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SOLUFILL 10 é um equipamento manual para dispensar líquidos
que usam um sistema de bag-in-box (BIB).
CARACTERÍSTICAS:
· Dispensador de mesa de alta prestação (recomendado para
profissionais do sector da restauração e hotelaria);
· Melhor relação qualidade/preço do mercado na sua categoria;
· Tamanho económico e reduzido;
· Motor de 12V com bateria recarregável e carregador incluído;
MEDIDAS:
· Base – 120x10x160 mm, sendo a base em pvc
· Coluna – 60x60x410 mm em pvc ou aço inox AISI 316L
PERSONALIZAÇÃO:
· O dispensador é 100% personalizável, de acordo com a intenção
do cliente, sendo que a versão standard é de acordo com a imagem
apresentada na monofolha.
MANUAL DE UTILIZAÇÃO
Garrafa de vinho ou Cidra
· Introduzir o tubo de inox no interior da garrafa de vinho;
· Colocar um copo no suporte para os copos, no outro extremo
do dispensador;
· Apertar o botão e o dispensador de vinho irá encher o copo
automaticamente;
Bag-in-Box (BIB) | Conectar o vitop s-connector®
· Colocar a mangueira no vitop s-connector®;
· Colocar o vitop s-connector® no interior da torneira da
embalagem bag-in-box;
· Deslocar o vitop s-connector® para junto da torneira da
embalagem bag-in-box;
· Rodar o botão do topo para finalizar a conexão.
Desconectar o vitop s-connector®
· Rodar o botão do topo;
· Puxar o vitop s-connector®;
· Remover o vitop s-connector® pressionando com um
movimento descendente.

Zona Industrial dos Pousos | 2401-901 | Leiria - Portugal
T +351 244 027 997 | geral@solubag.pt | www.solubag.pt

MANUTENÇÃO DO DISPENSADOR E BATERIA
Para manter o dispensador em perfeitas condições, há que seguir
algumas recomendações como:
· Não submergir o mesmo em água ou qualquer outro líquido;
· Não usar outro produto que não seja vinho;
· Não usar o dispensador se o mesmo não tiver uma garrafa ou
um pacote de BIB devidamente conectado;
· Higienizar o material com alguma periocidade, sendo que que uma
falta de uma higienização correcta pode ser um motivo para a perda
da garantia do equipamento;
· A bateria deve ser carregada com frequência, porque se não for
carregada durante alguns meses a mesma irá deixar de funcionar.
Recomenda-se um carregamento a cada 3-4 meses, mesmo que o
equipamento não seja utilizado.

