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Maskinvask Carpigiani 161

Overflatevask er anbefalt gjort hver dag etter endt isservering.

Vi anbefaler å tappe ut et beger miks før oppstart. (start deretter produksjon) 
Husk å stenge luftregulator om natten og åpne denne før produksjon starter. 

Luftregulator: Hullene i luftregulatoren må stilles om etter hvor mye det tappes. 
Stor kapasitet og det må åpnes til et større hull. Hvis dette ikke gjøres vil ikke

maskinen rekke å etterfylle fryse sylinder og det fryser bare is på veggene i sylinder 
(maskinen begynner å lage ulyd og det kommer ikke is ut) Maksimalt kan det tappes en is 

hver 30 sekund med den største åpningen. Det er viktig å alltid ha en pause mellom hver is.

Vaskeprosessen 
består av 5 faser:

1. Tømming
2. Demontering
3. Vasking
4. Montering
5. Rensesyklus

Trykk to ganger for å starte 
opptining og vent til den er 
klar. Når maskinen er klar 
med opptining går maskinen 
i STOPP

Når maskinen er tømt steng 
håntaket og trykk på STOPP 
knappen

Opptining av produkt

1.1

1.3

1.2

1.4

Tømming av sylinder
Trykk en gang på vist knapp
Luftregulator rør demonterer før 
maskin skal tømmes. 
Åpne deretter håndtak og tøm
inneholdet i en bøtte

Rengjøringprosess: (Før rengjøring starter må maskinen stå i STOPP)

Stopp av maskin

Ta ut 
luftregulator 

Ta av 
topplokk 

Rengjøring



1

2

1

Repeter rensing inntill vannet er rent 
og trykk deretter STOPP1.5

2.1

2.1

2.1

1.6

2.1

2.1

2.1

Tøm sylinder

Demonter tappehode

Demonter rørverk

Demonter luftregulator

Rensing

Ta av
tappehode 
med håntak

Ta ut rørverk fra maskin
Påse at pakkboks følger 
med rørverk ut eller 
pirk denne ut for hånd.

Ta ut visper

Fyll lagertank med 5 liter varmt vann
Trykk på rengjøringsknappen og vent et 
minutt.
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3.1

4.1

4.3

3.3 3.4

3.2

4.2

4.4

Vask delene godt
Alle pakninger
/o-ringer må 
demonteres

Vask av maskin
vask både sylinder og 
lagertank med 
desinfiseringsmiddel 
og la det virke i 15 
min. Skyll deretter 
godt med vann 

Desinfiser

Legg alle 
demonterte 
delene i 
desinfiseringsmid
del (15 min) og 
rens deretter med 
vann 

Vann og rengjøringsmiddel 

VANN
+ 

2% SODIUM 
HYPOCHLORITE

Legg til tørk 
Plasser alle delene på 
en ren overflate for 
tørking 

Sett sammen luftregulator

Sett sammen 
rørverk

Sett tilbake visperen 
i lagertanken

Plasser tilbake rørverk 
i maskin

LUBRICATE
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Sett tilbake 
luftregulator

Sett tilbake 
lokk

4.5 4.6

5.1

5.3

5.2

5.4

• Smør stempel med fett og sett sammen  (x)
• Sett stempel (x) på plass
• Plasser håndtak (a) tilbake på plass og sett 

bolten (d) på plass
• Plasser pakning (c) på bolten (d)
• Smør og plasser pakning på baksiden av 

tappehode (stor rund pakning)
• Sett tilbake tappedyse (e)

Sett sammen tappehode Monter tilbake 
tappehode på maskin

Desinfisering
av maskin Rensing

Fyll lagertank med 3 liter 
desinfiseringsmiddel. Trykk en 
gang på vaskeknapp og vent 
deretter i 15 min.

Tøm sylinder for 
desinfiseringsmiddel 
vent et minutt, gjør to 
komplette rensinger 
med vann.
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Demonter spillbrett. 
Vask med rent vann, 
bruk børste for å 
stakke opp 
nedløpsrør. Sett 
sammen spillbrett

Ta ut luftfilter, rens og monter tilbake i maskin
1.3

1.1

1.4

1.2

Vask 
frontpanel

Rens tappehode godt
Spesielt der produkt 
kommer ut 

Vask spillbrett Rens
luftfilter 

Desinfiseringsspray

Våt børste med 
desinfiseringmiddel 

Våt klut med 
desinfiseringsmiddel

Rengjøringprosess: (Før rengjøring starter må maskinen stå i STOPP)
Vi anbefaler at dette utføres hver 24 time etter endt servering.




