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Denne fungerer slik: Et trykk 
servering, to trykk lagring, tre trykk 
vask, fire trykk pasteurisering. For og 
avbryte etaktivt program må vi alltid 
avslutte med stopp.

Starter maskinen for å produsere 
softis

Oppbevaring av miks 4 grader C

Denne posisjonen brukes når 
maskinen vaskes

Maskinen skal settes på 
pasteurisering hver natt.
VIKTIG Påfylle miks så nivåføler er 
tildekt.

Skal normalt ikke lyse. Hvis den lyser 
skal det etterfylles miks.
Øvre nivå er at miksnivået er over 
toppen av nivåføler, se oppi lager-
tank. Øvre nivå er også startsperre 
på pasteurisering.Maks miksnivå i 
lagertank er rett oppunder pumpe

Ved trykk på stop er maskinen av og 
stopp knappen lyser. Fra stop er det 
mulig å nå enn hver maskinfunk-
sjon. For å gå inn i maskinens meny 
må den alltid stå på stopp

Start er bare mulig hvis det er nok 
mix i kammer (over minimumsnivå)
Hvis det er for lite mix vil 
knappen blinke

Hvis det er for lite mix vil knappen 
blinke

Start av pasturisering. Denne kan 
kun startes hvis beholderen er over 
halvfull av mix. Maskinen skal settes 
på pasteurisering hver natt.

Lagring av mix
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Doseringsanvisning Suma Bac D10

- Vask og rengjør alltid maskinen med Suma Bac D10.
- Bruksløsning 10-15 ml/l.
- Rengjøringsmidler på flater i kontakt med mat må    
   alltid skylles/tørkes av.
- Bruk enganghansker ved vask og desinfisering.
- Vaskeutstyret SKAL KUN benyttes til vask av softis  
   maskinen.

Gjøres hver dag før opp start

- Sjekk display. Tekst skal være END.
- Ved ALARM, ta kontakt med service.
- Ta av, tøm og vask oppsamlingsbrett.
   Ta av lokk og rengjør dette, rengjør også 
   maskinens toppflate.
- Ta av tappehåndtak og vask dette, også inne i 
   festepunktet til håndtaket. 
   Tørk av tappepunkt (der isen kommer ut).
- Start maskinen og la den gå til den stopper.
- Tapp softis i en kopp for å tømme tappepunktet for   
   såperester.

I åpningstiden

- Fronten på maskinen skal alltid holdes ren.
- Hvis nivålampe blinker, fyll på miks.

Til kvelden

- Fyll på miks til nivåføler er tildekt av miks og da det 
som er igjen
i kartongen.
- Sett maskinen på pasteurisering.
- Miksen skal pasteuriseres hver natt.
- Om valgt automatisk oppstart av pasteurisering kan 
den forlates
i servering eller lagring.
- Ta av oppsamlingsbrett i front av maskinen for vask 
(to deler).

Daglig rengjøring
og vedlikehold. 
Bruk aldri klut, kun papir som ikke loer!
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Tømming av softismaskin

1. Sett maskinen på ”Vask”. La maskinen gå i noen 
minutter.
2. Plasser en bøtte under tappefronten.
3. Åpne forsiktig og tapp ut iskrem/miks. 
La maskinen gå på vask til det kommer bare flytende 
miks. Sett på ”Stopp”.
4. Lukk igjen tappehåndtaket.
Viktig: Miks som er tappet ut av maskinen må aldri 
fylles på maskinen igjen!

Visp

5. Vispen løftes rett opp.

Visp

Trykkrør

6. Vri hylsen på trykkrøret til sporet og trekk bakover. 
Vri plastarmenså den peker rett venstre og løft rett 
opp. 
(Se bilder på side 10 - MONTERING AV TRYKKRØR )

Til kvelden

Pumpe

7. Vri pumpen med klokken og trekk til deg (mot 
fronten av maskinen). Påse at pumpeaksel og rød 
pakning følger med.

8. Åpne og tapp ut resten av miksen, steng deretter 
tappehåndtaket.
Legg visp, trykkrør og pumpe og i vasken.

Hovedvask av softis-maskinen
Minimum hver 14. dag skal softis maskinen gjennom en grundig 
rengjøring og desinfisering. Ved lite salg, skal maskinen vaskes ukentlig. 
Forbered vask av maskinen med å ha så lite miks i lagertanken som mulig 
(alarm nivå 1 blinker).

Vask             Bøtte under

1 2

3 4

5

Hylse              Plastarm

Pumpe          
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Skylling av maskin

9. Påfyll rent kaldt vann.

Visp

10. Skyll flere ganger og bruk børster til vannet er 
rent.

Vask av maskin

11. Ta av plastlokk og vask kantene på toppen av 
maskinen.

12. Lagertanken skal vaskes med lunkent vann (maks 
55 oC) tilsatt Suma Bac D10 (for dosering se s. 3). 
Dette blandes i en ren bøtte og fylles i lagertanken.
Trykkrør

13a og b.
Vask grundig, bruk en tynn børste rundt i hull der 
pumpeaksel var montert. og i hullet som fører ned til 
sylinderen, der trykkrøret var montert.
Bruk oppvaskbørste rundt i lagertank og toppen av 
maskin.

14. Tapp vaskeløsning Suma Bac D10 ut. Skyll deret-
ter med vann
2-3 ganger.

9
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14

13a

13b
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Demontering av tapp efronten

15. Løsne tappefronten med tilhørende muttere og 
ta ut tappehåndtak og tappestempel.

16. Fjern alle pakninger. Bruk pakningsavtaker av 
plast.

Tappestempel

Pakning 135

Tappefront

Pakning 186

Demontering av riset

17. Ta ut riset med sort eller hvit belg fra sylinderen. 
Riset består av to deler, så vær forsiktig når du trekker 
dette ut.
Vask inne i sylinderen.
Tørk evt olje av enden av riset før det vaskes.

Pakningsavtager

Trappestempel          Pakning 135

Trappefront                Pakning 186

Innerris         Ris            Belg

Ris Komplett         Ris demontert

15
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Demontering av pumpen

18. Løsne mutterne fra pumpen.

Mutterne

19. Del pumpen og ta ut tannhjulene og pakningene.

Demontering av riset

20. Drei sugerøret, til det lar seg fjerne. 
Ta alle pakninger.

Demontering av trykkrør

21. Ta av O-ringene,
Trekk låsehylsen inn på slangen.

Oppsamlingsskuff

22. Ta ut oppsamlingsskuff på siden av 
softismaskinen.Denne må tømmes og vaskes.
Sjekkes av kvalitetsansvarlig, helst hver dag.
Kommer det softis i skuffen gjentatte ganger, kontakt 
service.

Pumpehus komplett

Pumpelokk demontert

             Tannhjul               Pakning 176

 Pakning 118

 Pakning 118

 Pakning 1131

Oppsamlingsskuff

 Pakning 118

Sugerør

Ventil 245

 Trykkfjær
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Vasking av delene

23. Skyll delene rene. Vask de deretter i vaskeløsning 
Suma Bac D10 (for dosering se s. 3). Vask grundig i 
alle rør og spor. Pakningene vaskes best ved å gni 
dem med hendene. Skyll bort alle såperester
i kaldt vann.

Demontering av trykkrør

Viktig: Bruk pakningsavtaker når pakningene 
demonteres/monteres.

Opp samlingsskuff

Smøring av alle pakninger før montering

24. Legg alle deler i desinfeksjonsløsning Suma Bac 
D10. La virke i 10 minutter (for dosering se s. 3).
Alle pakninger og tannhjul må smøres med Carpi-
lube-fett for å kunne holde seg myke og holde helt 
tett.O-ringene smøres etter at de er desinfisert og 
tørket.R ød pakning smøres bare i nitten etter at den 
er montert.

  Oversikt over alle delene sammensatt

         Pumpeaksel

      O-ring 186

      Pakningavtager

      Carpilube-fett

      O-ring 176

      O-ring 135

      O-ring 243

      O-ring 118

      O-ring 1131

      Belg 28

Trykkrør                Pumpe                 Ris
Inneris                      Visp             Tappefront
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Montering av riset

26. Sett på sort eller hvit belg (nr 28) i enden av riset.
Monter inneris på riset, og tre dette inn i sylinderen.
Vri til det kommer på plass.

Viktig: Riset sitter riktig om det fjærer når du trykker 
på enden av riset.

 

         Montering av tappefront

           27. Monter pakninger på tappestempel og          
           smøres med Carpilube.

          28. Tappehåndtak med låsebolt monteres.
           Viktig at mutterne monteres så de er like            
           stramme.

         Sammensetning av pumpe

 29. Monter pakninger i pumpehus.

 30. Sett ventil på plass med tilhørende 
 trykkfjær i sugerør, som deretter monteres 
 i pumpelokk. Monter pumpedrev i pumpehus, 
 monter pumpehus og pumpelokk sammen   
 med mutterne. Legg pumpen i bunnen 
 av  lagertanken. Sugerøret til pumpen skal   
 monteres så den hvite hendelen står på kl. 4.

 Montering av visp

 31. Monter pakninger i hylse og i bunn på   
 trykkrør. Skyv hylse inn på trykkrør. Legg 
              trykkrør i bunnen av lagertanken.

             32. Monter visp ved å sette visp ned på aksel     
             som står i lagertank – må treffe firkantet spor.

26

27 28

29 30

31 32
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33

34

35 36

Se trykkrør

37

38 38a.

38b.
Arm låst

 Spor hylse

39

Desinfisering

33. Bland vann og Suma Bac D10 
(for dosering se s. 3) i en ren bøtte og fyll i 
lagertanken (8-10 liter) og kost rundt. Bruk 
oppvaskbørste til å desinfisere langs kanter og lokk. 
Bruk papir med desinfiseringsmiddel til å tørke av 
kanter og lokk .La det virke i 10 minutter.

34. Monter pumpeaksel som vist på bilde ovenfor. 
Hold pumpen, som vist på bildet. Pumpen skyves inn 
på aksel og låses mot blokkeringspinnen på høyre 
side.

35. Løft opp trykkrør og plasser det bakerst i lager-
tanken, ved siden av pumpen.

Tapp ut og skyll bort desinfiseringsvæske

36. Gjenta skylleprosessen 2-3 ganger.

Oppstart med ny miks

37. Fyll opp med ny miks.

38. Trykkrør trykkes ned i hullet i bunnen av lager-
tank. Hold armen pekende mot venstre når det 
trykkes ned og det låses ved og vri armen så det 
peker bakover.

38a Start maskinen på vask i noen sekkunder for og 
se at pumpen pumper miks.

38b Koble slangen til pumpen ved og trykke hylse 
inn i pumpe og vri hylse til låsesporet.

Montering av trykkrør

39. Maskinen settes på ”Servering”, og her skal den 
stå til den stopper. Nå er softisen klar til servering.
Sett på lokk på lagertank.
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Kvitteringsliste for vask og pasteurisering
Hovedvask skal min. gjøres hver 14. dag – helst ukentlig

Pasteurisering skal gjøres daglig!
Desinfisering

DATO SIGNATUR FOR VASK SIGNATUR FOR PASTEURISERING


