Vinkki: Jos Tazza-pakkauksia kuluu toimipisteessä useita per päivä, voit
esivalmistella pakkaukset käyttövalmiiksi asentamalla adapterin pussiin
kiinni. Näin pakkauksen vaihto ja käyttöönotto Tazza-laitteeseen käy
sujuvasti.
Jos sinulla on kysyttävää pakkauksesta, sen liittämisestä Tazza-laitteeseen
tai Tazza-laitteen toiminnasta, olethan yhteydessä asiakaspalveluumme
professional.fi@paulig.com | +358 20 737 0007 (ark. 8-16)
tai laitehuoltoomme
professional.huolto@paulig.com | +358 20 737 0005 (ark. 8-16)

The Original Choco Drink

Note: In case you use many Tazza packages per day,
you may prepare the packs beforehand by installing
the connector tube to the pouch. This way changing
the Tazza package to the machine goes smoothly.
If you have any questions about the package,
installing it to Tazza machine or using Tazza
machine, please contact our customer service
professional.fi@paulig.com
+358 20 737 0007 (Mon-Fri 8-16)
or our machine service
professional.huolto@paulig.com
+358 20 737 0005 (Mon-Fri 8-16)

Ohjeet adapterin
asentamiseen
Instructions for installing
the connector kit

1.
Ota laatikon sisältä pussi ja
irrallinen adapteri ulos.
Take out the chocolate bag
and the connector kit from
the box.

2.
Aseta pussi pöydän päälle.
Sulje adapterissa kiinni
oleva stopperi siten, että
kaakaotiivistettä ei pääse
valumaan putkesta ulos.
Lay the bag on the table.
Close the connector kit’s
tube with the stopper
so that the chocolate
concentrate cannot come
out from the tube.

3.
Kiinnitä adapteri: lävistä terävä pää pussin kiinnitysosan
läpi ja työnnä loppuosa sisään painamalla voimakkaasti pöytää vasten siten, että
adapteri kiinnittyy tiukasti.
Adapterin pitää mennä pussin sisään siivekkeisiin asti.
Push the connector kit’s
piercer through the connector base by pushing strongly
against table surface. Use
enough force so that the connector kit fits tight (connector
kit’s wings must be attached
to the connector base).

4.
Nosta pussi adaptereineen
laatikon sisään, paina
laatikkoon aukko
katkoviivaa pitkin, ja vedä
adapteri ulos.
Put the bag with the
connector kit back to the
box, push a hole to the
box and take out the tube
through the hole.

5.
Liitä adapteri laitteeseen
kiinnittämällä se tiukasti
pumpun letkuun. Avaa
adapterin stopperi ja tarkista,
että kaakaotiiviste pääsee
virtaamaan pussista letkua
pitkin. Tarkista, että laitteen
letkut ovat mahdollisimman
suorat, se edesauttaa kaakaotiivisteen sujuvaa virtaamista.

Skannaa QR-koodi
puhelimellasi ja katso
ohjevideo adapterin
asentamisesta.
Scan the QR code with
your mobile phone and
watch a video about
installing the connector kit.

Connect the tube to the machine’s pump.
Release the stopper and make sure the
concentrate runs smoothly. Make sure
the machine tubes are as straight as
possible, that enables the
chocolate concentrate to flow.

