
OVER DEZE HANDLEIDING
Deze handleiding is een essentieel onderdeel van het product 
en moet na de installatie worden overhandigd aan de gebruiker 
en goed worden bewaard als naslagwerk. Lees de richtlijnen en 
waarschuwingen in deze handleiding goed door. Deze bevatten 
belangrijke informatie voor de gebruiker ten behoeve van duurzaam 
en veilig gebruik en onderhoud van het product. Daarnaast vindt 
de gebruiker hierin UITSLUITEND ADVIEZEN voor een correcte 
plaatsing en locatie van het apparaat.

VOORDAT U BEGINT
Elk apparaat wordt onder bedrijfsomstandigheden getest en grondig 
geïnspecteerd voor verzending. Vanaf het moment van verzending 
is de transporteur verantwoordelijk voor het apparaat. Controleer bij 
ontvangst van het apparaat de verpakking zorgvuldig op zichtbare 
beschadigingen. Is de verpakking beschadigd? Laat de transporteur dit 
dan vermelden op de vrachtbrief en dien een claim in bij de transporteur. 
De transporteur is verantwoordelijk voor schade aan de dispenser.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

De installatie en eventuele verplaatsing van dit product moet worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel met 
actuele kennis op het gebied van veiligheid en hygiëne en voldoende praktijkervaring, conform de huidige wetgeving.

®

MVU

UITSLUITEND VOOR GEKWALIFICEERDE INSTALLATEUR. Deze beknopte installatiehandleiding is een eerste 
release. Als u een bedieningshandleiding (voor het apparaat dat wordt geïnstalleerd) nodig hebt, raadpleegt u de 
website van Lancer (lancercorp.com). U kunt ook deze QR-code scannen met een mobiel apparaat (app vereist) voor 
rechtstreekse toegang tot andere technische documenten en vertalingen (indien beschikbaar) die betrekking hebben 
op dit apparaat. Als u hulp nodig hebt, kunt u contact opnemen met de klantenservice van Lancer.

De dispenser is uitsluitend bedoeld voor binnengebruik. Dit apparaat is geen speelgoed. Zorg ervoor dat kinderen er niet mee kunnen 
spelen. Het mag niet zonder toezicht worden gebruikt door kinderen of mindervaliden. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door 
personen (ook kinderen) met een verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteit, of met gebrek aan kennis en ervaring, tenzij 
onder toezicht of tenzij met instructie over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. 
Het schoonmaken en gebruikersonderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht. De minimale/maximale 
omgevingstemperatuur voor gebruik van de dispenser is 4 °C tot 32 °C (40 °F tot 90 °F). Gebruik het apparaat niet bij een lagere 
temperatuur dan aangegeven. In geval van bevriezing moet u het apparaat niet meer gebruiken en contact opnemen met een erkende 
servicemonteur. Het apparaat mag uitsluitend worden onderhouden, gereinigd en ontsmet door hiervoor opgeleid personeel. Neem alle 
veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn. Waarschuwingen en aanwijzingen op het product dat u gebruikt, moeten worden opgevolgd.

! Beoogd gebruik

Multi-Valve Unit (MVU) Tower
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• WAARSCHUWING: Koolzuur (CO2) is een kleurloos, onbrandbaar gas met een wat doordringende geur. Een hoog CO2-percentage kan de 
zuurstof in het bloed verdringen. 

• WAARSCHUWING: Langdurige blootstelling aan CO2 kan schadelijk zijn. Personeel dat wordt blootgesteld aan hoge concentraties CO2 
kan last krijgen van trillingen, gevolgd door bewustzijnsverlies en verstikking. 

• WAARSCHUWING: Wanneer u een CO2-lek vermoedt, ventileer dan direct de betreffende ruimte voordat u probeert om het lek te repareren. 

• WAARSCHUWING: Wees uiterst attent op het voorkomen van weglekkend CO2-gas in het volledige CO2- en frisdranksysteem.

5 Koolzuur (CO2)

Zorg voor een goede drinkwatertoevoer. De waterleidingaansluitingen en armaturen die rechtstreeks aan een drinkwaterleiding zijn 
gekoppeld, moeten op maat worden gezaagd, gemonteerd en onderhouden conform de nationale, provinciale en lokale wetgeving. 
De watertoevoerleiding moet minimaal 9,525 mm (3/8 inch) zijn met een leidingdruk van 0,172 MPa (25 PSI) of meer, maar niet hoger 
dan 0,448 MPa (65 PSI). Wanneer de waterdruk hoger is dan 0,448 MPa (65 PSI) moet deze worden verlaagd naar 0,448 MPa (65 PSI) 
met behulp van de meegeleverde drukregelaar. Plaats een filter in de waterleiding om beschadiging van de apparatuur en aantasting 
van de smaak van de drank te voorkomen. Controleer het waterfilter regelmatig, conform de lokale voorschriften. De watertoevoer moet 
worden beschermd met een luchtslot, een terugstroombeveiliging of een andere goedgekeurde methode om te voldoen aan de normen 
van de NSF. Wanneer de terugslagklep in de waterinlaat lekt, kan koolzuurhoudend water terugstromen door de pomp wanneer deze is 
uitgeschakeld en de watertoevoer verontreinigen. Zorg dat de terugstroombeveiliging voldoet aan de normen van de ASSE (American 
Society of Safety Engineers) en de lokale normen. De installateur is verantwoordelijk voor de naleving hiervan.

! Waarschuwing met betrekking op water

SPECIFICATIES EN KENMERKEN

AFMETINGEN
 Breedte: 184,15 mm (7,25 inch)
 Diepte: 228,6 mm (9 inch)
 Hoogte: 419 mm (16,5 inch)

GEWICHT
 Bij verzending: 7,0 kg (15 lbs) 

KOOLZUURTOEVOER (CO2)
 Min. druk: 0,483 MPa (70 PSIG)
 Max. druk: 0,552 MPa (80 PSIG)

AANSLUITINGEN
  Inlaat voor water met/zonder koolzuur: 3/8 inch, 

weerhaken
  Inlaten voor merksiroop: 3/8 inch, weerhaken

ELEKTRISCH
 115 V wisselstroom / 60 Hz 

TOEVOER VAN WATER MET/ZONDER 
KOOLZUUR
 Min. doorstroomdruk: 0,172 MPa (25 PSI)
 Max. statische druk: 0,448 MPa (65 PSI)

Het geluidsdrukniveau van dit apparaat is lager dan 70 dB

Kijk op het label met het dispensernaamplaatje achter de spatplaat wat de juiste stroomwaarden voor het apparaat zijn. Sluit het apparaat 
alleen aan op een wandcontactdoos als de stroomwaarde op het typeplaatje overeenkomt met de lokale netvoeding. Houd u aan de lokale 
voorschriften voor elektrische installaties bij het aansluiten. Elke dispenser moet beschikken over een aparte stroomkring. Gebruik geen 
verlengsnoeren voor dit apparaat. Sluit niet meerdere elektrische apparaten op dezelfde contactdoos aan. De sleutelschakelaar schakelt 
de netspanning op de ingangszijde van de transformator niet uit. Voorkom persoonlijk letsel. Schakel altijd de stroomtoevoer van het 
apparaat uit, voordat u probeert intern onderhoud uit te voeren. De terugstelbare beveiligingsschakelaar mag niet gebruikt worden als 
vervanging voor het loskoppelen van de dispenser van de voeding bij reparaties aan het apparaat. De onderdelen binnenin het elektrische 
bedieningspaneel mogen uitsluitend worden onderhouden door gekwalificeerd personeel. Controleer of alle waterleidingen goed vastzitten 
en of de apparaten droog zijn voordat u de stroom inschakelt!

F Elektriciteitswaarschuwing

 Uw dealer:

 Telefoonnummer dealer: 

 Serienummer:

 Modelnummer:

Deze handleiding is door Lancer Corporation opgesteld als naslagwerk voor de eigenaar/bediener en installateur van deze 
dispenser. Lees deze handleiding voordat u deze dispenser installeert of gaat gebruiken. Als er onderhoud moet worden 
uitgevoerd, neem dan contact op met de dealer of met de klantenservice van Lancer. Zorg altijd dat u het model en serienummer 
bij de hand heeft wanneer u belt. 

LEES DEZE HANDLEIDING
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INSTALLATIE

Dispenser uitpakken
1. De dispenser wordt verzonden in een verpakking van golfkarton.

2. Verwijder de dispenser uit de verpakking.

Zuil installeren
1. Leid de juiste slangen van de watertoevoer naar de inlaat voor 

water zonder koolzuur op de zuil en bevestig de slangen op 
de inlaat met de Oetiker-tang en -klemmen (zie het aan- en 
afvoerschema op het apparaat of op pagina 15 voor meer 
informatie). Inspecteer het apparaat op verborgen beschadigingen. 

Wanneer u beschadigingen waarneemt, meld dit dan bij 
het transportbedrijf en dien daar een schadeclaim in.

OPMERKING

Locatie selecteren/voorbereiden

1. Selecteer een goed geventileerde locatie op een vlakke 
ondergrond, in de buurt van een correct geaarde contactdoos, 
binnen 1,5 m van een afvoer en een watertoevoer die voldoet 
aan de eisen vermeld in de sectie Specificaties en kenmerken 
op pagina 2, en niet in de zon of pal onder een lamp. 

2. De dispenser is ontworpen voor permanente installatie op 
een werkblad en moet worden vastgezet met een druppel 
transparante siliconenkit voor een gladde en makkelijk schoon 
te houden hechting aan het werkblad.

 De dispenser dient uitsluitend te worden geïnstalleerd op een 
plaats waar getraind personeel er toezicht op kan houden

OPMERKING

 Apparaten op de NSF-lijst moeten op het werkblad worden 
vastgezet of op 10 cm (4 inch) hoge pootjes staan.

OPMERKING

 Lancer adviseert om er bij het plannen van de hoogte 
van het werkblad en de selectie van de apparatuur voor 
te zorgen dat alle klanten gebruik kunnen maken van de 
dispenser. Volgens de normen voor toegankelijk ontwerp 
(2010 ADA Standards for Accessible Design) mag de 
reikhoogte vanaf de vloer niet meer zijn dan 1,2 meter 
(48 inch) als het raakpunt minder dan 254 mm (10 inch) 
van de voorkant van het werkblad verwijderd is, of niet 
meer dan 1,17 meter (46 inch) als het raakpunt meer dan 
tussen de 254 mm (10 inch) en 685 mm (27 inch) van de 
voorkant van het werkblad verwijderd is. Meer informatie 
over de wettelijke vereisten voor de toegankelijkheid 
van geïnstalleerde apparatuur vindt u in de Amerikaanse 
normen voor toegankelijk ontwerp (2010 ADA Standards 
for Accessible Design - http://www.ada.gov.).

OPMERKING

Om vloeistof goed uit de dispenser te laten wegstromen, 
moet de dispenser waterpas worden gesteld, zowel 
van voor naar achter als van links naar rechts. Leg een 
waterpas boven op de achterzijde van de dispenser. 
De luchtbel moet zich tussen de twee lijntjes bevinden. 
Herhaal deze procedure voor de overige drie zijden. 
Pas indien nodig de positie aan tot het apparaat waterpas 
is gesteld. Voor de beste werking plaatst u het apparaat 
met een hellingsgraad van 0°. De maximale hellingsgraad 
is 5°.

Dispenser waterpas stellen:

3. Selecteer een locatie voor het externe koelsysteem, 
de sirooppompen, de CO2-tank, de siroophouders en het 
waterfilter (aanbevolen). 

4. Snijd in het werkblad op de uitgekozen locatie voor de dispenser 
de vereiste opening voor de water/soda- en siroopleidingen uit.

 Het apparaat is zodanig ontworpen dat het kan worden 
aangesloten op een extern koelsysteem of een extern 
ijsgekoeld systeem. Raadpleeg de specificaties en 
instructies van de fabrikant voor de installatie.

OPMERKING

6. Sluit de afvoerslang aan op de aansluiting onder op de lekbak en 
leid de slang naar de hiervoor bestemde vloerafvoer (open type).

AB

C

A.  Oetiker-tang
B.  Klem
C.  Slang
D.   Siroop-/

waterinlaat

D

 SLUIT HET APPARAAT NOG NIET AAN OP DE GEAARDE 
WANDCONTACTDOOS. Controleer of alle waterleidingen 
goed vastzitten en of het apparaat droog is, voordat u de 
stroom inschakelt.

! WAARSCHUWING

4. Leid de juiste slangen vanaf de sirooppomp naar de 
siroopinlaten en sluit deze hierop aan. Herhaal deze procedure 
voor de overige siroopleidingen. 

5. Leid het netsnoer naar een geaarde contactdoos met het juiste 
voltage en de juiste stroomsterkte.

 De afvoerslang moet worden geïsoleerd met materiaal 
met een gesloten celstructuur. De afvoerslang dient 
over de gehele lengte te worden geïsoleerd, inclusief 
de aansluitingen. De afvoer dient zodanig te worden 
geïnstalleerd dat zich geen water kan ophopen in 
doorbuigingen of op andere lager gelegen punten, 
aangezien dit zou leiden tot condensvorming.

! VOORZICHTIG

 Als er heet water door de afvoer wordt gegoten, kan 
de afvoerslang knikken. Zorg dat er uitsluitend lauw of 
koud water in de afvoerslang komt. Als er koffie, thee of 
iets soortgelijks door de afvoer wordt gegoten, kan de 
afvoerslang verstopt raken.

! LET OP

2. Sluit de slangen aan op de watertoevoer en spoel de 
waterleiding door om te controleren op lekkage.

3. Leid de juiste slangen vanaf het externe koelsysteem naar de 
inlaat voor water met koolzuur op de zuil en sluit deze hierop aan.
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CO2-toevoer installeren
1. Sluit de hogedrukregelaar voor CO2 aan op de CO2-cilinder of 

het CO2-bulksysteem.

-  Bevestig moer regelaar aan tank en 
draai met moersleutel vast

A.  CO2-regelaar
B.  Uitlaat
C.  Moersleutel
D.  CO2 -toevoer

A

B

C

D

 Voordat u de regelaar installeert, dient u zich ervan te 
vergewissen dat er een pakking (sluitring of o-ring) 
aanwezig is in de bevestigingsmoer van de regelaar.

! LET OP

2. Sluit een 1/4” moer, stuurpen en pakking aan op de uitlaat van 
de CO2-regelaar.

3. Leid de juiste slangen van het verdeelstuk van de 
lagedrukregelaar voor CO2 naar de 1/4” moer en stuurpen op de 
hogedrukregelaar voor CO2 die is bevestigd aan de toevoer en 
sluit deze hierop aan.

 Er is een aparte CO2-regelaar nodig voor toevoer naar de 
CO2-inlaat op de externe koeler en alle sirooppompen. 

! LET OP

4. Leid de juiste slangen van een van de uitlaten op het verdeelstuk 
van de lagedrukregelaar voor CO2 naar de inlaat op de externe 
koeler.

A
B

C

D A.  Leiding naar dispenser
B.  Leiding naar sirooppompen
C.  Leiding naar CO2-regelaar
D.  Verdeelstuk CO2-regelaar

6. Draai de borgmoer op de instelschroef van de hogedrukregelaar 
voor CO2 die is aangesloten op de toevoer met een 
moersleutel los en schroef de bout van de borgmoer met een 
schroevendraaier helemaal terug.

 SCHAKEL DE CO2-TOEVOER NOG NIET IN
! WAARSCHUWING

7. Herhaal stap 6 voor zowel de lagedrukregelaar voor CO2 op het 
verdeelstuk die is aangesloten op het apparaat als voor die is 
aangesloten op de sirooppompen. 

A.  CO2-regelaar
B.  Schroevendraaier
C.  Instelschroef regelaarA

B

C

Dispenser opstellen
1. Schakel de watertoevoer in.

2. Zet de overdrukklep op het externe koelsysteem of de externe 
koolzuurpomp open door de hendel van het klepdeksel omhoog 
te klappen. Laat de klep openstaan totdat er water uit stroomt en 
klap de overdrukklep dan weer dicht.

3. Controleer of alle BIB’s (Bag-in-Box) siroop bevatten en de 
aansluitingen niet lekken.

4. Sluit de voedingskabels van de zuil en de externe koeler aan op 
een geaarde contactdoos. 

 De dispenser moet correct geaard zijn om ernstig 
letsel of een fatale elektrische schok te voorkomen. 
De voedingskabel is voorzien van een geaarde, driepolige 
stekker. Is er geen geaarde contactdoos met 3 gaten 
beschikbaar? Gebruik dan een goedgekeurde methode om 
het apparaat te aarden. Houd u aan de lokale voorschriften 
voor elektrische installaties bij het aansluiten. Elke 
dispenser moet beschikken over een aparte stroomkring. 
Gebruik geen verlengsnoeren. Sluit niet meerdere 
elektrische apparaten op dezelfde contactdoos aan.

! WAARSCHUWING

A.  CO2-regelaar
B.  1/4” moer, stuurpen 

en pakking
C.   Leiding naar verdeelstuk 

CO2-regelaar
D.  Oetiker-tang

A

B

C
D

5. Leid de juiste slangen van de tweede uitlaat op het verdeelstuk 
van de lagedrukregelaar voor CO2 naar de sirooppompen.
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A.  Instelschroef regelaar
B.  Instellen op 0,758 MPa (110 PSI)
C.  Moersleutel

A
B

C

8. Stel beide lagedrukregelaars op het verdeelstuk in op 
0,517 MPa (75 PSI) en draai de borgmoer vast met een 
moersleutel. 

9. Activeer elke klep totdat het gas op is.

10. Sluit de externe koolzuurpomp aan, als dit nog niet gedaan is, 
en zet de schakelaar op AAN.

11. Activeer elke klep totdat de koolzuurpomp aanslaat. Laat de 
knop los tot de koolzuurpomp is gevuld en stopt. Herhaal deze 
procedure totdat er een gestage stroom koolzuurhoudend water 
is verkregen.

12. Activeer elke klep om lucht uit de siroopleidingen te verwijderen. 

 De pomp heeft een time-outfunctie van 3 minuten. Bij een 
time-out zet u de pomp achtereenvolgens UIT en AAN met 
behulp van de schakelaar op de bedieningskast.

OPMERKING

 Om te controleren op CO2-lekkage, sluit u de klep op 
de CO2-cilinder en kijkt u of de druk op het systeem 
na vijf minuten gedaald is. Na de controle opent u de 
cilinderklep weer.

OPMERKING

5. Activeer elke klep om te controleren of de waterstroom goed is. 

6. Zorg dat de pomp is uitgeschakeld voordat u de CO2 inschakelt. 

7. Schakel de CO2 bij de bron in, stel met een schroevendraaier 
de hogedrukregelaar aan de bron in op 0,758 MPa (110 PSI) 
en draai de borgmoer vast met een moersleutel. 

PROGRAMMERING MULTI-VALVE UNIT (MVU)

Overzicht
Met de MVU-module kunnen maximaal 6 dranken en/of shots worden 
geschonken uit één spuitmond. De MVU bestaat uit een circuit board, 
een aanraakpaneel voor zowel het programmeren als schenken van 
dranken, 8 solenoïden (een voor elk circuit), 8 doorstroomregelaars 
(een voor elk circuit), en 8 sluitkleppen.

1. De leidingen van posities A en D lopen door de koelplaat, 
wat inhoudt dat de siroop op die locaties wordt gekoeld. 

2. De leidingen van posities B, C, E en F lopen niet door de 
koelplaat, waardoor de betreffende siropen niet gekoeld worden 
en NIET mogen worden gebruikt voor koolzuurhoudende dranken.

3. De waterstroomregelaars zijn groen. “PW” is de 
doorstroomregelaar voor water zonder koolzuur en 
“CW” is de doorstroomregelaar voor water met koolzuur. 
De waterstroomregelaars hebben geen stickers.

4. De doorstroomregelaars voor siroop zijn rood en 
corresponderen met het aanraakpaneel (dus positie A activeert 
solenoïde A, enz.).

5. De 8 solenoïden zijn 24 VDC en worden geactiveerd via het 
aanraakpaneel en bestuurd door de circuit board van de MVU.

A.  Merkknop
B.  Knop Shot
C.  Knop Water
D.   Portieknoppen
E.  Schenken/

Annuleren

A

E

B

C

D
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MVU instellen op met koolzuur, zonder koolzuur of 
alleen smaakshot

 Raadpleeg de afbeelding in Overzicht voor informatie over 
het aanraakpaneel.

OPMERKING

Als de programmeermodus wordt ingeschakeld, licht de 
led van de knop Schenken/Annuleren op en knippert de 
led van de knop Shot één keer.

OPMERKING

Na 60 seconden worden de wijzigingen automatisch 
opgeslagen, als er binnen die tijd geen verdere wijzigingen 
worden aangebracht. U kunt de programmeermodus 
binnen dit tijdsbestek echter op elk gewenst verlaten door 
op Schenken/Annuleren te drukken. De aangebrachte 
wijzigingen worden dan opgeslagen.

OPMERKING

1. Houd op het MVU-paneel de merkknoppen A en C tegelijkertijd 
ingedrukt om de programmeermodus in te schakelen.

2. Stel aan de hand van de led-verlichting van de merkknoppen 
vast wat hun waterinstelling is:

• Led aan = Water zonder koolzuur

• Led knippert = Water met koolzuur

•  Led uit = Geen water (gedeactiveerd tenzij ingesteld 
voor shot)

3. Wijzig de fabrieksinstelling voor een merk door op de 
bijbehorende knop te drukken totdat de gewenste instelling 
(gewoon water, sodawater of geen water) is bereikt.

4. Herhaal deze procedure voor de merken op posities B, C, D, 
E en F.

5. Druk op Schenken/Annuleren om de wijzigingen op te slaan en 
de programmeermodus te verlaten.

MVU instellen op smaakshots

 Raadpleeg de afbeelding in Overzicht voor informatie over 
het aanraakpaneel.

OPMERKING

De knop “Shot” licht op, evenals merken waarvoor shots 
zijn ingesteld.

OPMERKING

Na 60 seconden worden de wijzigingen automatisch 
opgeslagen, als er binnen die tijd geen verdere wijzigingen 
worden aangebracht. U kunt de programmeer modus 
binnen dit tijdsbestek echter op elk gewenst verlaten door 
op Schenken/Annuleren te drukken. De aangebrachte 
wijzigingen worden dan opgeslagen.

OPMERKING

1. Houd op het MVU-paneel de merkknoppen A en C tegelijkertijd 
ten minste 5 seconden ingedrukt om de programmeermodus in 
te schakelen.

2. Druk op de knop “Shot”.

3. Druk op een merkknop om de shotmodus voor dat merk in of uit 
te schakelen.

4. Druk op de knop Schenken/Annuleren om de wijzigingen op te 
slaan en de programmeermodus te verlaten.

Stroomsnelheid controleren

CW = Water met koolzuur
PW = Water zonder koolzuur
Groen is water en rood is siroop

OPMERKING

 Raadpleeg de afbeelding in Overzicht voor informatie over 
het aanraakpaneel.

OPMERKING

1. Als u de stroomsnelheid wilt controleren, verwijdert u 
de spatplaat en het voorpaneel van de MVU om de 
doorstroomregelaars en solenoïden bloot te leggen.
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De knop “Schenken/Annuleren” licht op en de knop “Shot” 
knippert vijf keer. 

OPMERKING

De watermodule voor het merk wordt geopend en 
schenkt gedurende 4 seconden om de scheider voor te 
bereiden. Bij het controleren van de stroomsnelheid wordt 
uitsluitend water geschonken.

OPMERKING

Als de maatbeker meer of minder dan 295 mm (10 oz) 
bevat, moet u de waterstroomregelaar opnieuw afstellen. 
De waterstroomsnelheid mag niet worden gewijzigd na 
deze stap.

OPMERKING

2. Houd de merkknoppen A en B tegelijkertijd ten minste 
5 seconden ingedrukt.

3. Verwijder de buitenste spuitmond en bevestig de siroopscheider. 

4. Plaats een verhoudingsmaatbeker onder de spuitmond en druk 
op een merkknop.

5. Druk nogmaals op de merkknop om 4 seconden te schenken.

6. Controleer of de verhoudingsmaatbeker 295 ml (10 oz) 
water bevat.

7. Herhaal deze procedure voor het andere watertype.

8. Druk op Schenken/Annuleren om de programmeermodus 
te verlaten.

Mengverhouding aanpassen
1. Bereid de siroop voor door de klep te activeren.

2. Druk op de knop om de verhoudingsmaatbeker tot het juiste 
niveau te vullen.

3. Controleer voor elk merk de mengverhouding en stel deze zo 
nodig bij.

4. Maak hierbij uitsluitend gebruik van de doorstroomregelaars 
voor siroop. Laat het water ongewijzigd.

5. Als alle aanpassingen zijn gemaakt, plaatst u het voorpaneel 
van de MVU terug.

Portiegrootte programmeren
1. Houd de portieknoppen S en XL tegelijkertijd ten minste 

5 seconden ingedrukt om de portieregelingsmodus in 
te schakelen.

De knop “Schenken/Annuleren” licht op en de knop “Shot” 
knippert 2 keer. 

OPMERKING
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Apparatuur van Lancer (nieuw of gerenoveerd) wordt vanuit de fabriek gereinigd en ontsmet verzonden, conform de richtlijnen 
van de NSF. De gebruiker van de apparatuur moet zorgen voor regelmatig onderhoud zoals vermeld in deze handleiding en/
of volgens de landelijke en lokale richtlijnen voor de volksgezondheid om ervoor te zorgen dat aan de vereisten voor correct 
gebruik en een goede hygiëne wordt voldaan.
De hierin vermelde reinigingsprocedures zijn van toepassing op de apparatuur van Lancer in deze handleiding. Als er andere 
apparatuur wordt gereinigd, volg dan de richtlijnen die door de fabrikant van die apparatuur zijn opgesteld.
Het apparaat mag uitsluitend worden gereinigd door hiervoor opgeleid personeel. Tijdens de reiniging moeten 
wegwerphandschoenen worden gebruikt. Neem alle veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn. Waarschuwingen en 
aanwijzingen op het product dat u gebruikt, moeten worden opgevolgd.

ALGEMENE INFORMATIE

• Gebruik wegwerphandschoenen bij het reinigen van het apparaat en neem alle benodigde veiligheidsmaatregelen.
• GEBRUIK GEEN hogedrukspuit om het apparaat te reinigen of te ontsmetten.
• KOPPEL GEEN waterleidingen los wanneer u de siroopleidingen reinigt en ontsmet, om besmetting te voorkomen.
• GEBRUIK GEEN agressieve bleek- of reinigingsmiddelen; deze kunnen verkleuringen en corrosie op verschillende 

materialen veroorzaken.
• GEBRUIK GEEN metalen schrapers, scherpe voorwerpen, staalwol, schuursponsjes, schuurmiddelen of oplosmiddelen 

op de dispenser.
• GEBRUIK GEEN water dat warmer is 60° C. Dit kan de dispenser beschadigen.
• MORS GEEN ontsmettingsvloeistof op de circuit boards. Zorg dat alle ontsmettingsvloeistof uit het systeem wordt 

verwijderd.

! LET OP

REINIGEN EN ONTSMETTEN

Shotgrootte programmeren
1. Druk in de portieregelingsmodus op de knop Shot. Als u 

nogmaals op deze knop drukt, wordt het programmeren van de 
shotgrootte beëindigd.

2. Druk op een merkknop. De merkknop licht op.

Als voor een merk geen shots kunnen worden ingesteld, 
knippert de led op dat merk twee keer en gaat dan uit.

OPMERKING

De led van het bekerformaat XL zal twee keer langzaam 
knipperen om aan te geven dat de programmering is 
voltooid. De overige portieknoppen worden automatisch 
ingesteld en hoeven niet te worden afgesteld.

OPMERKING

3. Plaats een maatglas onder de spuitmond.

4. Houd de portieknop XL ingedrukt tot de beoogde hoeveelheid 
van 30 ml (1 oz) siroop is bereikt.

5. Herhaal stap 2 tot en met 4 voor elk van de overige merken.

6. Druk op Schenken/Annuleren om de instellingen op te slaan.

Door bij deze stap meerdere merken te selecteren kunt 
u voor al deze merken tegelijkertijd instellen dat bij een 
bepaald bekerformaat een bepaalde hoeveelheid moet 
worden geschonken. In dat geval licht echter alleen de knop 
op die het eerst wordt geselecteerd en wordt alleen die drank 
geschonken, terwijl de overige merken langzaam knipperen.

OPMERKING

Als een merk alleen is geprogrammeerd als smaakshot, 
knippert de led twee keer en gaat dan uit. Als het merk niet 
alleen als smaakshot maar ook als drank moet worden 
geprogrammeerd, moet u het merk eerst herprogrammeren 
als drank voordat u de portiegrootte kunt instellen.

OPMERKING

Koolzuurhoudende dranken en dranken zonder koolzuur 
mogen niet tegelijkertijd worden ingesteld, aangezien 
koolzuurhoudende dranken de neiging hebben om te 
gaan schuimen.

OPMERKING

Na 60 seconden worden de wijzigingen automatisch 
opgeslagen, als er binnen die tijd geen verdere wijzigingen 
worden aangebracht. U kunt de programmeer modus 
binnen dit tijdsbestek echter op elk gewenst verlaten door 
op Schenken/Annuleren te drukken. De aangebrachte 
wijzigingen worden dan opgeslagen.

OPMERKING

2. Druk op de merkknop(pen) waarvoor u de portiegrootte wilt 
instellen. De leds van de geselecteerde merken lichten op.

3. Vul een beker voor een derde met ijs, plaats deze onder de 
spuitmond en druk op een bekerformaat tot de beker vol is.

4. Zodra het schenken wordt beëindigd, gaat de led langzaam 
knipperen om aan te geven dat er een nieuwe schenktijd voor 
dat bekerformaat is geprogrammeerd.

5. Herhaal deze procedure voor de overige bekerformaten.

6. Selecteer andere merken en herhaal deze stappen voor elk van 
deze merken.

7. Druk op de knop “Schenken/Annuleren” om de programmering 
op te slaan.
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Reinigingsvloeistof
Meng een mild, niet-schurend schoonmaakmiddel (bijv. Sodium 
Laureth Sulfate, afwasmiddel) met schoon drinkwater met een 
temperatuur van tussen de 32 °C en 43 °C (90 °F tot 110 °F). 
De mengverhouding is 28,35 gram (1 ounce) reiniger op 
7,57 liter (2 gallons) water. Maak minimaal 18,93 liter (5 gallons) 
reinigingsvloeistof. Gebruik geen schuurmiddelen of oplosmiddelen. 
Deze kunnen het apparaat permanent beschadigen. Spoel grondig 
na met schoon drinkwater met een temperatuur van tussen de 
32 °C en 43 °C (90 °F tot 110 °F). Voor verlengde productleidingen 
is mogelijk meer reinigingsvloeistof nodig.

Gepland(e) onderhoud/reiniging

Indien nodig • Houd de buitenkant van de zuil schoon met een schone, vochtige doek.

Dagelijks

• Gebruik de reinigingsvloeistof om de roestvrijstalen oppervlakken aan de buitenkant van de zuil te reinigen

• Verwijder de bekerhouder en reinig de lekbak en de bekerhouder. Plaats de bekerhouder na het reinigen 
weer terug.

• Neem alle spatzones af met een in reinigingsvloeistof gedrenkte vochtige doek.

• Reinig en ontsmet de spuitmond van de zuil zoals beschreven onder Spuitmond reinigen en ontsmetten.

Halfjaarlijks • Reinig en ontsmet de siroopleidingen zoals beschreven onder Siroopleidingen - Bag in Box reinigen en 
ontsmetten.

Ontsmettingsvloeistof 
Maak ontsmettingsvloeistof aan volgens de schriftelijke 
aanbevelingen van de fabrikant en veiligheidsrichtlijnen. Het type 
en de concentratie die in de instructies van de fabrikant voor het 
ontsmettingsmiddel worden aanbevolen, dienen te voldoen aan 
40 CFR §180.940. De oplossing moet 200 deeltjes per miljoen 
(ppm) chloor bevatten (bijv. natriumhypochloriet of bleekmiddel). 
Maak minimaal 18,93 liter (5 gallons) ontsmettingsvloeistof aan.

Siroopleidingen - Bag in Box reinigen en ontsmetten
1. Koppel de siroopleidingen los van de BIB’s.

2. Leg de siroopleidingen met de BIB-koppelstukken in een emmer 
met warm water.

3. Activeer alle kleppen om de leidingen met warm water te vullen 
en eventuele siroopresten uit de leidingen te verwijderen.

4. Bereid de eerder beschreven reinigingsvloeistof. 

5. Leg de siroopleidingen met de BIB-koppelstukken in de 
reinigingsvloeistof.

6. Activeer alle kleppen totdat de leidingen gevuld zijn met 
reinigingsvloeistof en laat ze dan tien (10) minuten staan. 

7. Spoel de reinigingsvloeistof uit de siroopleidingen met schoon, 
warm water.

8. Bereid de eerder beschreven ontsmettingsvloeistof. 

9. Leg de siroopleidingen in de ontsmettingsvloeistof en activeer 
alle kleppen om deze te vullen met ontsmettingsmiddel. Laat dit 
dan tien (10) minuten staan.

10. Sluit de siroopleidingen weer aan op de BIB’s en laat er dranken 
doorlopen om de vloeistof uit de dispenser te spoelen.

11. Proef de drank om te controleren of de smaak niet afwijkt. Is de 
smaak afwijkend? Spoel het siroopsysteem dan nog een keer.

 Spoel de leidingen na ontsmetting door met het 
eindproduct totdat dit geen nasmaak meer heeft. 
Spoel niet met zoet water. Dit is een eis van de NSF. 
Resten ontsmettingsvloeistof in het systeem leveren 
gevaar voor de gezondheid op.

! VOORZICHTIG

 Spoel de leidingen na ontsmetting door met het 
eindproduct totdat dit geen nasmaak meer heeft. 
Spoel niet met zoet water. Dit is een eis van de NSF. 
Resten ontsmettingsvloeistof in het systeem leveren 
gevaar voor de gezondheid op.

! VOORZICHTIG

Spuitmond reinigen en ontsmetten
1. Schakel de stroom uit, zodat de klep tijdens het reinigen niet kan 

worden bediend.

2. Verwijder de spuitmond door deze met de klok mee te draaien 
en omlaag te trekken.

3. Verwijder de diffuser door deze omlaag te trekken.

4. Spoel de spuitmond en de diffuser met warm water.

5. Maak de spuitmond en de diffuser schoon met 
reinigingsvloeistof en laat deze dan vijftien (15) minuten weken 
in een ontsmettingsvloeistof. 

6. Leg de spuitmond en de diffuser apart en laat deze aan de lucht 
drogen. Spoel NIET af met water na het ontsmetten. 

7. Sluit de spuitmond en de diffuser weer aan.

8. Schakel de stroom in.

9. Proef de drank om te controleren of de smaak niet afwijkt. Is de 
smaak afwijkend? Spoel het siroopsysteem dan nog een keer.
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PROBLEMEN OPLOSSEN

PROBLEEM OORZAAK OPLOSSING

Onvoldoende waterstroom. 1. Onvoldoende druk van watertoevoer

2. Sluitklep niet volledig open.

3. Vuil van buitenaf in de waterpompzeef

1. Controleren of de inkomende waterdruk minimaal 
0,172 MPa (25 PSI) is.

2. Afsluitklep helemaal openzetten.

3. Waterpompzeef verwijderen en schoonmaken.

Onvoldoende siroopstroom. 1. Onvoldoende CO2 -druk op BIB-pompen.

2. Geen CO2 meer.

3. Sluitklep niet volledig open.

4. Slechte sirooppomp.

1. CO2-druk afstellen op 0,550 MPa (80 PSI) [minimum 
0,480 MPa (70 PSI)] voor BIB-pompen.

2. CO2-tank/navulling vervangen.

3. Afsluitklep helemaal openzetten.

4. BIB-pomp vervangen.

Alleen waterafgifte en geen 
siroop; of alleen siroopafgifte 
en geen water

1. Sluitklep voor water of siroop op montageblok 
niet volledig open.

2. BIB-toevoer te ver van de dispenser.

3. CO2-druk te laag.

4. BIB-pomp is vastgelopen of niet in werking

5. Geknikte slang.

1. Afsluitklep helemaal openzetten.

2. Controleren of de BIB-toevoer zich binnen 1,8 meter 
(6 voet) van de dispenser bevindt.

3. Controleren of de CO2-druk op het pompverdeelstuk 
tussen de 0,483 en 0,552 MPa (70 en 80 PSI) ligt.

4. CO2-druk controleren en/of pomp vervangen.

5. Knik opheffen of slang vervangen.

Te veel schuim. 1. Temperatuur van inkomend water of siroop is 
te hoog.

2. CO2-druk te hoog.

3. Waterstroomsnelheid te hoog.

4. Spuitmond en diffuser niet geïnstalleerd.

5. Spuitmond en diffuser niet schoon.

6. Lucht in BIB-leidingen.

7. Slechte kwaliteit ijs.

1. Corrigeren vóór de dispenser. Grotere dispenser of 
voorkoeler overwegen.

2. CO2-druk verlagen, maar niet lager dan 0,483 MPA 
(70 PSI).

3. Verhouding opnieuw aanpassen en resetten. 

4. Verwijderen en correct opnieuw installeren.

5. Verwijderen en reinigen.

6. BIB-leidingen ontluchten.

7. Kwaliteit van het in de drank gebruikte ijs 
controleren.

Warme dranken. 1. Dispenser is pas geïnstalleerd.

2. Dispenser aangesloten op 
warmwatertoevoer.

1. Na installatie kan het maximaal 5 uur duren voor de 
gewenste temperatuur is bereikt.

2. Overschakelen op koudwatertoevoer.

Geen koolzuurtoevoeging. 1. Motor van koolzuurpomp draait niet.

2. Geen CO2-gas.

3. Alleen gas uit kleppen.

4. Lucht in tank van koolzuurpomp.

5. CO2-gasdruk onder te laag.

6. Motor van koolzuurpomp draait continu.

1. Stroomtoevoer controleren. Zorgen dat de 
schakelaar op AAN staat.

2. Vervangen door volle tank CO2-gas.

3. Controleren of er een stroomstoring is. Zekeringen 
controleren. Pompzeef schoonmaken.

4. Gasdruk in de tank verlagen door aan de ring op de 
veiligheidsklep te trekken tot er water uit spuit.

5. Hogedrukregelaar voor CO2-gas opnieuw instellen 
op 90-110 PSI. CO2-tank zo nodig verwisselen.

6. Schakelaar op koolzuurpomp controleren. 
Water in terugslagklep controleren op verstopping. 
Bediening koolzuurpomp controleren. Efficiëntie van 
koolzuurpomp controleren.

Problemen met de zuil oplossen
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PROBLEEM OORZAAK OPLOSSING
Koolzuurpomp maakt lawaai. 1. Onvoldoende watertoevoer of waterlek, 

waardoor er lucht in de pomp komt.

2. Losse pompkoppeling.

1. Zorgen voor voldoende watertoevoer. Controleren of 
zeef schoon is.

2. Stelschroef op pompkoppeling vastdraaien.

Smaak van sodawater 
aangetast.

1. Lekkende waterterugslagklep, waardoor 
koolzuurhoudend water in de toevoerleiding 
terechtkomt.

1. Terugslagklep uit elkaar halen en reinigen. O-ring 
vervangen indien kapot of vervormd.

Kleppen buiten gebruik. 1. Geen stroom. 1. Controleren of het apparaat is aangesloten 
op de stroomtoevoer. Stroomonderbreker van 
transformator controleren. Hoofdstroomonderbreker 
110V controleren.

Problemen na het mengen oplossen

PROBLEEM OORZAAK OPLOSSING

BIB-pomp werkt niet 
wanneer de schenkklep 
open is.

1. Geen CO2 meer, CO2 niet ingeschakeld, 
of CO2-druk te laag.

2. Geen siroop meer.

3. BIB-koppelstuk niet goed vast.

4. Geknikte siroop- of gasleidingen.

5. Slechte BIB-pompen.

1. CO2-toevoer vervangen, CO2-toevoer inschakelen of 
CO2-druk afstellen op 0,483-0,552 MPa (70-80 PSI)

2. Sirooptoevoer vervangen.

3. Koppelstuk goed vastzetten.

4. Slangen rechttrekken of vervangen.

5. BIB-pomp vervangen.

BIB-pomp bediend, 
maar geen vloeistofstroom.

1. Lek in siroopinlaat- of uitlaatleiding.

2. Terugslagklep van BIB-pomp defect.

1. Leiding vervangen.

2. BIB-pomp vervangen.

BIB-pomp blijft draaien 
wanneer de zak leeg is.

1. Lek in aanzuigleiding.

2. Lekkende o-ring op inlaatfitting van pomp.

1. Leiding vervangen.

2. O-ring vervangen.

BIB-pomp start niet meer op 
na vervangen van zak.

1. BIB-koppelstuk niet goed vast.

2. BIB-koppelstuk is verstopt.

3. Geknikte siroopleiding

4. Slechte BIB-pompen.

1. BIB-koppelstuk vastzetten.

2. BIB-koppelstuk schoonmaken of vervangen.

3. Leiding rechttrekken of vervangen.

4. BIB-pomp vervangen.

BIB-pomp start niet meer 
op wanneer de doseerklep 
dicht staat.

1. Lek in afvoerleiding of fittingen.

2. Lege BIB.

3. Luchtlek in inlaatleiding of zakaansluiting.

1. Uitlaat repareren of vervangen.

2. BIB vervangen.

3. Repareren of vervangen.

Weinig of geen 
koolzuurtoevoeging.

1. Weinig of geen CO2.

2. Te hoge waterdruk.

3. Versleten of defecte koolzuurpomp.

1. CO2-toevoer controleren. CO2-druk afstellen op 
0,483 MPa (70 PSI).

2. Waterregelaar moet worden ingesteld op 0,345 MPa 
(50 PSI)

3. Koolzuurpomp vervangen.

Voorkom mogelijke milieuschade door onjuiste verwijdering. Laat het apparaat recyclen 
door een erkend recyclingbedrijf of neem contact op met de winkel waar u het product 
heeft gekocht. Voldoe aan de lokale regelgeving voor de verwijdering van koelmiddel en 
isolatiemateriaal.

Dispenser verwijderen
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ILLUSTRATIES EN ONDERDELENLIJSTEN

Samenstelling MVU Tower
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Item Onderdeelnummer Omschrijving
 1  51-6311  Frame, MVU

 2 30-1649/01  Spatplaat

 3  30-10431  Kraanplaat

 4  30-1648  Bovenpaneel, zuil, 1&2

 5  05-0953  Lekbak, twee

 6  30-1651  Bekerhouder

 7  02-0003  O-ring, 2-011

 8  52-3260  Bedrading, voeding

 9  05-0610/01  Kniestuk, afvoer, smeedijzer

 10  05-0611  Afvoerkraag

 11  02-0221  O-ring, 2-018

 12  30-0612  Achterplaat

 13 04-0148  Schroef, 10-32x.250

 14  12-0097  Sleutelschakelaar

 15  28-0777*  Installatiehandleiding

 16  08-0184*  Slang, grijs

 17  05-08968  Afvoerdop, vinyl

 18  06-0075/01*  Nmplt, vinyl

 19  25-0069/01*  Transformator

 20  52-1772/01*  Bedrading

 21  06-1061*  Bodemsjabloon

 22  17-0622-2  Lichaam

 23  19-0471/01   Klep, duopak, siroop/siroop 
(85-3136-MVUFC gebruikt er 3)

 24  19-0472/01   Klep, duopak, siroop/water (niet 
meegeleverd met 85-3136-MVUFC)

 25  05-2775/01  Schuifborging

 26  04-0481  Schroef, 8-32x1.125

 27  64-5011/02  PCB

 28  49-0330  Spuitmond

 -  49-0331  Spuitmond, alleen smaakshots

 29 05-2687/01  Plaat, spuitmond

 30  05-2682  Beugel, kap

 31  54-0464  Kap, MVU

 32  52-3160  Paneel, ID

 33  04-0236  Schroef, 10-24x.375

 34  04-0470  Schroef, 6-19x.500

 35  04-0267/02  Schroef, 8-16x.5, PL

 36  48-2862  Slangen

 37  06-3077  Overlay, knoppen

 -  06-3191  Overlay, alleen smaakshots

 38  52-3169  Bedrading

 39  06-0111*  Label, Soda

 40  06-0112*  Label, Water

 41  06-3127*  Label, “A A A A”

 42  06-3128*  Label, “B B B B”

 43  06-3129*  Label, “C C C C”

 44  06-3130*  Label, “D D D D”

 45  06-3131*  Label, “E E E E”

 46  06-3132*  Label, “F F F F”

 47  52-3208  Bedrading, MVU

 48  06-3125  Label, aan- en afvoer/bedrading

 49  90-0065*  Doos, enkel

 50  90-0004*  Zak, 9x15, doorzichtig

 51  90-0444*  Zak, 38.000 x 3

 52  90-0066*  Aanraakpaneel, zuil

 53  05-2831  MVU-afscherming, plastic

 54  05-2832  Afdekking bedieningspaneel MVU, plastic

 55  50-0586  Isolatiestrip, zuil MVU

 56  04-0559  Beschermkap, vinyl, VC-375-8

 * - Niet getoonde items.



14

R
O
O
D

G
R
O
E
N

B
R
U
IN

ZW
A
R
T

G
E
E
L

O
R
A
N
JE

B
LA
U
W

W
IT

B
LA
U
W

B
R
U
IN

ZW
A
R
T

G
R
O
E
N

O
R
A
N
JE

W
IT

R
O
O
D

G
E
E
L

Bedradingsschema



15

Soda-/
waterstroomregelaars 

en -solenoïden

DOORSTROOM-
REGELAARS

SOLENOÏDEN

SLUITKLEPPEN

SHOT

WATER

"A" 
ONGE-

KOELDE 
SIROOP

“B" 
GEKOEL-

DE 
SIROOP

"C" 
GEKOEL-

DE 
SIROOP
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GEKOEL-

DE 
SIROOP
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GEKOEL-

DE 
SIROOP
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Aan- en afvoerschema
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