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Aanpassen van de dosering
De pomphendel van de Hela Sausmaster heeft 
drie verschillende doseerstanden voor het 
instellen van de gewenste dosering. 

1. Houd de pomphendel stevig vast en draai 
deze naar links zodat de pompstang los komt 
van het pomphuis en makkelijk uit de Hela 
Sausmaster gehaald kan worden.

2. Maak de pompstang goed schoon. Plaats de 
pompstang terug in het pomphuis en draai 
deze naar rechts zodat deze weer vast zit.

3. Houd de pomphendel stevig vast zodat de 
veer niet kan wegspringen. Draai ondertussen 
de inbusbout in de pomphendel los met de 
meegeleverde inbussleutel. 

4. Bepaal nu de juiste dosering door het doseer-
stuk naar beneden te drukken in de juiste 
stand. Houd de pomphendel stevig vast met 
het doseerstuk op de juiste stand en draai 
ondertussen de inbusbout weer vast. 

5. De Hela Sausmaster is weer klaar voor 
gebruik. 

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. 

Hela Thissen B.V., Magalhaesweg 1, 5928 LN Venlo, Nederland
Tel. +31 (0)77 3 204 204, E-mail: nl.info@helaspice.com , www.hela.nl 
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Om een lange levensduur van de Hela Sausmaster te kunnen garanderen en om de kwaliteit van 
de saus te kunnen behouden is het belangrijk dat de Hela Sausmaster regelmatig goed gereinigd 
wordt. De sauszak dient vóór het reinigen volledig leeggepompt te zijn. 

1. Maak de kunststof bovenbajonet los door naar links te draaien. Maak de RVS tussenbajonet los 
door deze naar rechts te draaien. 

2. Haal de pompstang met hulpzuiger uit het pomphuis. Haal de aanzuigbuis uit de lege sauszak 
en zet het schuifje in de centrale stand. 

3. Leg alle onderdelen van de pomp in een bak met heet water en reinig met de meegeleverde 
ragers en borstels. Reinig de behuizing van de Hela Sausmaster met een neutraal afwasmiddel. 

4. Controleer bij het schoonmaken of de O-ringen op de bajonetten en hulpzuigers nog in goede 
staat zijn. Vervang de ringen als deze beschadigd zijn. Vet de O-ringen in met een zuurvrije 
vaseline voordat je de Hela Sausmaster weer in elkaar zet. 

5. Plaats de pompstang met behulp van de bovenbajonet weer in het pomphuis. Bevestig de 
tussenbajonet aan het pomphuis.

6. Volg de stappen op de volgende pagina om de Hela Sausmaster weer klaar te maken voor 
gebruik.
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Onderdelen

Reinigen

Installeren en vervangen van een zak
1. Schuif de ophangstrip in de sauszak.

2. Haal de beveiliging van de sauszak af door 
het witte beschermdopje van de saustoevoer-
plug te verwijderen.

3. Laat de sauszak in de behuizing zakken en 
zorg ervoor dat de saustoevoerplug in de 
voorste gleuf van de behuizing valt. Schuif de 
saustoevoerplug zo ver mogelijk naar 
beneden (zie 3a). Zorg ervoor dat de 
uiteinden van de ophangstrip in de 
uitsparingen van de behuizing hangen.

4. Pak de aanzuigbuis en houd deze voor je met 
de opening naar boven en zet het schuifje van 
de aanzuigbuis naar links om deze dicht te 
zetten.

5. Draai de aanzuigbuis in de saustoevoerplug 
van de sauszak. Doe dit in één beweging 
zodat de saus niet uit de zak lekt. 

6. Plaats het pomphuis in de aanzuigbuis en zet 
het schuifje van de aanzuigbuis naar rechts 
om deze open te zetten.

7. Houd de vinger op het tuitje en pomp 
vervolgens een aantal keer totdat de Hela 
Kruiden Ketchup Curry eruit komt.

8. Plaats de deksel op de behuizing en de Hela 
Sausmaster is klaar voor gebruik.
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