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Εγκατάσταση
ΛΙΣΤΑ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Όταν εγκαθιστάτε οποιοδήποτε σύστημα, βεβαιωθείτε 
πρώτα ότι διατίθενται τα βασικά μέρη:

Σύστημα προαναμιγμένων προϊόντων:
• Σετ ρυθμιστών πίεσης CO2

• Σύνδεσμοι προϊόντος για επιστρεφόμενο δοχείο 
19 λίτρων (Figal)

• Σύνδεσμοι αερίου για δοχείο Figal

• Διανεμητής αναψυκτικών

• Σωλήνωση αναψυκτικών

• Δεξαμενή CO2

• Δοχεία αναψυκτικών Figal

• Σφιγκτήρες συνεχούς μεταβολής (Oetiker)

• Αλυσίδα για δεξαμενή CO2

Σύστημα προϊόντων επιτόπιας ανάμιξης:
• Σετ ρυθμιστών πίεσης CO2

• Διανεμητής αναψυκτικών

• Σωλήνωση αναψυκτικών

• Δεξαμενή CO2

• Μονάδα εισπίεσης διοξειδίου του άνθρακα 
(ανθρακικού)

• Σφιγκτήρες συνεχούς μεταβολής (Oetiker)

• Αλυσίδα για δεξαμενή CO2

Για το σύστημα επιστρεφόμενων δοχείων 19 λίτρων 
(Figal) επίσης:

• Σύνδεσμοι σιροπιού για δοχείο Figal

• Σύνδεσμοι αερίου για δοχείο Figal

• Δοχεία σιροπιού Figal

Για το σύστημα «σακούλας σε κουτί» (BIB) επίσης:
• Σύνδεσμοι BIB

• Σετ ρυθμιστών πίεσης BIB

• Σύστημα ραφιών BIB

• Κουτιά σιροπιού BIB
Ελέγξτε δύο φορές:
• Έχετε αρκετό χώρο για να εγκαταστήσετε το 

διανεμητή ή το διανεμητή και το επικαθήμενο 
μηχάνημα παγοκύβων?

• Έχει το επικαθήμενο μηχάνημα παγοκύβων (αν 
χρησιμοποιείται) ελάχιστη απόσταση 15,3 cm σε 
όλες τις πλευρές?

• Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια του πάγκου και οι 
μονάδα είναι οριζόντιες.

• Μπορεί η επιφάνεια του πάγκου να υποστηρίξει το 
βάρος του διανεμητή ή το συνδυασμό διανεμητή/
μηχανήματος παγοκύβων συν το βάρος του 
αποθηκευμένου πάγου?

Επίσης πριν την εγκατάσταση λάβετε υπόψη σας τη 
θέση των εξής μερών: 

• Γραμμή νερού

• Πρίζα παροχής ρεύματος

• Αποχέτευση

• Αγωγοί θέρμανσης και κλιματισμού.

• ΜΗΝ εγκαταστήσετε το σύστημα σε περιοχή όπου θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί πίδακας νερού.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΕΩΝ
Τοποθετήστε τη μονάδα ώστε να ικανοποιούνται οι 
ακόλουθες απαιτήσεις:  Η μονάδα προορίζεται μόνο για 
χρήση σε εσωτερικό χώρο και δεν πρέπει να 
τοποθετείται σε περιοχή όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
πίδακας νερού ή παρόμοια διάταξη ψεκασμού υπό 
υψηλή πίεση.

Η μονάδα πρέπει να εγκατασταθεί κοντά σε κατάλληλα 
γειωμένη πρίζα παροχής ρεύματος με κατάλληλες 
ηλεκτρικές προδιαγραφές και προστατευόμενη από 
ασφάλεια με κατάλληλη ονομαστική τιμή ρεύματος ή σε 
κύκλωμα συνδεδεμένο μέσω ισοδύναμου 
ασφαλειοδιακόπτη «HACR» (δοκιμασμένου για 
εφαρμογές θέρμανσης, κλιματισμού, ψύξης) με διάταξη 
ρελέ διαρροής προς τη γείωση (ELCB ή GFCI). 
Ανατρέξτε στην πινακίδα στοιχείων της μονάδας για την 
απαιτούμενη τάση λειτουργίας του κυκλώματος παροχής 
ρεύματος. συχνότητα σε Hz και την ελάχιστη τιμή του 
μέγιστου επιτρεπτού ρεύματος κυκλώματος του 
συστήματος. Δεν θα πρέπει να συνδεθεί καμία άλλη 
ηλεκτρική συσκευή στο κύκλωμα αυτό. Όλες οι 
ηλεκτρικές καλωδιώσεις θα πρέπει να συμμορφώνονται 
στους εθνικούς και τοπικούς κώδικες (σύνολο 
κανονισμών) για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Το φις 
ρευματοληψίας θα πρέπει να είναι προσπελάσιμο για 
αποσύνδεση.
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ΈΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΝΕΜΗΤΗ
Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του διανεμητή 
αναψυκτικών και / ή του συστήματος, θα πρέπει όλες οι 
σωληνώσεις, ο διανεμητής και τα μέρη του συστήματος 
να καθαριστούν και να απολυμανθούν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την εγκατάσταση, ο εξοπλισμός, οι 
διανεμητές και οι σωληνώσεις εκτίθενται σε πολλά 
περιβάλλοντα, ακαθαρσίες, σκόνη, υλικά από 
συστήματα διέλευσης, μόνωση, γυψοσανίδες κλπ. Είναι 
μια σημαντική διαδικασία και η καλύτερη πρακτική για 
τον καθαρισμό ώστε να προσφέρετε την καλύτερη 
ποιότητα ποτού στους πελάτες σας.

Καθαρίστε και απολυμάνετε τα κυκλώματα νερού και 
σιροπιού σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου. 
Καθαρίστε και απολυμάνετε τα μέρη του διανεμητή 
σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου. 
Στεγανοποιήστε την περίμετρο επαφής του διανεμητή με 
την επιφάνεια του πάγκου αν δεν χρησιμοποιούνται 
πόδια με τη μονάδα. Αν υπάρξει απόκλιση μεταξύ του 
παρόντος εγχειριδίου και των τοπικών σας κανονισμών 
υγιεινής, τότε να συμβουλεύεστε και να χρησιμοποιείτε 
τοπικούς κώδικες υγιεινής. 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
1. Τοποθετήστε το διανεμητή στην επιθυμητή θέση.

2. Τοποθετήστε τις γραμμές αναψυκτικών και τις 
γραμμές νερού. Φροντίστε απαραίτητα να 
εγκαταστήσετε στις συνδέσεις νερού στις 
κατάλληλες εισόδους. Η σύνδεση «Α» έρχεται από 
τη μπρούτζινη αντλία της μονάδας εισπίεσης 
ανθρακικού και η σύνδεση «B» είναι η τροφοδοσία 
σας για απλό (μη ανθρακούχο) νερό.

3. Εγκαταστήστε τα υδραυλικά αποχέτευσης και 
μονώστε.

4. Γεμίστε τον κάδο με πάγο.

5. Ρυθμίστε την εύκαμπτη πολλαπλή σύνδεση για 
σωστές ρυθμίσεις ποτών.

6. Ανοίξτε την παροχή νερού στο διανεμητή. Η πίεση 
του νερού θα πρέπει να είναι μεταξύ 2,8 και 3,8 bar 
(40 και 55 psi) με την αντλία μονάδας εισπίεσης 
ανθρακικού σε λειτουργία. Αν δεν είναι μεταξύ αυτών 
των ορίων πίεσης, θα πρέπει να ληφθούν 
κατάλληλα μέτρα για να ρυθμίσετε την πίεση στη 
σωστή περιοχή.

7. Όταν υπάρχει παροχή νερού στη μονάδα, πρέπει να 
εξαερωθεί η δεξαμενή της μονάδας εισπίεσης 
ανθρακικού. Κάνετε την εξαέρωση σηκώνοντας το 
στέλεχος της βαλβίδας ανακούφισης πίεσης στο 
δοχείο της μονάδας εισπίεσης ανθρακικού έως ότου 
βγαίνει νερό από τη βαλβίδα ανακούφισης.

8. Συνδέστε το καλώδιο ελέγχου του συγκροτήματος 
αντλίας στον κινητήρα της αντλίας.

9. Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας ρεύματος 
(υπάρχουν 2 καλώδια που πρέπει να συνδεθούν σε 
παροχή ρεύματος 115V).

10. Η περιοχή ελάχιστης - μέγιστης θερμοκρασίας για 
την εγκατάσταση και τη λειτουργία της μονάδας είναι 
4,4 βαθμοί C έως 40,6 βαθμοί C (40 βαθμοί F έως 
105 βαθμοί F).

11. Η μονάδα πρέπει να τοποθετείται και να λειτουργεί 
σε οριζόντια θέση.

12. Η μονάδα δεν είναι κατάλληλη για περιοχές που 
καθαρίζονται με πίδακα νερού, πλυστικά νερού υπό 
πίεση ή λάστιχα νερού.

13. Σε περίπτωση μονάδων που δεν έχουν 
εγκατεστημένο καλώδιο ρεύματος στο εργοστάσιο, ο 
εγκαταστάτης θα πρέπει να παρέχει μέσο για 
αποσύνδεση από το ηλεκτρικό ρεύμα.  Το μέσο 
αποσύνδεσης από το ηλεκτρικό ρεύμα πρέπει να 
ενσωματωθεί στη σταθερή καλωδίωση και να 
περιλαμβάνει όλους τους πόλους που παρέχουν 
ηλεκτρικό ρεύμα στη συσκευή.

14. Ρυθμίστε τη συγκέντρωση σακχάρου του προϊόντος 
(Brix) στις βαλβίδες αναψυκτικού.

15. Τηρείτε όλες τις απαιτήσεις των κανονισμών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την εγκατάσταση εξοπλισμού ψυχρής 
εισπίεσης ανθρακικού (Intelli carb), ποτέ μην τοποθετείτε 
ταυ για τη σύνδεση απλού νερού στη γραμμή από το 
συγκρότημα αντλίας προς την ψυκτική πλάκα. Η 
τοποθέτηση Ταυ στη γραμμή θα δημιουργήσει 
προβλήματα στο σέρβις και κακή ποιότητα ποτών.

ΠΙΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΑΝΑΜΙΓΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ
Οι ρυθμιστές πίεσης για κανονικά προαναμιγμένα 
προϊόντα θα πρέπει να ρυθμίζονται στα 4,1 bar (60 psi). 
Οι ρυθμιστές πίεσης για προανάμιξη προϊόντων διαίτης 
(Diet) θα πρέπει να ρυθμίζονται στα 2,8 bar (40 psi). Αν 
παρατηρείται υψηλός αφρισμός, η μείωση της πίεσης 
ίσως διορθώσει το πρόβλημα. Προβλήματα ψεκασμού 
και «σκασίματος» κατά τη διανομή απατούν μικρή 
αύξηση των πιέσεων. Οι πιέσεις βαλβίδων 
προαναμιγμένων αναψυκτικών διαφέρουν ανάλογα με 
τον τύπο και τον κατασκευαστή. Συμβουλευτείτε τον 
κατασκευαστή των βαλβίδων που χρησιμοποιείτε για 
ειδικές οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία της βαλβίδας.
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Πιέσεις για σύστημα εισπίεσης ανθρακικού εν 
ψυχρώ και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος

1. Εισερχόμενο νερό βρύσης - θα πρέπει να 
βρίσκεται σε ελάχιστη δυναμική πίεση 2,8 bar (40 
psi) και μέγιστη στατική πίεση 3,8 bar (55 psi) (τιμές 
μετρούμενες στην είσοδο της αντλίας). 

2. Μανόμετρο πίεσης προϊόντων BIB ρυθμισμένο για 
4 bar (60 psi) ή σύμφωνα με τη διαδρομή των 
γραμμών σας.

3. Μανόμετρο μονάδας εισπίεσης ανθρακικού 
(χρησιμοποιήστε προρυθμισμένο ρυθμιστή): 

4. Ψυχρή εισπίεση ανθρακικού ρυθμισμένη για 5,2 bar 
(75 psi). 

5. Τα συστήματα εισπίεσης σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος θα πρέπει να ρυθμίζονται σε 6,2 bar 
έως 7,2 bar (90 psi έως 105 psi).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η πίεση εισόδου του νερού είναι 
μικρότερη από 2,8 bar (40 psi), συνιστάται χρήση 
μονάδας ενίσχυσης πίεσης νερού. Αν η πίεση εισόδου 
του νερού είναι μεγαλύτερη από 3,8 bar (55 psi), 
συνιστάται χρήση βαλβίδας ρύθμισης της πίεσης νερού.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
Οι γραμμές αποστράγγισης για διανεμητές σειράς SV 
συνδέονται στη λεκάνη αποστράγγισης. 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΩΛΗΝΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΔΟΧΕΙΟΥ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΙΣΠΙΕΣΗΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ

1. Κατά την εγκατάσταση της μονάδας, ο σωλήνας 
εκκένωσης (Α) του δοχείου μονάδας εισπίεσης 
ανθρακικού πρέπει να συνδεθεί σωστά σε γραμμή 
αποστράγγισης. Όταν έχει αφαιρεθεί από τη μονάδα 
το προστατευτικό εκτίναξης σταγόνων, αφαιρέστε 
την τυλιγμένη σωλήνωση από πίσω από τον 
μονωμένο σωλήνα ο οποίος συγκρατεί το σωλήνα 
εκκένωσης δεξαμενής μονάδας εισπίεσης 
ανθρακικού.

2. Ο σωλήνας εκκένωσης είναι συνδεδεμένος στη 
βαλβίδα ανακούφισης πίεσης στο δοχείο εισπίεσης 
ανθρακικού και πρέπει να συνδεθεί σε γραμμή 
αποστράγγισης. Περάστε το σωλήνα εκκένωσης του 
δοχείου μονάδας εισπίεσης ανθρακικού (Α) προς τα 
κάτω στο μπροστινό μέρος της μονάδας και πίσω 
από τη λεκάνη αποστράγγισης. Βεβαιωθείτε να μη 
συμπιεστεί ή να μην τσακίσει ο σωλήνας εκκένωσης 
του δοχείου μονάδας εισπίεσης ανθρακικού κατά τη 
διέλευση από τη μονάδα προς το σημείο 
αποστράγγισης.

3. Ο σωλήνας εκκένωσης (Α) του δοχείου μονάδας 
εισπίεσης ανθρακικού μπορεί να περαστεί προς τα 
κάτω μέσω της επιφάνειας του πάγκου 
εγκατάστασης της μονάδας ή εξωτερικά από το 
πίσω μέρος της μονάδας. Κατόπιν εγκαταστήστε το 
σωλήνα εκκένωσης δοχείου μονάδας εισπίεσης 
ανθρακικού σε γραμμή αποχέτευσης. Τηρήστε 
όλους τους τοπικούς και εθνικούς κώδικες 
υδραυλικών εγκαταστάσεων κατά την εγκατάσταση 
του σωλήνα εκκένωσης δοχείου μονάδας εισπίεσης 
ανθρακικού προς τη γραμμή αποχέτευσης.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΟΥ

1. Θέση - Αποφύγετε να τοποθετήσετε το διανεμητή 
και/ή το μηχάνημα παρασκευής (παρασκευαστή) 
πάγου κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα 
καλοριφέρ, φούρνους, ψυκτικές συσκευές και άμεσο 
ηλιακό φως. 

2. Αποστάσεις - χρειάζεται απόσταση 15,2 cm σε 
όλες τις πλευρές του παρασκευαστή πάγου. 

3. Το μπροστινό μέρος του παρασκευαστή πάγου 
να είναι ισοεπίπεδο με το μπροστινό μέρος του 
διανεμητή - Το μπροστινό μέρος του 
παρασκευαστή πάγου θα πρέπει να είναι 
ισοεπίπεδο με το μπροστινό μέρος του διανεμητή, 
όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα. Επειδή ο 
παρασκευαστής πάγου είναι ομοεπίπεδος με το 
μπροστινό μέρος του διανεμητή, ορισμένοι 
παρασκευαστές πάγου ίσως να προεξέχουν στο 
πίσω μέρος του διανεμητή.

4. Γραμμές αποστράγγισης - Απαιτείται χωριστή 
γραμμή αποστράγγισης για τον παρασκευαστή 
πάγου, επιπλέον της γραμμής αποστράγγισης για το 
διανεμητή πάγου/αναψυκτικών. 

5. Οι διανεμητές της σειράς SV ίσως απαιτούν κιτ 
προσαρμογής για την εγκατάσταση 
επικαθήμενου παρασκευαστή πάγου. Για το 
σωστό κιτ προσαρμογής απευθυνθείτε στον τοπικό 
σας αντιπρόσωπο MBE. 

ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΟΔΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ 
ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΠΑΓΟΥ.
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟ ΡΟΗΣ ΠΑΓΟΥ
Για όλους τους διανεμητές της σειράς SV διατίθεται 
περιοριστικό ροής πάγου. Το περιοριστικό ροής πάγου 
μειώνει την ποσότητα πάγου που επιτρέπεται να 
εισέλθει στον αγωγό πάγου με το να φράζει ένα μικρό 
μέρος της εισόδου του αγωγού πάγου. Αυτό με τη σειρά 
του περιορίζει τη ροή του πάγου που φθάνει στο ποτήρι 
σας.

Για περισσότερες πληροφορίες εγκατάστασης, 
ανατρέξτε στις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο κιτ 
#5013822.

ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΣΕΙΡ ΑΣ SV
Το καλώδιο ρεύματος είναι εξοπλισμένο με 3-πολικό φις 
ρευματοληψίας. Για να διασφαλίσετε τόσο την ασφάλεια 
όσο και τη σωστή λειτουργία της συσκευής αυτής, 
φροντίστε απαραίτητα η πρίζα να είναι κατάλληλου 
σχεδιασμού για το φις και να εξασφαλίζει παράλληλα τη 
σωστή γείωση της μονάδας εισπίεσης ανθρακικού.

Αν ο διανεμητής πρόκειται να εγκατασταθεί σε περιοχή ή 
τοποθεσία όπου οι τοπικοί κανονισμοί απαιτούν μόνιμη 
καλωδίωση, θα πρέπει να τηρηθεί η διαδικασία που 
ακολουθεί.

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα του κιβωτίου ηλεκτρικών 
συνδέσεων στο μπροστινό μέρος του διανεμητή. Οι 
τρεις αγωγοί (λευκός, μαύρος και πράσινος) θα 
πρέπει να περαστούν μέσα από το σύνδεσμο 
καλωδίου και να καταλήξουν στο διαμέρισμα 
καλωδίωσης. Το καλώδιο θα πρέπει να στερεωθεί με 
ασφάλεια στο σύνδεσμο.

2. Ο πράσινος αγωγός του καλωδίου θα πρέπει να 
συνδεθεί στην πράσινη βίδα που είναι τοποθετημένη 
στο μπροστινό μέρος του διανεμητή. Φροντίστε να 
χρησιμοποιήσετε απαραίτητα δακτυλιοειδή 
ακροδέκτη σύσφιξης για σύνδεση του αγωγού με τη 
βίδα.

3. Ο λευκός αγωγός του καλωδίου και ο λευκός 
αγωγός στο εσωτερικό του ηλεκτρικού κιβωτίου 
ελέγχου που συνδέεται στο μετασχηματιστή θα 
πρέπει να ενωθούν με κατάλληλο μονωμένο 
συνδετήρα καλωδίων, τύπου περιστροφής και 
πίεσης, εγκεκριμένο από U.L. (Underwriters 
Laboratories).

4. Ο μαύρος αγωγός του καλωδίου και ο μαύρος 
αγωγός στο εσωτερικό του ηλεκτρικού κιβωτίου 
ελέγχου που συνδέεται στο μετασχηματιστή θα 
πρέπει να ενωθούν με κατάλληλο μονωμένο 
συνδετήρα καλωδίων, τύπου περιστροφής και 
πίεσης, εγκεκριμένο από U.L.

ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ
Το καλώδιο ρεύματος είναι εξοπλισμένο με 3-πολικό φις 
ρευματοληψίας. Για να διασφαλίσετε τόσο την ασφάλεια 
όσο και τη σωστή λειτουργία της συσκευής αυτής, 
φροντίστε απαραίτητα η πρίζα να είναι κατάλληλου 
σχεδιασμού για το φις και να εξασφαλίζει παράλληλα τη 
σωστή γείωση της μονάδας εισπίεσης ανθρακικού.

Αν το συγκρότημα αντλίας πρόκειται να εγκατασταθεί σε 
περιοχή ή τοποθεσία όπου οι τοπικοί κανονισμοί 
απαιτούν μόνιμη καλωδίωση, θα πρέπει να τηρηθεί η 
διαδικασία που ακολουθεί.

1. Οι τρεις αγωγοί (λευκός, μαύρος και πράσινος) θα 
πρέπει να περαστούν μέσα από το σύνδεσμο 
καλωδίου και να καταλήξουν στο διαμέρισμα 
καλωδίωσης. Το καλώδιο θα πρέπει να στερεωθεί με 
ασφάλεια στο σύνδεσμο.

2. Ο πράσινος αγωγός του καλωδίου θα πρέπει να 
συνδεθεί στην πράσινη βίδα που συνδέεται στο 
εσωτερικό τοίχωμα του διαμερίσματος καλωδίωσης. 
Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε απαραίτητα 
δακτυλιοειδή ακροδέκτη σύσφιξης για σύνδεση του 
αγωγού με τη βίδα.

3. Ο λευκός αγωγός του καλωδίου θα πρέπει να 
συνδεθεί στον ακροδέκτη N της κάρτας ελέγχου 
στάθμης υγρού με κατάλληλο μονωμένο συνδετήρα 
καλωδίων εγκεκριμένο από U.L.

4. Ο μαύρος αγωγός του καλωδίου θα πρέπει να 
συνδεθεί στον ακροδέκτη L1 της κάρτας ελέγχου 
στάθμης υγρού με κατάλληλο μονωμένο συνδετήρα 
καλωδίων εγκεκριμένο από U.L.
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ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Το καλώδιο του κινητήρα είναι εξοπλισμένο με 3-πολικό 
φις ρευματοληψίας. Για να διασφαλίσετε τόσο την 
ασφάλεια όσο και τη σωστή λειτουργία της συσκευής 
αυτής, φροντίστε απαραίτητα η πρίζα να είναι 
κατάλληλου σχεδιασμού για το φις και να εξασφαλίζει 
παράλληλα τη σωστή γείωση της μονάδας εισπίεσης 
ανθρακικού. Αν η μονάδα εισπίεσης ανθρακικού 
πρόκειται να εγκατασταθεί σε περιοχή ή τοποθεσία όπου 
οι τοπικοί κανονισμοί απαιτούν μόνιμη καλωδίωση, θα 
πρέπει να τηρηθεί η διαδικασία που ακολουθεί.

A. Αφαιρέστε τον δίσκο κάλυψης προανοιγμένης 
οπής από το πάνω μέρος του κινητήρα και την 
πλάκα κάλυψης στο πίσω μέρος του κινητήρα. 
Αντικαταστήστε το με σύνδεσμο σωλήνα 
διέλευσης καλωδίων που θα πρέπει να βιδωθεί 
σφιχτά στον κινητήρα. Οι τρεις αγωγοί (λευκός, 
μαύρος και πράσινος) θα πρέπει να περαστούν 
μέσα από το σύνδεσμο σωλήνα διέλευσης 
καλωδίων και να καταλήξουν στο διαμέρισμα 
καλωδίωσης του κινητήρα. Ο σωλήνας 
διέλευσης καλωδίων μπορεί τώρα να 
τοποθετηθεί στο σύνδεσμο και να στερεωθεί.

B. Ο πράσινος αγωγός από το σωλήνα διέλευσης 
καλωδίων θα πρέπει να συνδεθεί: στην πράσινη 
βίδα που συγκρατεί την πλάκα κάλυψης. 
Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε απαραίτητα 
δακτυλιοειδή ακροδέκτη σύσφιξης για σύνδεση 
του αγωγού με τη βίδα.

C. Ο λευκός αγωγός από το σωλήνα διέλευσης 
καλωδίων και ο λευκός αγωγός από το 
εύκαμπτο καλώδιο που πηγαίνει στη δοχείο 
μονάδας εισπίεσης ανθρακικού θα πρέπει να 
ενωθούν μαζί με κατάλληλο μονωμένο 
συνδετήρα καλωδίων τύπου περιστροφής και 
πίεσης, εγκεκριμένο από U.L.

D. Υπάρχουν δύο κοχλίες με κεφαλή στο 
διαμέρισμα καλωδίωσης του κινητήρα. Ο ένας 
κοχλίας έχει συνδεδεμένο σ' αυτόν το μαύρο 
αγωγό από το καλώδιο ρεύματος προς το δοχείο 
μονάδας εισπίεσης ανθρακικού. Ο κοχλίας θα 
χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση του μαύρου 
αγωγού από τον σωλήνα διέλευσης καλωδίων. 
Εδώ πάλι χρησιμοποιήστε ένα δακτυλιοειδή 
ακροδέκτη σύσφιξης και στερεώστε τον στον 
κοχλία με εξαγωνικό παξιμάδι.

Αν έχουν τηρηθεί οι πιο πάνω όροι, μπορείτε να 
ενεργοποιήσετε (ON) την τροφοδοσία ρεύματος (αν 
χρησιμοποιείται καλώδιο ρευματοληψίας, συνδέστε το 
φις στην πρίζα. Αν χρησιμοποιείται μόνιμη καλωδίωση 
μπορείτε να θέσετε το διακόπτη τροφοδοσίας της 
εγκατάστασης ή τον ασφαλειοδιακόπτη στη θέση ON).

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Το διάγραμμα υδραυλικής εγκατάστασης είναι τυπωμένο 
σε λευκή ετικέτα βινυλίου που βρίσκεται κανονικά πάνω 
από τους σωλήνες εισόδου σιροπιού και νερού. Το 
διάγραμμα υδραυλικής εγκατάστασης μπορείτε να το 
δείτε αφαιρώντας από το διανεμητή το προστατευτικό 
εκτίναξης σταγόνων. Η ετικέτα του διαγράμματος 
υδραυλικής εγκατάστασης εξηγεί ποιοι σύνδεσμοι 
εισόδου της ψυκτικής πλάκας τροφοδοτούν ποιες 
βαλβίδες και πολλαπλές συνδέσεις νερού του διανεμητή. 

Η παροχή νερού θα πρέπει πρώτα να συνδεθεί στην 
αντλία εισπίεσης ανθρακικού (δεν απεικονίζεται) πριν 
συνεχίσει και συνδεθεί στη σύνδεση «A» που φαίνεται 
στο διάγραμμα διασωλήνωσης. Για βέλτιστη απόδοση το 
συγκρότημα αντλίας εισπίεσης ανθρακικού θα πρέπει να 
βρίσκεται εντός 1,8 m από το διανεμητή. Για τις 
ρυθμίσεις πιέσεων του συστήματος δείτε το διάγραμμα 
εγκατάστασης BIB.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι βαλβίδες διαβάζονται από δεξιά προς 
αριστερά.

Θα πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένη βαλβίδα 
αντεπιστροφής στη γραμμή παροχής νερού 0,9 m από 
τη σύνδεση μη ανθρακούχου νερού «PW». Αν δεν είναι 
εγκατεστημένη, επικοινωνήστε με το εργοστάσιο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η ενότητα αυτή δίνει την περιγραφή του Διανεμητή SV, 
τη θεωρία της λειτουργίας του και στοιχεία σέρβις για 
τους διανεμητές αναψυκτικών και πάγου SV/SVi.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΣ ΠΑΓΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
Οι διανεμητές Servend έχουν σχεδιαστεί για διανομή 
σκληρών παγοκύβων διατομής έως τετραγώνου με 
πλευρά 2,5 cm. Τα σχήματα και μεγέθη πάγου που 
αναφέρονται πιο πάνω είναι αποδεκτά για διανομή. 
Θερμαίνετε τον «υπέρψυκτο» πάγο πριν τη διανομή 
Ο «υπέρψυκτος» πάγος δεν συνιστάται για διανομή. 
«Υπέρψυκτος» είναι ο πάγος που έχει αποθηκευτεί σε 
καταψύκτες κάτω από τους 0°C. Αν είναι απαραίτητο να 
χρησιμοποιήσετε προσωρινά «υπέρψυκτο πάγο», 
αφήστε τον πάγο να ζεσταθεί σε θερμοκρασία δωματίου 
για 25 έως 30 λεπτά πριν τον τοποθετήσετε στο 
διανεμητή. 

Η διανομή συμπιεσμένου πάγου τύπου «νιφάδων» σε 
διανεμητές Servend απαιτεί ειδική μεταχείριση. Οι 
περισσότεροι διανεμητές απαιτούν ειδικά εξαρτήματα 
στον κάδο και επιπλέον ένα γενικό κιτ διαχείρισης 
πάγου. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συγκεκριμένη 
εγκατάστασή σας απευθυνθείτε στην MBE.
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ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΑΓΟΥ
Ο πάγος αποθηκεύεται στον κάδο του διανεμητή. Ο 
πάγος κάτω από την επένδυση ανοξείδωτου χάλυβα του 
κάδου χρησιμοποιείται για να ψύχει την ψυκτική πλάκα 
αλουμινίου, στο κάτω μέρος του κάδου του διανεμητή 
πάγου. Ο πάγος πάνω από την επένδυση ανοξείδωτου 
χάλυβα του κάδου διανέμεται στο ποτήρι του πελάτη. 

Ο πάγος μεταφέρεται από το κάτω μέρος του κάδου στο 
σημείο διανομής πάγου μέσω του πτερυγωτού τροχού. 
Ο πτερυγωτός τροχός διαμορφωμένος με έγχυση σε 
καλούπι, διαθέτει πτερύγια που ανεβάζουν τον πάγο ως 
το σημείο διανομής. 

ΨΥΞΗ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝΜΕ THN ΨΥΚΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ 
Η ψυκτική πλάκα είναι ένα μπλοκ αλουμινίου με 
ενσωματωμένους κατά την έγχυση σπειροειδείς 
σωλήνες από ανοξείδωτο χάλυβα. Η ψυκτική πλάκα έχει 
περίπου ίδιο μήκος και πλάτος με το κάτω μέρος του 
κάδου του διανεμητή. Ο πάγος βρίσκεται πάνω στην 
ψυκτική πλάκα και την ψύχει. 

Οι σωλήνες από ανοξείδωτο χάλυβα στο εσωτερικό της 
ψυκτικής πλάκας μεταφέρουν ανθρακούχο νερό (σόδα), 
μη ανθρακούχο νερό (κοινό νερό) και σιρόπι στις 
βαλβίδες αναψυκτικών. Κατά τη διέλευσή τους μέσα από 
τους σωλήνες ανοξείδωτου χάλυβα της ψυκτικής 
πλάκας, το νερό και το σιρόπι ψύχονται σε θερμοκρασία 
σερβιρίσματος. 

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ
Οι βαλβίδες επιτόπιας ανάμιξης αναψυκτικών έχουν 
σχεδιαστεί ώστε να μετρούν με ακρίβεια τη ροή νερού 
και σιροπιού ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή αναλογία 
ανάμιξης. Τα συνθετικά μέρη, σιρόπι και ανθρακούχο 
νερό, του αναψυκτικού επιτόπιας ανάμιξης 
αναμιγνύονται καθώς φεύγουν από τη βαλβίδα 
αναψυκτικού.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΑΓΟΥ ΜΕ ΚΙΝΗΤΟ ΑΓΩΓΟ
Καθώς ο πελάτης πιέζει τον κινητό αγωγό, ο βραχίονας 
στο πάνω πίσω αριστερό μέρος του αγωγού πιέζει την 
ασφάλιση της θυρίδας προς τα πάνω. Η θυρίδα ανοίγει 
έως ότου έλθει σε επαφή με τους αναστολείς στα 
στηρίγματα στερέωσης. Ο πλαστικός βραχίονας πάνω 
στον αγωγό πάγου ενεργοποιεί επίσης το μοχλό του 
διακόπτη διανομής πάγου. Όταν ενεργοποιηθεί ο 
μικροδιακόπτης, θέτει σε λειτουργία το γραναζωτό 
κινητήρα. Ο γραναζωτός κινητήρας περιστρέφει τον 
πτερυγωτό τροχό και τη ράβδο ανάδευσης. 

ΠΟΔΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Τα πόδια στήριξης είναι προαιρετικός εξοπλισμός που 
αποστέλλεται με τους περισσότερους διανεμητές 
Servend. Τα στάνταρ πόδια στήριξης είναι βαμμένα 
μαύρα και έχουν ύψος 10,2 cm. Αν εγκατασταθεί 
παρασκευαστής πάγου πάνω στο διανομέα, δεν θα 
πρέπει να εγκατασταθούν πόδια στήριξης.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι διανεμητές της σειράς SV διαθέτουν, σαν στάνταρ, 
περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα και φωτισμένη 
πρόσοψη. Οι βαλβίδες αναψυκτικών, οι συνδέσεις 
ψυκτικής πλάκας, οι συνδέσεις αποστράγγισης και τα 
ηλεκτρικά εξαρτήματα είναι προσπελάσιμα για σέρβις 
από τη μπροστινή πλευρά. Οι διανεμητές σειράς SV 
αποστραγγίζουν μέσω διπλής σύνδεσης στη λεκάνη 
αποστράγγισης. Η τυπική τάση για τους διανεμητές 
σειράς SV/SVI είναι 120VAC, 60Hz. Καλώδιο ρεύματος 
παρέχεται μόνο για τα μοντέλα με τάση λειτουργίας 
120VAC, 60Hz. Οι διανεμητές σειράς SV/SVI 
χρησιμοποιούν γραναζωτό κινητήρα ισχύος 1/7 hp. Οι 
βέλτιστες συνθήκες περιβάλλοντος για τους διανεμητές 
σειράς SV/SVI είναι μεταξύ 10 °C και 35 °C.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΠΑΓΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΙΡΑ 
ΔΙΑΝΕΜΗΤΩΝ SV

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΣΙΡΟΠΙΟΥ
Η θέση του σιροπιού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την 
ποσότητα αναψυκτικών που σερβίρονται και την ευκολία 
πρόσβασης. Το σύστημα αποθήκευσης αναψυκτικών 
μπορεί να τοποθετηθεί σε βοηθητικό δωμάτιο 
αποθήκευσης ή κάτω από τον πάγκο του διανεμητή. 
Σχεδόν δεν υπάρχει περιορισμός για τις πιθανές 
διαμορφώσεις. Ελέγξτε τις αναμενόμενες θερμοκρασίες 
στη θέση αποθήκευσης. Οι ακατάλληλες θερμοκρασίες 
μπορεί να επηρεάσουν το χρόνο αποθήκευσης και την 
ποιότητα των αναψυκτικών. Συνιστάται η θερμοκρασία 
της θέσης αποθήκευσης να μην πέφτει κάτω από 4,4 °C 
και να μην ανεβαίνει πάνω από 32,2 °C.

! Προσοχή
Η κοπή της επιφάνειας πάγκου μπορεί να μειώσει
την αντοχή της. Ο πάγκος θα πρέπει να είναι
ενισχυμένος ώστε να φέρει το βάρος του τμήματος
του διανεμητή που βρίσκεται στην επιφάνεια του
πάγκου καθώς και το βάρος του αποθηκευμένου
πάγου και του παρασκευαστή πάγου, αν υπάρχει.
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Σύστημα σε βοηθητικό δωμάτιο
1. Εισερχόμενο νερό βρύσης - θα πρέπει να 
βρίσκεται σε ελάχιστη δυναμική πίεση 2,8 bar 
(40 psi) και μέγιστη στατική πίεση 3,8 bar (55 psi).

2. Κινητήρας αντλίας νερού μονάδας εισπίεσης 
ανθρακικού - Δίνει κίνηση στην αντλία νερού. Ο 
κινητήρας της αντλίας νερού αποτελεί μέρος του 
συγκροτήματος αντλίας μονάδας εισπίεσης 
ανθρακικού.

3. Αντλία νερού μονάδας εισπίεσης ανθρακικού - 
Αντλεί νερό βρύσης στη δεξαμενή μονάδας 
εισπίεσης ανθρακικού. Η αντλία νερού αποτελεί 
μέρος της μονάδας εισπίεσης ανθρακικού. Το νερό 
εισόδου για τη μονάδα εισπίεσης ανθρακικού θα 
πρέπει να διέλθει μέσω της αντλίας πριν συνδεθεί 
στην κατάλληλη είσοδο τη ψυκτικής πλάκας.

4. Εσωτερικό/Εξωτερικό δοχείο μονάδας εισπίεσης 
ανθρακικού - Συνδυάζει το αέριο CO2 και νερό 
βρύσης για να σχηματίσει ανθρακούχο νερό. Η 
«μονάδα εισπίεσης ανθρακικού» αποτελείται από το 
δοχείο, την αντλία νερού και τον κινητήρα της 
αντλίας νερού.

5. Κύλινδρος CO2 - Περιέχει διοξείδιο του άνθρακα 
(CO2) σε υψηλή πίεση. Ο κύλινδρος CO2 είναι ένα 
κυλινδρικό δοχείο από χάλυβα ή αλουμίνιο. Το αέριο 
CO2 διέρχεται από τον πρωτεύοντα ρυθμιστή 
πίεσης.

6. Μανόμετρο BIB - Έχει ρυθμιστεί για ελάχιστη πίεση 
4 bar (60 psi). Δείχνει την πίεση του CO2 που 
πηγαίνει στις αντλίες BIB.

7. Πρωτεύων ρυθμιστής πίεσης - Μειώνει την πίεση 
του αερίου CO2, στα 6,9 bar (100 psi), ώστε το αέριο 
CO2 να είναι στη σωστή πίεση για είσοδο στο 
ρυθμιστή της μονάδας εισπίεσης ανθρακικού.

8. Μειωμένη πίεση εξόδου - Ρυθμισμένη για 5,2 bar 
(75 psi). Μανόμετρο ένδειξης της μειωμένης πίεσης 
εξόδου από τον κύλινδρο CO2 μετά τη διέλευσή του 
από το πρωτεύοντα ρυθμιστή πίεσης στα 6,9 bar 
(100 psi).

9. Δευτερεύων ρυθμιστής πίεσης - Μειώνει την 
πίεση του αερίου CO2 πριν το αέριο CO2 εισέλθει 
στην αντλία σιροπιού. Πίεση CO2, ενεργοποιεί την 
αντλία σιροπιού.

10. Αντλία σιροπιού - Αντλεί σιρόπι από τη 
συσκευασία σιροπιού «σακούλα σε κουτί» (bag-in-
box, BIB). Το σιρόπι περνάει από τις γραμμές 
σιροπιού στο διανεμητή για ψύξη και στη συνέχεια 
διανομή. Υπάρχει μία αντλία σιροπιού για κάθε 
σύστημα σιροπιού BIB.

11. Χαρτοκιβώτια σιροπιού «σακούλα σε κουτί» - 
Κουτί που περιέχει μία πλαστική σακούλα με σιρόπι.

Συντήρηση από το χρήστη
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Οι συσκευές Servend είναι διαβαθμισμένες για χρήση 
μόνο σε εσωτερικό χώρο. Οι συσκευές αυτές δεν 
λειτουργούν σε θερμοκρασίες κάτω από μηδέν βαθμούς 
Κελσίου. Σε περίπτωση που οι θερμοκρασία πέσει κάτω 
από τους μηδέν βαθμούς Κελσίου, ο εξοπλισμός θα 
πρέπει να απενεργοποιηθεί άμεσα και να προετοιμαστεί 
κατάλληλα για χειμερινές συνθήκες. Σχετικά με την 
προετοιμασία για χειμερινές συνθήκες απευθυνθείτε 
στον κατασκευαστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η περιοχή ελάχιστης - μέγιστης επιτρεπτής 
θερμοκρασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία της 
μονάδας είναι 4,4 βαθμοί C έως 40,6 βαθμοί C (40 
βαθμοί F έως 105 βαθμοί F).

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ CO2

Όλα τα δοχεία CO2 θα πρέπει να ασφαλίζονται με 
αλυσίδα και/ή να στερεώνονται σε μόνιμο στύλο ή σε 
τοίχο.  Η αλλαγή ή η επαναπλήρωση δοχείων θα πρέπει 
να γίνεται από εκπαιδευμένο τεχνικό.  Τα περιεχόμενα 
των δοχείων βρίσκονται υπό εξαιρετικά υψηλή πίεση και 
μπορεί να προκαλέσουν σωματικές και υλικές βλάβες αν 
δεν γίνει σωστός χειρισμός τους.

! Προσοχή
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Το Διοξείδιο του άνθρακα (CO2)
εκτοπίζει το οξυγόνο. Η έκθεση σε υψηλή
συγκέντρωση CO2 προκαλεί ρίγος που γρήγορα
ακολουθείται από απώλεια αισθήσεων και ασφυξία.
Αν υπάρξει υποψία για διαρροή CO2, ειδικά σε
μικρό χώρο, αερίστε αμέσως το χώρο πριν
επισκευάσετε τη διαρροή. Οι γραμμές CO2 και οι
αντλίες δεν θα πρέπει να εγκατασταθούν σε κλειστό
χώρο. Κλειστός χώρος μπορεί να είναι θάλαμος
ψύξης ή μικρό δωμάτιο ή ντουλάπι. Επίσης μπορεί
να περιλαμβάνει καταστήματα με ψύκτες
αυτοεξυπηρέτησης με γυάλινη πόρτα. Αν
υποψιάζεστε ότι μπορεί να συσσωρευτεί CO2 σε ένα
χώρο, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εξαερισμός των
αντλιών BIB και ή όργανα παρακολούθησης
συγκέντρωσης CO2.
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ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ Η 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απολυμάνετε το διανεμητή πάγου στην 
πρώτη έναρξη λειτουργίας και επιπλέον μία φορά το 
μήνα. Για τη συναρμολόγηση θα χρειαστείτε ένα 
κατσαβίδι με ίσια μύτη.

Αφαιρέστε τα εξαρτήματα με την εξής σειρά:
A. Πρόσοψη

B. Αγωγός πάγου

C. Πείροι πτερυγωτού τροχού

D. Αναδευτήρας

E. Πτερυγωτός τροχός

F. Επένδυση κάδου

G. Περιοχή πτερυγωτού τροχού

Πρόσβαση σε κάδο διανεμητή με επικαθήμενο 
παρασκευαστή παγοκύβων Manitowoc:

1. Αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα του 
παρασκευαστή πάγου.

2. Αφαιρέστε το πτερύγιο εκτροπής πάγου. Έτσι θα 
αποκτήσετε καλύτερη πρόσβαση στον κάδο του 
διανεμητή.

3. Αν ο παρασκευαστής πάγου Manitowoc είναι σε 
λειτουργία, περιμένετε η πλάκα πάγου να πέσει στον 
κάδο διανεμητή.

Όταν η πλάκα πάγου πέσει στον κάδο του διανεμητή, 
αμέσως τοποθετήστε το διακόπτη του παρασκευαστή 
πάγου στη θέση απενεργοποίησης «OFF».

Αν ο παρασκευαστής πάγου ΔΕΝ είναι σε λειτουργία, 
τοποθετήστε το διακόπτη του παρασκευαστή πάγου στη 
θέση απενεργοποίησης «OFF».

4. Σε μοντέλα SV χωρίς επικαθήμενο παρασκευαστή 
παγοκύβων, αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα από το 
πάνω μέρος του διανεμητή.

5. Αφαιρέστε όλον τον πάγο από το διανεμητή.

6. Αποσυνδέστε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο 
διανεμητή.

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
• Ελέγξτε την παροχή CO2.  Αν η παροχή CO2 είναι 
χαμηλή, ένα βέλος στο μανόμετρου του πρωτεύοντα 
ρυθμιστή θα δείχνει σε μια σκιασμένη περιοχή με 
την ένδειξη «Low CO2» (Χαμηλή πίεση) ή «Change 
CO2 Cylinder.» (Αλλάξτε κύλινδρο).

• Ελέγξτε την παροχή σιροπιού.

• Καθαρίστε τη λεκάνη αποστράγγισης, το πλέγμα και 
το προστατευτικό εκτίναξης σταγόνων. 

• Καθαρίστε τα στόμια των βαλβίδων και τους 
διαχυτήρες. 

! Προσοχή
Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή
ρεύματος πριν από κάθε εργασία σέρβις ή
καθαρισμού του κάδου. Ο κάδος πάγου περιέχει
εξαρτήματα τα οποία μπορούν να κινηθούν
οποιαδήποτε στιγμή και να προκαλέσουν
τραυματισμό σε χέρια που θα βρεθούν στη
διαδρομή τους. 

CD

B A

E

F
G
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Όλες οι εργασίες καθαρισμού θα πρέπει να πληρούν 
τους κανονισμούς της τοπικής σας υγειονομικής 
υπηρεσίας. Οι οδηγίες καθαρισμού που ακολουθούν 
δίνονται μόνο σαν γενικές κατευθύνσεις.

Καθαρίστε τις εξωτερικές επιφάνειες, στόμια και 
διαχυτήρες:

1. Γυρίστε το κλειδί στο διακόπτη που βρίσκεται στη 
δεξιά ή στην αριστερή πλευρά της μονάδας.

2. Σηκώστε το πλέγμα και αφαιρέστε το από τη λεκάνη 
αποστράγγισης.

3. Χρησιμοποιώντας ήπιο σαπούνι, χλιαρό νερό και 
ένα καθαρό ύφασμα, σκουπίστε τη λεκάνη 
αποστράγγισης και το προστατευτικό εκτίναξης 
σταγόνων. Κατόπιν ξεπλύνετε με καθαρό χλιαρό 
νερό. Αφήστε να τρέξει άφθονο χλιαρό (όχι καυτό) 
νερό από το σωλήνα αποστράγγισης της λεκάνης 
αποστράγγισης, για να αφαιρέσει τα κατάλοιπα 
σιροπιού που μπορούν να φράξουν το άνοιγμα 
αποστράγγισης.

4. Πλύνετε το πλέγμα και κατόπιν ξεπλύνετέ το με 
καθαρό νερό. Τοποθετήστε το πλέγμα πάλι μέσα στη 
λεκάνη αποστράγγισης.

5. Πλύνετε όλες τις εξωτερικές επιφάνειες της μονάδας 
με χλιαρό νερό και ένα καθαρό ύφασμα. Σκουπίστε 
πάλι με ένα καθαρό, στεγνό ύφασμα.

Καθαρίστε τις βαλβίδες διανομής:
1. Αφαιρέστε τα στόμια και τους διαχυτήρες από τις 
βαλβίδες αναψυκτικού.

2. Ξεπλύνετε στόμια και διαχυτήρες με χλιαρό, καθαρό 
νερό.

3. Καθαρίστε τα στόμια και τους διαχυτήρες με 
σαπουνόνερο και μαλακή βούρτσα με τρίχες.

4. Καθαρίστε την κάτω πλευρά των βαλβίδων 
αναψυκτικών με χλιαρό σαπουνόνερο. Σκουπίστε με 
καθαρή υγρή πετσέτα.

5. Τοποθετήστε πάλι τα στόμια και τους διαχυτήρες 
στις βαλβίδες.

6. Γυρίστε το κλειδί διακόπτη στη θέση ενεργοποίησης.

ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Καθαρίστε και απολυμάνετε τον κάδο πάγου και την 
ψυκτική πλάκα:

1. Αποσυνδέστε τη μονάδα από την παροχή ρεύματος 
και αφαιρέστε όλον τον πάγο από τον κάδο πάγου.

2. Παρασκευάστε διάλυμα ήπιου απορρυπαντικού για 
να καθαρίσετε τον κάδο και τα εξαρτήματα του 
διανεμητή.

3. Πλύνετε τον κάδο πάγου με ένα σπόγγο και το 
διάλυμα ήπιου απορρυπαντικού.

4. Χρησιμοποιώντας το διάλυμα ήπιου 
απορρυπαντικού και μαλακή βούρτσα με τρίχες ή 
καθαρό ύφασμα, καθαρίστε όλα τα μέρη του 
διανεμητή.

5. Ξεπλύνετε τα μέρη σε καθαρό, τρεχούμενο νερό.

6. Ετοιμάστε 7,6 λίτρα διαλύματος απολύμανσης 
αναμιγνύοντας 15 ml οικιακής χλωρίνης (που 
περιέχει 5,25% υποχλωριώδες νάτριο) με 7,6 λίτρα 
νερού 50 °C. Το διάλυμα δεν θα πρέπει να περιέχει 
πάνω από 100 PPM χλώριο. ή παρασκευάστε ένα 
διάλυμα οποιουδήποτε εγκεκριμένου 
απολυμαντικού, ακολουθώντας τις οδηγίες ανάμιξης 
και εφαρμογής του απολυμαντικού.

7. Απολυμάνετε τον κάδο πάγου και την ψυκτική πλάκα 
για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα.

8. Αφήστε να στεγνώσει. Μην ξεπλύνετε.

9. Συναρμολογήστε πάλι τα εξαρτήματα.

10. Σφίξτε με το χέρι όλες τις βίδες χειροκίνητης 
σύσφιξης.

11. Προσθέστε φρέσκο, καθαρό πάγο και τοποθετήστε 
πάλι το πλαστικό κάλυμμα στο πάνω μέρος του 
διανεμητή. 

12. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος της συσκευής στην 
πρίζα.

13. Ελέγξτε αν η διανομή πάγου γίνεται σωστά.

! Προσοχή
Χρησιμοποιείτε μόνο χλιαρό σαπουνόνερο για να
καθαρίζετε τις εξωτερικές επιφάνειες του διανεμητή.
Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά ή άλλα καθαριστικά.
Μη χύνετε καυτό καφέ στη λεκάνη αποστράγγισης.
Αν χύνετε καυτό καφέ στη λεκάνη αποστράγγισης
μπορεί τελικά να δημιουργηθεί ρωγμή στη λεκάνη,
ειδικά αν η λεκάνη είναι κρύα ή αν περιέχει ακόμη
πάγο.

! Προσοχή
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ - Αποσυνδέστε τη
μονάδα από την παροχή ρεύματος πριν το σέρβις ή
τον καθαρισμό.

! Προσοχή
Όταν χρησιμοποιείτε καθαριστικά υγρά ή χημικά, θα
πρέπει να φοράτε γάντια και προστατευτικά ματιών.
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
Με  τ η ν  παρ ο ύσ α  δ η λών ο υμ ε  ό τ ι  τ α  προ ϊ ό ν τ α  μ α ς ,  ο ι  μ η χα ν έ ς  πά γ ο υ  κα ι  ο  ε ξ οπ λ ι σ μ ό ς  ψύ ξ η ς  
M u l t i p l e x  σ υμ μ ορφών ο ν τα ι  μ ε  ό λ ε ς  τ ι ς  β ασ ι κ έ ς  απα ι τ ή σ ε ι ς  τω ν  α ν αφ ε ρ ό μ ε νω ν  ο δ η γ ι ώ ν  τ η ς  ΕΚ .

Κατασκευαστής: Διανομέας Ευρώπης:

Manitowoc Ice, Inc.
2110 S. 26th Street, P.O. Box 1720
Manitowoc, Wisconsin 54221-1720 Η.Π.Α.

Αντιπρόσωπος της Manitowoc Ice, Inc.
Διευθυντής Μηχανολογικού: (Όνομα με κεφαλαία)

Αντιπρόσωπος Διανομέα Ευρώπης:

Υπογραφή

Μοντέλο και αριθμός σειράς:

Εφαρμοσμένα πρότυπα:

Εφαρμοσμένες Οδηγίες ΕΚ:
Χαμηλής τάσης 73/23/ΕΟΚ
Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 89/336/ΕΟΚ
Εξοπλισμού υπό πίεση 97/23/ΕΚ

EN55014 Συσκευές που λειτουργούν με ηλεκτροκινητήρα (Εκπομπές)
EN55104 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (Ατρωσία)
EN378 -1 έως -4 Ψυκτικές εγκαταστάσεις

8 2 0 1 0 4 3
0 8 / 2 5 / 0 3

EN60335-1 Ασφάλεια οικιακών και παρόμοιων ηλεκτρικών συσκευών
EN60335-2-24 Ειδικές απαιτήσεις για ψυγεία, καταψύκτες τροφίμων και μηχανές παρασκευής πάγου


