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HELA DISPENSER T.B.V. EMMER 10 KG

Om een lange levensduur van de Hela Dispenser te kunnen garanderen en om de kwaliteit van de 
saus te kunnen behouden is het belangrijk dat de Hela Dispenser regelmatig goed gereinigd wordt. 

1. Vul een bak met kokend water.
2. Haal de dispenser van de emmer.
3. Spoel de sausresten af onder een hete kraan.
4. Zet de dispenser in een emmer heet water en pomp de dispenser nog een aantal keer door.

Installeren

Reinigen

1. Zet de dispenser in een emmer heet water.
2. Duw de hendel een aantal keren naar beneden om het hete water door de uitloop te pompen.
3. Haal de dispenser uit de emmer en laat het water uit de dispenser lopen.
4. Plaats de dispenser in een emmer met saus. 
5. Duw de hendel naar beneden.
6. Houd een vinger op de uitgang van de uitloop en laat de hendel naar boven komen.
7. Houd een bakje onder de uitloop.
8. Duw de hendel naar beneden om een portie saus in het bakje te pompen.

Aanpassen van de dosering
De Hela Dispenser geeft een standaard portie iedere keer dat je de hendel naar beneden duwt. 
Volg onderstaande stappen om de dosering per portie aan te passen: 

1. Haal de dispenser van de emmer met saus.
2. Spoel sausresten af met heet water.
3. Draai de stelschroef onder de deksel los met een schroevendraaier.
4. Duw de hendel naar beneden (tot halverwege de slag, of zo ver als nodig).
5. Schuif de stelschroef omhoog tegen de deksel en draai de stelschroef vast.
6. Plaats de dispenser op de emmer. De slag die de hendel kan maken is nu kleiner waardoor de 

dosering van de saus ook kleiner is geworden.

Onderdelen vervangen
Zijn een van de onderdelen kapot of beschadigd en is er geen reserveonderdeel meer 
voorhanden? Neem contact op met een van onze vertegenwoordigers of stuur een 
e-mail naar: nl.info@helaspice.com. 
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