
 688151-2 nl ma 2015

GEBRUIKSAANWIJZING
Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te 

 beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen.

Profess ional  Suppl ies

DRANKENDISPENSER
Modelnr.: *688.151 - *688.152



 688151-2 nl ma 2015 2

INDEX

WARNING  .............................................................................................................................................................. 3

INSTALLATION  .....................................................................................................................................................  3

HOW TO USE  ......................................................................................................................................................... 4

MAINTENANCE  ..................................................................................................................................................... 5

INSTRUCTIONS FOR DISPOSAL  .....................................................................................................................  5

TECHNICAL SPECIFICATIONS  ..........................................................................................................................  5

OPERATING FIGURES  ........................................................................................................................................  7

TROUBLE SHOOTINGS  ......................................................................................................................................  9

STRUCTURE DIAGRAM  .................................................................................................................................... 10 



 688151-2 nl ma 2015 3

WAARSCHUWINGEN:
1. Dit apparaat is een koude drank dispenser.
2. Deze handleiding is een integraal onderdeel van de apparaat en moet voor alle bijkomende zaken 

geraadpleegd worden.
3. WAARSCHUWING: Probeer nooit om dit apparaat voor toepassingen die niet in de hand-

leiding  worden beschreven te gebruiken of op een wijze die niet vergelijkbaar is zoals in de 
 gebruiksaanwijzing beschreven, anders kunnen ernstige gevaren voordoen!

4. Dit apparaat mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het is ontworpen. Elk ander gebruik 
is ongeschikt en dus gevaarlijk. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt 
door oneigenlijk gebruik.

5. Voor het installeren en bedienen van dit apparaat dient u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
6. Houd dit apparaat buiten het bereik van kinderen! Laat kinderen niet met dit apparaat spelen.
7. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer dit apparaat niet in gebruik is, voordat u er onderdelen uit 

neemt en voordat u gaat het gaat reinigen.
8. Zorg ervoor dat de stekker uit dit apparaat is wanneer het een lange tijd niet in gebruik is.
9. Als de voedingskabel is beschadigd moet het onmiddellijk worden vervangen door gekwalifi ceerd 

personeel.
10. Gebruik dit apparaat niet in een stoffi ge omgeving of in een explosieve atmosfeer (brandbare gassen, 

dampen of dampen van oplosmiddelen).
11. Schakel een defect apparaat op een duidelijke manier uit, zodat het geen gevaar voor anderen is en 

voer het apparaat af volgens de voorschriften van de lokale autoriteiten. 
Zie instructies voor  verwijdering in deze handleiding.

12. Anders dan het schoonmaken vermeld in deze handleiding, is er geen extra onderhoud voor dit 
 apparaat vereist.

13. De motor is blijvend gesmeerd en heeft geen olie nodig.
14. Reparaties, indien nodig, moet worden uitgevoerd door gekwalifi ceerd personeel.
15. Dit apparaat is alleen geschikt voor binnengebruik.
16. Basis veiligheidsregels:

A. Gebruik de machine niet aan als uw handen of voeten nat zijn.
B. Gebruik de machine niet wanneer op blote voeten bent. 
C. Sta niet toe dat de machine te worden gebruikt door kinderen of ongekwalifi ceerd personen.
D. De machine niet buiten laten staan.
E. Trek niet aan het netsnoer van wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, om technische veranderingen 
in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen.

INSTALLATIE INSTRUCTIES:
NUTTIGE INSTRUCTIE VOOR TRANSPORT
1. Om te voorkomen dat de olie in de luchtdicht compressor in het koelcircuit stroomt, is het noodzakelijk 

om dit apparaat verticaal te vervoeren en op te slaan, volgens de instructies op de verpakking.
2. Indien het apparaat tijdens het transport per ongeluk of met opzet in een niet-verticale stand is 

 geplaatst moet u, voordat de stekker in de contactdoos steekt, het apparaat gedurende ruim 30 
 minuten in een  verticale positie houden, zodat de olie kan terugvloeien in de compressor.

UITPAKKEN: Verwijder karton en plastic verpakking. Wees er zeker van dat de machine niet beschadigd is. 
Verwijder de plastic beschermfolie van de roestvrijstalen paten (indien aanwezig)

BELANGRIJK: DE VERSCHILLENDE VERPAKKINGEN MOETEN BIJ KINDEREN VANDAAN GEHOUDEN 
 WORDEN, OMDAT ZE MOGELIJK GEVAARLIJK KUNNEN ZIJN. GOOI DE VERPAKKING WEG VOLGENS DE 
VOORSCHRIFTEN VAN DE LOKALE OVERHEID.
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PLAATSING
1. Plaats het apparaat niet in de omgeving waar een waterstraal kan worden gebruikt.
2. Plaats apparaat op een horizontale en stevige ondergrond.
3. Plaats het apparaat op een plaats waar gekwalifi ceerd personeel er toezicht op kan houden.
4. Voor een goede ventilatie, houd een afstand van 20 cm tussen apparaat en muren of andere voorwer-

pen. Vergroot de afstand als de obstakels een warmtebron is. Wanneer de dispenser geplaatst is, stel 
de pootjes om het horizontaal te houden. (FIG.1)

MONTAGE
1. Verwijder het deksel van de tank.
2. Hang de lekbak op aan de gaten in het voorpaneel
3. Steek de kraan (met afdichting) door de tank en door de hendel.

ELEKTRISCHE AANSLUITING
Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, lees aandachtig de volgende richtlijnen:
1. Zorg ervoor dat het apparaat correct is aangesloten op een deugdelijk aardingssysteem wat in 

 overeenstemming is met de huidige veiligheidsnormen.
2. Zorg ervoor dat het voltage in overeenstemming is met wat het typeplaatje, aangebracht op de 

 behuizing, aangeeft.
3. Zorg dat het vermogen voldoende is voor wat het apparaat maximaal nodig heeft.
4. Indien nodig, gebruik alleen goedgekeurde verlengkabel, in  overeenstemming met de huidige 

 veiligheidsnormen.
Bij twijfel, raadpleeg dan alleen een gekwalifi seerd technicus.
Het is wettelijk verplicht dat het apparaat geaard is.

HOE TE GEBRUIKEN:
Voor gebruik, moeten de tanks en kranen van het apparaat zorgvuldig worden gereinigd omdat het in 
contact komt met drinken.

HET VULLEN
Om een goede werking van het apparaat te garanderen zorg ervoordat het vloeistofpeil van de tank niet 
onder de 3-4 liter komt.
(gebruik de niveau lijnen op de tank ter referentie).
1. Meng producten in een aparte container (FIG. 2).
2. Zorg ervoor dat het apparaat niet is aangesloten op het stopcontact bij het vullen van de tank
3. De tank nooit met warme producten vullen.
4. Laat het vloeistofniveau niet hoger komen dan de “MA” niveau lijn (FIG. 2).

WERKING (FIG. 4)
1. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar (A) in de  positie staat, sluit het apparaat aan.
2. Voordat u het apparaat aan zet, zorg ervoor dat de tanks goed afgesloten zijn met de deksels.
3. Zet de hoofdschakelaar in de  stand, het apparaat zal automatisch gaan koelen.
4. Om het roeren starten moet u de bewuste schakelaar in de  stand zetten. De schakelaar van het 

roersysteem (B) vind u naast de hoofdschakelaar, elke tank heeft een eigen schakelaar
5. Om drank te kunnen tappen, druk licht tegen de hendel.

AANPASSEN VAN DE DRANK TEMPERATUUR (FIG.7)
Om de temperatuur van de drank aan te passen, zit er aan de linkerkant van het apparaat een transparant 
kleple met daar achter een temperatuurregelaar om de temperatuur instellen. Om de temperatuur te ver-
lagen draait u de knop rechtsom (hoger cijfer), en om de temperatuur te verhogen linksom draaien (lager 
cijfer).
OPMERKING: De nummers rond temperatuurregelaar geven niet de werkelijke temperatuur van de vloeistof 
aan.
LET OP: HET IS NIET AAN TE BEVELEN OM DE TEMPERATUURREGELAAR VAAK RESETTEN.
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ONDERHOUD:
HOUD REKENING MET DE OMGEVINGSTEMPERATUUR
Het apparaat is geschikt voor een omgevingstemperatuur variërend tussen 16°C - 32°C.

REINIGING
Met oog op de hygiëne en een goede kwaliteit van de dranken, reinig de tanks, deksels en roerbladen/
pompen zo vaak mogelijk 
LET OP: Maak het apparaat niet met een waterstraal schoon.
1. Voor het apparaat gaat reinigen en/of bijvullen, haal de stekker uit het stopcontact.
2. Gebruik geen schuurpoeder die de glans van de tanks en deksel kunnen aantasten.
3. Gebruik neutrale zeep en lauw warm water om container, deksel, roerblad/pomp, koeling, tank en 

kraan te reinigen. Voorzichtig met water afspoelen om alle zeep resten te verwijderen.
4. laat de dispenser dag en nacht ingeschakeld om de smaak goed te houden en verstoppingen te 

 voorkomen.
5. Leeg de lekbak en reinig hem zo vaak mogelijk.
LET OP:
• Gebruik geen oplosmiddelen (benzine, alcohol, enz.) voor het reinigen van het apparaat. De behuizing 

van het apparaat kan beschadigen en explosieve dampen kunnen zich ontwikkelen. Gebruik geen 
scherpe voorwerpen voor het reinigen.

• Het apparaat mag gereinigd worden met een vochtige doek, maar mag nooit in direct contact met 
water komen. Zorg ervoor dat na het reinigen het apparaat helemaal droog is.

DEMONTAGE EN MONTAGE VAN DE TANKS:
Voor het demonteren en monteren van de tanks of het vervangen van de rubberen afdichting van de tanks.
1. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
2. Verwijder het deksel van de tank.
3. Verwijder de roerblad van zijn as. Voor het demonteren van de pomp volg de instructies zoals getoond 

wordt in (Fig.5&6).
4. Til de container op met beide handen en met een rustige draaiende beweging. Als het moeilijk gaat, 

maak dan de koelzuil en de pakking vochtig.
5. Om kraan te verwijderen, til hem uit zijn vatting.
6. Vervang de pakkingen voor tanks en kranen alleen met pakkingen die door ons zijn geleverd.
Om het apparaat weer in elkaar te zetten, herhaalt u de bovenstaande handelingen in omgekeerde 
 volgorde.

INSTRUCTIES VOOR AFVOEREN
Indien u uw oude apparaat vervangt voor een nieuw exemplaar, hou dan rekening met de volgende 
 informatie: 
Oude apparaten zijn geen waardeloos afval. Waardevolle grondstoffen kunnen worden teruggewonnen 
door de recycling van oude apparaten.
Maak oude apparaat onbruikbaar:
1. Haal de stekker uit het stopcontact,
2. Knip het netsnoer af en gooi deze weg,
LET OP: KOELVLOEISTOF IN KOELAPPARATUUR EN GASSEN IN DE ISOLATIE MOET PROFESSIONEEL 
 WORDEN AFGEVOERD. ZORG ERVOOR DAT VOORAFGAAND AAN DE VERWIJDERING DE KOELING BUIS 
NIET IS BESCHADIGD. GELIEVE HET APPARAAT TE VERWIJDEREN VOLGENS DE VOORSCHRIFTEN VAN DE 
LOKALE AUTORITEITEN.

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

Model Parameter Tanks Capaciteit Koelvloeistof Afmetingen
LxWxH cm Gewicht

688151 230V,50Hz,210W 1 1 x 12L R134a 220x450x635 19.00 Kg

688152 230V,50Hz,310W 2 2 x 12L R134a 420x450x635 26.50 Kg

OPMERKING: HET GELUIDSNIVAEU VAN DE TOESTELLEN IS ONDER DE 55DB.
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ELECTRISCH STROOMSCHEMA

ONDERDELEN

S1 Hoofdschakelaar
M1 Mixer/Pomp Motor
S2 Schakelaar
M2 (see Note 1,2) Mixer/Pomp Motor
S3 (see Note 1,2) Schakelaar
M3 (see Note 2) Mixer/Pomp Motor
S4 (see Note 2) Schakelaar
F1 Ventilator
T1 Thermostata
K1 Compressor

Kr Start relais
Km Electrisch Motor
Kt Thermisch beveiliging

BESCHRIJVING

c Compressor

C Condensor

F Filter

Bc Boiler 

E1 Verdamper

E2 Verdamper

E3 Verdamper

D Distributeur 

Ca Capillair leiding

1 Hogedruk zijde

2 Vloeistof leiding

3 Lagedruk zijde

T Thermostaat

NOTE 1 = ALLEEN VOOR 688152
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AFBEELDINGEN
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PROBLEEMOPLOSSING:

PROBLEEM MOGELIJKE OORZAKEN OPLOSSING OPMERKING

Machine heeft 
geen spanning

• Stekker zit er niet in. • Steek de stekker in het 
stopcontact

• Hoofdschakelaar is niet 
in de  positie.

• Zet de hoofdschakelaar 
in de  positie.

• Netsnoer is kapot. • Vervang netsnoer

Vraag voor 
 bevoegd 

 serviceafdeling 
om te 

 controleren en 
te repareren.

• Hoofdschakelaar is kapot. • Vervang hoofdschakelaar

Apparaat 
koelt niet

• Compressor start niet. • Kijk bij de “Compressor start 
niet” sectie.

• Gas lek in het koelcircuit. • Vind het lek, dicht het en hervul 
het koelcircuit

• Condensor is verstopt. • Maak de condenser schoon

• Ventilator motor is verbrand. • Vervang de ventilator

• Onvoldoende luchtstroom.
• Verhoog de afstand tussen het 

apparaat en andere obstakels/
warmtebronnen

Compressor 
start niet

• Hoofdschakelaar is kapot. • Vervang hoofdschakelaar

Vraag voor 
 bevoegd 

 serviceafdeling 
om te 

 controleren en 
te repareren.

• Compressor beschermer is kapot • Vervang compressor beschermer

• Compressor relais is kapot • Vervang compressor relais

• Compressor motor is kapot • Vervang compressor motor

Een tank 
koelt niet

• Gas lek in het koelcircuit. • Vind het lek, dicht het en hervul 
het koelcircuit

• Condensor is verstopt. • Maak de condenser schoon

• Onvoldoende luchtstroom.
• Verhoog de afstand tussen het 

apparaat en andere obstakels/
warmtebronnen

• Buis van het koelcircuit is 
 verstopt.

• Maak de buis los, verwijder 
de verstopping, hervul het 
 koelcircuit 

• Filter is verstopt • Vergvang de fi lter

De roerbladen 
werken niet • De mengmotor is kapot • Vervang de mengmotor

De pomp 
werkt niet

• De pompmotor is kapot • Vervang de pompmotor

• De pompschakelaar is kapot. • Vervang de pompschakelaar

WAARSCHUWING: ALS HET APPARAAT EEN PROBLEEM HEEFT OF IS BESCHADIGD, PROBEER HET NIET 
ZELF TE REPAREREN OF TE VERVANGEN. VRAAG NAAR EEN ERKENDE SERVICE-CENTRUM VOOR HULP.
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ONDERDELEN SCHEMA

1. DEKSEL
2. ROERBLAD
3. TAP HENDEL
4. TAP PAKKING
5. TANK (ROERBLAD SYSTEM)
6. PAKKING

7. MIXING POD
8. THERMOSTAAT
9. MENGMOTOR
10. VENTILATOR
11. LEKBAK
12. VERSTELBARE VOET

13. AAN-/ UITSCHAKELAAR
14. SCHAKELAAR VOOR 

MENGMOTOR
15. COMPRESSOR
16. POMPMOTOR
17. HOEK PLUG

18. TANK(POMP SYSTEEM)
19. PAKKING VOOR 

POMPMOTOR
20. POMP
21. POMP KOPPELING
22. POMP PIJP


