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Stap 1: Leg het materiaal in de juiste richting. (Werk aan een vlakke tafel.)

Stap 2: monteer de ophangbeugel en de insteekbuis in de sauszak. 

Ophangbeugel 
(bovenaan)

Sauszak met 
witte sausdop 

(linksonder)

Insteekbuis
(onderaan)

STAPPENPLAN INSTALLATIE
7,5L SAUSZAKDISPENSER (1/2)

Schuif de ophangbeugel door het aangegeven 
gaatje (blauw) door de folie. 

Open de beschermdop en til de volledige dop op 
met de linkerhand.

Neem de insteekbuis in de rechterhand ter 
hoogte van de kop. 

Doorboor het membraan in de sausdop. Doe dit 
kort en krachtig, maar gecontroleerd.

Duw de insteekbuis zachtjes verder naar beneden zonder 
de folie te beschadigen tot in de hoek onderaan van de 
sealing en de hoek van de sauszak (zie afbeelding). Voorzie 
een afstand (ongeveer 2 vingers breed) tussen de insteekbuis 
en de sausdop. 
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Stap 3: Monteer de sauszak in de dispenser.

Stap 4: Maak de dispenser klaar voor gebruik.

TIP: als de zak mooi strak ophangt kan 
de saus volledig naar beneden zakken.

STAPPENPLAN INSTALLATIE
7,5L SAUSZAKDISPENSER (2/2)
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Strip de ophangbeugel tussen de folie verder op 
tot aan het 2e blauwe gaatje.

Houd goed vast en draai de zak, vlak op de tafel, 
volledig rond. De ophangbeugel ligt nu onderaan.

Neem de ophangbeugel vast in de linkerhand en 
gebruik die als handvat om de zak op te tillen. 

Neem met de rechterhand de kop van de 
insteekbuis vast. Til de zak op en schuif de 
insteekbuis in de gleuf van de behuizing. De 
voorziene breedte (2 vingers) is voldoende om de 
witte dop inwendig vlot te laten passeren. Begeleid 
de sauszak en laat neerzakken in de behuizing. 

Hang de ophangbeugel op in de aangegeven 
positie. 

Schuif de sauspomp vooraan in de behuizing.

Duw onderaan goed naar beneden en klik de kop 
van de insteekbuis in de gleuf van de behuizing. 
Het is normaal dat de insteekbuis onderaan in de 
behuizing wat terugklikt na het vastklikken.

Klaar om te pompen.

Vergeet het sauslabel niet aan te brengen.

Bekijk de 
instructievideo!


