
Hulp nodig? 
Scan de QR Code en neem contact met ons op!

Bestellen? 
Scan de QR Code en bestel snel en eenvoudig uw sappen!!

Stap 1
De dispenser moet worden geinstalleerd 

op ongeveer 1,5m boven de grond en in de 

buurt van een kraan en van de plek waar de 

jerrycans met Oranka producten staan.  

Houd er rekening mee dat er ruimte is voor 

een karaf of maatbeker om eronder te 

plaatsen. 

Stap 2
Gebruik de beugel als sjabloon om de 

bevestigingsgaten te markeren. Boor het gat 

voor de meegeleverde ankers en bevestig de 

beugel met de drie meegeleverde schroeven.

 

Stap 3
Bevestig het systeem aan de beugel en 

schuif het omlaag tot het bovenste lipje op 

zijn plaats klikt en het systeem vastzet aan 

de beugel.

 

 

Stap 4
Zet de tapslang vast door deze over de 

gekartelde fitting te schuiven.

 

Stap 5
Sluit vervolgens de slang van de 

watertoevoer aan op de vaste 

wateraansluiting.  

Let op: Waterdruk minimaal 1 tot maximaal 9 bar.

Stap 6
Sluit de toevoerslang van het siroop aan op 

de jerrycans van 5 liter. Dit is goed voor 145 

liter ranja per can. Let goed op de nummers op 

de slangen (onderaan de dispenser bij het begin 

van de slang). Zodat u altijd de juiste smaak uittapt. 

De dispenser is nu klaar voor gebruik.

Dagelijkse schoonmaakInstallatie Oranka Doseermachine

Stap 1
Spoel elke dag na gebruik de dispenser en 

slangen schoon. Dit doet u door de slangen 

uit de jerrycans te halen en in een bak met 

warm water te leggen. 

Stap 2
Plaats een lege bak of emmer onder het 

uitgiftepunt en houdt de tapknop vast. Doe 

dit net zo lang totdat er bij het uitgiftepunt 

enkel helder water uit de machine komt.

Stap 3
Draai vervolgens aan de knop (Stand 1,2,  

3 & 4) zodat u alle 4 de slangen doorspoelt.

Stap 4 
Plaats na het gebruik de jerrycans altijd met 

gesloten dop terug in de koeling. Alleen 

dan zijn de siropen meerdere dagen te 

gebruiken.


