Handleiding GHZ - 228

Handleiding Sencotel machine

Model:
GHZ-228 RP FULL BCB/RED
220 V. – 50 Hz.

Slush Puppie Benelux
Eikenbos 6-8
5531 MZ Bladel

Sencotel Machine

Pagina 1

Handleiding GHZ - 228

Inhoud
Bedieningspaneel --------------------------------------- 3
Schoonmaak machine --------------------------------- 4
1. Schoonmaak bowl -------------------------------- 4
2. Schoonmaak roerwerk--------------------------- 5
3. Schoonmaak afsluitring ------------------------- 5
4. Schoonmaak lekbak ------------------------------ 6
5. Schoonmaak kraan ------------------------------- 7
6. Schoonmaak condensor ------------------------- 8
7. Terug in elkaar zetten --------------------------- 8
Bediening machine ------------------------------------- 9
Afstelling ijsdikte------------------------------------- 10

Sencotel Machine

Pagina 2

Handleiding GHZ - 228

Bedieningspaneel
Aan de rechterzijkant van de machine bevinden zich de
volgende knoppen. (Zie figuur 1)
Hoofdspanning
“ 0 ” Stand
“ | ” Stand

Uit stand. Stroom is geheel uitgeschakeld.
Aan stand. Stroom is ingeschakeld.

Licht
“ 0 ” Stand
“ | “ Stand

Licht is uit.
Licht is aan.

Draaiknop
“ 0 “ Stand
“ | “ Stand

Roerwerk draait niet.
Roerwerk draait.

Koelerknop
“ 0 “ Stand
“ | “ Stand
“ || “ Stand

Sencotel Machine

Uit stand
Koel stand
Vries stand

Pagina 3

Handleiding GHZ - 228

Groene led compressor
Wanneer het groene ledje onder de bedieningsknoppen brandt,
is de compressor ingeschakeld.

Schoonmaak machine
Schoonmaak van de machine is ontzettend belangrijk voor de
smaak en houdbaarheid van het product in de bowl.

1 Schoonmaak bowl
1.1 Schakel alle knoppen uit
en haal de stekker
uit het stopcontact.
1.2 Maak de bowl helemaal leeg
en haal de deksel eraf.
1.3 Om de bowl te verwijderen,
(Figuur 2) duw de bowl naar
boven (pijl A) haal de bowl
uit zijn positie (pijl C en D)
en haal de bowl naar voren
om deze eraf te halen.

Sencotel Machine
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2 Schoonmaak roerwerk
2.1 Wanneer de bowl verwijderd is,
kunt u het roerwerk van de
machine halen. (Figuur 3)
2.2 In het roerwerk zit een silicone
rubber (#4) voor het afdichten rond
de as. Pak de rubber uit het roerwerk en maak het schoon met
warm water.

3 Schoonmaak afsluitring
Nadat het roerwerk is
verwijderd, kunt u de
afsluitring verwijderen van
de cilinder. (Figuur 4, #1) deze
kunt u schoonmaken. Wanneer
alle onderdelen zijn verwijderd
kunt u de cilinder en lekbak
verder schoonmaken.

Sencotel Machine
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4 Schoonmaak lekbak
De lekbakken aan de voorkant
(Figuur 5) van de machine
moeten dagelijks worden
leeggemaakt. Om de
lekbak te verwijderen duw iets
naar omhoog (A) en trek vervolgens
naar voren. Verwijder het rooster
(#2) van de lekbak. Na schoonmaak
plaats de lekbak terug in de gaten
(E) op het voorpaneel.

Sencotel Machine
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5 Schoonmaak kraan
Verwijder de pin(#7), verwijder
vervolgens de taphendel (#1).
haal het kapje (#2) eraf waardoor
de veer (#3) vrijkomt. Duw de
tap (#6) naar beneden. Haal de
rubbers (#4,#5)van de tap.
Maak alles zorgvuldig schoon.
Zet alles weer in elkaar in de
volgende volgorde:
-

Plaats de rubbers (#4,#5) terug op
de tap (#6)
Duw de tap (#6) in de kraan.
Doe vervolgens de veer (#3) en
het kapje (#2) op zijn plaats.
Zet de taphendel(#1) op zijn plaats
en zet alles vast met de pin (#7)

Sencotel Machine
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6 Schoonmaak condensor
Op zijn minst 1 keer per
maand adviseren wij u de
condensor schoon te maken.
Demonteer het zijpaneel.

Maak de condensor schoon met
een zachte borstel. Wees voorzichtig
zodat de condensor niet beschadigt.
(Zie Figuur 7)

7 Terug in elkaar zetten
Wanneer alles zorgvuldig is schoongemaakt, volg dan de
volgende instructies op om de machine terug in elkaar te
zetten.
1. Hang de lekbakken op zijn plaats. (Figuur 5)
2. Zet de afsluitring terug (Figuur 4)
3. Zet het roerwerk terug (Figuur 3). Plaats de silicone
rubber in de kop van het roerwerk.
4. Plaats de bowl terug op de machine (Figuur 2)

Sencotel Machine

Pagina 8

Handleiding GHZ - 228

Bediening machine
Wanneer de machine na schoonmaak klaar is voor gebruik
kunt u de machine vullen. Let op !!! Vul de machine nooit
meer dan het maximum level. Om de machine goed te laten
werken, zorg er dan voor dat de machine altijd voldoende
gevuld is.
Start de machine door de hoofdschakelaar aan te zetten.
(Figuur 8). De stand van het roerwerk moet op aan staan
anders koelt of vriest de machine niet.
Om te vriezen moet de stand staan op :
Om te koelen moet de stand staan op:
Houdt U er rekening mee dat er een vertraging van 4
minuten is als u de compressor inschakelt.

Sencotel Machine
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Afstellen dikte
Voor het afstellen van de juiste
dikte moet u gebruik maken
van de schroef zoals in de figuur.
Met een platte kleine schroeven draaier kunt u de schroef naar
links of rechts draaien. Een rood
pinnetje tussen D en E (zie fig.) zal
dan naar beneden of naar boven
bewegen. Om de dikte van de slush
te verminderen moet u naar
rechts draaien om de slush dikker
te maken moet u naar
links draaien.

Belangrijk
In het algemeen mag de brix ratio niet lager zijn dan 12.
Wanneer het product begint op te raken is het advies de
machine tijdig te vullen zodat u niet zonder product komt te
staan. Ook is het beter voor de machine dat het product op het
juiste niveau blijft zodat de machine niet leeg staat te draaien.
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Tip
Wanneer u de machine in de nacht uitzet met ijs in de tank ,
dan moet u voordat u de machine weer start de volgende dag
eerst het eventuele ijs uit de machine halen. Zo voorkomt u
schade aan het roerwerk.
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