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Houdt de AAN-/UITTOETS gedurende 3 seconden ingedrukt om de slagroomautomaat in 
de dagstand te schakelen of om de slagroomautomaat uit te schakelen.  

 

Gebruik de DAG-/NACHSTANDTOETS om te wisselen tussen dagstand en nachtstand. 
Alleen in de dagstand is het mogelijk om slagroom te verwerken. In de nachtstand kan 
de slagroomautomaat worden gereinigd en kunnen de parameters worden aangepast. 

 

Houdt de REINIGINGSTOETS gedurende 3 seconden ingedrukt om te beginnen met de 
dagelijkse reiniging- en desinfectieprocedure. Zie achterzijde. Deze toets werkt alleen in de 
nachtstand. 

 

Door op PORTIETOETS 1 te drukken geeft de slagroomautomaat een vooraf ingestelde 
hoeveel slagroom. De hoeveelheid is via de parameters in te stellen. 

 

Door op PORTIETOETS 2 te drukken geeft de slagroomautomaat een vooraf ingestelde 
hoeveel slagroom. De hoeveelheid is via de parameters in te stellen. 

 

Door op PORTIETOETS 3 te drukken geeft de slagroomautomaat een vooraf ingestelde 
hoeveel slagroom. De hoeveelheid is via de parameters in te stellen. 

 

Door de HANDTOETS in te drukken geeft de slagroomautomaat net zolang slagroom totdat 
de HANDTOETS wordt losgelaten, echter nooit langer dan zes seconden. 

 

Druk tegelijkertijd op de HANDTOETS en de PORTIETOETS 1 om een gedurende een vast 
in gestelde duur slagroom te verwerken. Let op dat er genoeg slagroom aanwezig is om 
drooglopen te voorkomen. Door op de STOPTOETS te drukken wordt het aftappen 
onderbroken. De duur is via de parameters in te stellen. 

 

Druk tegelijkertijd op de HANDTOETS en de PORTIETOETS 2 om slagroom te verwerken 
totdat de STOPTOETS wordt ingedrukt. Let op dat er genoeg slagroom aanwezig is om 
drooglopen te voorkomen. 

 

Druk op de STOPTOETS om het aftappen van slagroom te onderbreken. Ook kunnen 
meldingen in het display middels het drukken op deze toets, worden onderdrukt. 

Luchtigheid c.q. dikte van de slagroom instellen     
Draai de luchtregelaar met de cijfers van de klok mee op stand 0 totdat deze blokkeert. De 0 
wijst dan naar de voorzijde van de slagroomautomaat. Daarna terugdraaien naar de 
gewenste stand. Wanneer de slagroom spettert staat de luchtregelaar te hoog. 
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SANOMAT S-SERIE - DESINFECTIE EN REINIGING 
Dagelijkse desinfectie en reiniging     
1. Neem de deksel van de slagroomautomaat en plaats een emmer van minimaal 5 liter onder de uitloop. 
2. Neem het slagroomreservoir of de slagroomzak uit de slagroomautomaat.  
3. Vul een spoelemmertje of reservoir met 1,5 liter water van maximaal 35°C-45°C.  
4. Schakel de slagroomautomaat in de nachtstand door op de DAG-/NACHTSTANDTOETS te drukken. Op 

het display verschijnt nu de tekst Graag reinigen - druk op de reinigingstoets. Houdt vervolgens de 
REINIGINGSTOETS 3 seconden ingedrukt. Op het display verschijnt nu Plaats een reservoir met 
1,5L warm water (35°C-40°C) in de machine + druk op de reinigingstoets. Het bovenste LED-
lampje knippert.  

5. Plaats het spoelemmertje of reservoir uit stap 3 in de slagroomautomaat en druk op de 
REINIGINGSTOETS. Na het indrukken van deze toets start het spoelprogramma automatisch. Het 
programma duurt circa 3 minuten. In het display verschijnt nu de tekst Voorspoelen. Tijdens het 
reinigen blijft het bovenste LED-lampje continu branden. Zodra deze fase is afgelopen brandt het 
bovenste LED-lampje en knippert het middelste LED-lampje en wordt in het display de volgende stap 
vermeld.  

6. Verwijder de garneertule van de slagroomautomaat en monteer de spoelkoppeling. Reinig de garneertule 
met handwarm water en leg deze ter desinfectie in het spoelemmertje of het reservoir. 

7. Vul het spoelemmertje of het reservoir met 1,5 liter water van maximaal 50°C-55°C en met 15ml 
Radikaal. Deze stappen worden als volgt vermeld in het display: Plaats een reservoir met 1,5L warm 
water (35°C-40°C) in de machine + druk op de reinigingstoets. 

8. Druk vervolgens op REINIGINGSTOETS. De hoofdreiniging start nu automatisch. Hiervan verschijnt 
ook een melding op het display en het middelste LED-lampje brandt continu. Aan het einde van deze 
fase branden het bovenste en middelste LED-lampje en knippert het onderste LED-lampje. 

9. Haal het spoelemmertje of het reservoir uit de slagroomautomaat. Spoel deze af met handwarm water. 
10. Vul het spoelemmertje of het reservoir met 1,5 liter koud water en plaats deze in de slagroomautomaat.  
11. Druk vervolgens op de REINIGINGSTOETS. Het naspoelen start automatisch. Hiervan verschijnt ook 

een melding in het display. Het onderste LED-lampje brandt continu. Wanneer deze fase is beëindigd 
knipperen alle LED-lampjes. 

12. Neem na afloop van deze fase het spoelemmertje of het reservoir uit de slagroomautomaat en maak de 
binnenzijde van de slagroomautomaat schoon met een zachte doek en reinigingsmiddel. 

13. Vervang vervolgens de spoelkoppeling voor de garneertule en zet het slagroomreservoir met 
voorgekoelde slagroom terug in de slagroomautomaat.  

14. Monteer de deksel en druk op de REINIGINGSTOETS. 
 
De slagroomautomaat bevindt zich nog steeds in de nachtstand. Indien direct gebruik is gewenst druk dan 
minimaal drie seconden op de DAG-/NACHTSTANDTOETS om de slagroomautomaat in de dagstand te 
schakelen. Indien gebruik later is gewenst kan ook later op de DAG-/NACHTSTANDTOETS gedrukt 
worden. 
 
Opmerkingen: 
 Gebruik geen ander schoonmaakmiddel dan Radikaal. 
 Indien na sluitingstijd de slagroomautomaat wordt gereinigd kan de volgende dag de slagroomautomaat 

direct in gebruik worden genomen. 
 Laat de slagroomautomaat ingeschakeld staan op de nachtstand. En laat de voorgekoelde slagroom in de 

slagroomautomaat staan. 
 
Wekelijkse reiniging van de luchtregelaar 
1. Voer de dagelijkse reinigings- en desinfectieprocedure uit. 
2. Haal de borgpen uit de ventielkop. 
3. Haal de zuigstang of BIB-koppeling van de luchtregelaar. 
4. Haal het luchtregelaarhuis los van de ventielkop en draai de luchtregelaar los van het 

luchtregelaarhuis. 
5. Duw de onderdelen voorzichtig uit de luchtregelaar. Dit kunt u doen door middel van 

de borgpen onder in de luchtregelaar te stoppen en dan licht te duwen. 
6. Reinig alle onderdelen met Radikaal. Spoel alle onderdelen grondig af 

met handwarm stromend water. 
7. Plaats het luchtregelaarhuis op de ventielkop. Zorg ervoor dat het gat in de 

luchtregelaar rechts zit. 
8. Plaats alle onderdelen op juiste wijze in het luchtregelaarhuis. 
9. Draai de luchtregelaar met de richting van de klok mee helemaal dicht. 
10. Plaats de borgpen terug. 
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