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 Betjeningsvejledning til Cocktailanlæg 
 

FØR 
Placer cocktailanlægget på en solid plan flade. Husk at benytte løftehåndtagene øverst på anlægget. Cocktailanlægget 
skal helst stå i skygge og med frirum til alle sider. Fustagerne må ikke stå i direkte sollys, da de kan overophede. Placer 
fustagerne i umiddelbar nærhed af cocktailanlægget. Det er uden betydning, hvorvidt fustagerne står ved siden af 
eller under cocktailanlægget.  
 
Fyld det ønskede cocktailmix i de tomme fustager via det store hul i fustagen – husk at lukke låget korrekt i. 
 
Sørg for, at der ikke er ”knæk” på slangerne, og at fadkoblingen ikke bliver beskidt. Sørg for, at fadkoblingshullet er fri 
for støv og snavs. 
 
Fjern pose fra fadkoblingen – og tilslut fadkoblingen på fustagerne: - Sæt fadkoblingen over hullet i fustagen – 
håndtaget skal være oppe – drej koblingen med uret – pres håndtaget ned.  
 
Sørg for, at termostaten foran på anlægget er på 0.              Tilslut anlægget til alm. 230 v husstrøm. 
 
              Tryk air kompressoren over på ON (bag på anlægget). Den vil selv regulere efter behov. 
              OBS på kompressoren naturligt støjer, når den arbejder.  
 
 
Placer drypbakken under taphanerne. 
 
Tap en "prøvecocktail" af hver af hanerne for at sikre dig, at cocktailen kommer frem til taphanerne.  

 
Slå herefter termostaten foran på anlægget over på 4-5. 

Har du non-alkoholiske drikkevarer i fustagerne må termostaten max stå på 5, ellers er der risiko for, at væsken fryser 

i slangerne, og dermed også risiko for at ødelægge anlægget. 

Vent ca. 10-15 minutter - og du er nu klar til lækre cocktails i stride strømme. 

UNDER 
Cocktails tappes fra hanerne på forsiden af anlægget.  
 
Der sidder en hastighedsregulator foran ved siden af taphanerne, som kan indstilles i forhold til, hvor  
hurtigt du ønsker cocktailen løber ned i kruset/glasset.  
 
Hold glasset/ kruset tæt mod hanen og på skrå, træk i hanen og fyld på. Husk at trække taphanerne tilbage igen, når 
kruset / glasset er fyldt.  
 
Afpynt evt. dine cocktails efter alle kunstens regler. 

Hold løbende øje med, hvorvidt fustagerne løber tom - og efterfyld med din ønskede cocktail-mix efter behov. Ved 
efterfyldning af cocktail-mix i fustagerne, er det ikke nødvendigt at slukke for air kompressoren bag på anlægget.  

Du skal dog være opmærksom på, at du er nødt til at løfte fadkoblingshåndtaget op - uden at tage det af - for at du 
kan få låget løftet af fustagen. Luk låget korrekt i efter påfyldning, og klik fadkoblingshåndtaget ned igen.  
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EFTER 
Tryk air kompressoren over på OFF (bag på anlægget). Tag trykket af taphanerne. 

Afkobl fadkoblingen på fustagerne: Løft håndtaget på fustagen - Drej fadkoblingen mod uret - Løft fadkoblingen af 

fustagen - Placer pose over fadkoblingerne. 

Aftør maskinen med fugtig klud og tør efter med en ren tør klud. Afvask af drypbakken. 

Tag låget af fustagerne. 

Tøm fustagerne for rester.  

Herefter skal fustagerne og lågene afvaskes indvendigt med alm. opvaskemiddel og varmt vand. Aftørring med ren tør 

klud både indeni og udenpå. 

INGEN DELE TÅLER VASK I OPVASKEMASKINE. 

De tomme og rene fustager skal naturligvis returneres. 

VED PROBLEMER 
Kontakt da Kølemanden på tlf. 40 17 58 52. 
 
Tips & tricks: 
Afhold evt. en konkurrence for dine gæster om hvem der kan pynte den pæneste drink. 
 
Fejlfinding: 
Der kommer ikke cocktail ud af taphanerne – Tjek, at fustagen ikke er rendt tom for cocktailmix, at fustagerne er tilkoblet korrekt, at 
hastighedsregulatoren ikke er slukket eller om der er sket et knæk på slangerne - Følg vejledningen for tilkobling. 
 
Cocktailen løber meget langsomt ud af hanen – En af slangerne kan være klemt, og derfor er der ikke frit flow i slangerne. Tjek evt. 
hastighedsregulatoren ved taphanerne. Her kan du selv regulere hastigheden på cocktailens tapning. 
 
Der siver cocktail ud af fustagerne – Prøv af afmonter og genmonter fustagerne igen. Husk at slukke for anlægget først, tag trykket af taphanerne, 
og følg betjeningsvejledningen. 
 
Der er ikke strøm på anlægget – Tjek at cocktailanlægget er tilsluttet brugbar strøm, og tjek at stikkontakten til anlægget er tilsluttet og virker. Prøv 
evt. at tilslutte noget andet til kontakten for at se om problemet fortsætter.  
 
Spørgsmål: 
Hvor lang tid tager det før cocktailanlægget er klar – Det tager blot små 10-15 minutter - herefter er det party-time. 
 
Må jeg bruge mine egne fustager – Ja det må du gerne. Dog skal du være opmærksom på, at dine indkøbte fustager har S-kobling, og kan benyttes 
til et cocktailanlæg uden behov for kulsyretilførsel. 
 
Hvor meget cocktailmix skal jeg bruge – Det er et utroligt svært spørgsmål at svare på, det det kommer an på, hvilken slags fest der afholdes, om 
der tilbydes andre drikkevarer, om vejret er med dig etc. Du kender dine gæster bedst. 5 liter cocktail-mix svarer til ca. 16 drinks a 30 cl. uden 
isterninger i. 
 
 
0 = OFF 
1 = Max. temp. (8 grader) på det udtagne produkt 
4-5 = Max. temp. ca. 5 grader på det udtagne produkt (anbefales ved non-alkohol) 
7 = Min. temp. (2 grader) på det udtagne produkt  
 
 


