.
7. Installeer de uitgiftenozzles en lekbak. De nozzle met het Nitro
Stout-binnenwerk gaat in het LINKER* uitgiftegedeelte. Het
functie van het Nitro Stout-binnenwerk is om tegendruk te geven
tijdens het uitgeven van Nitro Coffee en helpt het creëren van het
"cascaderende” of toenemende affect in de geleverde drank.
8. Laad het product in beide uitgiftegedeeltes van de dispenser.
Voor type SCHOLLE/ASTRA BIB's, zie Laadinstructies voor die
aansluitingen. Maak elke kant klaar voor het product door aan de
taphendel te trekken totdat u het eindproduct ziet stromen uit de
uitgiftenozzle.
9. Tap een drankje op elke uitgiftegedeelte en controleer de
brix-waarde door de uitgifteverhoudingstest of de brix-uitgiftetest te gebruiken.
• De eerste knop (meest linker potentiometer op het paneel)
past de pompsnelheid aan van het LINKER uitgiftegedeelte.
De tweede knop (tweede van links) past de pompsnelheid
aan van het RECHTER uitgiftegedeelte. De beste manier is
om te starten met de pompknop ingesteld op de stand
van 9:00.
10. Maak aanpassingen aan de pompsnelheid om de gewenste
brix-waarde van het product te behalen.
11. Installeer het spatpaneel opnieuw. Het duurt 4 tot 6 uur voordat
de dispenser de volledige ijsbank heeft gecreëerd.
OPMERKING: Sommige modellen geven dranken met stikstof uit op
beide uitgiftegedeeltes. Gebruik voor deze modellen een stevige nozzle voor stikstof op beide uitgiftegedeeltes.
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DEUROMSLAGINSTALLATIE

1. Installeer de omslag door eerst de leds van de
deur aan te sluiten op de zwarte aansluitingen met
RODE/ZWARTE draden

2. Controleer tijdens de installatie van de omslag of
de deurbedrading geplaatst is zoals weergegeven op
de foto. Installeer de omslag en bevestig de deur
met gebruik van de 5 meegeleverde schroeven.

3. Sluit taphendelschakelaars aan op bedrading in
de deur. OPMERKING: Sluit linkse schakelaar aan op
blauwe draden (links) en rechtse schakelaar op de
rode draden (rechts).

4. Schuif de taphendel in de deur.

5. Bevestig taphendels door onderkant van de deur
zoals weergegeven met gebruik van de meegeleverde schroeven.

6. Installeer de zwarte afdekking van het gat zoals
weergegeven.
10

BEDIENINGSELEMENTEN
Schakelaar compressor/water bath
De koelschakelaar bevindt zicht op het elektrisch paneel van de dispenser nabij de printplaat. Deze schakelaar
regelt de stroom naar de waterreservoirpomp en relaiscontacten voor de compressor en condensorventilatormotor.

Koelschakelaar
Uitgiftetaphandels van het product
Door aan de taphendel te trekken en deze vast te houden gaat het product stromen uit de desbetreffende nozzle.
Door de taphendel lost te laten stopt het stromen. De plaatsingssticker van de kop helpt gebruikers bij de juiste
plaatsing van de kop tijdens de afgifte van een drank. Plak de plaatsingssticker van de kop op de spatplaat zoals
hieronder afgebeeld.

Decalcomania con la posizione delle tazzine

Uitgiftehandels van het product
11

BEDIENINGSELEMENT (vervolgd)
Vergrendelingsschakelaar uitgifte
Deze schakelaar bevindt zich aan de bovenkant aan de
binnenzijde van de deur. Het wordt gebruikt om de uitgifte
functie op de ON- en OFF-stand te zetten. Tevens wordt
het gebruikt voor vulprocedures.

Vergrendelingsschakelaar uitgifte

Program-schakelaar
Deze schakelaar bevindt zich nabij het
hoofdbedieningspaneel, naast de koelschakelaar.

Program-schakelaar
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REINIGINGS- EN ONTSMETTINGSINSTRUCTIES - PRODUCTCONTAINERS
Dagelijks: Spoelprocedure
Vereist gereedschap: Lege container met een minimale inhoud van 946 ml (32 oz)
1. Open de deur van de dispenser. Til de productcontainers op en verwijder ze van het apparaat.
2. Maak de binnenkant van de kast en de inlaatadapter(s) van de concentraatcontainer schoon.
3. Sluit de deur, plaats een lege container onder de uitgiftenozzle(s).
4. Laat ieder uitgiftegedeelte stromen totdat er helder water uit de uitgiftenozzle(s) stroomt.
5. Open de deur van de dispenser en sluit alle productcontainers opnieuw aan.
Dagelijks: Wassen van onderdelen
1. Verwijder en was de uitgiftenozzle(s), het Nitro Stout-binnenwerk, lekbak en lekbakrooster in een oplossing
van mild schoonmaakmiddel. Grondig spoelen. Gebruik een borstel (00674.0000) om de binnenkant en het
gebied rondom de O-ring van de nozzles te reinigen.
2. Voor reiniging verwijder het Nitro Stout-binnenwerk in de nozzle. Herplaats alvorens nozzle opnieuw te
installeren.
3. Veeg spatpaneel, oppervlakken rondom uitgiftenozzle(s) en gekoeld compartiment af met een schone, vochtige
doek.
4. Gebruik een borstel en een oplossing van mild schoonmaakmiddel om de binnenin het uitgiftegebied te
reinigen, waar uitgiftenozzles zijn verwijderd. Grondig spoelen en afvegen.
Ontsmettingsproces
Vereist gereedschap: 1 lege 18,9 l (5 gallon) emmer, 2 pakken van Kay 5-ontsmetter, en schone, lege concentraatcontainer.
1. Verwijder al het concentraat van de dispenser en bewaar het in een apart gekoeld compartiment.
2. Vul lege, schone concentraatcontainer(s) met ongeveer 946 ml (32 oz) warm kraanwater (ongeveer 60 °C
(140 °F). Plaats de containers met heet water in de dispenser (net zoals met concentraat).
3. Plaats een lege container onder de uitgiftenozzles.
4. Trek aan de taphendels van ieder station en houdt deze vast totdat de stroom uit de nozzles helder word
(ongeveer 30 seconden). OPMERKING - Het is niet mogelijk om beide stations van de dispenser tegelijkertijd
te bedienen.
5. Zodra dit gereed is, verwijder de container(s) en ledig ze.
6. Verwijder iedere uitgiftenozzle en het Nitro Stout-binnenwerk. Spoel ze schoon met heet kraanwater om
overtollige ophoping van het product te verwijderen.
7. Bereid 9,46 l (2,5 gal.) van ontsmettingsoplossing voor door 1 pakket Kay-5-ontsmetter op te lossen in 9,46
l (2,5 gal.) water van 48,9 °C (120 °F) om voor 100 ppm aan beschikbaar chloor te zorgen.
8. Plaats nozzle(s) in een aparte container met een kwart van de ontsmettingsoplossing en roer grondig. Laat
de onderdelen 2 minuten weken.
9. Reinig de aansluiting van de uitgiftenozzle (uitgifteklep) met de ontsmettingsoplossing en een zachte borstel.
10. Reinig de inlaatadapter(s) van de inlaatcontainers met gebruik van de ontsmettingsoplossing en een zachte
borstel. Verwijder alle resterende ontsmettingsoplossing.
11. Plaats de nozzles terug in hun uitgiftestations en zorg ervoor dat het Nitro Stout-binnenwerk teruggeplaatst
wordt in de LINKER uitgiftenozzle.
12. Giet ongeveer 3,8 l (128 oz) schone ontsmettingsoplossing in een schone, lege concentraatcontainer.
Hergebruik de ontsmettingsoplossing van stap 10 niet opnieuw. Laad de container(s) in de dispenser.
13. Plaat de lege 18,9 l (5 gallon) emmer onder de uitgiftenozzles.
14. Laat door ieder station 1 minuut ontsmettingsoplossing stromen. Laat het 5 minuten weken. Laat ieder station
2 minuten stromen.
OPMERKING: Het is niet mogelijk om beide stations van de dispenser tegelijkertijd te bedienen. Voor deze
stappen is het wisselen van de stations vereist.
15. Als bovenstaande cyclus voltooid is, verwijder de ontsmettingsoplossing en vervang het met concentraat.
16. Trek voor ieder station aan de uitgiftetaphendels en houdt deze vast totdat het product verschijnt. Vul een
glas van 354,9 ml (12 oz) met het eindproduct en gooi de inhoud weg.
17. Veeg interne en externe oppervlakken af met een schone, vochtige doek.
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REINIGINGS- EN ONTSMETTINGINSTRUCTIES - SCHOLLE of ASTRA BIB-AANSLUITINGEN
Dagelijks: Spoelprocedure
Vereist gereedschap: Lege container met een minimale inhoud van 946 ml (32 oz)
1. Open de deur van de dispenser. Koppel de BIB-aansluiting los van de BIB.
2. Sluit de deur, plaats een lege container onder de uitgiftenozzle(s).
3. Laat ieder uitgiftegedeelte stromen totdat er helder water uit de uitgiftenozzle(s) stroomt.
4. Open de deur van de dispenser en sluit alle productcontainers opnieuw aan.
5. Veeg het interne compartiment van de kast af.
Dagelijks: Wassen van onderdelen
1. Verwijder en was de uitgiftenozzle(s), het Nitro Stout-binnenwerk, lekbak en lekbakrooster in een oplossing
van mild schoonmaakmiddel. Grondig spoelen. Gebruik een borstel (00674.0000) om de binnenkant en het
gebied rondom de O-ring van de nozzles te reinigen.
2. Voor reiniging verwijder het Nitro Stout-binnenwerk in de nozzle. Herplaats alvorens nozzle opnieuw te installeren.
3. Veeg spatpaneel, oppervlakken rondom uitgiftenozzle(s) en gekoeld compartiment af met een schone, vochtige
doek.
4. Gebruik een borstel en een oplossing van mild schoonmaakmiddel om de binnenin het uitgiftegebied te
reinigen, waar uitgiftenozzles zijn verwijderd. Grondig spoelen en afvegen.
Ontsmettingsproces - SCHOLLE of ASTRA BIB-aansluitingen
Vereist gereedschap: 1 lege 18,9 l (5 gallon) emmer, 2 pakken van Kay 5-ontsmetter, en 1 schone, lege 3,8 l (1
gallon) kan.
1. Verwijder al het concentraat van de dispenser en bewaar het in een apart gekoeld compartiment.
2. Vul lege, schone kan met ongeveer 946 ml (32 oz) warm kraanwater (ongeveer 60 °C (140 °F).
3. Koppel BIB-aansluitingen binnenin de kast los bij de snelaansluiting, installeer vervolgens de verleningsslang voor ontsmetting en sluit de BIB-aansluiting opnieuw aan.
4. Snij de zakaansluiting af van een lege concentraat BIB-zak, koppel aan de BIB-aansluiting. Opmerking:
bewaar deze zakaansluiting om opnieuw te gebruik voor toekomstige ontsmetting. BUNN levert dit onderdeel aan de klant. Zakaansluiting - dit onderdeel wordt niet gebruikt op de eenheid tijdens normaal gebruik.
Alleen bestemd voor Cleaning In Place (CIP).
5. Plaats BIB-aansluiting in kan met heet kraanwater.
6. Verwijder lekbak en plaat lege 18,9 l (5 gallon) emmer onder de uitgiftenozzles.
7. Trek aan de taphendels van ieder station en houdt deze vast totdat de stroom uit de nozzles helder
word(ongeveer 30-60 seconden). Opmerking - Het is niet mogelijk om beide stations van de dispenser
tegelijkertijd te bedienen.
8. Zodra dit gereed is, verwijder de BIB-aansluitingen uit het warme water.
9. Verwijder iedere uitgiftenozzle en het Nitro Stout-binnenwerk. Spoel ze schoon met heet kraanwater om
overtollige ophoping van het product te verwijderen.
10. Bereid 9,46 l (2,5 gal.) van ontsmettingsoplossing voor door 1 pakket Kay-5-ontsmetter op te lossen in
9,46 l (2,5 gal.) water van 48,9 °C (120 °F) om voor 100 ppm aan beschikbaar chloor te zorgen.
11. Plaats nozzle(s) in een aparte container met een kwart van de ontsmettingsoplossing en roer grondig. Laat
de onderdelen 2 minuten weken.
12. Reinig de aansluiting van de uitgiftenozzle (uitgifteklep) met de ontsmettingsoplossing en een zachte borstel.
13. Verwijder de zakontvangstaansluiting en reinig de BIB-aansluiting en ontvangstaansluiting van het apparaat met gebruik van ontsmettingsoplossing en een zachte borstel. Gooi alle resterende, gebruikte ontsmettingsoplossing tijdens deze stappen weg.
14. Plaats de nozzles terug in hun uitgiftestations en zorg ervoor dat het Nitro Stout-binnenwerk teruggeplaatst wordt in de LINKER uitgiftenozzle. (Installeer Nitro Stout-binnenwerken in beide station op dubbele
Nitro-modellen)
15. Giet ongeveer 3,8 l (128 oz) schone ontsmettingsoplossing in een schone, lege kan. Hergebruik de ontsmettingsoplossing van voorgaande stappen niet opnieuw. Sluit zakontvangstaansluiting opnieuw aan op
14

REINIGINGS- EN ONTSMETTINGINSTRUCTIES - SCHOLLE of ASTRA BIB-AANSLUITINGEN (vervolgd)
BIB-aansluitingen en plaats vervolgens de BIB-aansluiting in de kan met ontsmettingsoplossing.
16. Plaat de lege 18,9 l (5 gallon) emmer onder de uitgiftenozzles.
17. Laat door ieder station 1 minuut ontsmettingsoplossing stromen. Laat het 5 minuten weken. Laat ieder
uitgiftegedeelte 2 minuten stromen. (Vermijd dat de kan met ontsmettingsoplossing leeg raakt tijdens het
uittappen in deze stappen)
OPMERKING – Het is niet mogelijk om beide stations van de dispenser tegelijkertijd te bedienen. Voor deze
stappen is het wisselen van de stations vereist.
18. Als bovenstaande cyclus voltooid is, verwijder de BIB-aansluitingen van de ontsmettingsoplossing. Verwijder de zakontvangstaansluiting(en) en bewaar deze voor later gebruik. Verwijder de verleningsslang voor
ontstemming en sluit de BIB-aansluiting opnieuw aan op het apparaat. Sluit de concentraat BIB's opnieuw
aan en plaats ze opnieuw in de kast.
19. Trek voor ieder station aan de uitgiftetaphendels en houdt deze vast totdat het product verschijnt. Vul een
glas van 354,9 ml (12 oz) met het eindproduct en gooi de inhoud weg.
20. Veeg interne en externe oppervlakken af met een schone, vochtige doek.
Productopties voor ontsmettingsmiddel:
· Ontsmettingsmiddelen met chloor - 1 pakje Kay-5-ontsmettingsmiddel (of met gelijkwaardige actieve ingrediënten) in 9,46 liter water met een minimale temperatuur van 26,6 °C om 100 PPM chloor te verkrijgen.
· Quat = Meng volgens de instructies van de fabrikant quat en water met een minimale temperatuur van 26,6
°C om een minimum van 400 PPM quat te verkrijgen.

Verlengingsslang voor ontsmetting

Ontsmettingsopstelling

Wekelijks: Reinig condensoroppervlak en luchtfilter
1. Zoek het verwijderbare luchtfilter aan de achterkant van het apparaat op en verwijder het om te reinigen in
warm zeepwater.
2. Gebruik een zachte borstel om de opgehoopte stof in de condensor te reinigen.
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PREVENTIEF ONDERHOUD
Jaarlijks: Vervang pompslang
1. Open de deur van de dispenser.
2. Verwijder alle productcontainers en plaats ze in een gekoelde omgeving
(1,6-4,4 °C [35-40 °F]). Koppel alle aansluitingen van omringende producten
los van de flesadapter.
3. Spoel alle uitgiftestations met gebruik van de stappen zoals omschreven in
"DAGELIJKSE SPOELPROCEDURE".
4. Koppel de dispenser los van de stroombron.
5. Verwijder de afdekking van het uitgifteplatform.
6. Koppel de waterleidingen van het uitgifteplatform los van de aanvoerleiding
binnenin de gekoelde kast en koppel de bedrading los van de aansluiting(en)
in de kast.
7. Verwijder de bevestigingsschroeven die het uitgifteplatform bevestigen
aan de kast.
8. Trek de uitgifteplatform volledig uit de kast en plaats het op een vlak
oppervlak.
9. Sluit de deur van de dispenser.
10. Verwijder de 4 bevestigingsschroeven van de pompkop.
11. Trek voorzichtig de pompkop los.
12. Trek voorzicht aan de pompslang rondom de pomprotor.
13. Verwijder de klemmen die de oude pompslang bevestigen aan de plastic bochten.
14. Trek de plastic bochten van de oude pompslang en gooi de oude pompslang weg.
15. Steek de plastic bochten in de nieuwe pompslang en bevestig het met klemmen.
OPMERKING: Bestel nieuwe onderdelen aan de hand van de geïllustreerde onderdelencatalogus op
www.bunn.com.
16. Wikkel de nieuwe pompslang voorzicht rond de pomprotor.
17. Plaats te pompbehuizing terug op het platform.
18. Herhaal stap 10 tot 17 voor de resterende pompen.
19. Herplaats de uitgifteplatformen in de gekoelde kast, zorg ervoor dat alle elektrische en wateraansluitingen
opnieuw worden aangesloten.
20. Herplaats de afdekking van het uitgifteplatform.
21. Schakel de stroom naar de dispenser in.
22 Installeer containers met spoelwater, laat ieder station stromen en controleer op lekkage. Repareer lekken
indien noodzakelijk.
23. Vervang productrek en productcontainers. Sluit alle aansluitingen van omringende productcontainers
opnieuw aan.
24. Maak de pompen gereeds zoals in "GEREEDMAKEN” in het hoofdstuk Eerste vulling.
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LADEN VAN PRODUCTCONTAINERS
Bevroren concentraten
OPMERKING: Laden van bevroren concentraten in de productkast kan schade veroorzaken aan het apparaat.
De schade is niet door garantie gedekt.
1. Mix de ontdooide concentratie grondig door de productcontainer krachtig te schudden.
2. Open de deur van de dispenser.
3. Voorafgaand aan het plaatsen van de productcontainer in de dispenser, zorg ervoor dat de O-ring op de
container is ingesmeerd. Dit vergemakkelijkt de verwijdering van de container wanneer het noodzakelijk is.
4. Plaats de productcontainer in de gewenste positie en druk het stevig in de opening van de flesadapter.
5. Open het luchtgat in de productcontainer. (Indien vereist)
OPMERKING: Concentraat in de container moet volledig ontdooit zijn en binnen het temperatuurbereik
van 1,6-4,4 °C (35-40 .°F)/ Producten buiten dit temperatuurbereik, in het bijzonder lager, kunnen een drank
met een verkeerde verhouding produceren.
Omringende concentraten (Optioneel)
1. Installeer een conversiekit voor omringende concentraten (BUNN-O-MATIC-onderdeelnummer 33699.0002),
conform de in de kit meegeleverde instructies.
2. Koppel de productconcentraatslag aan de juiste concentraatleiding op de achterkant van de dispenser.
3. Koppel het andere uiteinde van de productslang op de productcontainer middels een passende koppeling.
OPMERKING: Ondanks dat de dispenser is ontworpen om te omringende concentraten te accepteren, kan
de cascadeprestatie van de Nitro Coffee verminderen van het mengen van omringend product met koude
water voorzien van stikstof.

GEREEDMAKEN
1. Open de deur van de dispenser
2. Laad concentraat conform de instructies in het hoofdstuk getiteld Laden.
3. Sluit de deur van de dispenser.
4. Plaats een grote container onder de desbetreffende uitgiftenozzle. Trek aan de taphendels van ieder station
en houdt deze vast totdat concentraat uit de uitgiftenozzle stroomt.
OPMERKING: Dit kan enkele seconden duren, afhankelijk van de installatie en ingestelde pompsnelheid.
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LADEN BAG-IN-BOX (BIB) - SCHOLLE-SNELKOPPELING
STAP 1

STAP 2

Bereid bag-in-box (BIB) voor installatie voor door grondig het concentraat
te mengen middels krachtig schudden
van het bag-in-box-product. Vervolgens, zoek het geperforeerde gebied
aan de bovenkant van de doos en
verwijder deze.

Trek de BIB-aansluiting door het gat
en schuif deze op zijn plaats, bevestig
de BIB-aansluiting in de kartonnen
opening door het stukje karton in de
sleuf van de BIB-aansluiting te steken.

STAP 4

STAP 5

Zoek de SCHOLLE-snelkoppeling op in Open de deur van de dispenser en
de onderdelendoos van de deur.
zoek de linker en rechter productslangen binnenin de kast.

STAP 3

Verwijder de dop/zegel van bag-onbox-aansluiting en gooi de inhoud
weg.

STAP 6

Sluit een SCHOLLE-snelkoppeling aan
op de linker en rechter productslang.

STAP 7

STAP 8

STAP 9

Als eerste, plaats de BIB op de bovenste plank met de zakontvangstaansluiting naar de voorkant en naar beneden
gericht. Gebruik een klein beetje van
de Lubri-Film om er voor te zorgen
van de ontvangstaansluiting is ingesmeerd. Pak de linkser productslang
met passende SCHOLLE-aansluiting
en schroef deze met de klok mee op
de zakontvangstaansluiting totdat deze
handvast is.

Vervolgens, zorg dat de rechter productslang geplaatst is in het middelste
gat van de onderste plank, voordat de
BIB geplaatst wordt op de onderste
plank met de BIB-aansluiting naar
beneden gericht.

Trek de BIB vergenoeg terug van
de plank om de rechter productslang aan te sluiten op de passende
SCHOLL-aansluiting. Gebruik een klein
beetje van de Lubri-Film om er voor te
zorgen van de ontvangstaansluiting is
ingesmeerd.
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LADEN (vervolgd)
STAP 10

Pak de rechter productslang met
SCHOLLE-zakontvangstaansluiting
en schroeft deze met de klok mee op
passende BIB-aansluiting totdat deze
handvast is. Plaats de lagere BIB terug
op de plaats met de SCHOLL-aansluiting in het gat van de productplank.

STAP 11

Zorg ervoor dat de linker en rechter productslangen zonder knikken
geplaatst zijn.
Zorg ervoor dat vergrendelingsschakelaar uitgifte op de ON-stand staat
alvorens de deur te sluiten.

STAP 12

Vervolgens, ga naar Gereedmaken
concentraatleidingen. Plaats een
lege container onder de desbetreffende uitgiftenozzle om klaar te zijn
voor gereedmaken.

GEREEDMAKEN CONCENTRAATLEIDINGEN
1. Open de deur van de dispenser
2. Laad concentraat conform de instructies in het hoofdstuk getiteld Laden bag-in-box met
SCHOLLE-snelkoppeling.
3. Zorg ervoor dat de uitgiftevergrendelingsschakelaar op de ON-stand staat.
3. Sluit de deur van de dispenser.
4. Plaats een grote container onder de desbetreffende uitgiftenozzle. Trek aan de taphendels van ieder station
en houdt deze vast totdat concentraat uit de uitgiftenozzle stroomt.
OPMERKING: Dit kan enkele seconden duren, afhankelijk van de installatie en ingestelde pompsnelheid.
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LADEN BAG-IN-BOX (BIB) - ASTRA-SNELKOPPELING
STAP 1

STAP 2

STAP 3

Haal de Y-fitting van Scholle voor
snelle aansluiting uit de doos met
deuronderdelen. Open de deur van
de dispenser en zorg ervoor dat de
Scholle-connector naar de binnenkant van de kast is gericht.

Bevestig de Y-fitting aan de productslang.

STAP 4

STAP 5

STAP 6

Zorg ervoor dat de Y-fitting correct
is geplaatst door te controleren of
de Scholle-connector nog steeds
naar de binnenkant van de kast
gericht is.

Plaats de B-I-B op de plank met de
B-I-B-connector naar boven gericht. Neem de Scholle-connector
en schroef deze op de bijpassende
B-I-B-connector.

Zorg ervoor dat de linker en rechter productslangen goed en zonder
knikken worden geleid en dat de
Scholle-connector in de groef van
de plank rust.

Meng eerst het concentraat door
de B-I-B krachtig te schudden.
Zoek vervolgens het geperforeerde
gebied en laat los. Plaats de Scholle-connector en zet deze met het
geperforeerde lipje vast. Verwijder
de BIB-dop/-afdichting.

STAP 7

Zorg ervoor dat de vergrendelingsschakelaar van de dispenser in de
rechterbovenhoek van de deur in
de Aan-stand staat voordat u de
deur sluit.

STAP 8

Maak vervolgens de concentraatlijnen klaar. Plaats een leeg bakje
onder het juiste pijpje om het
concentraat op te vangen.
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LADEN (vervolgd)
GEREEDMAKEN CONCENTRAATLEIDINGEN
1. Open de deur van de dispenser
2. Laad concentraat conform de instructies in het hoofdstuk getiteld Laden bag-in-box met
ASTRA-snelkoppeling.
3. Zorg ervoor dat de uitgiftevergrendelingsschakelaar op de ON-stand staat.
4. Sluit de deur van de dispenser.
5. Plaats een grote container onder de desbetreffende uitgiftenozzle. Trek aan de taphendels van ieder station
en houdt deze vast totdat concentraat uit de uitgiftenozzle stroomt.
OPMERKING: Dit kan enkele seconden duren, afhankelijk van de installatie en ingestelde pompsnelheid.

AFSTELLINGEN EN OPTIONELE INSTELLINGEN
Testen en afstellen van waterstroom - enkel stilstaande zijde
OPMERKING: Reinig alle uitgiftestations om lucht in
de waterleiding te verwijderen alvorens afstellingen
te maken.
OPMERKING: Sommige modellen zijn uitgerust met
stikstofuitgiftekleppen op beide uitgiftestations.
Stikstofuitgiftekleppen vereisten geen afstelling van
de waterstroom.
1. Plaats een maatbeker of de grote kamer van de
lege brix-beker (BUNN-O-MATIC-onderdeelnummer
33095.0000) onder de desbetreffende uitgiftenozzle.
Zet de program-schakelaar op de ON-stand.
2. Trek driemaal aan de gewenste taphendel.
3. De gekozen positie zal enkel 3 seconden water uitgeven
Afstellen van de waterstroom
(geen concentraat).
Gebruik
een
schroevendraaier met een platte kop
4. Meet het uitgegeven water. Aanbevolen doel is 133 ml
(4,5 oz) per 3 seconden stroming.
5. Stel de waterstroomsnelheid af Fig. 17 (met de klok mee om de stroomsnelheid te vergroten; tegen de klok
in om de stroomsnelheid te verminderen) naar de corresponderende productmengverhouding.
6. Herhaal stap 1 tot 5 indien noodzakelijk totdat de juiste waterstroomsnelheid is bereikt.
7. Zet de program-schakelaar terug op de OFF-stand.
Afstellen pompsnelheid
1. Koppel de dispenser los van de stroombron.
2. Verwijder de lekbak.
3. Verwijder de twee schroeven waarmee het spatpaneel is vastgezet en verwijder het spatpaneel
4. Zoek de afstellingsknoppen op de printplaat op.
OPMERKING: Start met de afstellingsknop die op de negen uur stand staat.
5. Daar de afstellingsknoppen met de klok mee om de snelheid te vergroten en tegen de klok in om de snelheid
te verminderen.
OPMERKING: Gebruik de twee meest linkse knoppen om de pompsnelheid af te stellen. De meest linkse is
voor station 1 (dispenser linkerkant) en de tweede van links is voor station 2 (dispenser rechterkant).
6. Installeer het spatpaneel en de lekbak opnieuw en sluit de dispenser opnieuw aan op de stroombron.
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AFSTELLINGEN EN OPTIONELE INSTELLINGEN (vervolgd)
Installatieprocedure uitgifteverhoudingstest
1. Zet de program-schakelaar op de ON-stand.
2. Waterstroomsnelheid moet af fabriek ingesteld staat op 133 ml (4,5 oz) per 3 seconden uitgifte. Om te
controleren, plaats een meetcilinder onder de uitgiftenozzle, trek driemaal aan de taphendel. De dispenser
zal dan voor 3 seconden een hoeveelheid water uitgeven. Noteer de waterhoeveelheid van ieder
uitgiftehoofd voor toekomstige referentie.
3. Trek zesmaal aan de taphendel. De dispenser zal dan voor 3 seconden een hoeveelheid
concentraat uitgeven.
		 • Voor goede resultaten, gooi de eerste twee monsters wegen alvorens de uitgegeven hoeveelheid te 		
		 noteren. Herhaal dezelfde manier na iedere afstelling.
4. Noteer de uitgegeven.
OPMERKING: Meten in millimeters is vereist voor nauwkeurigheid.
5. Raadpleeg de onderstaande verhoudingstabel om de juiste volumes voor de gewenste verhoudingen
te controleren. Hoeveelheden concentraat voor iedere verhouding zijn met geel gemarkeerd onder het
verhoudingsnummer.
6. Om de productuitvoer te vergroten, raadpleeg stap 10 van INSTALLATIE-INSTRUCTIES.
7. Zet de program-schakelaar terug op de OFF-stand.

Ratio Target
3 sec. water
dispense in
milliliters
127
130
133
136
139

4+1
31.8
32.5
33.3
34.0
34.8

5+1
25.4
26.0
26.6
27.2
27.8

6+1
21.2
21.7
22.2
22.7
23.2

7+1
18.1
18.6
19.0
19.4
19.9

14+1
15+1
16+1
17+1
127
9.1
8.5
7.9
7.5
Installatieprocedure
brix-uitgifte
130
9.3
8.7
8.1
7.6
133
9.5
8.9
8.3
7.8
1. Laad
het
concentraat
in
het
uitgiftestation.
Tap
136
9.7
9.1
8.5
8.0
139
9.9
9.3
8.7
8.2

8+1
15.9
16.3
16.6
17.0
17.4

9+1
14.1
14.4
14.8
15.1
15.4

18+1
19+1
7.1
6.7
7.2
6.8
7.0
totdat 7.4
de
uiteindelijke
7.6
7.2
7.7
7.3

2. Tap een beker met standaardafmeting voel en gooi de inhoud weg.

10+1
12.7
13.0
13.3
13.6
13.9
20+1
6.4
6.5
6.7
drank uit
de
6.8
7.0

11+1
11.5
11.8
12.1
12.4
12.6
21+1
6.0
6.2
6.3
uitgiftenozzle
6.5
6.6

12+1
10.6
10.8
11.1
11.3
11.6
22+1
5.8
5.9
6.0
stroomt.
6.2
6.3

25+1
26+1
27+1
28+1
30+1
32+1
3. Tap
een 24+1
ander
monster
en meet
de brix-waarde
met gebruik
van29+1
een refractometer.
De31+1
beste manier
is om
127
5.3
5.1
4.9
4.7
4.5
4.4
4.2
4.1
4.0
130
5.4die getapt5.2
5.0
4.8 rusten alvorens
4.6
4.5meting te4.3
4.1
monsters,
zijn met stikstof,
te laten
een
nemen. 4.2
133

5.5

5.3

5.1

4.9

4.8

4.6

4.4

4.3

4.2

5.7
5.4
5.2
4.9
4.7totdat het4.5
4.4
4.3om de
		 136
• Wanneer
een monster
geplaatst
is op 5.0
de refractometer,
wacht
de temperatuur
bereikt
139
5.8
5.6
5.3
5.1
5.0
4.8
4.6
4.5
4.3
		 huidige brix-meting te bepalen (ongeveer 1-2 minuten).

		 • Veel refractometers bevatten een thermometer die helpt om te bepalen of het monster op ruimtetem
		 peratuur is en gereed om getest te worden. (Zie refractometerhandleiding voor meer details over
		 gebruik.)
4. Om de productuitvoer te vergroten, raadpleeg stap 10 van INSTALLATIE-INSTRUCTIES.
5. Ga verder met het maken van pompsnelheidsafstellingen en meetmonsters totdat de gewenste brix-waarde
is bereikt.
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13+1
9.8
10.0
10.2
10.5
10.7
23+1
5.5
5.7
5.8
5.9
6.0
33+1
3.8
3.9
0.0
4.1
4.2

Aanpassing schuimhoogte
OPMERKING: Alleen nieuwere dispensers hebben een intern instelbare stikstofgasdrukregeling, oudere
versies hebben een niet-instelbare stikstofgasdrukregeling.
Als u geen schuim krijgt, zorg er dan voor dat uw primaire stikstofgastoevoer correct is aangesloten en
ingeschakeld. Dispensers met een intern regelbare stikstofgasdrukregeling kunnen worden ingesteld voor
een andere schuimhoogte op een getapt koud product.
1. Controleer de schuimhoogte nadat het product
is aangesloten, opgevoerd, volledig getapt en
gestabiliseerd.
2. Verwijder het rechterzijpaneel voor toegang tot
de instelknop van de gasregeling. Afb. 1
3. Trek de knop eruit om deze te ontgrendelen en
de instelling te kunnen uitvoeren.
4. Draai de knop meer dan 1/4 naar rechts voor
meer schuim. Draai de knop meer dan 1/4 naar
links voor minder schuim.
5. Tap een glas vol en controleer de gewijzigde
schuimhoogte.
Fig.1

6. Indien de schuimhoogte nog steeds niet zoals
gewenst is, keert u terug naar stap 4.
7. Als de gewenste schuimhoogte is bereikt,
moet u de regelknop indrukken en het paneel
terugplaatsen.

Vergrendeling dispenser
Uitgiftefunctie van de dispenser kunnen uitgeschakeld worden om ongeoorloofd gebruik van de dispenser te
voorkomen, terwijl het koelsysteem blijft draaien.
1. Zoek de dispenservergrendelingsschakelaar op aan de bovenkant van de dispenser aan de
binnenzijde van de deur.
2. Zet de schakelaar op de OFF-stand om uitgifte te voorkomen.
3. Zet de schakelaar op de ON-stand om uitgifte toe te staan.
OPMERKING: De schakelaar bedient ook de verlichting op modellen uitgerust met deze functie en bedient
het automatisch vullen van het waterreservoir.
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NITRON2 KOUDE TAP ONTMANTELINGSPROCEDURE
Wanneer een dispenser verplaatst en getransporteerd wordt, moeten een aantal stappen ondernomen worden om voor
de schoonheid van de apparatuur te zorgen en voor de veiligheid van de apparatuur en het onderhoudspersoneel. De
dispenser zal een ijsbank van ongeveer 3,6 kg (8 lbs) hebben die voor verwijdering gesmolten moet worden. Dit vereist
gebruikelijk dat de dispenser 48 uur voor de verwijderingsdatum losgekoppeld moet worden van de elektriciteit zodat het
3,6 kg (8 lbs) ijsblok volledig kan smelten in
het waterreservoir.
De stikstofcilinder bevat een extra hoge dampdruk en moet met zorg gehanteerd worden tijdens het loskoppelen van de
dispenser. De stikstofcilinders hebben een DOT-label waarop het gas en de gevaren staan vermeld.

Stappen voor ontmantelen van de nitro2 koude tapdispenser, 48 uur voor transport
Stap 1: Verwijder de productcontainers of BIB's van de dispenserkast en sla deze op in een gekoelde omgeving als u ze
nogmaals wens te gebruiken.
Stap 2: Zoek de stikstofcilinder op en controleer dat het enkel stikstof toevoert aan de BUNN nitron2 koude tapdispenser.
Zet de hoofd aan/uit-cilinderklep in de OFF-stand. Plaats een lege container onder de uitgiftenozzles. Trek aan de
"Nitro Coffee”-taphendel om de druk te laten zakken. Koppel de stikstofaanvoerleiding los van de dispenser en
dop de koppeling van de dispenserstikstofinlaat af.
Stap 3: Koppel vervolgens de stikstofdrukregelaar los van de cilinder. Verpak de leidingen en de regelaar voor transport.
Informeer de locatiemanager of eigenaar dat de stikstofcilinder is losgekoppeld en deugdelijke opgeslagen moet
worden totdat de gasleverancier deze kan ophalen.
OPMERKING: Tijdens verwijdering, als de cilinder leeg is, label de cilinder als "leeg".
Stap 4: Voor de dispenserreinigings-/ontstemmingsprocedure uit zoals omschreven in de installatie- en bedieningshandleiding van de nitron2 koude tap.
OPMERKING: Door het uitvoeren van de dispenserreinigings-/ontstemmingsprocedure alvorens het verwijderen
van de dispenser, vermindert de benodigde tijd, arbeid en onderdelen voor het gereedmaken van de volgende
plaatsing van de dispenser.
Stap 5: Er zal een ijsblok van ongeveer 3,6 kg (8 lbs) binnenin het waterreservoir aanwezig zijn waarvan het 48 uur
duurt om te smelten. Zoek dispensercompressor aan/uit-schakelaar op achter het onderste spatpaneel, zet de
schakelaar op de OFF-stand. Koppel de dispenser los van de stroombron.
Stap 6: Schakel de hoofdwateraanvoer naar de dispenser uit. Trek aan een taphendel om de druk in de waterleiding vrij
te laten. Koppel de waterbron los van de dispenser en dop de waterbron en dispenserkoppeling af voor extra
bescherming.
Stap 7: Plaats een bordje op de dispenser. (Ontmanteling gaande, keer terug op _______ om op te halen)
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Stappen voor het ontmantelen van de nitron2 koude tapdispenser voor transport
Stap 1: Keer terug naar de plek met hulp om te assisteren met de verwijdering van de dispenser van de huidige plek.
OPMERKING: Hulp is enkel benodigd als een onderhoudsmonteur niet de benodigde apparatuur heeft om de 59
kg (130 lbs) zware dispenser veilig te tillen, verplaatsen en vast te zetten.
Stap 2: Nu het is ijsblok is gesmolten moet u het waterreservoir leeg laten lopen alvorens de dispenser te verwijderen
en te verpakken voor transport. Het waterreservoir bevat ongeveer 9,5 tot 11,4 l (2,5 tot 3 gallon) water. Verwijder het onderste spatpaneel voor toegang tot de rechter zichtmeetbuis (foto 1). Trek de zichtbuis naar beneden
en plaats deze in de aftappositie (foto 2) om het waterreservoir leeg te laten lopen in een lege 18,9 l (5 gallon)
emmer. Als een alternatieve mogelijkheid kunt u de zichtbuis loskoppelen van de "T"-slangkoppeling (stroming
neemt toe) en de slang naar beneden duwen (foto 3) om het water in een lege 18,9 l (5 gallon) emmer te laten
lopen.

1

2

3

Stap 3: Wanneer er geen water meer komt uit de slang, sluit de "T”-slangkoppeling opnieuw aan op de zichtbuis en plaats het terug in de oorspronkelijke positie (foto 1). Installeer het spatpaneel opnieuw en
maak de apparatuur gereed voor laden. Zet de dispenser stevig vast in een rechtopstaande positie in
het transportvoertuig.
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FOUTCODES DISPENSER
OPMERKING: Alle flitsfrequenties van de leds bevatten een vertraging van 3 seconden tussen de flitscodes.
1. 1 flits van de badleds op de printlaat en 1 flits van de in de deur geplaatste blauwe leds – badsensor open
Mogelijke oorzaak: Badsensor niet aangesloten op het moederbord. Storing badsensor.
2. 2 flitsen van de badleds op de printlaat en 2 flitsen van de in de deur geplaatste blauwe leds – kortsluiting
badsensor
Mogelijke oorzaak: Storing badsensor. Kortsluiting bedrading badsensor.
3. 1 flits van de badleds op de printlaat en 3 flitsen van de in de deur geplaatste blauwe leds – kastsensor open
Mogelijke oorzaak: Kastsensor niet aangesloten op het moederbord.
4. De kastleds op de printplaat flitsen langzaam. 4 flitsen van de in de deur geplaatste blauwe leds – kast heeft
voor 4 uur een temperatuur hoger dan 50 graden.
Deze storing laat alle uitgiftefuncties stoppen.
Mogelijke oorzaak: Kastventilator draait niet. waterreservoirpomp draait niet. Controleer compressor-/waterreservoirpompschakelaar om te controleren of deze aan is. Niveau van het waterreservoir is laag.
Los het probleem op door de dispenser uit en in te schakelen om de storing te resetten.
5. 5 flitsen van de in de deur geplaatste blauwe leds – linker concentraatpomp is stilgevallen
Deze storing reset zichzelf na 5 seconden.
Mogelijke oorzaak: Slangenpomp in storing of stilgevallen.
6. 6 flitsen van de in de deur geplaatste blauwe leds – rechter concentraatpomp is stilgevallen
Deze storing reset zichzelf na 5 seconden.
Mogelijke oorzaak: Slangenpomp in storing of stilgevallen.
7. 7 flitsen van de in de deur geplaatste blauwe leds als het correcte niveau van het reservoir niet is bereikt na
4 minuten – vulstoring, dispenser staat geen vulling van het reservoir toe totdat de storing is gereset.
Mogelijke oorzaak: Waterleiding naar de machine is dichtgezet. Water is niet aansloten op de dispenser.
Waterstroom-/druk van de bron is de laag. Storing badvulklep .
Los het probleem op door de dispenser uit en in te schakelen om de storing te resetten. Bad start met vullen
30 seconden na het inschakelen.

Foutcodeleds
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CONDENSER

FILTER
DROGER
SUCTION
ACCUMULATOR
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Thermal Transfer Stock
W/Tape Over-Laminate
Black Ink
Finished Size: 6.5" x 6.0"
~ 40% Reduction
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