
Vandemoortele® sausdispenser

Hoe plaats je de sauszak in de dispenser?

Hoe plaats je de sauspot in de dispenser?

Hoe plaats je de vinaigrettefles in de dispenser?

Vergeet het sauslabel niet aan te brengen op de dispenser!

Open de 3 L sausbokaal.

Verwijder de dop en first 
user safety seal van de 2 L 
vinaigrettefles.

Maak één van de labels korter 
door een stuk af te knippen 
op de gele aanduidingslijn.

Klik de insteekbuis buiten 
de behuizing onderaan 
vast in de sokkel.

Strip de bovenkant van de sauszak 
met de ophangbeugel samen tot 
een handvat en plaats deze in de 
dispenser. Ondersteun de sauszak 
om te positioneren in de behuizing.

Maak een klein gaatje in de 
bokaal met een priem. Doe 
dit in de dunnere buitenrand.

Schuif de ophangbeugel 
door de aangegeven 
gaatjes aan de bovenkant 
van de 7,5 L sauszak.

Schroef de trechter vast 
op de sausbokaal.

Steek het vinaigrette- 
tussenstuk in de trechter. 
Connecteer de trechter 
omgekeerd op de fleshals. 

Bevestig het korte label 
aan de voorzijde van de 
dispsenser.

Schuif de sauspomp 
voor de behuizing zo 
ver mogelijk door naar 
beneden. Klik onderaan 
vast in de insteekbuis.

Plaats het deksel op de 
dispenser.

Open de beschermdop 
van de saustoevoerplug.

Draai het geheel om en plaats 
de sausbokaal in de behuizing. 
Zorg ervoor dat de sokkel zich 
aan de buitenzijde bevindt.

Draai het geheel om en plaats 
in de behuizing. Monteer de 
sauspomp op de sokkel.

Klik deze goed vast.

Even pompen tot de saus 
aanzuigt. Klaar! Je kan de 
dispenser nu gebruiken.

Breng de insteekbuis in de 
geleiding van de sauszak. 
Duw eventjes hard en oefen 
gelijkmatig druk uit om het 
inwendige membraan te openen.

Monteer de sauspomp 
op de sokkel. 

Prik met de priem een 
klein gaatje in de dunnere 
buitenwand van de fles. Plaats 
het deksel op de dispenser.

Bevestig een (niet-
geknipt) langer label aan 
de achterzijde.

Plaats het deksel op de 
dispenser.

Schuif de insteekbuis zo 
ver mogelijk door naar 
binnen.

Schuif de sauspomp zo 
ver mogelijk door naar 
beneden.

Even pompen tot de vinaigrette 
aanzuigt. Klaar! Je kan de 
dispenser nu gebruiken.

Klaar!

Even pompen tot de 
saus aanzuigt. Klaar! 
Je kan de dispenser nu 
gebruiken.

MONTEERINSTRUCTIES

Bekijk de instructievideo 
op vandemoortele.com/
nl-be/new-dispenser of 
scan de QR-code!

Art. 407620

+ art. 410706 (trechter)

+ art. 412410 (vinaigrette tussenstuk)

Rol de sauszak op en 
steek de ophangbeugel 
in de uitsparingen van de 
behuizing.
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Insteekbuis

Ophangbeugel

Hoe reinig je de 
vandemoortele® dispenser? SET REINIGINGSBORSTELS 

EN DICHTINGRINGEN
We raden aan om op regelmatige tijdstippen d.m.v. een vast 
reinigingsschema de Vandemoortele® dispenser grondig 
te reinigen. Dit is zowel in het belang van de HACCP-
regelgeving als het kwaliteitsbehoud van de Vandemoortele® 
sausspecialiteiten. De Vandemoortele® dispenser werd zo 
ontwikkeld dat je de onderdelen vlot uit elkaar kan halen. 

OPGELET: STOP de BEHUIZING en de KUNSTSTOF 
onderdelen van de sauspomp/trechter NOOIT in de vaatwas. 
De ROESTVRIJE STALEN onderdelen van de sauspomp/
trechter daarentegen mogen wel in de vaatwas. 

De bijgeleverde reinigingsborstels en dichtingsringen laat 
je toe om een optimale reiniging en perfect onderhoud 
van de Vandemoortele® dispenser te garanderen.

[GARANTIE] Er geldt een wettelijke garantieperiode van 2 jaar vanaf de levering van het goed. De waarborg dekt de herstellingen en/of het gratis 
vervangen van onderdelen die door onze technische diensten als defect worden beschouwd en waarbij het defect te wijten is aan materiaal-, constructie- of 
fabricagefouten. De waarborg is enkel geldig voor de eerste gebruiker. De garantie wordt enkel en alleen toegekend na voorlegging van jouw aankoopfactuur. 
De garantie vervalt automatisch in volgende gevallen: bij verkeerd gebruik, oneigenlijk, abnormaal professioneel gebruik, bij onvoldoende en verkeerd 
onderhoud, bij herstelling of wijziging door niet gemachtigde derden en bij niet naleving v/d instructies vermeld in de gebruiksaanwijzing.

Scan de QR-code om de 
reinigingsvideo te bekijken.

Ga naar vdmprofessionalshop.be 
voor meer info of voor onderdelen.

Vandemoortele® sausdispenser
REINIGINGSINSTRUCTIES

Multifunctioneel: naast de BIB 
7,5 L sauszak, ook te gebruiken met 
trechter voor de Vandemoortele® 
3 L sausbokaal en 2 L vinaigrettefles. 
Bestel de extra artikelen via de 
webshop vdmprofessionalshop.be.

Technische specificaties

Behuizing Sauspomp

Trechter
Art. 410706

Vinaigrette tussenstuk
Art. 412410
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