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BRUGSANVISNING FOR TAYLOR SOFT.ICE MASKINE MODEL
PH71/PH84

Denne maskine er resultatet af den nyeste udvikling med computer, hvorved en raekke
funktioner automatisk udfsres. Desuden er den i stand til at oplyse om fejl og
afuigelser. Det er vigtigt at gore sig folgende klart:

HUSK Hvis maskinen er indstillet til automatisk pasteurisering, vil dette ske een
gang i dognet. Tiden hvornir dette skal ske kan indstilles, men en
pasteurisering kan ikke undgis. Maskinen kan ogs& indstilles til manuel
pasteurisering, men husk lovgivningen foreskriver pasteurisering hver dag.

HUSK Opstir fejl si pasteurisering ikke gennemfores, vil maskinen automatisk gi i
STANDBY, og en besked vil vises i displayet. Herefter er maskinen "16st", og
normal brug kan kun ske efter en vurdering af mixen. Se side 4 "LASES I
STANDBY'. Er den dirlig, skal maskinen rengores for videre brug.

HUSK Maskinen skal adskilles og rengsres mindst hver 14 dag. Sifremt dette ikke
overholdes, vil den blive "lflst" i STANDBY, og kan kun benyttes efter en
komplet rengoring. Computeren registrerer en lang rrekke begivenheder,
hvorfor en mangelfuld rengoring fortsat vil "lflse" maskinen i STANDBY.
For at maskinen kan acceptere en korrekt rengoring, skal3 krav vrcre
opfyldt:
1. Der skal vnre minimum 16 grader i frysekammer, hvilket opnis ved

at lade varmt vand lsbe fra beholderen i toppeno ned i frysekammeret
og tappet ud gennem tappehanen"

2. Der mi ikke forefindes mix eller vand i beholderen i toppen - den
skal vmre helt tsr.

3. Der skal v&re slukket pi maskinens hovedafbryder.

Alle 3 betinselser skal vrere opfvldt pi 6n sang i minimum 5 minufter.

HUSK Opstfrr der problemer, er det viEigt at lase ogfolge angivelserne i displayet,
da dette ofte kan lose problemet. Brug altid denne brugsanvisning, sifremt der
opst&r fejl. I modsat fald risikerer man at slette alle data, der netop kunne
fortalle, hvorfor et problem er opstiet.

HUSK Det at maskinen "lises" i STANDBY ved forskellige fejl, er udelukkende af
hensyn til forbrugernes sundhed.

GENERELT

Husk at roresneglens omlsbsretning skal vrre med uret set forfra. Dette kan andres,
hvis man benytter en anden stikkontakt eller har f6et endret pi sin el-installation.
Opstart og vedligeholdelse af denne maskine er yderst vigtig, og det anbefales, at den
person der dagligt betjener maskinen, grundigt gennemlreser denne manual.

I det tilfelde De flr behov for at kontakte vor service afcleling, bedes De venligst
ud$rlde nedensti.ende felter, da disse oplysninger har stor betydning. De kan
finde disse oplysninger pi maskinens data plade, placeret pi den ene side. Yi gor



venligst opmerksom pil, at service i garanti perioden altid skal anmeldes til IG
SERVICE. Herfra vil eventuel service da blive rekvireret.

Garantien for nye maskiner er I ir fra levering pi fabrikations - og materialefejl.
Garanti udfores kun uden beregning indenfor vor normale ibningstid.

MODEL NTJMMER: SERIE NUMMER:

DISPLAY OG TASTATUR

Deres TAYLOR maskine er forsynet med en computeq som gsr det nemt at arbejde
med denne maskine. Nir fsrst den er justeret ind, vil den daglige betjening kunne
foretages blot med et tryk pi en knap.
Pl fronten findes et display og en rrekke trykknapper.

Trykknapperne benyttes til at indstille maskinen til forskellige funltioner. For at gore
dette, trykkes blot pi den funktion man snsker.

VENSTRE PIL
Denne trykknap benyttes til at bevage sig rundt i de forskellige billeder.

VASK (Wash)
Nflr denne aktiveres, vil dette ord vises i displayet som tegn pe, at roresneglen er i
funktion. Sifremt maskinen er i AUTO, mi dette afbrydes fsrst ved at trykke pi
AUTO, fsrend VASK kan aktiveres. Denne trykknap har ogsi en dobbelt funktion med
en hojre pil, som benyttes til at bevrege sig rundt i de forskellige billeder.

AUTO
Nir AUTO aktiveres, vil dette ord vises i displayet som tegn ph, at kolesystemet er i
funktion. Sifremt maskinen er i VASK, mi dette afbrydes fsrst ved at trykke pi
VASK. I AUTO er pumpen altid tandt. Denne trykknap har ogsi en dobbelt funktion.
Ved indstilling af forskellige vardier, benyttes denne trykknap til at sanke en vrrdi
(Minus).

PUMP
Nir PIIMP akiveres, vil dette ord vises i displayet som tegn pi, at mix pumpen er i
funktion. VASK og AUTO mi afbrydes forst, farend PUMP kan akiiveres, hvis
pumpen skal ksre alene. Husk at i ALI-IO er pumpen altid tandt, hvorfor displayet ikke
viser dette. Pumpen kan ogsi tendes i VASK og dette vil da vises i displayet som
VSK-PMP. Denne trykknap har ogsi en dobbelt funktion. Ved indstilling af forskellige
vardier, benyttes denne trykknap til at heve en vardi (Plus).
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1. Hovedafbryder. Skal vare slukket under rengaring.

2. Display. Viser forskellige beskeder.

3. Mx low. Lyser hvis der er lav mix stand i beholderen.

4. Mix out. Lyser hvis der ikke er mix i beholderen.

5. Heat mode. Lyser n&r maskinen er i gang med en pasteurisering.

6. Clean manually. Lyser 24 timer for rengaring skal udfsres.

7. Tastafin Trykknapper til indstilling af forskellige funktioner.

Hvis alle 4 lamper blinkeq betyder det maskinen er "l6st" - se side 4 "Maskinen l6ses i
Standby".



BRUGSANYISNING - DISPLAY

HOVEDAFBR PAA OFF

MODE: SLUK

BEHLDR TEMP: 4,4C
BORST-RENG DEN: MM/DD

MODE. VASK

BEHLDR TEMP: 4,4C
BORST-RENG DEN: 10/31

Nir der srettes stram til
vises. Hovedafbryderen
slukket.

maskinen, vil dette billede
pi maskinen er stadig

Nir afbryder pi maskinen tandes, ses dette billede.
MODE betyder funktion. Maskinen er tilsluttet, men
er ikke i nogen funktion. Naste linie viser tempera-
turen i mix beholder. Sidste linie viser dato for,
hvornir den senest skal rengores. Hvis der er valgt
manuel opvarmning vil dette st& i stedet for.

N[r f.eks. VASK aktiveres, fremkommer dette
billede. Det ses, at maskinen ksrer i VASK, tem-
peraturen i mixen er 4,4C og maskinen skal senest
rensores den 31 oktober.

PASTEURISERING
Varme cyklus bruges til at pasteurisere produktet ved at heve temperaturen i
frysecylinderen og mix beholderen over 66,LC. Derefter bringes temperaturen tilbage
til under 7 ,2C Hvts disse krav ikke overholdes, vil maskinen "lises" i STANDBY.

UNDER PASTEURISERING FREMKOMMER FOLGENDE BILLEDER:

MODE: STANDBY

BEI{LDR TEMP.1,2C
BORST-RENG DEN:MM/DD

MASKTNEN ''LASES'' I STANDBY

VARME CYKLUS
FEJL

TRYK VALGKNAP

PAAS PAAI
MIX MAASKE SUR!
CTMCK MIX
TRYK "VASK''

I opvarmning ses dette billede, som viser den
aktuelle temperatur i mix beholderen. Senere
andres FASE til OVER, hvor den varme tem-
peratur holdes i 30 min. Til sidst andres FASE
tilKALE, hvor mixen koles ned igen.

Nir pasteuriseringen er sket, vil normalt billede
vises. Her vises den er i STANDBY og tempera-
turen er nuJ,2C. Maskinen kan nu settes i AUTO
eller forblive i STANDBY, indtil der skal tappes.

Hvis pasteurisering ikke kan gennemfores af en eller
anden 6rsag, vil display vise denne fejl besked.
Maskinen er nu "list" i STANDBY. Tryk pi MENU
knappen.

Dette billede fremkommer da og fortaller:
''ADVARSEL, MIX KAN V.€RE DARLIG,
CFIECK MDGN. Nir mixen er checket.
trykkes pi VASK knappen.

MODE: VARME
FASE: VARME
BEHLDR TEMP: 6OC
BORST RENG DEN: MM/DD



Hvis indstillet til AUTO pasteurisering og dette ikke er sket indenfor de sidste 24 trmer,
vil en fejlmelding ses i displayet. Folgende fejlmeldinger kan forekomme:

1. HOVEDAFBR OFF: Maskinens hovedafbryder har varet slukket.

2. INGEN MIX: Der har ikke varet mix nok i beholderen.

3. AUTO EL. STANDBY OFF: Maskinen har ikke veret i AUTO eller STANDBY.

4. VARMECYKL EJ PROV: Pasteurisering ikke forsogt i24 timer.

PAS PAA MIX MAASKE
SIIRI - TRYK
AUTO FOR FORTSAET OG
VASK FOR OPVARM

VARMECYKL EJ START
FORDI
(besked)

TRYK VALGKN

PAS PAA
MIX MAASKE SUR
CI{ECK MIX
TRYK VALGKN

ER MIX SI.]R
INDSTIL DRIFTEN
OG RENS MED BORSTE
TRYK VALGKN

MIX MAASKE SIIR
CFIECK MIX-TRYK
AUTO FOR FORTSAET OG
VASK FOR OPVARM

BRUGER MENU
ABCDEFGHIJ

FORLAD MENU
VALG

Nu vises et billede med advarsel. Man har 2 muhg-
heder. Hvis mix er i orden, tryk pi AUTO og maski-
nen kan nu bruges normalt. Hvis man vil vere sikker
startes en ny pasteurisering, ved tryk pi VASK.

Dette billede vises med besked om irsagen vist pA
tredje linie. Tryk pi MENU knap.

Maskinen advarer om. at mixen kan vare d&rlie.
Check mix og tryk pi MENU knap.

Hvis mix er dirlig, er det ikke tilladt at bruge maski-
nen, fbr den er tsmt, adskilt og rengjort. Tryk pa
MENU knap.

Der advares igen om, at mix kan vrere dirlig Tryk
AUTO for at fortsette eller VASK for at starte en
ny pasteurisering.

Marksren vil vise sig under bogstavet A som indika-
tion for, at vi befinder os i menu A. For at vrelge en
anden menu, benyttes pil tasterne til at flytte marko-
ren til det snskede bogstav og derpi trykke MENU
for at "6bne" denne menu.

BRUGER MENU

Bruger menu benyttes til at se en rekke informationer samt indstille den aktuelle tid,
dato ogtidspunkt for start af pasteurisering. For atkomme ind i denne rrenu, trykkes pi
MENU knappen.



Menu B er en fejlbeskrivelse. Opstir fejl, kan denne ofte ses i denne menu og da rettes.
Ved fejl vil en beep lyd hsres. Gi til Menu B og se, hvilken fejl der er opstiet, ret den
og tryk pi venstre pil tast, hvorefter lyden forsvinder. Dette gores pi fzlgende mide:
Tryk pi MENU.
Ved tryk pi trykknappen med hojrepil (WASH), flyttes stregen under A til B.
Tryk pi MENU.
Aflas fejlmeldingen og ret den.
Tryk pi venstre pil trykknap.
Tryk pi MENU.
Ved tryk pi trykknappen med venstre pil, flyttes stregen under B til A.
Tryk pi MENU.
Nedenstiende fej lmeldinger kan vi ses.

1 INGEN FEJL FUNDET.

2. BEATER OVERBELAST: Motoren er koblet ud pi grund af overbelastning. Tryk
overstromsafbryderen helt i bund og slet beep lyden.

3. KOMP.STOP. OVTRYK: Kompressor overbelastet. Set hovedafbryder pi OFF og
vent 10 minutter til den er afkslet. Sat da hovedafbryder
pi ON og slet beep lyden.

4. FOR LANG KOMP. TID: Kompressor har kart for lange - tilkald service.
5. BEHLDR TERM DEF.: Fejl pi fsler i mix beholder - tilkald service.
6 KAMMER TERM DEF.: Fejl pi foler i frysekammer - tilkald service.
7. GLYKOL TERM DEF.: Fejl pi fsler i glykol systemet - tilkald service.

8 BEH FOR VARM: Temperatur i mix beholder v&ret over 7,2C og maskinen "lises".
Slet beep lyd og se billede efter "Fejlbeskrivelse".

9 KAMMER FOR VARM: Temperatur i frysekammer veret over 7,2Cog maskinen
"lises". Slet beep lyd og se billede efter "Fejlbeskrivelse".

10 STROMSVIGT: Der har varet en strsmafbrydelse. Slet beep lyden.

11. TAP FRA TOM SIDE: (PH84) Der har veret &bnet fra midterste hane, medens kun
den ene side har v€ret i brue. Slet bip lvden.

FEJLBESKRIVELSE
(besked)

SLET VALG

Billedet i Menu B ses her.

PAS PAA
MIX MAASKE SUR
CI{ECK MIX
TR\T( VASK

PAS PAA MIX MAASKE
SIIR! TRYK
AUTO FOR FORTS,€T OG
VASK FOR OPVARM

Hvis temperatur i mix beholder eller frysekammer er
over 7,2 C, advarer maskinen om, at mixen kan vrere
dirlig. Check mix og tryk pi VASK knappen.

Maskinen advarer igen, mixen kan vare dirlig. Man
har 2 muligheder. Hvis mix er i orden, trykkes pi
AUTO og maskinenkarer videre. Hvis man snsker
at foretage en pasteurisering, trykkes pi VASK.
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+++ --- VALG

SOFTWARE VERSION
PK71 KONTROL TJVC2
Version 1.00

VALG

OPVARMNING
AUTO MANUEL UD

VALG

VISK BEFILDR KAMMER
0 -4,8 -6,9

TID K 1i :00

ANTAL AFTAPNINGER
TAPN

845
VALG

I Menu C indstilles maskinens ur. .lEndring kan kun
ske efter rengaring inden maskinen settes i AUTO.
Flyt markoren hen under det tal der skal andres og
tryk pfl * eller -. Efter andring trykkes p& MENU
for at vende tilbage til normalt billede.

Menu D viser interne data. Tryk MENU for at
vende tilbage til normalt billede.

Menu E er valg mellem automatisk pasteurisering
fast 6n gang i dognet eller manuel pasteurisering
efter eget snske. Flyt markor hen under det onskede
med pil tasterne og tryk MENU.

Ved valg af automatisk pasteurisering, vises dette
billede. Flyt markor hen under tallet som skal
endres og tryk pi + eller - for at andre tidspunkf.
Husk AM er tiden fra midnat til middag.

Ved valg af manuel pasteurisering, vises dette
billede. Med pil tasterne flyttes markor hen under
Det der onskes, og der trykkes pi MENU. Har man
valgt JA" starter pasteurisering omgiende.

MENU F er aktuelle forhold. Her vises produktets
viskocitet og temperatur i mix beholder samt fryse-
kammer. Sidste linie er kompressorens ksretid. Tryk
MENU I gang for at se n€ste billede.

Her ses antal gange tappehindtagethar vmret benyt-
tet siden sidste rengoring. Tryk MENU for at vende
tilbaee til normalt billede.

Menu G er data fra pasteurisering. Informationer fra de sidste pasteuriseringer kan
kaldes frem i denne menu. Den sidst udforte pasteurisering vil blive vist fsrst. I
nederste hajrehjorne ses, hvilken pasteurisering der nu vises. Desuden ses, hvilken
dato og tidspunkt pasteuriseringen er udfsrt og tiden for, hvor lange de enkelte faser i
forlsbet har taget samt mixens temperatur ved afslutningen. Hvis der har veret fejl i
pasteuriseringen, vises dette med 2 bogstaver i 2 linie. Tryk MENU for at vende tilbage
til BRUGER MENU. Nedenstiende ses en forklaring pi de forskellige fejl meddelelser,
displayet kan vise:

VF Fejl i opvarmningsfasen
KF Fejl i nedkolingsfasen
TT Overskredet den totale tid for gennemforelse af pasteurisering
ML Mix lav. Ikke mix nok i beholderen
MO Mix opbrugt. Ingen mix i beholderen
OA Operatar har afbrudt maskinen
SS Stromafbrydelse. Hvis denne har varet kort og pasteurisering er udfsrt ses *

AUTO OPVARM,
TID: 12:00 AM

MANUEL OPVARMNING
START JA NEJ

VALG



Rsremotor udkoblet pi reset
Udkoblet plhajtryk

Fejl pi termistor fsler
Hovedafbryder sat pf, slukket

05/15 2:00 05:09
VARME OVER KOL )O(
01:09 00:30 01.14
SLUTTEMP. 3.3

BEF{LDR KAMMER GLYKO
67,9 56,4 36,9

FASETID: 1:20 1

LOCKOUT RAPPORT 1
05127/00 08:35
(variabel besked)

+++ --- VALG

STANDBY MODE
STANDBY JA NEJ

VALG

Her ses billedet omtalt ovenfor. Ved at trykke pi
venstre pil tast nir en fejl meddelelse vises, vil yder-
ligere information blive vist for den pigreldende
pasteurisering.

I dette billede vises de forskellige temperaturer
samt den tid maskinen brugte i den fase, hvor
fejlen opstod.

I menu H gemmes de 20 sidste afbrydelser af ma-
skinen. Det kan vere pga. rengaring eller en fejl der
har afbrudt den normale funktion. Denne firenu er
for service teknikere.

Menu J er STANDBY MODE. Her kan maskinen
sattes i STANDBY. Onskes dette, flyttes marksr
hen under JA og tryk pi MENU Det er en fordel og
satte maskinen i STANDBY, hvis man har lange
perioder uden salg.

BO
KO
TF
HA

Menu I er SERVICE MENU. Her findes yderligere en lang rekke informationer og
indstillinger, som benyttes af service teknikere.

For at komme ud af STANDBY og satte maskinen i AUTO, trykkes blot pi AUTO.
Nir maskinen herefter stopper, er den klar til brug.

HUSK: Hvis maskinen ikke rengores hver 14. dag, vil den blive list i STANDBY og
ikke kunne benyttes. Dato for naste rengsrrng stir pi nederste linie i det normale
bil lede.

Hvis man af en fejltagelse flr startet en pasteurisering, kan denne afbrydes efter 1
minut. Der slukkes pi maskinens hovedafbryder og tandes igen. Herefter vil der vises
de samme billeder som omtalt pi side 4 nederst "MASKINEN LASES I STANDBY".
Ved at trykke MENU, VASK og AUTO kommer man tilbage til normalt billede.

Pi model PH84 er det muligt atkare med kun den ene side. Onskes dette, adskilles og
rengsres maskine fuldstendig. Det anbefales og undlade at montere det midterste
tappehindtag ved montering. Den side man onsker at bruge, starles op helt normalt og
den anden side skal blot forblive slukket. Nu vil pasteurisering helt automatisk kun ske
i den side der bruges. Hvis midterste tappehindtag er monteret og man ved en fejl
kommer til at ibne dette, vil der lyde en bip tone. Sker dette, tryk ind i fejlbeskrivelse
Menu B og tryk pi venstre pil tast, hvorefter lyden forsvinder. Tryk MENU for at retur-
nere til normalt billede. Dette er gjort som en sikkerhed, idet der ved brug af midterste
tappehindtag kan komme mix i den side, der ikke benyttes, og dette kan medfsre risiko
for bakterie dannelse.

8



Overstrsmsafbrydere
Nederst p[ fronten sidder 2 overstrsmsafbrydere.
Den store beskyter roremotoren og den liile pumpe-
motoren mod overbelastning. Hvis en overbelastning
finder sted, vil denne koble ud og for at genindkoble
den, trykkes den rsde knap i bund og slippes igen.

Justerbart hindtag
Maskinen er forsynet med et hitndtag der kan stilles,
si aftapning kan foregi i det tempo man foretrrekker
Pas pi der ikke tappes for hurtiS. Tappehastigheden
mi ikke overskride 110 gram pi 5 sekunder, idet
der da tappes mere end pumpen kan pumpe ned.



BRUGSANVISNING

Maskinen kan kun registrere den er blevet rengjort, hvis 3 betingelser er opfyldt
samtidig. Se de 3 betingelser pi Side 1.

Ved at aflese hvad der stir i display, kan man let se om alle betingelser nu er opfyldt
Nir man slukker for hovedafbryderen ses fslsende billede:

HOVEDAFBR PAA OFF
MIX: TOM TID: 5:00
BEHOLDER TEMP 20,5
KAMMER TEMP 20.2

Pi billedet ses at betingelserne om hovedafbryder skal vare slukket, der er ingen mix i
toppen ogternperaturen i kammer er over 16 grader, alle er opfyldt. Desuden ses tiden
som nu taller ned fra 5 minutter til nul. Nir dette sker. vises automatisk dette billede:

HOVEDAFB PAA OFF

RENG SLUT

Som det ses har maskinen nu accepteret at der er foretaget en rengoring. Nir hoved-
afbryder senere tandes pi ON, vil ny dato for neste rengoring sti p& nederste linie.

Vi begynder vor instruktion pi det tidspunkt, hvor man msder i forretningen om
morgenen og finder de enkelte dele lagt frem for atlufttarre efter den foregiende aftens
rengoring.

Hvis maskinen skal adskilles for rengoring startes p5' side 23 "TOMNING".
Det anbefales, at de folgende instruktioner folges noje for at sikre maskinens drift i
mange ir frem. Brug denne brugsanvisning ved enhver lejlighed, isar nir det drejer sig
om nyt personale.

Check at hovedafbryderen (nr. 1 pi side 3) er slukket.

SAMLING AF FRYSEKAMMER
Trin l .
Monter bagaksel. Smsr rillen og ned til den sekskantede ende som vist pi billedet.
Smsr ikke den sekskantede ende. Smsr rigeligt med creme indvendig i pakningen.
Skub pakningen pi plads indtil den sidder i rillen

l0



Monter bagaksel i lejet i bunden af frysekammer. Den sekskantede ende skal sidde fast
i gearets leje.

Trin2.
Montering af roresnegl. Efterse fsrst knivbladene for hakker eller tegn pi slitage. Er
dette tilfal det, bsr de udskiftes. Husk knivene har stor betydning for det frerdige
produkt ogbar som minimum udskiftes 6n gang irligt. Placer knivene pi roresneglen,
si stiften pi roresneglen sidder gennem det midterste hul pi knivene.

r - : : l l

Medens knivene holdes pi plads,
bageste ende fsrst og skubbes ind
sikker pi den sidder fast. N&r den
frysekammerets kant.

placeres roresneglen i frysekammeret med den
over bagaksel. Drej roresneglen lidt for at vare
er sat pi plads, mi den ikke stikke ud over

l l



Trin 3.
Montering af fryselige. Monter den store pakning i rillen pi bagsiden af fryselige og
husk den mi ikke smsres. Skub plastkraven pi plads og se efter den brede kant vender
ind mod fryseligen.
Hvis det er svert og fi den store pakning til at passe ned i rillen pi fryseligens bagside,
kan det v&re en fordel os hive lidt i den som en elastik. Derved bliver den en anelse
stgrre.

Monter fryseligen og spaend de 4 skruer ved skifcevis at spande pi kryds. Se efter at
alle skruer er spandt.

Trin 4.
Monter de 2 o-ringe pi tappeventilen og smor disse samt metal delen som vist

r .$ f  i
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Monter tappeventilen ved at
hindtaget kommer til syne i

skyde den op nedefra, indtil rillen for fastgorelse af
toppen af fryseligen.

Trin 5.
Monter o-ringenpi lisetappen og smsr den som vist

Monter tappehindtaget og se efter, at det sidder korrekt med justerskruen under
hindtaget. Fastgor tappehindtaget ved at skubbe lisetappen pi plads. Monter plast
stjernen i bunden aftappehanen.

!U l r
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Trin 7.
Lag spildbakken pi fronten af maskinen pi plads. Monter drypbakken til bagaksel ved
at skubbe den ind i hullet i siden af maskinen. Hvis denne drypbakke er fyldt med mix,
skal pakning pi bagaksel udskiftes.

LUFT/tr,{X PT'MPE
Formilet med luft/mix pumpen er at en korrekt og bestemt mangde luft og mix blandes
og transporteres til frysekammeret. Alle o-ringe og gummibind pi denne pumpe bor
udskiftes mindst hver 3 mined. Dette for at sikre et hoit luftindhold konstant.

Trin 1.
Stempel. Skub o-ringen p& plads. Smsr den ikke.

BEM,€RK. Gummibind skal sidde stramt. Monter dem korrekt som vist.

{t}
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Tnn2.
Pumpeindsats. Efterse o-ringe og gummibind og monter dem. Smsr ikke disse dele

Trin 3.
Smor en tynd film TAYLOR creme indvendigt i stemplet.

Trin 4.
Smor med TAYLOR creme indvendig i den nederste ende af pumperoret.

Skub pumpeindsatsen op i stemplet og indset de samlede pumpedele i pumpersret ved
at skubbe dem op. Sorg for at placere hullet i stemplet, si det kommer til syne i
pumperorets fatning.

l5



Trin 5.
Mix sugeventil. Monter o-ring og pakning pi sugeventilen og smsr dem med creme.

Trin 6.
Saet gummikeglen pi den smalle ende af fiederen og monter den pi
for den sidder ordentlis fast.

Monter nu det komplette sugeror i bunden af pumpen

montere lisetappen, som skydes

sugeventilen. Sorg

Fastgor pumpedelenes position i pumpersret ved at
gennem hullerne med hovedet af lisetappen opad.

lo



Inn / .

Monter de 2 o-ringe pi afgangsrsret og smor dem med TAYLOR creme

Lreg pumpen op i mix beholderen sammen med afgangsrar og beslag

Trin 8.
Monter de 3 o-ringe i rillerne pi pumpens drivaksel. Smsr disse med TAYLOR creme,
men ikke den sekskantede ende.

Indsat pumpens drivaksel i sin fatning pi mix beholderens bagvag. Den skal skubbes
helt ind, si kun kuglen rager udenfor.

ffi
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PH71/PH84
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Nr. Beskrivelse Varenr.
1 Mix sugerar x4531 8
2 Pakninq 045327
3 Fieder o22456
4 Gummikeqle 022473

Pumpeindsats x50352-J
6 O-rinq 020051

O-rinq 050356
8 Stempel 050354
o Lisetap x36950
4n Pumpe cylinder x44755

Nr. Beskrivelse Varenr.
11 O-ring 0'15835
12 Gummibdnd, stor 020050
13 Gummibdnd, l i l le 03321 5

Separate dele:
14 O-rino 016132
15 Lise clips 044731
16 Pumpe beslaq o44641

17
Afqanqsror PH71 x44666
Afqanqsror venstre PH84 x44662
Afqanqsrar haire PH84 x44664
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DESINFICERING

Trin 1.
Bland ca. 8 liter vand og et godkendt desinficeringsmiddel i det forhold fabrikanten
oplyser p5 emballagen.

T''in2.
Hald denne oplosning op i mix beholderen og lad det lsbe ned i frysekammeret.
Medens dette sker, bsrstes alle dele grundigt. Husk at dyppe handerne i denne
oplosning for at desinficere dem.

Trin 3.
Monter pumpen ved at skubbe den ind over de 2 tappe. Sorg for at hullet i stemplet
sidder ud for knoppen pi pumpens drivaksel. Nir pumpen er skubbet helt ind pi plads,
settes beslaget ned gennem rillen for at lise pumpen fast til fatningen.

Sat den ene ende af slangen pi pumpens luftindtag og lad den anden ende ligge ned i
vresken.

Trin 4.
Sat hovedafbryderen (nr. 1
omroring i frysekammeret,

pi side 3) pi ON. Tryk pi WASH (Vask). Dette vil starte
si alle dele kommer i kontakt med oplosningen.

---+"
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Stil en spand under tappehanen. Aben nu tappehanen og tryk p& PllMP.

Tappehanen ibnes og lukkes 6 gange. Tap ca. 2hter ud ogtag slangen af pumpen. Tap
nu resten af vpsken ud. Herefter trykkes pi WASH og PUMP og tappehanen lukkes.

Trin 5.
Monter blandereni mix beholderen.

Sifremt blanderen ikke ksrer rundt nir maskinen benyttes, sarg da for at desinficer
haenderne fsr den tages op og renses. Desuden skal den rengores med
desinfektionsmiddel, far den igen monteres. Se af og til efter om denne blander ksrer
rundt, idet en pasteurisering ellers ikke kan gennemfores. Da der er fedtstof i mixen,
SKAL DEN RENGORES MINDST EN GANG OM DAGEN.

Trin 6.
Med desinfektionsvaske borstes udlsbet i bunden af tappedoren, hvor isen kommer ud
Sorg for at plastkapslen der former isen i stjerneform ikke er monteret, nir dette gsres.
Monter til sidst denne stjerne p& udlobet fra tappehanen.

ffi
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OPSTART

Trin 1.
Bemark at afgangsraret fra pumpen og ned til frysekammeret ikke er monteret.
rsretihjarnet af mix beholderen og set lftse clipsen fast i pumper6ret.

Tnn2.
Hold en spand under tappehanen der holdes iben. Hald mindst 4liter frisk mix op i
mix beholderen. NB. Brug ikke mix der har varet brugtfor.Folg
sundhedsmyndighedernes krav. Mixen vil nu lsbe ned i frysekammeret og ud af
tappehanen. Herved skubbes eventuelle rester af desinfektionsveske med ud. Nir der
kommer en javn strile af mix ud aftappehanen, lukkes denne. Lad nu mixen fortsat
lsbe ned i frysekammeret. Nlr det ikke bobler mere i mix beholderer! er
frysekammeret fuldt op. Afgangsrsret monteres nu og fastgores med lise clipsen.

Trin 3.
Tryk pi PUMP og nir det bobler op fra pumpens venstre side, trykkes pi AUTO.

stil
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Trrn 4.
Fyld mere mix i beholderen. Nir maskinen stopper, er den klar til brug. Husk altid at
mix beholderen skal vere pifyldt tilstrrekkeligt med mix. Slfremt lampen MIX LOW
(nr. 3 pi side 3) lyser, skal der fyldes mere mix p6. Sifremt lampen MIX OUT (nr. a pi
side 3) lyser, er det tegn pi beholderen er helt tom for mix. Sker dette, vil maskinen
automatisk gi i STANDBY for at undgi odelaggelser. Om aftenen skal der vere
pi$uldt mix helt op til midt pi pumperoret for at pasteurisering kan gennemfores
korrekt.

PASTEURISERING

Trin 1.
Om aftenen skal maskinen altid sti i enten STANDBY eller AUTO. Blanderen i mix
beholderen,lhget over beholderen og stjernen fra tappehanen {ernes for rengoring.
Blanderen kan stoppes i 10 sekunder medens man fierner den, ved at trykke pi venstre
pil tast.

Trin2.
Lav en lille portion desinfektionsvreske med varmt vand og rens de nevnte dele. Nir
detle er gjort, monteres disse dele igen. Det samme gores med spildbakken i fronten
under tappehanen samt drypbakken i siden af maskinen.
NB: Sorg for at henderne er dyppet i desinfektionsvaske inden delene atter monteres.

Trin 3.
Nir fsrst en pasteurisering er startet, kan den ikke umiddelbart afbrydes igen. Hvis man
af en fejltagelse f6r startet en pasteurisering, kan denne afbrydes efter I minut. Der
slukkes pi maskinens hovedafbryder (nr. 1 pi side 3) og tandes igen. Herefter vil der

G@

22



vises de samme billeder som omtalt pi side 4 nederst "MASKII{EN LASES I
STANDBY'. Ved at trykke MENU, VASK og AUTO kommer man tilbage til normalt
billede.
Nir man msder om morgenen efter maskinen har foretaget en pasteurisering, vil den
sti i STANDBY. N[r maskinen skal benyttes, trykkes blot pi AUTO og den er klar
efter nogle f[ minutter. Start ikke maskinen pi AUTO far lige fsr den skal bruges
fsrste gang.

TOMNING

Trin l.
Tryk pl AUTO si der i display stir MODE: SLUK.

Tnn2.
Tryk pi WASH og PUMP.

Trin 3.
Hold en spand under tappehanen og iben denne. Produktet tappes nu ud i spanden. Nir
der kommer flydende produkt ud af tappehanen, trykkes pi WASH og PUMP for at
stoppe maskinen.

re
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Trin 4.
Medens maskinen nu er stoppet og stadig med en spand under tappehanen, 6bnes denne
et ojeblik for at {erne trykket i frysekammeret.
Demonter pumpen og stil den i et hjorne af mix beholderen. Stadig med en spand under
tappehanen, trykkes pfl' WASH og tappehanen ibnes. N6r der ikke kommer mere ud,
trykkes igen pi WASH og tappehanen lukkes.

Trin 5.
Tag pumpen samt alle de owige lsse dele til en vask for rengaring.

SKYLNING

Trin 1.
Fyld en spand med rent koldt vand og held det op i mix beholderen. Ved hjalp af de
medfolgende bsrster renses indersiden af beholderen, omkring mix blanderen og hullet
ned til frysekammeret.

Trin2.
Med en spand under tappehanen trykkes pi WASH. Lad maskinen ksre et par minutter

Trin 3.
Tappehanen ibnes og alt vpsken tsmmes ud. Nir der ikke kommer mere ud, lukkes
tappehanen og tryk pi WASH.

ffi
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RENGORING

Bland ca. 8 liter varmt vand (max 60 grader) og et godkendt rengoringsmiddel i det
forhold fabrikanten oplyser pi emballagen.
Gentag nu trin 1",2 og 3 under det foregiende afsnit SKYLNING.

DEMONTERING

Trin i.
Var sikker pi hovedafbryderen stir p6 OFF.

Trin2.
Fjern tappehandtaget ved at trakke lisetappen ud. Fjern stjernen i bunden af
tappehanen. Skub tappeventilen ud af bunden pfl fryseligen.

Trin 3.
Fjern de 4 sprendskruer og trek fryseligen ud.

Trin 4.
Fje* roresnegl og knivblade. Trak roresneglen lidt ud og drej den s&ledes at det
forreste knivblad er placeret 6verst" Trrek nu roresneglen ud indtil det forreste knivblad
er kommet til syne og fiern det derpi. Drej affer roresneglen, si det bageste knivblad nu
bliver placeret overst og trrek derpi roresneglen helt ud.
NB: Var forsigtig - knivbladene er skarpe og undgi at tabe dem. da de herved kan
sdelagges.

Trin 5.
Fjern bagakslen. Rrek hinden helt ind i bunden af frysekammeret og trek den ud.

Trin 6.
Fjern drivakslen til pumpen i mix beholderen. Brug det medfolgende varl*.aj"

tnn / .

Fjern spiidbakken pi fronten af maskinen.

Trin 8.
Trak drypbakken fra sidel8gen ud. Hvis denne drypbakke er fyldt med
anbefales det og skifte pakningen pi bagakslen.

megen mix,
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RENGORING MED BORSTER

Trin l .
Adskil alle dele og fiern alle o-ringe og gummibind. For at lette demonteringen af o-
ringene benyttes det speciell e va,rktaj, som er leveret med maskinen. Alle ovenn&vnte
dele rengores i en vask eller spand med varmt vand og et godkendt rengoringsmiddel.
VIGTIGT: Overhold noje fabrikantens blandingsforhold, idet en for stark blanding kan
adelegge delene og en for mild blanding ikke vil medfore en effektiv rengaring.
Efterse at alle bsrster som er leveret med maskinen forefindes, er i god stand og
benyttes. Husk ogsi at plast dele mA under ingen omstrendigheder komme i en
opvaskemaskine.

Trin2.
Rens alt grundigt med bsrsterne. Fjern alt mix og rester af creme p5. o-ringene og
rillerne, hvori de sidder. Borst alle lsse dele som lig til beholder, drypbakke,
spildbakke og mix blander.

Trin 3.
Placer alle ovennevnte dele pi en tsr f1,ade for at de kan tsrre natten over

Trin 4.
Borst ogsi hullet i bunden af frysecylinderen med lidt rengoringsveske. Det samme
gores med pumpe fatningen pi mix beholderens bagvag.
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Kalibrering
Den folgende instruktion benyttes til at legge forskellige indstillinger og informationer
ind i maskinen.
Der er ogsi en instruktion for service teknikeren, idet en lang rakke indstillinger af
teknisk karakter kan foretages ved hjalp af display og trykknapper.

For at fr adgang til den tekniske del, trykkes pi MENU og BRUGER MENU vises pi
displayet. Flyt markoren hen under bogstavet I og tryk pi MENU.

TAST ADGANGSKODE
9000

+++ VALG

SERVICE MENU
ABCDEFGHIJKLM
FORLAD MENU

VALG

TEMPERATUR SKALA
TEMPI Fel lerC

VALG

STIL VISKOSITET
VISK : 3,2 AMP
AKTUELT : 0,0
+++ --- VALG

KOMPR CYKLUSTID
CYKLUSTID : 5 MIN

+++ VALG

KOMP ON DELAY
TID . 5 sek.

+++ VALG

Fsrste billede viser en adgangskode skal indtastes
Kodener:8333
Tryk pfl +++/--- til der stir 8 og flyt marksren til
naste tal med pil tasterne.
Nir koden er indtastet, trykkes pl MENU

Dette billede kommer frem og ved hjalp af pil
tasterne kan marksren flyttes hen under det man
snsker kaldt frem. Tryk pi MENU

Side B er valg af temperatur skala. Ved hjalp af
pil tasterne valges mellem F eller C.

Pi side C indstilles viskociteten.

Pi side D indstilles ksretid. Den tid der gir fra kom-
pressoren stopper og til maskinen starter igen, hvis
der ikke tappes fra den.

Pi side E indstilles roremotoren, si den ksrer lidt
langere end kompressoren. Vi anbefaler 0 sekunder.

Pi side F indstilles kompressorens start. Vi anbefaler,
at den starter med 5 sekunders forsinkelse.

Pi side G kan maskinen indstilles til ikke at starte den
naste pasteurisering. Det er dog kun den den fsrst
kommende pasteurisering, der afbrydes.

BEATER OFF DELAY
TID : 0 sek.

+++ VALG

STOP VARMECYKLUS
AFBR\'D JA NEJ

VALG
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SLET JA NEJ

VALG

MIX PUMP OFF DELAY
DRIFTSTID : 10 SEK.

+++ VALG

MANT'EL OPVARMNING
TID 335 TIMER

+ - VALG

STANDBY-TEMP
V START V. : -2.2

+++ VALG

BEHOLD TEMP
V START V. : 3,8

+++ VALG

GLYKOL TEMP
VARME : 81 C
AKTUELT . 26,4

+++ V

GLYKOL TEMP
HOLDE : 71,1 C
AKTUELT : 26,2

+++ VALG

PH7t7233EO

TAST UNIT SERIENR
K0042234

+# VALG

Pi side H kan talleren for antal aftapninger nulstilles.
Den nulstilles automatisk ved rengaring.

Pi side I kan pumpens ksretid ved aftapning indstil-
les. Vi anbefaler 10 sekunder.

BRUGES KTIN I SPECIELLE TILF,€LDE. MCNu J
er kun i funktion, hvis der er valgt Manuel pasteuri-

sering. Hvis manuel pasteurisering ikke er foretaget
inden det angivne tidsrum, vil en alarm lyde.

Pi side K indstilles STANDBY temperaturen.

Pi side L indstilles temoeraturen i mix beholder.

Pi side M indstilles glykol temperaturen. Der er 2
billeder. Det forste er under opvarmning og det andet
er under holde fasen.

Pi side N er 2 billeder. Det fsrste viser maskinens
produktionsnummer. Det andet viser maskinens serie
nummer.

I

TAST LTNIT BOM NR i
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FEJLSOGNTNG

De fleste fejl kan lsses ved at lase hvad der stir i displayet og folge de givne
retningsliner. Nedenfor er en liste over de mest almindelige fejl og oplysning om,
hvordan de loses.

"Dato for nreste rengoring er ikke blevet rendret til om 14 dage,
selvom maskinen lige er blevet rengiort. AIle lamper blinker og
maskinen er list i STANDBY''

Maskinen kan kun registrere den er blevet rengiort, hvis 3 betingelser er opfyldt
samtidig. En eller flere af disse betingelser er ikke blevet opfyldt og der er ikke andre
muligheder end at opfylde disse. Se de 3 betingelser pi Side 1.
Er maskinen blevet startet op og pffyldt mix, nir det opdages, at datoen ikke er rendret,
gores folgende:
Sorg for at maskinen er i MODE: SLIIK. Hold en ren og desinficeret spand under
tappehanen og iben den et ojeblik for at {erne trykket i frysekammeret. Fjern derpi
afgangsroret fra pumpen, tryk pi WASH og iben tappehanen. Tsm alt mix ud. Held
derpi en spand med varmt vand tilsat desinficeringsmiddel op i rnix beholderen. Efter
ca. 5 minutter tappes det ud gennem tappehanen. Nir alt er tsmt ud, trykkes pi WASH
for at stoppe maskinen. Tsr nu eventuelle rester af vand op fra mix beholderen, isar
bagtil i fordybningen under pumpen. Sat hovedafbryderen pi OFF (nr. I pi side 3).
Ved at aflrese hvad der stir i display, kan man let se om alle betingelser nu er opfyldt.
Se sverst pi side 10.
Foretag opstart som navnt fra side 21.

"I display stfir VARMECYCLUS FEJL og den kan ikke startes pi
AUTO''

Pi side 4 omtales dette under MASKINEN ''LASES', I STANDBY.

"Maskinen bipper og i display stfrr FEJLBESKRIVELSE MENU B"

En fejl er opstiet og skal rettes/slettes inden man kan fortsatte. Se side 5 afsnit
BRUGER MENU.

"Det aftappede produkt er for trlsdt"

Se side 1 afsnit GENERELT.
Isar ved sason opstart er det vigtigt og kontrollere rsresneglens omlobsretning. Blsdt
produkt kan ogs8 forekomme, hvis o-ringe og gummibind i pumpen er slidt. Husk man
kan ikke se pi en o-ring om den er slidt. Vi anbefaler, at alle pakninger udskiftes hver 3
m6ned. Der findes en pose med et komplet sat pakninger til denne maskine. Desuden
kan fEs en pose med o-ringe og gummibind udelukkende til pumpen. Disse bar, alt
efter salsets stsrrelse. udskiftes hver 1 - 3 mined.
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"Selvom tappehindtaget er helt iben, kommer der intet eller nresten
intet ud"

Check at stilleskruen pi tappehindtaget ikke er skruet helt i bund, hvorved tappehanen
ikke kan ibne tilstrrekkeligt ind til frysekammeret. Hvis man ved opstart ikke sikrer sig,
at frysekammeret er fyldt helt op, kan ovennevnte ogsi forekomme. Se side 21
OPSTART. Defekte o-ringe og slidte gummibind i pumpen, kan ogsi vare irsagen.
Se forrige problem.

"Der bliver ved med at opsti fejl med BEATER OVERBELASTET"

Bide forkert opstart og defekte o-ringe og slidte gummibind som npvnt i forrige
problem, kan give denne fejl.

"Der lyder en frygtelig larm fra maskinen"

Denne larm kommer oftest fra mix blanderen i toppen af maskinen. Da den ksrer rundt
i et produkt med flsde, samles der ved bevregelse fedtstof omkring denne blander. Den
skal rengores mindst en gang om dagen. Se side 20 Trin 5.

li.f.al 2002
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