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Denna manual innehåller en ÖVERSÄTTNING AV DEN URSPRUNGLIGA BRUKSANVIS-
NINGEN och får inte reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett öppet datalagringssystem 
eller översättas till andra språk, utan föregående skriftligt tillstånd.
Köparen har tillstånd att trycka den för egna kontor. 
CARPIGIANI strävar efter en jämn forskning och utveckling, varför de förbehåller sig rätten 
att göra ändringar och revideringar när det anses nödvändigt och utan att vara bunden till tidigare 
uttalanden till köparen. 

Vi vill tacka er för valet att köpa en CARPIGIANI maskin.

Med den bästa garantin sedan 1993 har CARPIGIANI ett eget kvalitets system 
för certifiering enligt den internationella standarden ISO 9001, med en produ-
ktion som följer det certifierade kvalitetssystemet UNI-EN-ISO 9001-2008.

Alla Carpigiani maskiner uppfyller följande EU-direktiv:
- "Maskin" Direktiv 2006/42/EC,
- "Låg spännings" Direktiv 2006/95/EC,
- "EMC" Direktiv 2004/108/EC,
- "PED" Direktiv 97/23/EC,
- Förordning 2004/1935/EC innefattande "Material och produkter i kontakt med 
livsmedel"
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FÖRORD

INSTRUKTIONSBOKEN
Denna handbok tar hänsyn till Europeiska kommitténs anvisningar om säkerhet, standarder samt 
den fria rörligheten av industriprodukter inom EC.

ÄNDAMÅL
Denna handbok har utformats efter maskin användarnas behov och restriktioner. Ämnen som 
är relevanta för en korrekt användning av maskinen har analyserats för att behålla kvalitet och 
funktioner oförändrade under en längre tid och detta karaktäriserar alla CARPIGANI maskiner 
över hela värden. En betydande del av denna handbok avser de nödvändiga villkoren för att 
maskinens funktionalitet gällande rengöring, rutin och underhåll. Denna handbok kan inte upp-
fylla alla krav på eventuella detaljer. Ifall det finns några tvivel eller om det saknas information 
kontakta gärna:

PRIMULATOR AB  Truckvägen 14 - 194 52 Upplands Väsby
  Tel: 08-590 060 00     Fax: 08 - 590 060 06

HANDBOKENS STRUKTUR
Denna handbok är indelad i sektioner, kapitel och underavdelningar för att bli enklare att följa.

Avsnitt
Ett avsnitt är den del av handboken som identifierar ett specifikt ämne med anknytning till en 
maskindel.
Kapitel
Ett avsnitt är den del av handboken som identifierar ett specifikt ämne med anknytning till en 
maskindel.
Underkapitel
Det är den del av ett kapitel som beskriver en särskild komponent i en maskindel.

Det är nödvändigt att varje person som deltar i maskinens drift läser och tydligt förstår de delar 
av handboken som rör användaren, särskilt:
•     Operatören måste läsa de kapitel som rör maskinens start och driften av maskinkom  
       ponenter.
•     En skicklig tekniker som deltar i installation, underhåll, reparation mm av maskinen måste             
       läsa alla delar av handboken. 

SÄRSKILD DOKUMENTATION
Tillsammans med bruksanvisningen till varje maskin tillkommer särskild dokumentation:
• Del lista: En lista över reservdelar som levererats tillsammans med maskinen för dess under-

håll.
• El schema: En ritning av kablar och anslutningars placering i maskinen.

Innan du använder maskinen, läs bruksanvisningen noggrant.
Var uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna.
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KONVENTIONELLA SYMBOLER

VARNING: FARA FÖR ELEKTRISKA STÖTAR
Varning för strömförande detalj, personen i frågan ska observera säkerhetsregler och förstå hur 
man genomför operationen som kan innebära en elektrisk stöt.

VARNING: ALLMÄN RISK
Personen är varnad att operationen kan orsaka skada om den inte utförs enligt säkerhetsregler.

NOTERING
Pointerar till väsentlig uppmärksamhet åt personen i fråga.

VARNINGAR
Varning för möjlig förlust av data och skada på maskinen om genomförandet inte sker korrekt.

SKYDD
Denna symbol på sidan innebär att operatören måste använda personlig skyddsutrustning mot en 
underförstådd olycksrisk.
 

KVALIFICERING AV PERSONAL

MASKINANVÄNDARE
Han/hon är en outbildad person som inte behöver någon särskild expertis och kan utföra enklare 
sysslor, såsom maskin drift genom kontroll med hjälp av tillgängliga panelknappar, påfyllning 
eller att följa maskinens medföljda ritningar som används under drift.

UNDERHÅLLS TEKNIKER
Han/Hon är en skicklig tekniker för driften av maskinen under normala förhållanden, han/hon är 
kunnig och kan utföra interventioner på  mekaniska delar och alla  anpassningar, underhåll och 
reparationer. Han/hon är kvalificerad för hantering med elektriska och kylnings komponenter.

CARPIGIANI TEKNIKER
Han/hon är en skicklig tekniker inom området som har tilldelats av tillverkaren för att utföra kom-
plexa jobb under särskilda förhållanden eller i enighet till ingångna avtal med maskinens ägare.
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SÄKERHET

Vid användning av industriell utrustning och anläggningar, måste man vara medveten om de 
drivande mekanismerna (roterande rörelser), hög spännings komponenter, liksom delar som utsätts 
för högre temperaturer kan orsaka allvarliga skador på personer och saker.
Personen som ansvarar för säkerhet måste iaktta:
• felaktig användning eller hantering skall undvikas;
• säkerhetsanordningar får varken avlägsnas eller manipuleras;
• maskinen ska regelbundet underhållas;
• endast originalreservdelar skall användas i synnerhet vad gäller de komponenter med säker-

hetsfunktioner berörs (ex.: skydd, mikrobrytare, termostater);
• lämplig personlig skyddsutrustning bärs.

För att uppnå ovanstående är följande nödvändigt:
• att en bruksanvisning som är relevant till maskinen bör vara tillgänglig på arbetsplatsen; 
• dessa handlingar måste noggrant läsas och kraven måste regelbundet vara uppfyllda;
• bara kvalificerad personal bör tilldelas elektrisk utrustning;
• att inte en tekniker  gör några insatser som ligger utanför kunskaps område och ansvars sfär. 

KVALIFIKATIONER FÖR PERSONAL

Personal involverade med maskinen kan särskiljas beroende på utbildning och ansvar, se följande:

ANVÄNDARE
- En person som inte behöver besitta en hög teknisk kunskap, bara utbildad för normal drift av 

maskinen, exempel: start, stopp, fyllning, grundläggande underhåll (rengöring, enkel block-
ering, instrument kontroll, osv.)

ERFAREN TEKNIKER
- En person engagerad på mer komplicerade operationer såsom installation, underhåll, repara-

tioner, osv.

VIKTIGT!
Man måste vara uppmärksam så att personal utför återgärder utanför sitt eget kunskap och ansvars 
område.

NOTERING:
Enligt nuvarande standard för en skicklig tekniker gäller:
- Träning, erfarenhet  och utbildning,
- Kunskaper om regler, material och interventioner på förebyggande av olyckor, 
- Kunskaper om maskindrift i olika förhållanden.
Kan inse och undvika fara samt har tillstånd av säkerhetsansvarig att utföra arbeten.

VARNING

När installation av maskinen utförs,  behövs en separat huvudströmbrytare för alla faser. Infor-
mationsskylten nämner storleken på  absorptionsmängden som brytaren ska uppfylla, dock får 
inte brytarens öppnings längd understiga 3 mm.
	Lägg aldrig handen i maskinen under produktion eller städning. Innan du utför någon form av 

underhåll ska du se till att maskinen är i "STOP" ställning och huvudströmbrytaren är avställd.
	Det är förbjudet att tvätta maskinen med högtrycks tvätt.
	Det är förbjudet att ta bort paneler för att nå maskinens insida utan att den är frånkopplad.
	CARPIGIANI är inte ansvarig för en olycka som sker under drift, rengöring eller service av 

maskinen om denna varning inte följs fullt ut. 
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1. ALLMÄNT

1.1 ALLMÄNINFORMATION

1.1.1 Tillverkarens uppgifter
Maskinen har en informationsskylt med tillverkarens uppgifter, maskintyp och serienummer som 
tilldelats under produktion. Kopia av maskinens informationsskylt finns även på första sidan av 
denna handbok.

1.1.2 Information om service
Alla rutinmässiga underhålls återgärder beskrivs här i avsnittet ”Underhåll”, och alla ytterligare 
återgärder som kräver tekniskt ingripande måste rådfrågas och godkännas av tillverkaren, som 
också kan undersöka möjligheten att assistera med en fält tekniker.

1.1.3 Information till användaren
 Tillverkaren av maskinen finns till förfogande om förtydliganden och maskin funktions frågor 

uppkommer.
 Vid behov, ring den lokala distributören alternativt tillverkaren om ingen distributör finns.
 Tillverkarens serviceavdelning finns tillgänglig för all information om maskinfunktion, 
 reservdelar och service.

1.2 INFORMATION OM MASKINEN

1.2.1 Allmän data
Placera maskinen för att omedelbart producera och distribuera mjuk glass med en smak, tillgängliga 
tillbehör som finns är tyngdkrafts matare eller pump som säkerställer en ökad volym. 
CARPIGIANI rekommenderar att alltid använda en högkvalitativ glass mix för att tillfredställa 
kunder, även de som är svårare att behaga. Varje besparing på mix kvalité kommer säkerligen att 
resultera i en förlust större än besparingen själv.

C D E H I

 V  Hz  kW
 A
Gas  kg

Cod.
ANZOLA EMILIA - BOLOGNA - ITALY

Matr.

A B F G

100089654588-4

LEGEND:

A= Serienummer
B= Maskintyp
C= Spänning
D= Huvudströmbrytarens 
 ampereometriska värde
E= Gas typ och vikt
F= Maskinkod
G= Kondens
H= Frekvens
I= Upptagen effekt



- 10 -

191 SP N

191 SP N_SV - 10/06 - V. 09

Med tanke på ovanstående påståenden, ta hänsyn till följande förslag:
 - Gör dina egna mixar med högkvalitativa ingredienser eller köp dem från tillförlitliga företag.
 - Följ noga instruktionerna från din mix leverantör.
 - Ändra inte din mix leverantörs recept, genom att lägga till exempel vatten eller socker.
 - Smaka på glasen innan den serveras och sälj den bara om den är helt tillfredställande.
 - Se till att din personal alltid håller maskinen ren.
 - Se till att din maskin alltid servas av företag som godkänds av CARPIGIANI.

1.2.2 Machine layout

1.2.3 Tekniska egenskaper

* Produktions timmarna kan variera beroende på mixen som används. Föreställningarna är skisserat med en 
 rumstemperatur på 25°C och en vattentemperatur på 20°C.

MODELL
Tim produktion* 
120 ml - 0,03 gal 

portioner

Tank volym 
liters/gal

Antal 
smaker

El behov Effekt 
behov

Netto 
Vikt 

Kg/lbVolt Fas Hz kW/Hp

191 G/SP N 210 18 1 400 3 50 2,1 104

191 P/SP N 250 12 1 400 3 50 2,1 143

Fig. 1
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1.2.4 Placering av maskindelar

Bildtext:
1 Kontrollpanel
2 Fryscylinderns frontlucka
3 Droppskåls hylla
4 Tanklock
5 Dropp rör

4

1

2

5 3

Fig. 2

1.3 AVSEDD ANVÄNDNING
Maskinen får endast användas för det ändamål som beskrivs i kapitel 1.2.1, ”Allmän information” 
inom den funktions begränsning som beskrivs nedan.

Spänning:   ±10%
Min lufttemperatur °C:  10°C
Max lufttemperatur °C:  43°C
Min vattentemperatur:  10°C
Max vattentemperatur:  30°C
Min vattentryck:   0,1 MPa (1 bar)
Min vattentryck:   0,8 MPa (8 bar)
Max relativ fuktighet:  85%

Maskinen har konstruerats för användning på platser som inte kräver explosionssäkra standarder, 
därmed ska placeringen och säkerheten överensstämma med givna värden.

1.4 BULLER

Den genomsnittliga ljudnivån db(A) på en arbetsplats är lägre än 70 db(A) både med vattenkyld 
och luftkyld maskin.

1.5 ATT LAGRA MASKINEN

Maskinen skall lagras i en torr och varm tempererad plats.
Innan du ställer undan maskinen, slå in den i en skyddsplast folie eller annat lämpligt material 
för att skydda den mot damm och annat.

1.6 AVFALLSHANTERING AV FÖRPACKNINGSMATERIAL 

När du öppnar maskin förpackningen så ska du dela upp förpackningens olika material och göra 
dig av med dem efter gällande lagar i det landet du ska installera maskinen.

1.7 WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)

I enighet med det europeiska direktivet 2006/66/EC om batterier och ackumulatorer och förbru-
kade batterier och ackumulatorer, och 2002/96/EC, även kallat WEEE, närvaro av symbolen på en 
produkt innebär att produkten inte ska kastas med normalt hushållsavfall. I stället är det användarens 
ansvar att avyttra denna produkt genom att returnera den till en återvinningsstation 
som utsetts för återvinning av elektrisk och elektroniskutrustnings avfall. Separat 
insamling av detta avfall hjälper till att optimera återanvändning och återvinning 
av alla REFORMERBARA material och även effekterna på människors hälsa och 
miljö. För mer information gällande hantering av denna produkt, vänligen kontakta 
din lokala myndighet eller återförsäljare där produkten köptes.
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2. INSTALLATION

2.1 NÖDVÄNDIGT UTRYMME FÖR ANVÄNDNING AV 
MASKINEN

Maskinen måste vara placerad så att luft kan cirkulera maskinen. Arbetsutrymmet till maskinen 
måste lämnas fri för att göra det möjligt för användaren skall kunna agera utan hinder och även 
omedelbart lämna arbetsplatsen, om det behövs.

VIKTIGT
Maskiner med luftkyld kondensor måste installeras med ett spann på 8 cm från varje 

vägg i syfte att möjliggöra luftcirkulation runt kylaren. 

NOTERING
En otillräcklig luftcirkulation påverkar maskinens kapacitet, drift och produktion.

2.2 MASKIN MED LUFTKYLD KONDENSOR

Maskiner med luftkyld kondensor måste installeras med ett spann på 8cm från varje vägg för att 
tillåta fri luftcirkulation runt kylaren.

NOTERING
En otillräcklig luftcirkulation påverkar maskinens kapacitet, drift och produktion.

2.2.1	Luftflöde
Maskinen är försedd med en inre fläkt som tar frisk luft från den högra sidan och släpper ut den 
uppvärmda luften på den vänstra och baksidan av maskinen.

VIKTIGT 
Placera inte toppningsbehållare, sirapsbehållare eller andra produkter framför den 

vänstra panelen av maskinen eftersom den varma luftströmmen ökar temperaturen i de 
produkterna eller kanske även smälter dem. 

Fig. 3

Fig. 4
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2.3.1 Vattenventils justering

VARNING
Om en vattenventil måste installeras ska det göras av en behörig person. Ventilen ska justeras så att 
inget vatten flödar när maskinen är avstängd och att ljummet vatten flödar när maskinen är igång.

NOTERING:
Vattenförbrukningen ökar om in temperaturen på vattnet är över 20°C.

VIKTIGT:
Lämna inte maskinen i ett rum med en temperatur under 0°C utan att först tömma 

kondensorn.

2.4 ELANSLUTNING

Innan du ansluter maskinen till elnätet, kontrollera att maskinens spänning som anges på
informationsskylten överensstämmer med elnätets (se avsnitt 1.1.1 punkt C).
Installera en separat huvudströmbrytare för alla faser. Informationsskylten nämner storleken på  
absorptionsmängden som brytaren ska uppfylla (se avsnitt 1.1.1 punkt D), dock får inte brytarens 
öppnings längd understiga 3 mm.

VARNING
Gul/grön jordkabel måste kopplas till en bra jordkontakt. 

Rotationsriktning i trefas maskiner
Vispen roterar moturs. Med själv matar maskiner är det nödvändigt att ta bort locket och kon-
trollera rotationsriktningen medans maskiner med pump skall du titta om mix kommer ut från 
distribuerings hålet när tryckröret är borttagen.

Vända rotationsriktning
För att vända rotationsriktning, vid problem, krävs det att två av de tre kablarna i brytaren byter 
plats.

2.4.1 Byte av nätsladd
Om nätsladden till maskinen är skadad måste den bytas ut mot en kabel med liknande funktioner. 
Byte måste utföras av en kvalificerad tekniker.

2.3 MASKINER MED VATTENKYLD KONDENSOR

För att använda en vattenkyld maskin ska den först anslutas till rinnande vatten, eller ett kyltorn. 
Vattnet måste ha ett tryck på åtminstone 1 bar och ett vattenflöde på minst lika mycket som den 
uppskattade timkonsumtionen. Anslut inlopps röret som är markerat med ”Water Inlet” till vatten 
källan med en avstängningsventil och utloppsröret markerat med ”Water Outlet” till ett avlopp, 
installera en avstängningsventil även här.
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2.6 MASKIN TESTNING

En kontroll av maskinens drift utförs efter produktion utav Carpgiani där drift, produktion och 
funktionalitet av maskinen noggrant blir testade. Maskintest hos slutanvändaren skall utföras av 
utbildad tekniker eller av en CARPIGIANI tekniker. Efter maskinen är positionerad och alla ans-
lutningar är korrekt anslutna skall också ett drifttest utföras för att funktions kontrollera maskinen. 

2.5 PÅFYLLNING

Motorn i maskinen är smörjd i fabrik, vilket medför att inga återgärder för att kontrollera, byta 
eller påfyllning krävs. 
Gaspåfyllning till fryssystemet sker när CARPIGANI testar maskinen innan leverans. Om på-
fyllning måste ske skall det bara utföras av en utbildad tekniker som i sin tur kan hitta eventuella 
problem som orsakat behovet av påfyllning.
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3. BRUKSANVISNING

3.1 MASKIN KONFIGURATION

Maskinen har en motor som driver en visp och ett kylsystem med kondensor som drivs med vatten 
eller luft. Mjukglass är beredd genom att fylla tanken med kall glassmix (+4°C) innan den 
automatiska produktionscykeln sätts igång tills den perfekta glasskonsistensen har uppnåtts, 
vilket är fastsällt av CARPIGIANI. Tack vare pumpen eller matningsnålen så kommer glass-
mixen in i fryscylindern som redan har rätt luftblandning och med detta system så tillverkas glass 
endast när den ska serveras. Ett tapphuvud tillåter att mjukglassen distribueras portionsmässigt 
samtidigt som samma mängd flyttas från tanken till fryscylindern.

Fig. 5

3.2 ELEKTRONISK KONTROLLPANEL OCH 
 KNAPPFUNKTIONER

Elektronisk kontrollpanel och knappfunktioner.

Fig. 6
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Lysdiod indikatorer
Lysdiod indikatorn lyser för att visa att funktionen motsvarar symbolen bredvid aktiverings 
knappen.

Display
Denna digitala displayen visar den produkt konsistens eller produkt temperaturen i tanken när 
maskinen är påslagen och under drift.

STOPP knapp
STOPP funktion vald och lysdiods indikatorn lyser: betyder att maskinen är klar 
att ta emot alla funktionerna och displayen visar tankens temperatur. Om vi trycker 
på "STOP" i någon av funktionerna så kommer displayen visa OFF 2 sekunder och 
sedan återgå till tankens temperatur. Vid funktionerna Producering, Lagring och 
Pastörisering är det nödvändigt att trycka på "STOP" i 2 sekunder för att få maskinen 
i STOPP läge och för att undvika "touch" problem med den tryckkänsliga panelen.

Notering: På PIZZA HUT modeller är STOPP knappen låst under producering.  För 

att låsa upp krävs det att man trycker på Funktionsval knappen  minst 3 sekunder.

Funktionsval knappen 
Genom att trycka på den här knappen kan du välja någon av följande funktioner: 
PRD, Sto, CLE, PAS. Det sista urvalet kommer att aktiveras 5 sekunder senare.

LAGRINGS funktion (Sto)
Vid val av denna funktion så tänds lysdioden till vänster och maskinen lagrar mix 
i både tanken och cylindern vid en förinställd temperatur på +4°C. Displayen visar 
då mixtemperaturen i tanken.

RENGÖRINGS funktion (CLE)
När du väljer denna funktion så tänds lysdioden till vänster och vispen och mix 
pumpen arbetar medans kylaggregatet är avstängt. Denna funktion är tidsbestämd 
och slutar automatiskt när inställd tid ( vanligtvist 30 sekunder) nås. Displayen visar 
produktens temperatur i cylindern.

PASTÖRISERINGS funktion (PAS)
Pastöriserings cykeln startar inte om mixen inne i tanken ligger under den lägsta 
nivån.  Mix temperaturen i tanken och cylindern värms upp till 65°C och hålls i denna 
temperatur i 30 minuter vilket sedan kyls ner till lagringstemperatur.

PRODUCERINGS funktion (Prd)
När du väljer denna funktion så tänds lysdioden till vänster och mixen i cylindern 
blir fryst till rätt konsistens (förprogrammerad HOT inställning) nås. Under denna 
cykel visar displayen en siffra motsvarande produktens konsistens i cylindern tills 
inställt värde uppnås. Samtidigt visar displayen mix temperaturen i tanken.

Tanknivå indikator
När denna lysdioden lyser så innebär det att mix nivån i tanken har nått minsta tillåtna 
värde och att återfyllning med färsk produkt är nödvändig. När indikatorn lyser kan 
man inte utföra funktionen PASTÖRISERING (maskinen ställer automatiskt in på 
lagrings läge). Om PRODUKTIONS funktionen väljs kan max 10 strutar tillverkas. 
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3.3 TAPP HANTAG
För att fördela produkten placera en kopp eller en strut under 
pipen och sakta dra ner disponerings handtaget (position 5). 
Samma läge som produkten kommer ut vrid koppen eller 
struten för att bilda en konformad servering.  När portionen 
har uppnått önskad volym så stäng disponerings handtaget och 
dra snabbt ned koppen eller struten för att göra en vass spets.

VARNING
Det är viktigt att hålla Sensorn (position 920) ren. 

920

5

Fig. 7

3.4 PUMP - MATAR MEKANISM - "R" PUMP

"R" pump tillåts genom att ändra regulatorns ställning 
(position 271) och ger möjligheten att variera mängden 
luftblandning i fryscylindern, detta inom rimliga gränser 
men tillräckligt för de olika mixarna.  "R" pump regula-
torn ska vara inställd på mellanläget. Om produkten efter 
ett antal doseringar är för tung eller ser blöt ut så bör du 
flytta "R" pumpen ett snäpp i taget till höger tills resulta-
tet förbättras. Om produkten som kommer ur tappen har 
en större mängd luftbubblor bör "R" pumpen flyttas ett 
snäpp vänster.

3.5 SJÄLVMATAR MASKIN - LUFTBLANDNINGSRÖR

Hur man behåller kvalitets prestanda.
1.  Försök att hålla mix nivån i tanken (över halva volymen). Mix temperaturen i tanken ska hålla 

4°C under produktion och lagring.
2  En fluid mix utan partiklar skall användas. En tjock mix med stora partiklar kan blockera 
 luftblandningsröret och förhindra mix för att ta sig in i frys cylindern.
3  Håll skutreglaget tills luftblandningsröret (position 52) i ett läge så att det möjliggör ett smidigt 

mix flöde från tanken. För att minska eller öka diametern så kan man vrida reglaget vilket 
ökar/minskar flödet mellan tank o frys cylinder.

4.  Ställ in luftblandningsröret så att inlopps öppningen är vänd mot mitten av tanken.
5.  Produktions gränsen i kg som är deklarerad av Carpigiani skall aldrig överstigas. Producera 

inte över maskinens kapacitet, om du överskrider maskinens avkastning kan cylindern få för 
lite mix och detta kommer visa alarmet "ICE" på displayen. Om detta uppkommer gör följande 
för att få igång maskinen igen.

- stoppa maskinen (tryck på knappen "STOP" tills maskinen stoppar);
- ta bort luftblandningsröret för att möjliggöra en snabb ökning 

av mix i cylindern;
- ställ maskinen i "rengöringsläge" några minuter;
- se till att produkten kommer ur tappen när den fortfarande är 

flytande;
- positionera luftblandningsröret igen och se till att reglaget är 

tillräckligt öppen;
- starta maskinen genom att ställa den i "PRODUKTIONS" 

läge dock producera ingen glass förrän produktions cykeln 
har slutförts.

Fig. 8

52

53

1131

Fig. 9

271
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3.6 FÖRBEREDANDE ÅTERGÄRDER 
 TVÄTT OCH DESINFEKTION

Innan maskinen startas för fösta gången är det nödvändigt att grundligt rengöra dess delar och 
sterilisera de som kommer i kontakt med mixen.

VARNING 
Maskinen är utrustad med ett automatiskt system som kräver rengöring av delarna som 
kommer i kantakt med mixen. Rengöring och desinfektera skall utföras vid det program-

merade datumet som anges på displayen ( t.ex. var 14 dag). Detta skall göras som en 
vana och med största noggrannhet för att hålla kvalitén på produkten och undvika hälso 

risker. 

VARNING  
Använd aldrig lösningsmedel, alkohol eller rengöringsmedel som kan skada maskindelar 

eller förorena de delar som bidrar till produktionen. 

För att tvätta maskinen rekommenderas handdiskmedel och godkänt desinfektionsmedel.

3.6.1 Hur du använder desinfektionsmedel

Desinfektera genom blötläggning
- Demontera tank och cylinderns delar.
- Ta bort finare rester med en vattenstråle.
- Diska alla delar med handdiskmedel.
- Skölj delarna med vanligt kallt vatten.
- Följ anvisningarna på flaskan.

3.6.2 Rengöring

Ta bort tanklocket.
Ta bort omröraren (position 162) genom att dra den uppåt tillsammans med den rostfria ringen.

Fig. 10

162

rostfri ring



- 21 - 191 SP N_SV - 10/06 - V. 09

191 SP N

Själv matad maskin
Ta bort luftbladningsrörs reglaget (position 52), dra reglaget från tankbotten 
och ta bort o-ringen (position 1131).

Ta bort frontluckan (se avsnitt 5)
Ta bort de två muttrarna (position 8A) och dra dörrmonteringen mot dig tills den lossnar från 
de två stagen. Dra disponerings hantaget (position 5) så att kolven (position 30) lyfter sig.  Ta 
bort låspinnens o-ring (position 1285) och da stiftet (position 6) vilket gör det möjligt att ta bort 
disponerings hantaget (position 5). Använd o-rings bortagaren och ta bort de två cylinder o-ringarna 
(position 1153) och frontluckans stora o-ring (position 1188).

Pump matad maskin
- Koppla loss anslutningsröret (position 207) genom att vrida den till den matchar hålet där stiftet 

för pumpomslaget sitter.
- Dra anslutningsröret bakåt och ta bort foder röret (position 32) genom att vrida den 90° och 

sedan dra uppåt.
- Ta bort pumpen genom att vrida den medurs 45° och sedan dra bakåt.
- Demontera pumpen (se avsnitt 5 i manualen).

Fig. 11

Fig. 12

Standard version Spaghetti version

Fig. 13 Fig. 14
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1. Diska delarna med handdiskmedel.
2. Blötlägg de demonterade delarna i desinfektionsmedel och låt lösningen verka.
3. Skölj av delarna, placera sedan på en ren yta och låt dem torka.
4. Doppa en av de borstar som medföljer desinfektionsmedlet och rengör väggarna i cylindern.
5. Doppa penseln (position 772D, D. 30x640) som medföljer, i lösningen och rengör droppröret.
6. Doppa en av borstarna i lösningen och rengör hål där pump, tryckrör eller rör foder som finns 

i tanken.
7. Spraya desinfektionsmedel i tanken och på baksidan av cylindern.
Upprepa	steg	4,	5,	6	och	7	flera	gånger.
Byt den rostfria ringen på omröraren och sätt den tillbaka på sin plats (position 162).
Sätt ihop och placera tryck röret (se avsnitt 5) i tanken och anslut pumpen dock endast när des-
infektionsarbetet är klart.
Återmontera pumpen (se avsnitt 5) och se till att använda livsmedels fett som smörjmedel på alla 
o-ringar och sätt tillbaka pumpen i tanken. 
Återmontera vispen (se avsnitt 5) för in den helt till fryscylindern genom att greppa den med båda 
händerna.

VARNING
Se till att vispen inte stöter emot cylinderväggen, eftersom du kan skada ytan och med det 

äventyra maskinens korrekta funktionalitet. 

Sätt ihop och installera disponerings locket (se avsnitt 5).
Sätt ihop och installera luftblandningsröret (gäller själv matnings maskiner).
Sätt tillbaka tanklocket.

3.6.3 Desinfektion
Innan maskinen kan användas måste den desinfekteras. Gör så här:
1. Fyll tanken upp till den högsta tillåtna volymen med desinfektionsmedel och låt lösningen 

flöda i cylindern.
2. Med hjälp av borstar rengör mix nivå mätaren, tank väggarna, pumpen och vispen.
3. Välj rengörings funktionen på maskinen i 10 sekunder. Tryck på "STOP" knappen. I detta läge 

ska cylindern och pumpen vara fylld med desinfektionsmedel. 
4. Fyll en hink med desinfektionsmedel.
5. Doppa en pensel i lösningen och rengör dörren. Upprepa detta två gånger.
6. Rengör maskinens utsida med en trasa indränkt i desinfektionsmedel. Upprepa detta två gånger.
7. Vänta 5 minuter innan du fortsätter med följande funktioner.
8. Placera en hink under dörren och sänk distribuerings tappen.
9. Vänta tills allt har runnit ut. Om det inte gör det lämna distribuerings tappen öppen samtidigt 

som du väljer maskinens rengörings funktion i 5 sekunder och tryck sedan "STOP".

VARNING 
Kör inte vispen mer än nödvändigt under rengöring. Utan smörjning av mix så kan vispen 

snabbt slitas ut.

10. Skölj maskinen med att fylla cylindern med vanligt kranvatten.
11. Tappa ut vattnet från cylindern genom att sänka distribuerings tappen.

3.6.4 Hygien
Mögel och bakterier växer snabbt i mixens fett konsistens. För att eliminera detta är det nödvändigt 
att skölja och rengöra alla delar i kontakt med mix och glass. Rostfritt stål och plast samt gummi 
som används vid konstruktion är utformade för att kunna förenkla rengöring, dock design är inte 
någon lösning för att förhindra mögel och bakterier om de inte är rengjorde ordentligt.

Ta bort vispen (se avsnitt 5)
Dra vispen ur cylindern. Skjut visp tätningen 
(position 28) av visp axeln. 
Dra spinnern (position 24) en aning framför vispen 
tills den är lös och ta bort den.

Fig. 15
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3.7 START AV MASKINEN
Efter installation av maskin enligt anvisningarna i kapitlet INSTALLATION och efter noggrann 
rengöring och desinfektion gör följande:

3.7.1 Start av maskin med pump

Ta bort tryckröret från botten av tanken och placera den i desinfektions lösning.

Preparera tanken:
• Hämta en påse mix från lagret. 
 Anmärkning: Mixen ska ha en temperatur på 4-5°C.
• Med disponerings tappen öppen häll en påse mix i 

tanken, detta för att frys cylindern ska få en del av mixen 
i startskedet. Mix nivån i tanken får aldrig nå pumpen 
(se bilden) och ska aldrig vara mindre än ca. 2 cm ifrån 
botten.

• När endast mix kommer ut ur disponerings tappen (inte 
mix och desinfektions lösning)  ska du stänga tappen.

Anslut tryckröret:
• När mixen slutar bubbla ifrån botten av tanken ta tryckröret från desinfektions lösningen 

och sätt tillbaka den på sin position i botten av tanken. Se till att händerna är tvättade 
och desinfekterade.

• Vrid tryckröret i en medurs riktning mot pumpen. Anslut den till pumpen och vrid slangen 
(position 207) för att blockera den. Mix nivån får aldrig nå pumpen (se figur). Det är 
också nödvändigt att mix nivån inte sjunker under ca 2 cm från tank botten.

• Sätt tillbaka tank locket.
• Välj funktion för produkt.

3.7.2 Start av själv matar maskin

Ta bort luftblandningsröret från botten av tanken och placera den i desinfektions lösning.

Preparera tanken:
• Hämta en påse mix från lagret.
  Anmärkning: Mixen ska ha en 

temperatur på 4-5°C.
• Med disponerings tappen öppen häll 

en påse mix i tanken, detta för att frys 
cylindern ska få en del av mixen i 
startskedet. Mix nivån i tanken får aldrig 
nå pumpen (se bilden) och ska aldrig vara 
mindre än ca. 2 cm ifrån botten.

• När endast mix kommer ut ur disponerings 
tappen (inte mix och desinfektions lösning)  ska du stänga tappen.

Anslut luftblandningsröret:
• När mixen slutar bubbla ifrån botten av tanken ta luftblandningsröret från 

desinfektions lösningen och sätt tillbaka den på sin position i botten av tanken. Se till 
att händerna är tvättade och desinfekterade.

• Sätt tillbaka tank locket.
• Välj maskinfunktion för produkt.

luftbland-
ningsrör

Fig. 16

Fig. 17
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3.9 PASTÖRISERING
När du slutar produktionen måste mixen i tank och cylinder pastöriseras. För att göra detta tryck 
på "STOP" och sedan "FUNKTION" tills den byter till PASTÖRISERINGS funktionen. 
Det är ändå nödvändigt att mix nivån i tanken är över hälften av kapaciteten (genomsnittlig nivå 
bör uppfyllas). 
Maskinen utför automatiskt uppvärmning och kylning av program och sedan lagrar produkten 
vid +4°C. 
I händelse av strömavbrott under pastöriserings cykeln kommer maskinen att utföra hela pastöri-
serings cykeln. När du öppnar butiken se till att pastöriseringen har avslutats korrekt och att inga 
fel har inträffats, ställ in maskinen för att stoppa och sedan till produktion. Inom några minuter 
kommer glassen att vara i rätt konsistens för försäljning. 
Om maskinen har stoppats en lång tid på grund av strömavbrott är det nödvändigt att du kon-
trollerar mix temperaturen innan försäljningen startar, så att temperaturen ej är över 6°C. Om 
strömavbrottet varar i flertalet timmar så måste maskinen tömmas, rengöras, desinfekteras och 
fyllas med frisk mix.

3.8 PRODUKTION
Fördela glass utan att överskrida maskinens produktions takt, som visas i tabellen på sidan 13. 
Om du inte överskrider gränserna och håller mixnivån i maskinen inom gränserna  kan du vara 
säker på att du kommer aldrig att sluta sälja, även under rusningstid. 
Medan din butik är stängd ställ maskinen på LAGRING med FUNKTIONSKNAPP tryckning. 
Du kommer att spara betydligt med energi eftersom kompressorn endast körs när det är nödvändigt 
och för att hålla temperaturen. 
När du öppnar butiken se till att pastöriceringen har avslutats korrekt och att inga fel har inträf-
fats, sätt maskinen på stoppa och sedan till produktion. Inom några minuter kommer glassen att 
vara i rätt konsistens för försäljning. 
Det är viktigt att du RENGÖR och DESINFEKTERAR maskinen med jämna mellanrum, beroende 
på de bakteriologiska kvalitén på din mix samt de gällande bestämmelserna inom hälsoområdet 
i ditt land. 
Om maskinen har stoppats en lång tid på grund av strömavbrott är det nödvändigt att du kontrol-
lerar mix temperaturen innan försäljningen startar, om temperaturen är över 6°C måste maskinen 
tömmas, rengöras, desinfekteras och fyllas med frisk mix på 4 °C. 

3.10 ÖPPNINGS PROCEDUR

När pastöriseringen har avslutats och om inga fel har inträffat så visas meddelandet "END" på 
displayen. Detta tyder på att pastöriserings processen har varit korrekt utförd utan några avbrott. 
Tryck på "STOP" knappen.

VARNING 
Om värmebehandlingen inte har avslutats korrekt kommer en larmkod visas på skär-
men. DÅ HAR INTE MIXEN BLIVIT PASTÖRISERAD RÄTT. Ring efter service om 
det behövs. Efter att larm problemet har återgärdats kan maskinen sättas i PRODUK-
TIONS läge igen genom att trycka på FUNKTIONS knappen för att starta om värme 

cykeln. 

3.10.1 Start av maskinen

Tryck på  knappen för att välja produktions läge. Lysdioden ska lysa. Inom några minuter 
kommer glassen att vara i rätt konsistens för försäljning
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3.11 STÄNGNINGS PROCEDUR

3.11.1 Desinfektera dörr
- Rengör de 4 syrups slangarna
- Doppa rör penseln i en liten mängd desinfektionslösning och borsta distributions röret ett
   flertal gånger. 
- Skölj och desinfektera droppskålen, dropp tråget och tank locket.
- Torka utsidan av maskinen med rena och desinfekterad handduk

3.11.2 Förbered maskinen för pastörisering
- Öppna tank locket och kontrollera mix nivån.
- Fyll på mix efter behov. Nivå markeringen på displayen måste vara AV. FYLL INTE ÖVER 

MATNINGS RÖRET ( eller luftblandningsrörets höjd på självmatar maskiner).
- Kontrollera att maskinen är i "produktion" läge genom att se till att den funktionen lyser på 

displayen.

3.12 DISPLAYEN

Maskinen utför en test på displayen samt knappar och alla lysdioderna i ett funktionstest. Ett "t" 
visas då på displayen följt av ett nummer (exempel 01) vilket säger vilken mjukvaru version som 
är installerad i maskinen.

Om maskinen inte fungerar kommer din tekniker alltid att ange detta nummer (mjukvaru version) 
samt maskinens serienummer som finns på informationsskylten, så att rätt service kan utföras. 
Svarskod "Mod" kommer visas på displayen följt av modellnumret (exempel 001).

Sist svarskod "Con" kommer att visas följt av numret av antal strutar i 2 delar. Först tiotusen/
tusen och sedan hundra/tio/antal (exempel 32,514).

Under det rutinmässiga utförandet kommer tank temperaturen (TEV) att visas medans under glass 
produktion kommer konsistens värdet visas. 
I rengöringsläget är det temperaturen i cylindern som visas på displayen.

3.13 PROGRAMERING TILL ANVÄNDAREN

I programmering för användaren är det tillåtet att ändra värdena som hänför sig till glasskonsist-
ensen, pastöriserings tiden och veckostädningen.

För att komma in i programmerings läget följ stegen nedan:

1) Tryck på Stopp och funktionsknappen samtidigt (maskinen ska vara i stopp läge) tills "000" 
visas. Om ingen knapp tryck inom 5 sekunder återgår maskinen till stopp läge igen.

2) Tryck på funktion och ändra värdet genom uppräkning till "012"

3) Vänta tills Hot och dess värde (det senare kan ändras mellan 40 och 120 med funktionsknappen) 
visas på displayen. En ökning av detta kommer också att öka hårdheten på glassen samt visp 
motor värdet.

4) Tryck på stopp för att komma in i pastöriserings tids inställningen. SPS och dess värde (det 
kan ändras mellan 0 och 23 med funktions knappen) visas på displayen. 

5) Tryck på stopp för att komma in i tvätt dags inställningen. WDY och dess värde (det kan 
ändras mellan 0 och 60 med funktions knappen) visas på displayen. 

6) För att lämna detta läge bara vänta 30 sekunder eller dölj fotocellen (MIR).
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4. SÄKERHETSANORDNINGAR

4.1 ALARM

Maskinen är försedd med själv kontrollerande funktioner som anger möjliga problem med din 
maskin om de uppkommer.
"Check" lysdioden (plats ner på höger sida på displayen) blinkar när ett alarm är aktivt och den 
är påslagen som en påminnelse att ett larm skett och återställning gjord.

När ett larm visas kontrollera vad det innebär i tabellen nedan. Maskinen kan användas med ett 
larm aktivt, under förutsättning att det inte är kritiskt. Vid kritiska larm kan man inte komma åt 
vissa funktioner, tryck då på "STOP" och använd inte maskinen innan den har reparerats.
Tryck på funktionsknappen för att göra en larm rese och ta bort display varningen.

I tabellen nedan kan du hitta listan med tillgängliga larm:

ALARM BESKRIVNING

A01 (PTMA) Värme skydd utlöst.

A02 (RTC/PTMC) Kompressorns värmerelä eller kompressorns värmeskydd utlöst.

A03 (TESV) Tankens säkerhetstermostat utlöst.

A04 (TESC) Cylinderns säkerhetstermostat utlöst.

A05 (TEV)
Tank givar fel (avbrott eller kortslutning).
Du kan bara komma åt Rengörings funktionen.
Maskinen ställd i Stoppläge.

De 5 övre larmen är kritiska vilket kommer orsaka att maskinen ställer sig i Stoppläge medans 
lysdioden blinkar om larmet fortfarande är aktivt och lyser fast om det har återställts.

ALARM BESKRIVNING

A06 (TEC)

Cylinder sensorn är felaktig (avbrott eller kortslutning). Om utlöst vid 
Pastörisering och lagring kommer maskinen att ställa sig i Stoppläge. 
Om det kommer från rengöring eller produktion kommer maskinen 
att vara kvar i befintlig funktion fast lysdioden kommer blinka och 
varningen A06 visas. 

A07 (TGV)
Tank förångar sensorn felaktig (avbrott eller kortslutning). Larmet 
kommer att orsaka att lysdioden "CHECK" blinkar men kommer inte 
att stanna maskinen. (Maskinen bibehåller befintlig funktion).

A09 (IMS) Magnet brytare utlöst. 
Front locket är öppet.

A11 (PRESS) Högtrycks brytare utlöst. Efter 3 gånger eller när det löser ut alldeles 
för ofta sätter maskinen sig själv i Stoppläge.

A12 (TE1)
Cylinder förångar sensorn felaktig (avbrott eller kortslutning). Larmet 
kommer att orsaka att lysdioden "CHECK" blinkar men kommer inte 
att stanna maskinen. (Maskinen bibehåller befintlig funktion).

A15
(BLACK OUT)

Strömavbrott. Maskinen återgår till funktionen den befann sig i med 
undantag för funktionen Rengöring där den sätter sig i Stopp eller 
Pastöriseringens kylnings process enligt strömavbrotts tabellen.

A20 (BELT)

DELTA TGVTEV 
Vid uppvärmning i Pastöriserings processen och TGV temperaturen 
blir större än TEC som är förprogrammerat i steget DELTA TGV, 
TEV visas larmet A20 och maskinen sätter sig i Stoppläge. 
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4.1.1 Strömavbrott
I händelse av strömavbrott om maskinen:

- I stopp eller rengöring kommer maskinen att ställa sig i stoppläge.

- I produktion, lagring, uppvärmning eller pastöriserings paus kommer maskinen att återgå till 
den process den var innan och visa larm A15.

- I kylnings processen under pastörisering kommer maskinen att kontrollera TEV temperaturen 
samt hur länge strömavbrottet varade. 
Om tiden är längre än vad tabellen visar kommer maskinen att köra hela pastöriserings processen 
igen och "CHECK" lysdioden  och A15 visas på displayen.
Om tiden är kortare än vad tabellen visar kommer maskinen att återgå till kylnings processen 
igen och A15 visas på displayen.

Temperatur TEV Tid

65°C - 50°C 30 minuter

49°C - 15°C 10 minuter

14°C - 10°C 20 minuter

9°C - 4°C 2 timmar

ALARM DESCRIPTION

A22 (TIME OUT)

I produktions läge, visp motorn är kontrollerad och om val att for-
stätta mer än 15 sekunder utan att nå HOT så sätter sig maskinen i 
"Hot reached" status med alarm A22. Om maskinens konsistens värde 
inte överensstämmer ett värde under HOB (HOT Blocked) 15' sätter 
maskinen sig i Stoppläge.

A24 (MIX OUT)

När den lägsta mix nivån har uppnåtts (nivå lysdioden lyser) och vi 
tillverka mer glass än värdet som är programmerat t23 (sist portio-
nen), kommer A23 att visas och maskinen sätter sig i stoppläge. 
Fyll på mix för att återställa larmet. 

A30 Om TEV är över 15 °C i stoppläge kommer en pastöriserings cykel 
att tvingas av maskinen och kod A30 visas.

Wnn - WAS

I produktionsläget varje gång visp motorn startar kan du trycka på 
produktions knappen och se Wnn på displayen. Detta betyder att det 
är nn dagar till maskin rengöring.
De sista dagarna innan städning kommer WAS att visas vilket kom-
mer att resettas när du trycker på funktionsknappen efter rengöring.
Också när: 
Maskinen har lämnats i stoppläge i 24 timmar med mix i måste 
rengöring göras (WASH) och alarmet återställs direkt efter maskin 
rengöring (IMS).

Stb I produktion kan STB visas vilket innebär "stand by" eller is grädde 
ännu inte redo för distribution.

PHS
Fas controller. Maskinen är kvar i stoppläge. Det är nödvändigt att 
byta 2 faser så att dess funktion kan fungera. Genom att starta mask-
inen återställs larmet.

LOW
"LOW" blinkar och mix nivån är låg och reserv lyser. Larmet är aktivt 
i alla funktioner utom rengöring. En akustisk signal aktiveras på Pizza 
Hut modeller och det låter tills mix påfylls igen.
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5. RENGÖRINGS DEMONTERING OCH MONTERING AV  
 DELAR I KONTAKT MED PRODUKT

VIKTIGT
Rengöring och desinfektering skall genomföras i slutet av varje arbetsdag som en vana och 
skall utföras med största möjliga noggrannhet för att säkerställa produktens kvalité med 
hänsyn till de nödvändiga hälso reglerna.

Om smuts finns kvar en längre tid så att det torkar kan det innebära risk för fläckar, märken och skador på ytor. Att ta bort 
smuts är mycket lättare om det görs direkt efter användning och eftersom det finns produkter som innehåller syra eller 
saltlösning som kan skada ytorna, långvarig behandling rekommenderas inte.

VARNING 
Använd aldrig lösningsmedel, alkohol eller rengöringsmedel som kan skada maskindelar 

eller förorena produktion funktionella delar.

Använd aldrig slipande rengöringsmedel, stålull eller vassa redskap vid rengöring för hand, det 
finns en risk att ytornas skyddande film skadas och ytan repas.
Använd aldrig metall eller syntetiska skursvampar under några omständigheter allt för att 
förhindra nötning eller avlägsnande av järn vilket kan leda till försvagning eller oxidations 
problem.

Använd inte rengöringsmedel som innehåller klor eller klorföreningar. Undvik all användning 
av sådant som innehåller blekmedel, ammoniak, saltsyra, hydroklorsyra och borttagningsmedel 
som kan angripa stålföreningarna som används. Detta kan leda till att permanent oxidation 
eller fläck bildning. Använd endast den rekommenderade rengöringsmedel / desinfekterare, 
SIRAFAN, eftersom den har testats och godkänts av våra laboratorier.

I slutet av rengöringen och återmonteringen av alla delar torka alltid av dem med en ren och 
mjuk trasa som är lämplig för användning med livsmedel. Detta är nödvändigt även efter en 
torkning i diskmaskinen eftersom alla typer av fukt med höga mineraliska eller klorhalt kan 
angripa metallytor och lämna ogenomskinliga spår.
 

5.1 HUR DU ANVÄNDER DESINFEKTIONSMEDEL

Desinfektera genom blötläggning
- Demontera tank och cylinderns delar.
- Ta bort finare rester med en vattenstråle.
- Diska alla delar med handdiskmedel.
- Skölj delarna med vanligt kallt vatten.
- Följ anvisningarna på flaskan.
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5.2 DAGLIG RENGÖRING
- Doppa rör penseln i en liten mängd desinfektionslösning och borsta distributions röret ett flertal 

gånger.
- Rengör och desinfektera droppskålen, droppränna och tanklocket.
- Torka utsidan av maskinen med en ren handduk.
- Maskinerna som är försedda med ett front dropps rör ska maskinen sättas i STOPP och doppa 

penseln (position 772D) i desinfektions lösning och noggrant borsta röret. Utför dessa punkter 
dagligen.

VIKTIGT 
Om du undviker denna rengöring kan alvarlig skada uppkomma på motorerna. 

Carpigiani ansvarar inte för garanti om detta inte har följts fullt ut. 

5.3 FÖRPROGRAMMERAD TID FÖR RENGÖRING
Maskinen är utrustad med ett automatiskt system som kräver 
rengöring av de delar som kommer i kontakt med produkt,  detta är 
angivet.  System identifieras som "WASH" vilket stänger av produk-
tions funktionen slutet på den angivna dagen den senaste rengöringen 
gjordes. På displayen visas  " ".
Varje gång produkten distribueras eller när visp motorn aktiveras så 
visas antal dagar kvar till nästa rengöring, se tabell:

VARNING 
Rengöring och desinfektera skall utföras vid det programmerade datumet som anges 

på displayen ( efter det som är angivet). Detta skall göras som en vana och med största 
noggrannhet för att hålla kvalitén på produkten och undvika hälso risker. 

DAG MEDELANDE
3 dagar före       -3

2 dagar före       -2
1 dagar före       -1
Rengörings dag   

dropp rör
Fig. 18

5.4 DRÄNERING OCH RENGÖRING
1. Placera en tom hink under distribuerings tappen.
2. Tryck på "STOP" knappen
3. Dra tappen och dränera glassen.
4. Välj "CLEANOUT" funktionen.
5. När produkten kommer ut flytande tryck på STOPP och lämna tappen öppen.
6. Ta bort tanklocket.
7 För pumpmatad maskin: koppla bort pumpröret från mix pumpen, vrid sidled. ta bort genom 

att dra i den och sedan låt mixen dränera ut helt. Ta tag i pumpen och vrid den 45° medurs 
och dra ut den mot dig.

8. För själv matar maskin: ta bort luftblandningsröret.
9. Ta bort omröraren genom att dra den uppåt tillsammans med den rostfria ringen.
10. Stäng tappen och häll i 10 liter svalt rent vatten i tanken. Använd den vita borsten för att borsta 

tanken, mix nivå sensorn och omrörar axeln. Använd den lilla borsten för att rengöra matar 
hålet och mix pumps navet.

11. Placera en tom hink under tappen. Öppna tappen och låt vattnet rinna ut.
12. Häll på varmt vatten tills lösningen blir klar.
13. Välj "CLEANOUT" funktionen och låt vispen gå i 10 sekunder. 
14. Stäng av maskinen genom stopp knappen och låt vattnet rinna ut.

Fig. 19
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5.6 PUMP - DEMONTERING I TANK

1. Håll matningsröret (position 271) 
uppåt och vrid den moturs och dra.

2. Dra ut fjädern (position 206) och 
backventilen (position 245).

3. Skruva loss muttrarna (position 8) 
och ta bort överdraget (position 
202) från pump huset (position 39).

4. Ta bort kugghjulen (position 38 och 
38A) genom att knacka pumpen 
lite försiktigt mot handen. Använd 
o-rings bortagaren för att lossa den 
stora o-ringen (position 1178).

5. Ta bort pumphustätningen (position 
243)

6. Dra loss hylsan (position 207) från 
tryckröret. Ta bort o-ringarna (posi-
tion 1117, 1126 och 1131).

5.5 DEMONTERING I TANK

Fig. 20

162

rostfri ring

Ta bort omröraren (position 162) genom att dra den 
upp.
Ta bort den rostfria ringen.

Fig. 21

5.7 SJÄLV MATAR MASKINER - 
 DEMONTERING AV LUFTBLANDNINGSRÖRET
För att demontera luftblandningsröret:
- Ta bort hylsan (position 52)
- Ta ut luftblandningsröret från tanken.
- Ta bort o-ringen från röret (position 1131).

Fig. 22
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5.8 DEMONTERING AV FRONT LUCKA
VARNING 

Innan demontering utförs se till att tanken och cylindern är helt tömd. 

1. Ta bort de två muttrarna (position 8A) och dra dörrmonteringen mot dig tills den lossnar från 
de två stagen. 2. Dra disponerings hantaget (position 5) så att kolven (position 30) lyfter sig.  

2. Ta bort låspinnens o-ring (position 1285) och dra stiftet (position 6) vilket gör det möjligt att 
ta bort disponerings hantaget (position 5). 

3. Dra helt ut kolven för disponerings handtaget (position 30).
4. Använd en o-rings bortagare och ta bort de två cylinder o-ringarna (position 1153) och den 

stora disponeringsdörrs o-ringen (position 1188).

5.9 DEMONTERING AV VISPEN
1. Dra vispen ur cylindern. 
2. Skjut visp tätningen (position 28) av visp axeln. 
3. Dra spinnern (position 24) en aning framför vispen tills den är lös och ta bort den.

Standard version Spaghetti version

Fig. 23
Fig. 24

Fig. 25
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5.10 RENGÖRING OCH DESINFEKTION AV MASKINDELAR
1. Ta bort pumpröret, pumpen och omröraren.
2. Skölj bort gammal glass.
3. Diska alla delar med handdiskmedel och glöm inte att ta bort alla o-ringar.
4. Skölj delarna noggrant med vanligt kallt vatten.
5. Placera delarna på en ren bricka för att torka.
6. Doppa en pensel i desinfektionsmedel och noggrant borsta rent inloppshål, pump, öppning-

shål och pump nav.

5.11 ÅTERMONTERING I TANK

Montera den rostfria ringen och sätt omröraren (position 162) tillbaka på sin plats. Se till att den 
sitter korrekt på axeln.

1) Tvätt
2) Skölj

3) Desinfektering
4) Luft tork

Fig. 27

Fig. 26

Fig. 28

162

rostfri ring
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5.13 SJÄLV MATAR MASKINER - ÅTERMONTERING AV 
LUFTBLANDNINGSRÖRET

1. Smörj o-ringen (position 1113).
2. Sätt tillbaka luftblandningsröret.

5.12 PUMP - ÅTERMONTERING I TANK 
1. Smörj och byt o-ringen (position 1117) på hylsan (position 207).
2. Smörj och byt o-ringarna (position 1126 och 1131) på tryckröret (position 32).
3. Anslut hylsan på tryckröret (position 32)
4. Smörj och byt pump o-ringen (position 1178) och pumphusets tätning (position 243).
5. Smörj med en tunn film sidorna och mitten av pumpens kugghjul (position 38 och 38A) sätt 

tillbaka dem i pumphuset (position 39). SMÖRJ TÄNDERNA PÅ KUGGHJULEN.
6. Smörj och byt o-ringen (position 1412) för inmatningsröret (position 271).
7. Håll pumphuslocket (position 202) upp och ned och sätt tillbaka backventilen (position 245) 

och fjäder (position 206) på pumpblocket.
8. Sätt tillbaka inmatningsröret (position 271) på pumpen. Tryck och vrid medurs.
9. Montera pumphuslocket (position 202) med inmatningsröret nedåt. Sätt tillbaka de två mut-

trarna (position 8) och se till att 
de sitter. Installera mix pumpen 
i tanken med blockerings pins 
kroken till höger. Vrid pumpen 
moturs tills den låses på sin plats.

Fig. 29

Fig. 30
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5.14 ÅTERMONTERING AV VISP

1. Smörj sidorna på visp packningen (position 28) och skjut den på visp axeln.
2. Sätt in axeln i spinnern (position 24)  på det bakre fästet och anpassa spåret på spinnern. Tryck 

spinnern på plats.
3. Sätt i visp anordningen i cylindern. Tryck in den medans du vrider tills det snäpper till i bakre 

navet. om detta inte görs så kan inte disponerings huvudet fästas riktigt och mix kan rinna ut 
och som följd alvarliga skador.

5.15 ÅTERMONTERING AV FRONT LUCKA
1. Smörj och skjut de 2 kolv o-ringarna (position 1153) på sina platser.
2. Sätt kolven (position 30) med den spetsiga änden ner i utlämningshuvudet (position 7) se till 

att kolvhålet är i linje med den rektangulära öppningen på tapp fronten.
3. Placera distributions tappen (position 5) på fronten (position 7) och sätt in lås pinnen (position 

6) på sin plats genom tapphålet. Smörj och för in låspinnens o-ring (position 1285).
4. Sätt fast front luckan på de två axlarna och skruva fast de två rattarna (position 8A) med 

handkraft.

Fig. 31

Standard version Spaghetti version

Fig. 32 Fig. 33



- 36 -

191 SP N

191 SP N_SV - 10/06 - V. 09

5.17 FÖRBEREDA MIX

Förbereda tanken:
• Hämta mix från kylrum och fyll på maskinen, mixen ska ha en temperatur på 4-5°C.
• Öppna distribuerings tappen i början när du häller i mix. Detta gör så att mix kommer 

in i cylindern. Mix nivån får aldrig nå pumpen eller höjden av luftblandningsröret också 
får inte mixnivån sjunka lägre än ca. 2 cm ifrån botten av tanken.

• När endast mix kommer ut ur disponerings tappen (inte mix och desinfektions lösning)  
ska du stänga tappen.

Pump matad maskin - Återmontera tryckröret:
• Fyll upp tanken, när mixen slutar bubbla ifrån botten av tanken och cylindern är fylld 

ta luftblandningsröret från desinfektions lösningen och sätt tillbaka den på sin position 
i botten av tanken. Se till att händerna är tvättade och desinfekterade.

• Mix nivån får aldrig nå pumpen eller höjden av luftblandningsröret också får inte mixnivån 
sjunka lägre än ca. 2 cm ifrån botten av tanken.

• Sätt tillbaka tank locket.
• Välj maskinfunktion för produkt.

Själv matar maskin - Återmontera luftblandningsröret:
• Fyll upp tanken, när mixen slutar bubbla ifrån botten av tanken och cylindern är fylld 

ta luftblandningsröret från desinfektions lösningen och sätt tillbaka den på sin position 
i botten av tanken. Se till att händerna är tvättade och desinfekterade.

 Mix nivån får aldrig nå pumpen eller höjden av luftblandningsröret också får inte mixnivån 
sjunka lägre än ca. 2 cm ifrån botten av tanken.

• Sätt tillbaka tank locket.
• Välj maskinfunktion för produkt.

5.16 DESINFEKTERA HELA MASKINEN

Maskinen måste desinfekteras innan mix hälls i. Gör så här:
1. Fyll tanken till maximal nivå med desinfektionsmedel (Se doserings anvisningen på flaskan) 

och låt rinna in i cylindern.
2. Med hjälp av en borste rengör tank nivå sensorn, hela tank ytan, hela pumpen och omröraren.
3. Välj "CLEANOUT" funktionen och låt vispen gå i ca 10 sekunder. Tryck på stopp knappen. 

Cylindern och pumpen är nu fylld med desinfektionsmedel.
4. Gå tillbaka till maskinen med en liten mängd desinfektionsmedel i en hink.
5. Doppa frontpanels penseln i hinken och borsta rent distribuerings hålet. Upprepa 2 gånger.
6. Torka utsidan av maskinen med en ren handuk. Upprepa 2 gånger.
7. Vänta minst 5 minuter innan du fortsätter med nästa instruktion.
8. Placera en tom hink under distribuerings hålet och dra i tappen.
9. Låt allt rinna ut. Om allt inte rinner ut helt så behåll tappen öppen och kör funktionen 

"CLEANOUT" igen. Låt då vispen gå i 5 sekunder så den resterande lösningen rinner ut tryck 
sedan stopp.

VARNING 
Kör inte vispen mer än nödvändigt under rengöring. Utan smörjning av mix så kan vis-

pen snabbt slitas ut.

10. Skölj maskinen med att fylla med vanligt kranvatten.
11. Tappa ut vattnet från cylindern genom att sänka distribuerings tappen.
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6. UNDERHÅLL

6.1 SERVICE TYPOLOGI
VIKTIGT 

Alla maskin underhåll som kräver öppning av paneler måste utföras med maskinen ställd 
i stoppläge och strömmen bortkopplad! 

Rengöring och smörning av delar i rörelse är förbjudet! 
"Reparation av ledningar, mekaniska system, lufttillförsel system, kylsystem eller dylikt 
ska utföras av behörig tekniker. Större rutinmässiga eller komplexa service uppdrag bör 

planeras av kunden och utföras av en kunnig fält tekniker".

För att maskinen ska bibehålla sin funktion är det viktigt att den mesta servicen är utförd under 
produktions cykel. 
Här nedan finner du en lista med rutinmässiga service steg:

- Rengöring och byte av packbox
Om mix droppar från tapp röret eller på maskinens framsida innebär att packboxen (position 
28) har tappat sin täthet. 
När du demonterar vispen ska du kontrollera packboxen. Vid behov byt ut packboxen mot den 
extra som kom med maskinen. Om inte packboxen har några defekter så kan den fortfarande 
användas efter rengöring. Den bör ha sin ursprungliga form i rumstemperatur.
För att byta packboxen, gör såhär:
Ta bort visp enheten.
Ta bort packboxen från sitt spår.
Smörj ersättnings packboxen.
Montera den nya packboxen.
Rengör och smörj packboxen du tog bort och lagra den tills nästa byte.

VARNING 
Om du fortsätter att använda maskinen när den läcker kan det medföra ett alvarligare 

problem vilket förhindrar fortsatt funktion. 

dropp rördropp ränna Fig. 34 Fig. 35

Fig. 36
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-  Rengöring och desinfektion av visp montering, pump, luftblandningsrör och hela 
 maskinen
 Enligt förfarande som beskrivs i avsnitt 5 av denna handbok.
- Rengöring av paneler
 Detta skall göras dagligen med vanlig handdiskmedel se dock till att denna lösning inte når de 

delar som är i kontakt med mix.

VARNING 
Använd aldrig slipande svampar för rengöring av maskin eller dess delar eftersom det 

kan repa ytorna.

6.2 VATTENKYLNING
Maskiner med vattenkyld kondensor måste tömmas på vatten vid slut av försäljningssäsong för 
att undvika problem vid laggring av maskinen i utrymmen där temperaturen kan falla under 0°C.
Efter att ha stängt av vattnet som går in i kondensorn lossa avloppsröret och låt vattnet rinna ut.

6.3 LUFTKYLNING
Rengör kylaren regelbundet för att avlägsna damm, papper och annat som kan hindra luftflödet.
För rengöring använd en pensel med långa borst eller tryckluft.

VIKTIGT 
Vid användning av tryckluft använd skyddsutrustning för att undvika olyckor. Använd 

skyddsglasögon!

ANVÄND ALDRIG VASSA FÖREMÅL FÖR ATT RENGÖRA KYLSYSTEM. ETT BRA 
FUNGERANDE KYLSYSTEM BEROR MEST PÅ RENGÖRING AV KONDENSORN.

VARNING
Alla rörliga delar såsom vispen utsätts för slitage. Därför rekommenderar vi att du 

kontrollerar hur mycket slitage som har skett vid delar som rör varandra (visp/spinner 
och visp/cylinder väggar) under den regelbundna rengöringen annars minst var sjätte 
månad. Framför allt se till att bussningen på spinnern är högst 2mm vilket framgår av 
märkningen	på	bussningen	själv.	Om	det	finns	mer	än	2mm	spel	är	det	nödvändigt	att	

byta spinnern. 
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6.4 TABELL AV RESERVDELS UTRUSTNING

 Position  Beskrivning
 28  Visp packbox
 72  O-rings bortagare
 475  Tillbehör
 772  Borste D 8x250 
 772A  Borste D 15x350
 772C  Borste D 20x450
 772D  Borste D 30x640
 830  Livsmedels fett- smörjmedel

 Position  Beskrivning
 840  Rengörings spatel
 1117  O-rings packning
 1126  O-rings packning
 1131  O-rings packning
 1153  O-rings packning
 1178  O-rings packning
 1188  O-rings packning
 1266  O-rings packning

Fig. 37
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PROBLEM

Kompressorn startar och 
stannar efter några 
sekunder.

Mix eller glass kommer ut 
över eller under kolven även 
om den är stängd.

Mix kommer ut i spillsläden.

Kolven går trög.

Glass kommer ut från fron-
tluckan.

Överskriden låg glass 
varning.

ORSAK

1. Om maskinen är vattenkyld så 
cirkulerar inte vattnet.
2. Om maskinen är luftkyld så 
cirkulerar inte luften.

1. Kolv utan eller sliten o-ring.

1. Packbox saknas eller är sliten.

1. Torra sockerester på kolven.

1. O-ring saknas eller inte rätt pas-
sform.
2. Frontluckans muttrar inte åtdragna 
jämnt.

1. "R" pumpen inte ordenligt justerad.

7 FELSÖKNING
7.1  Felsöknings guide

GÖR FÖLJANDE

1. Öppna in vattens ventilen och se till att slangen 
inte är klämd eller böjd.  
2. Kontrollera att maskinutrymmet är minst 80 
mm från väggen. 
2. Ring efter service om nödvändigt.

1. Stoppa maskinen och sätt i en o-ring eller byt 
ut om sliten.

1. Stoppa maskinen och sätt i en packbox eller 
byt ut om sliten.

1. Stoppa maskinen och rengör kolven, smörj upp 
kolv och o-ring.

1. Stoppa maskinen och kontrollera att det är 
rätt monterat.
2. stoppa maskinen och lossa muttrarna och dra 
åt dem igen.

1. Byt regulatorn (position 271).


