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1. Schuif de ophangstrip door de
insteeksleuven aan de bovenkant van de sauszak. Verwijder
de beschermdop van de
saustoevoerplug.

2. De saustoevoerplug in de geleiding aan de binnenzijde van de
behuizing (2a) aanbrengen en
zover mogelijk naar beneden
doorschuiven.

3. Uiteinden van de ophangstrip
in de uitsparingen van de
behuizing laten zakken.

4. Aanzuigbuis dichtzetten door
de schuif naar links te zetten.
Plaats nu de aanzuigbuis
onder een haakse hoek met
een draaiende beweging in
de saustoevoerplug.

5. De pomphandel van de Remia
SausMaster heeft 3 doseerstanden. Zie de 3 groeven op
de zuigerstang.

6. Hou de pomphandel in uw
linkerhand. Draai de inbusbout
los met de meegeleverde
inbussleutel.

7. Pomphandel stevig vasthouden, anders kan deze door
de kracht van de veer
wegspringen. Doseerstuk
naar beneden drukken in
gewenste portiestand en
draai de inbusbout weer vast.

8. Plaats de pomphandel in de
aanzuigbuis.

9. De Remia SausMaster is klaar
voor gebruik.
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10. Maak de kunststof bovenbajonet los door naar links
te draaien. Doe hetzelfde bij
de RVS tussenbajonet door
deze naar rechts te draaien.
11. Trek nu de pompstang met
hulpzuiger uit het pomphuis.
12. Volgens de HACCP Wetgeving en om de kwaliteit
van de saus optimaal te houden, de Remia SausMaster
regelmatig schoonmaken.
Hiervoor moet de sauszak
volledig leeggepompt zijn.
13. Het pomphuis en pompstang met hulpzuigers

kunnen altijd schoongemaakt worden, dus ook
als de sauszak nog niet
helemaal leeg is. Zorg er
wel voor dat de aanzuigbuis
dicht staat. Maak gebruik
van de meegeleverde
raggers en borstels.
14. De aanzuigbuis (4) kan
gereinigd worden op
het moment dat de sauszak verwisseld wordt.
Om de aanzuigbuis te
reinigen, schuifknop in centrale stand zetten. Daarna
binnengedeelte met knop
(14-onderbajonet) via sluif
in huls naar buiten schuiven.

15. Reinig de behuizing en voet
met een neutraal afwasmiddel. De voet van de behuizing kan losgemaakt worden
door het indrukken van de
drie bevestigingsnokken.

C. Zwarte O-ringen voor
bovenzijde tussenbajonet.
D. Zwarte O-ringen voor
onderzijde tussenbajonet.
E. Witte O-ringen (2) voor
onderbajonet.

16. Controleer bij het schoonmaken of de O-ringen op de
bajonetten en de hulpzuigers
nog in goede staat zijn. Vervang indien gewenst deze
ringen. Nieuwe O-ringen
kunnen worden besteld via
ons servicenummer.
A. Witte O-ringen kunststof
bovenbajonet.
B. Rode O-ringen (2) voor
hulpzuigers.

17. De O-ringen voor montage
altijd invetten met zuurvrije
vaseline. Plaats de pompstang met hulpzuiger d.m.v.
de bovenbajonet weer in
het pomphuis. Bevestig de
tussenbajonet aan het pomphuis en plaats de onderbajonet in de aanzuigbuis.

Voor meer informatie, bel ons servicenummer

Remia 0900-23 57 36 42 (0900-bel remia)

