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Model C723 1 Indholdsfortegnelse 

Afsnit 1  Til installatøren 
Følgende er generelle installationsinstruktioner. 
Der findes altomfattende 
installationsinstruktioner på kontrolkortet. 

Sikkerhed for installatøren 

 Udstyr skal i alle verdensdele 
installeres i overensstemmelse med 
eksisterende lokale forskrifter. Kontakt de lokale 
myndigheder, hvis du har spørgsmål. 

Der skal udvises forsigtighed for at sikre, at alle 
grundlæggende sikkerhedspraksisser følges 
under installation og service i forbindelse med 
installation og service af Taylor-udstyr.  

 Kun autoriseret servicepersonale fra 
Taylor skal foretage installation af og 
reparationer på udstyret. 

 Autoriseret servicepersonale bør 
henvise til OSHA Standard 
29CFRI910.147 eller den gældende 
forskrift for det lokale område for 
industristandarderne mht. spærrings-
/afmærkningsprocedurer, inden 
installation eller reparationer 
påbegyndes.  

 Autoriseret servicepersonale skal sikre, 
at passende personligt 
beskyttelsesudstyr er tilgængeligt og 
anvendes under installation og service, 
når det er påkrævet.   

 Autoriseret servicepersonale skal fjerne 
alle smykker, ringe og ure af metal, 
inden der foretages arbejde på elektrisk 
udstyr. 

 Netstrømsforsyningen(rne) til fryseren 
skal frakobles, før der foretages reparationer. 
Hvis ikke disse retningslinjer følges, kan det 
resultere i personskade eller død som et 
resultat af elektrisk stød eller farlige dele i 
bevægelse samt svækket funktion eller 
udstyrsskade.  

Bemærk: Alle reparationer skal fortages af 
en autoriseret Taylor-servicetekniker. 

 Denne enhed har mange skarpe 
kanter, der kan forårsage alvorig personskade. 

 Forberedelse af stedet 

Kontroller området, hvor enheden skal 
installeres, inden du tager den ud af kassen. 
Sørg for, at alle mulige farer for brugeren eller 
udstyret er afklaret. 

Luftafkølede enheder 

Model C723 luftafkølet enhed kræver mindst 
152 mm (6”) på venstre og højre side og 0 mm 
bagtil. Model C723 enheden, som er udstyret 
med luftudledning på toppen kræver 152 mm 
(6”) på venstre side 0 mm på højre side og 0 
mm bagtil. 

Dette sikrer tilstrækkeligt luftflow på tværs af 
kondensatoren. Hvis der ikke er tilstrækkeligt 
luftmellemrum, kan det reducere fryserens 
afkølingskapacitet og muligvis forårsage 
permanent kompressorskade. 

Udelukkende til indendørs brug: Denne 
enhed er beregnet til indendørs brug under 
normale omgivende temperaturforhold på 
21_-24_C (70_-75_F). Fryseren har fungeret 
fint ved en høj omgivende temperatur på 40_C 
(104_F) dog med reduceret kapacitet.  

Denne enhed må IKKE installeres i et 
område, hvor en vandstråle eller -slange kan 
bruges. Brug ALDRIG en vandstråle eller -
slange til at skylle eller rengøre enheden. Hvis 
ikke disse retningslinjer følges, kan det 
resultere i død ved elektrisk stød. 

Denne enhed skal installeres på en plan 
overflade for at undgå risikoen for at vælte. Der 
skal udvises ekstrem forsigtighed, hvis dette 
udstyr af nogen som helst grund skal flyttes. 
Det kræver mindst to personer at flytte 
enheden. Hvis ikke denne 
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sikkerhedsforanstaltning overholdes kan det 
resultere i person- eller udstyrskade.  

Enheden skal tages ud af kassen og efterses 
for skade. Rapporter evt. skade til Taylor-
forhandleren. 

Dette udstyr er fremstillet i USA og har 
amerikanske størrelser og hardware. Alle 
metriske omregninger er omtrentlige og kan 
variere i størrelse. 

Vandtilslutninger 
(kun vandafkølede enheder) 

Der skal være en passende 
koldtvandsforsyning med en manuel 
afspærringsventil tilgængelig. Der findes to 3/8” 
I.P.S. vandtilslutninger til indløb og udløb til 
højre på bagsiden af enheden for praktisk 
tilkobling. Vandslanger med en 1/2” indv. 
diameter skal kobles til enheden. (Fleksible 
slanger anbefales, hvis det er tilladt iflg. lokale 
forskrifter.) Det kan afhængig af de lokale 
vandforhold være tilrådeligt at installere en 
vandsigte for at forhindre, at fremmeddele 
tilstopper den automatiske vandventil. Der er 
kun én “ind”- og én “ud”-vandtilslutning. Der må 
IKKE installeres en manuel afspærringsventil 
på “ud”-vandslangen. Vand skal altid flyde i 
denne rækkefølge: Først gennem den 
automatiske vandventil, dernæst gennem 
kondensatoren, og derefter gennem 
udløbsfittingen til en åben vandudlader. 

 Det er nødvendigt at have en anordning 
til forebyggelse af tilbagestrømning på siden 
med indløbstilslutningen. Se de aktuelle 
nationale, regionale og lokale forskrifter for at 
fastsætte den rette konfiguration.  

Elektriske tilslutninger 

I USA er dette udstyr beregnet til at blive 
installeret i overensstemmelse med National 
Electrical Code (NEC), ANSI/NFPA 70-1987. 
Formålet med NEC-forskriften er praktisk 
beskyttelse af personer og ejendom imod farer i 
forbindelse med brug af elektricitet. Denne 
forskrift indeholder provisioner, der anses for at 
være nødvendige for sikkerhed. Udstyr skal i 
alle andre verdensdele installeres i 
overensstemmelse med eksisterende lokale 
forskrifter. Kontakt de lokale myndigheder.  
 

 
Hver enhed kræver én strømforsyning for hver 
mærkeplade på enheden. Kontroller 
mærkepladen(rne) på fryseren for beskyttelse 
imod grenledningsoverstrøm eller sikring, 
kredsløbsampere og andre elektriske 
specifikationer. Se ledningsdiagrammet inden i 
samledåsen for korrekte strømtilslutninger. 

 FORSIGTIG: DETTE UDSTYR SKAL 
HAVE KORREKT JORDFORBINDELSE. HVIS 
DET IKKE SIKRES, KAN DET RESULTERE I 
ALVORLIG PERSONSKADE PGA. 
ELEKTRISK STØD! 

Brug IKKE denne fryser med større 
sikringer end hvad, der er angivet på 
mærkepladen. Hvis ikke disse retningslinjer 
følges, kan det resultere i død ved elektrisk 
stød eller maskinskade. 

Denne enhed leveres med en ækvipotentiel 
jordingssko, der skal kobles forsvarligt til 
bagsiden af rammen af en autoriseret 
installatør. Monteringsstedet er afmærket med 
det ækvipotentielle bindingssymbol (5021 i IEC 
60417-1) på både det udtagelige panel og 
udstyrets ramme. 

Stationære apparater, der ikke er 
udstyret med en netledning og et stik eller en 
anden anordning til frakobling af apparatet fra 
netstrømmen, skal have en universalpolet 
frakoblingsanordning med en kontaktåbning på 
mindst 3 mm installeret i den eksterne 
installation. 

Apparater, der er permanent koblet til 
faste ledninger, hvor lækstrømmen kan 
overstige 10 mA, specielt når de er frakoblet 
eller ikke anvendes i længere tid eller under 
indledningsvis installation, skal have 
beskyttende anordninger som f.eks. 
jordfejlsrelæ til at beskytte imod lækstrøm, 
installeret af autoriseret personale iflg. lokale 
forskrifter.  

OVERHOLD LOKALE EL-FORSKRIFTER!
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Forsyningsledninger, der bruges 
sammen med denne enhed skal være 
oliebestandige, fleksible, armerede kabler, der 
ikke vejer mindre end almindelige 
polychloropren- eller andre tilsvarende 
syntetiske elastomer-armerede ledninger 
(kodebetegnelse 60245 IEC 57) installeret med 
korrekt ledningsforankring for at aflaste 
lederbelastning, inklusive forvridning, ved 
klemmerne og beskytte isoleringen på lederne 
imod slibning. 

Piskerrotation 

Piskeren skal dreje i retning med uret, 
når du kigger ind i frysecylinderen. 

Bemærk:  Følgende procedurer skal udføres af 
en uddannet servicetekniker. 

På en trefaset enhed rettes rotation ved kun at 
ombytte to indkommende 
strømforsyningsledninger på fryserens 
hovedklemmerække. 

På en enfaset enhed rettes rotation ved at 
udskifte ledningerne inden i piskemotoren. 
(Følg diagrammet trykt på motoren.) 

Elektriske tilslutninger foretages direkte med 
klemmerækken, som findes i samlingsdåsen. 

Valgfrie vogne 
Der er to valgfrie vogne tilgængelige. 

 1. C20600-AFB: Vogn med ADA-kompatibel 
højde og uden dør. 

 2. C20600-000: Vogn af standardhøjde med 
reversibelt fordørspanel og 
bagdørspanel.  
Bemærk: Hvis døren er påkrævet på 
bagsiden af vognen i stedet for forsiden, 
kan fordørspanelet og bagdørspanelet 
ombyttes. Disse paneler ombyttes ved at 
fjerne de fem skruer på hvert panel. Ombyt 
og geninstaller panelerne, idet det sikres, 
at alle skruer genmonteres. 

 VIGTIGT. Fryseren skal af 
sikkerhedsmæssige grunde skrues fast på 
vognen med alle 4 bolte. Hvis ikke denne 

sikkerhedsforanstaltning overholdes kan 
det resultere i person- og udstyrskade. 

Kølemiddel 

 Taylor er med miljøet for øje stolt af at 
bruge miljøvenlige HFC-kølemidler. HFC-
kølemidlet, som bruges i denne enhed er 
R404A. Dette kølemiddel anses normalt for at 
være ikke-giftigt og ikke-brændbart med en 
ODP-værdi (Ozone Depleting Potential) på nul 
(0). 

Gas under tryk kan dog være skadeligt og skal 
håndteres med forsigtighed. Kølemiddelcylindre 
må ALDRIG fyldes helt med væske. Hvis 
cylinderen fyldes til cirka 80 % er der mulighed 
for normal udvidelse. 

 Brug kun R134a-kølemiddel, der er i 
overensstemmelse med specifikationen for AHI-
standard 700. Brug af andre kølemidler kan 
udsætte brugere og operatører for uventede 
sikkerhedsfarer. 

 Kølemiddelvæske, som sprøjtes på 
huden, kan forårsage alvorlig vævsskade. Øjne 
og hud skal beskyttes. Hvis der forekommer 
kølemiddelforbrændinger, skal området straks 
skylles med koldt vand. Anvend ispakker, hvis 
forbrændingerne er alvorlige, og kontakt straks 
lægen. 

Taylor minder teknikere om, at være 
opmærksomme på regeringslove mht. 
genvinding af kølemiddel, genbrug og 
regenerering af systemer. Hvis du har 
spørgsmål mht. disse love, kan du kontakte 
serviceafdelingen på fabrikken. 

ADVARSEL: R404A-kølemiddel, som 
bruges sammen med polyolesterolier, er yderst 
fugtabsorberende. Ved åbning af et kølesystem 
er den maksimale tid, som systemet må være 
åbent, 15 minutter. Sæt dæksel på alle åbne 
slanger for at forhindre, at olien absorberer 
fugtig luft eller vand. 
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Afsnit 2  Til operatøren 
Fryseren er omhyggeligt konstrueret og 
fremstillet for at sikre pålidelig drift.  

Denne enhed producerer et konsekvent 
kvalitetsprodukt, når den anvendes og 
vedligeholdes korrekt. Den kræver som alle 
mekaniske produkter rengøring og 
vedligeholdelse. Minimal pleje og opmærksom 
er nødvendig, hvis betjeningsprocedurerne i 
vejledningen følges omhyggeligt. 

Denne brugervejledning skal læses, inden 
udstyret betjenes eller før udførelse af 
vedligeholdelse på udstyret.  

Taylor-fryseren vil IKKE i sidste ende opveje og 
rette evt. fejl under opsætning eller fyldning. De 
indledningsvise monterings- og 
forberedelsesprocedurer er derfor afgørende. 
Det anbefales stærkt, at de personer, der er 
ansvarlige for udstyrets drift, både montering og 
demontering, gennemgår disse procedurer 
sammen for at modtage den rette uddannelse 
og undgå evt. forvirring. 

Hvis du får brug for teknisk assistance, bedes 
du kontakte den lokale, autoriserede Taylor-
forhandler. 

Bemærk:  Garantien gælder kun, hvis delene 
er godkendte Taylor-dele, købt hos en 
autoriseret Taylor-forhandler, og hvis påkrævet 
servicearbejde foretages af en autoriseret 
Taylor-servicetekniker. Taylor forbeholder sig 
retten til at afslå garantikrav for udstyr eller 
dele, hvis ikke-godkendte dele eller kølemiddel 
er installeret i maskinen, hvis der er foretaget 
modifikationer udover det, som er anbefalet af 
fabrikken, eller hvis det fastslås, at fejlen 
forekom som et resultat af forsømmelse eller 
misbrug. 

Bemærk:  Konstant forskning betyder jævnlige 
forbedringer. Oplysningerne i denne vejledning 
kan derfor ændres uden varsel. 

 Hvis symbolet med en affaldsspand 
med kryds er påsat dette produkt, angiver det, 
at produktet opfylder EU-direktivet samt anden 
lignende lovgivning, som trådte i kraft efter 13. 
august, 2005. Produktet skal derfor indsamles 
separat efter brug, og det må ikke bortskaffes 
som usorteret affald. 

Brugeren er ansvarlig for at returnere produktet 
til den rette genbrugsstation som angivet i de 
lokale forskrifter. 

For yderligere oplysninger mht. gældende 
lokale love kan den kommunale instans og/eller 
lokale forhandler kontaktes. 

Garantifraskrivelse for kompressoren 

Kølekompressorerne på denne maskine er 
dækket af garanti for den periode, der er 
angivet på garantikortet, som ledsager 
maskinen. Pga. Montreal Protocol og U.S. 
Clean Air Act Amendments fra 1990 afprøves 
og udvikles der mange nye kølemidler, som 
forsøger at komme ind i serviceindustrien. 
Nogen af disse nye kølemidler reklameres som 
drop-in-erstatninger for talrige applikationer. Det 
bør nævnes, at i tilfælde af almindelig service 
på denne maskines kølesystem, bør kun det 
kølemiddel, der er angivet på den påsætte 
mærkeplade, anvendes. Uautoriseret brug af 
alternative kølemidler vil annullere 
kompressorgarantien. Ejeren er ansvarlig for at 
gøre de teknikere, der er ansatte hos ham, 
opmærksomme på dette. 

Det bør også nævnes, at Taylor ikke garanterer 
det kølemiddel, der bruges i udstyret. Hvis 
kølemidlet f.eks. mistes under almindelig 
service på denne maskine, er Taylor ikke 
forpligtet til at forsyne eller tilvejebringe 
erstatning for det hverken under fakturerbare 
eller ikke-fakturerbare betingelser. Taylor er 
ikke forpligtet til at anbefale en egnet erstatning, 
hvis det originale kølemiddel forbydes, går ud af 
brug eller ikke længere er tilgængeligt under 
kompressorens fem års garanti. 

Taylor monitorerer fortsat industrien og afprøver 
alternativer, efterhånden som de udvikles. Hvis 
et nyt alternativ under vores testning viser sig at 
være acceptabelt som en drop-in-erstatning, 
bliver ovennævnte fraskrivelse ugyldig. Du kan 
få oplysninger om den aktuelle status for et 
alternativt kølemiddel i relation til garantien for 
din kompressor ved at ringe til den lokale 
Taylor-forhandler eller Taylor-fabrikken. Du skal 
være forberedt på at forsyne model-
/serienummeret for den pågældende enhed. 
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Afsnit 3  Sikkerhed 
Hos Taylor Company bekymrer vi os om 
operatørens sikkerhed, når han eller hun 
kommer i kontakt med fryseren og dens dele. 
Taylor har gjort sig gevaldige anstrengelser for 
at konstruere og fremstille indbyggede 
sikkerhedsfunktioner for at beskytte både dig og 
serviceteknikeren. Der er f.eks. sat 
advarselsmærkater på fryseren for yderligere at 
gøre operatøren opmærksom på 
sikkerhedsforanstaltningerne.  

Sikker drift: 

 VIGTIGT - Hvis ikke følgende 
sikkerhedsforanstaltninger følges, kan det 
resultere i alvorlig personskade eller død. Hvis 
ikke disse advarsler overholdes kan det 
beskadige maskinen og dennes komponenter. 
Komponentskade vil resultere i udgifter for 
erstatning af dele og servicereparation. 

 Brug IKKE fryseren uden at læse 
denne brugervejledning. Hvis ikke disse 
retningslinjer følges, kan det medføre 
udstyrsskade, dårlig fryserfunktion, 
sundhedsfare eller personskade. 

 Dette apparat må kun anvendes af 
uddannet personale. Det er ikke beregnet til 
brug af børn eller personer med reducerede 
fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber 
eller manglende erfaring og kendskab, 
medmindre under opsyn af eller iflg. 
instruktioner omkring brug af udstyret fra en 
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 

Denne enhed leveres med en ækvipotentiel 
jordingssko, der skal kobles forsvarligt til 
bagsiden af rammen af en autoriseret 
installatør. Monteringsstedet er afmærket med 
det ækvipotentielle bindingssymbol (5021 i IEC 
60417-1) på både det udtagelige panel og 
udstyrets ramme. 

  
 Fryseren må IKKE anvendes uden en 

korrekt jordforbindelse.  
 Brug IKKE fryseren med større sikringer 

end hvad, der er angivet på dens 
mærkeplade. 

 Alle reparationer skal fortages af en 
autoriseret Taylor-servicetekniker. 
Netstrømsforsyningerne til maskinen -
skal kobles fra, før der foretages 
reparationer. 

 Ledningstilsluttede enheder: Kun Taylor-
autoriserede serviceteknikere eller 
licenserede elektrikere kan installere et 
stik eller en erstatningsledning på disse 
enheder. 

 Stationære apparater, der ikke er 
udstyret med en netledning og et stik 
eller en anden anordning til frakobling af 
apparatet fra netstrømmen, skal have en 
universalpolet frakoblingsanordning med 
en kontaktåbning på mindst 3 mm 
installeret i den eksterne installation. 

 Apparater, der er permanent koblet til 
faste ledninger, hvor lækstrømmen kan 
overstige 10 mA, specielt når de er 
frakoblet eller ikke anvendes i længere 
tid eller under indledningsvis installation, 
skal have beskyttende anordninger som 
f.eks. jordfejlsrelæ til at beskytte imod 
lækstrøm, installeret af autoriseret 
personale iflg. lokale forskrifter.  

 Forsyningsledninger, der bruges 
sammen med denne enhed skal være 
oliebestandige, fleksible, armerede 
kabler, der ikke vejer mindre end 
almindelige polychloropren- eller andre 
tilsvarende syntetiske 
elastomer-armerede ledninger 
(kodebetegnelse 60245 IEC 57) 
installeret med korrekt 
ledningsforankring for at aflaste 
lederbelastning, inklusive forvridning, 
ved klemmerne og beskytte isoleringen 
på lederne imod slibning.  

Hvis ikke disse retningslinjer følges, kan det 
resultere i død ved elektrisk stød. Kontakt den 
lokale, autoriserede Taylor-forhandler for 
service. 
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 Fryseren må IKKE rengøres eller 
skylles med en vandstråle. Hvis ikke disse 
instruktioner følges, kan det resultere i et 
alvorligt elektrisk stød. 

 
 Personer uden den rette uddannelse må 

IKKE betjene denne maskine. 
 Anvend IKKE fryseren, medmindre alle 

servicepaneler og adgangsdøre 
fastholdes med skruer. 

 Interne betjeningsdele må IKKE fjernes 
(eksempler: Fryserdør, pisker, 
skrabeblade, osv.), medmindre alle 
kontrolkontakter er i OFF-positionen 
(fra). 

Hvis ikke disse retningslinjer følges, kan det 
resultere i alvorlig finger- eller håndskade pga. 
farlige dele i bevægelse. 

 Denne enhed har mange skarpe 
kanter, der kan forårsage alvorig personskade. 

 Objekter eller fingre må IKKE sættes ind 
i dørtuden. Dette kan kontaminere 
produktet og forårsage alvorlig 
personskade ved bladkontakt. 

 VÆR YDERST FORSIGTIG ved 
fjernelse af piskersamlingen. 
Skraberbladene er meget skarpe. 

 FORSIGTIG-SKARPE KANTER: 
Håndtering af kop-/vaffeldispenseren 
kræver to personer. Brug 
beskyttelseshandsker, og løft eller hold 
IKKE dispenseren ved brug af 
monteringshullerne. Hvis ikke disse 
retningslinjer følges, kan det resultere i 
finger- eller udstyrsskade. 

 Rengørings- og desinfektionsskemaer 
reguleres af staten eller de lokale myndigheder, 
og de skal følges henholdsvist. Se 
rengøringsafsnittet i denne vejledning for den 
rette rengøringsprocedure for enheden. 

Bloker IKKE luftindtaget og 
udledningsåbningerne: 

Model C723 luftafkølet enhed kræver mindst 
152 mm på venstre og højre side og 0 mm på 
bagsiden. Model C723 enheden, som er 
udstyret med luftudledning på toppen kræver 
152 mm på venstre side 0 mm på højre side og 
0 mm bagtil. 

Dette sikrer tilstrækkeligt luftflow på tværs af 
kondensatoren. Hvis der ikke er tilstrækkeligt 
luftmellemrum, kan det reducere fryserens 
afkølingskapacitet og muligvis forårsage 
permanent kompressorskade. 

Udelukkende til indendørs brug: Denne 
enhed er beregnet til indendørs brug under 
normale omgivende temperaturforhold på 
21_-24_C (70_-75_F). Fryseren har fungeret 
fint ved en høj omgivende temperatur på 40_C 
(104_F) dog med reduceret kapacitet.  

STØJNIVEAU: Luftbåren støjemission 
overstiger ikke 78 dB(A) målt ved en afstand på 
1,0 meter fra overfladen af udstyret og ved en 
højde på 1,6 meter fra gulvet. 
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Noter: 
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Afsnit 4  Identifikation af dele for operatøren 
Model C723

 
Figur 1  



 

Model C723 9 Identifikation af dele for operatøren 

Sprængt tegning over reservedelsidentifikation for model C723 

ART. BESKRIVELSE DEL NR. 

1 DÆKSEL-BEHOLDER 14 QT 
SORT 

041682-BLA 

2 ÅBNING 022465-100 

3 O-RING-3/8 UDV. DIA. X 0,070 B 016137 

4 RØR SAML.-TILFØRSEL-SS 
5/32 HUL 

X29429-2 

5 O-RING-0,643 UDV. DIA. X 
0,077 B 

018572 

6 PANEL-BAG 068855 

7 PANEL SAML.-SIDE-HØJRE X68854 

8 PANEL SAML.-´FOR X68777 

9 SKRUE-1/4-20 X 3/8 RHM-SS 011694 

10 PANEL SAML.-FOR-NEDRE X68858 

 

ART. BESKRIVELSE DEL NR. 

11 HYLDE-DRYPBAKKE 068863 

12 BAKKE-DRYP 068864 

13 SKÆRM-STÆNK 049203 

14 BAKKE SAML.-DRYP 15-1/8 
LANG 

X51601 

15 SØM-KONUSNÆSE 055987 

16 PANEL-SIDE-VENSTRE 068851 

17 FILTER-LUFT-21,688 X 15,813 052779-9 

18 DÆKSEL-ADGANG-FOR H 068844 

19 SKRUE-10X3/8 KÆRV 
SEKSKANTET 

015582 

20 DÆKSEL-ADGANG-VENSTRE 068869 
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Model C723 – Med fabriksmonteret omrører 

 
Figur 2  

ART. BESKRIVELSE DEL NR. 

1 DÆKSEL-BEHOLDER 14 QT 
SORT 

041682-BLA 

2 ÅBNING 022465-100 

3 O-RING-3/8 UDV. DIA. X 0,070 B 016137 

4 RØR SAML.-TILFØRSEL-SS 
5/32 HUL 

X29429-2 

5 O-RING-0,643 UDV. DIA. X 
0,077 B 

018572 

6 PANEL-BAG 068855 

7 PANEL SAML.-SIDE-HØJRE X68854 

8 PANEL SAML.-´FOR X68777 

9 SKRUE-1/4-20 X 3/8 RHM-SS 011694 

10 PANEL SAML.-FOR-NEDRE X68858 

11 HYLDE-DRYPBAKKE 068863 

 

ART. BESKRIVELSE DEL NR. 

12 BAKKE-DRYP 068864 

13 SKÆRM-STÆNK 049203 

14 BAKKE SAML.-DRYP 15-1/8 
LANG 

X51601 

15 SØM-KONUSNÆSE 055987 

16 PANEL-SIDE-VENSTRE 068851 

17 FILTER-LUFT-21,688 X 15,813 052779-9 

18 DÆKSEL-ADGANG-FOR H 068844 

19 SKRUE-10X3/8 MED KÆRV 
SEKSKANTET 

015582 

20 DÆKSEL-ADGANG-VENSTRE 068869 

21 BLAD SAML.-OMRØRER X56591-SP 
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Model C723 – Dør- og piskersamling 

 
Figur 3  

ART. BESKRIVELSE DEL NR. 

1 RØRPROP-PRIM TVILLING 059936 

2 O-RING-1/2 UDV. DIA. X 0,070 B 024278 

3 PAKNING-DØR HØJDE 4"-
DOBBELT 

048926 

4 LEJE-FOR 050216 

5 OMRØRER SAML.-2,8 QT-
HELICORE 

X35466 

6 BLAD-SCRAPER-PLASTIK 035480 

7 SKAFT-PISKER 054194 

8 TÆTNING-DRIVAKSEL 032560 

9 PIND-HÅNDTAG-TVILLING  059894 

10 VENTIL SAML.-AFTAP X69615 

 

ART. BESKRIVELSE DEL NR. 

11 O-RING-13/16 UDV. DIA. X 
0,103 B 

019330 

12 HÆTTE-DESIGN 1,010" INDV. 
DIA. -6 PKT. 

014218 

13 TÆTNING-AFTAPNINGSVENTIL 
H-RING 

034698 

14 VENTIL SAML.-AFTAP-CENTER X62218 

15 MØTRIK-SØM-SORT 2,563 
LANG  

058764 

16 SKRUE-JUSTERING-5/16-24 056332 

17 O-RING-1/4 UDV. DIA. X 0,070 B 
50 

015872 

18 HÅNDTAG SAML.-AFTAP X56421-1 

19 MØTRIK-SØM-SORT 3,250 
LANG  

058765 

20 DØR SAML.-KORT SKÆRM 
M/UDRENS HUL  

X68889-SER
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Valgfrie vogne 

 
Figur 4  

ART. BESKRIVELSE DEL NR. 

1 SKRUE-10-32X1/2 MED KÆRV 
KONSOL 

037734 

2 PANEL-FOR/BAG-ADA 069402 

3 HJUL-3" OMDREJ 3/4-10 
STAMME M/BREMSE 

030307 

4 PANEL-SIDE-VOGN   069403 

5 HJUL-3" OMDREJ 3/4-10 
STAMME 

021279 

BEMÆRK: VOGN MED ADA-KOMPATIBEL 
HØJDE OG UDEN DØR. 

 

ART. BESKRIVELSE DEL NR. 

1 PANEL SAML.-STD VOGN-FOR X69426 

2 DØR SAML.-STD VOGN  X69295 

3 SKRUE-10-32X1/2 MED KÆRV 
KONSOL 

037734 

4 HÅNDTAG-RUSTFRIT FLUGTET 
TRÆK 

019043 

5 HJUL-3" OMDREJ 3/4-10 
STAMME M/BREMSE 

030307 

6 PANEL-SIDE-STD VOGN 069428 

7 HJUL-3" OMDREJ 3/4-10 
STAMME 

021279 

8 PANEL-BAG-STD VOGN 069429 

BEMÆRK: VOGN AF STANDARDHØJDE MED 
REVERSIBELT FORDØRSPANEL OG 
BAGDØRSPANEL. 
 

       Vognsamling-ADA (X69400)                                Vognsamling-standard (X69425)
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Tilbehør 

 
Figur 5  

ART. BESKRIVELSE DEL NR. 

1 SMØREMIDDEL-TAYLOR 047518 

2 VÆRKTØJ-O-RING 
FJERNELSE 

048260-WHT 

*3 DESINFEKTIONSMIDDEL-
STERA SHEEN 

SE NOTE 

 

ART. BESKRIVELSE DEL NR. 

4 SPAND-MIX 10 QT 013163 

** SÆT SAML.-TUNING X49463-80 

*En prøvebeholder med desinfektionsmiddel følger med 
enheden. Ved genbestilling skal Stera Sheen del nr. 
055492 (100 pakker á 2 oz.) eller Kay-5 del nr. 041082 
(200 pakker) bestilles. 

** Ikke vist. 
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Børster 

 
Figur 6  

ART. BESKRIVELSE DEL NR. 

1 BØRSTE MED SORTE 
BØRSTEHÅR 

013071 

2 DOBBELTSIDIG BØRSTE 013072 

3 BØRSTE MED HVIDE 
BØRSTEHÅR  
(1” x 2”) 

013073 

 

ART. BESKRIVELSE DEL NR. 

4 BØRSTE MED HVIDE 
BØRSTEHÅR  
(3” x 7”) 

023316 

 
 

013071 Sorte børstehår 1” x 2” 

013072 Dobbeltsidig  

013073 Hvide børstehår 1” x 2”  

023316 Hvide børstehår 3” x 
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Afsnit 5  Vigtigt: Til operatøren 
Model C723

 
Figur 7  

ART. BESKRIVELSE 

1 AFBRYDERKONTAKT 

2 FLYDENDE KRYSTALDISPLAY 

3 TASTATURER 

4 INDIKATOR FOR MIX MANGLER  

5 STANDBY-TAST 

6 INDIKATOR FOR LAV MIX 

 

ART. BESKRIVELSE 

7 VALGTAST 

8 SERVICEMENU-TAST 

9 BØRSTE RENGØR TÆLLER 

10 PILETASTER 

*11 MÆRKAT-BAG MIX INDIKATORER 

*FABRIKSMONTERET VALGMULIGHED 
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Symboldefinitioner 

For at sikre bedre kommunikation overalt i 
verden bruges der symboler i stedet for ord på 
mange af operatørkontakterne, samt funktions- 
og fejlindikatorerne. Disse internationale 
symboler anvendes på Taylor-udstyret.  

Følgende oversigt forklarer symbolerne. 
 

 
= VÆLG 

 
= TIL 

 
= FRA 

 
= OP-PIL 

 
= NED-PIL 

 
= AUTO 

 
= VASK 

 
= MIX LAV 

 
= MIX MANGLER 

 
= MENUDISPLAY 

 
= STANDBY 

 

Afbryderkontakt 

Når afbryderkontakten er i positionen TIL, kan 
kontrolpanelet anvendes. 

Fluorescerende skærm 

Den fluorescerende skærm findes på forsiden 
af kontrolpanelet. Under normal drift, er 
displayet tomt. Displayet bruges til at vise 
menuindstillinger og underrette operatøren i 
tilfælde af en fejl. På internationale modeller 
viser dispalyet temperaturen på mix i 
beholderen. 

Indikatorlys 

MIX LAV – Når symbolet  for MIX LAV lyser, 
er beholdningen af mix i mixbeholderen lav, og 
beholderen skal efterfyldes snarest muligt. 

MIX MANGLER – Når symbolet  for MIX 
MANGLER lyser, er beholdningen af mix i 
mixbeholderen næsten opbrugt, og der er ikke 
nok mix tilbage til at betjene fryseren. AUTO-
tilstanden spærres på dette tidspunkt, og 
fryseren sættes i STANDBY-tilstanden. 
Kølesystemet aktiveres ved at tilsætte mix til 
mixbeholderen og trykke på symbolet  for 
AUTO. Fryseren begynder automatisk at virke. 

Valgfri funktion: Nogle frysere er udstyret med 
indikatorlys bagpå. 

Auto-symbol 

AUTO-symbolet  lyser, når der trykkes på 
det. Dette angiver, at kølesystemet er blevet 
aktiveret. I tilstanden AUTO annulleres 
funktionerne VASK eller STANDBY automatisk. 

Vask-symbol 

VASK-symbolet  lyser, når der trykkes på det. 
Dette angiver, at piskemotoren kører. 
Tilstandene STANDBY eller AUTO skal først 
annulleres for at aktivere tilstanden VASK. 

Bemærk:  Et indikatorlys og en hørbar tone 
aktiveres, når en betjeningstilstand er blevet 
valgt. Du annullerer en funktion ved at trykke på 
tasten igen. Indikatoren og betjeningstilstanden 
lukker ned. 
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 Standby-symbol 

I “salgsfrie” perioder kan enheden sættes i 
Standby-tilstanden. Dette holder 
produkttemperaturerne under 4,4 °C (40 °F) i 
både beholderen og frysecylinderen, og det 
hjælper med at forhindre overomrøring og 
produktnedbrydelse.  

Du aktiverer Standby ved at vælge tasten 
STANDBY eller indtaste adgangskoden for 
menuen Manager og vælge indstillingen 
Standby Mode (Standby-tilstand) (se side 19 og 
22). Symbolet STANDBY  lyser for at angive, 
at Standby-funktionen er blevet aktiveret. 

Fjern luftåbningen med rene og desinficerede 
hænder. Smør o-ringene i enden af 
tilførselsrøret uden hullet. Sæt den ende af 
røret i indløbshullet til mix.  

Bemærk:  Tryk på AUTO-symbolet  for at 
genoptage normal drift. Når enheden afbryder, 
har produktet i frysecylinderen den rette 
konsistens til servering. Vend tilførselsrøret om 
med rene og desinficerede hænder, og sæt 
enden med hullet ind i indløbshullet til mix. 
Monter luftåbningen. 

Nulstillingsmekanisme 

Nulstillingsknapperne findes på venstre panel 
på maskinen. De beskytter piskemotorerne 
imod en 
overbelastningstilstand.Nulstillingsmekanismen 
aktiveres i tilfælde af en overbelastning. 
Fryseren nulstilles korrekt ved at sætte 
afbryderkontakten i positionen FRA. Tryk fast 
på nulstillingsknappen. Drej afbryderkontakten 
til positionen TIL. Tryk på VASK-symbolet , og 
observer fryserens funktion. 

 ADVARSEL: Tryk ikke på 
nulstillingsknappen med metalgenstande. 
Hvis ikke denne advarsel overholdes, kan 
det resultere i alvorlig personskade eller 
død. 

Hvis piskemotoren drejer korrekt, skal du trykke 
på VASK-symbolet  for at annullere 
cyklussen. Tryk på AUTO-symbolet  for at 
genoptage normal drift. Hvis fryseren lukker 
ned igen, skal du kontakte den autoriserede 
servicetekniker. 

Tilførselsrør 

Tilførselsrøret har to formål. Den ene ende af 
tilførselsrøret har et hul i siden af røret, hvilket 
den anden ende ikke har. Luftåbningen bruges 
til at måle en bestemt mængde luft i 
frysecylinderen. Den opretholder efterløb og 
sikrer, at nok mix kan løbe over i 
frysecylinderen efter en aftapning. (Se figur 8). 

 
Figur 8  

 1. Normal drift 

Under normal drift er enden af 
tilførselsrøret med hullet placeret i 
indløbshullet til mix. Hver gang 
aftapningshåndtaget flyttes op, flyder ny 
mix og luft fra beholderen over i 
frysecylinderen. Dette holder 
frysecylinderen korrekt fyldt og opretholder 
efterløb. 

 2. Lange “salgsfrie” perioder 

I “salgsfrie” perioder kan enheden sættes i 
Standby-tilstanden. Dette holder 
produkttemperaturerne under 4,4 °C (40 
°F) i både beholderen og frysecylinderen, 
og det hjælper med at forhindre 
overomrøring og produktnedbrydelse.  

Du aktiverer Standby ved at vælge tasten 
STANDBY eller indtaste adgangskoden for 
menuen Manager og vælge indstillingen 
Standby Mode (Standby-tilstand) (se side 
19 og 22). Symbolet STANDBY  lyser for 
at angive, at Standby-funktionen er blevet 
aktiveret. 

Fjern luftåbningen med rene og 
desinficerede hænder. Smør o-ringene i 
enden af tilførselsrøret uden hullet. Sæt 
den ende af røret i indløbshullet til mix.  
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Bemærk: Tryk på AUTO-symbolet  for at 
genoptage normal drift. Når enheden 
afbryder, har produktet i frysecylinderen 
den rette konsistens til servering. Vend 
tilførselsrøret om med rene og 
desinficerede hænder, og sæt enden med 
hullet ind i indløbshullet til mix. Monter 
luftåbningen. 

Justerbart aftapningshåndtag 

Denne enhed har et justerbart 
aftapningshåndtag for at opnå den bedste 
portionskontrol, hvilket giver et bedre og 
konsekvent produkt og hjælper med at 
kontrollere omkostninger. Aftapningshåndtaget 
skal justeres til en aftapningshastighed på 142 
til 213 g (5 til 7-1/2 oz) produkt efter vægt pr. 10 
sekunder. Flowhastigheden ØGES ved at 
stramme skruen. Flowhastigheden MINDSKES 
ved at løsne skruen. (Se figur 9). 

 
Figur 9  

Beskrivelse af driftsskærmen 
Den fluorescerende skærm midt på 
kontrolpanelet er normalt tom under daglig 
maskindrift. Skærmen aktiveres, når SEL-
symbolet (VÆLG) eller Manager's Menu 
(menuen Manager) vælges. Skærmen advarer 
også operatøren om specifikke fejl detekteret af 
kontrollen. 

Opstart 

Når maskinen tændes, aktiverer 
kontrolsystemet en systemkontrol. Skærmen 
viser “INITIALIZING” (INITIALISERER). 
Systemet tjekker fire typer data:  LANGUAGE 
(SPROG), SYSTEM DATA (SYSTEMDATA), 
CONFIG DATA (KONFIG DATA) OG 
LOCKOUT DATA (SPÆRRINGSDATA).  

Hvis systemet detekterer ødelagte data under  
“Initializing.....” (Initialisering), vises de 

detekterede fejl for bekræftelse efter skærmen 
“SAFETY TIMEOUT” (SIKKERHEDSPAUSE), 
hvis afbryderkontakten er i positionen Til. 
Fejlene kan være “CORRUPTED LANGUAGE” 
(FEJL I SPROG), “CONFIG CRC ERR” 
(KONFIG CRC ERR), “SYSTEM CRC ERR” 
(SYSTEM CRC FEJL), “FAULT HISTORY” 
(FEJLHISTORIK), “LOCKOUT CRC ERR” 
(SPÆRRING CRC FEJL) eller “POWER 
FAILURE” (STRØMSVIGT). 

Når systemet er startet, angives det antal dage, 
der er tilbage inden næste påkrævede 
børsterengøring, på kontrolpanelet, og 
skærmen SAFETY TIMEOUT 
(SIKKERHEDSPAUSE) vises med alarmen 
aktiveret. (Se figur 10). 
 

 
 

SAFETY TIMEOUT 
ANY KEY ABORTS 

 
 

 
Figur 10  

Skærmen SAFETY TIMEOUT 
(SIKKERHEDSPAUSE) vises med alarmen 
aktiveret i 60 sekunder, eller indtil et 
kontrolsymbol vælges. 

Når sikkerhedspausen er afsluttet, og 
afbryderkontakten er i positionen FRA, vises 
følgende skærm. (Se figur 11). 
 

 
POWER SWITCH OFF 

- = - = - = - = - = - 
UNIT CLEANED 

 
 

 
Figur 11  

Afbryderkontakt TIL 

Når afbryderkontakten er sat i positionen TIL, 
bliver kontakttasterne på kontrolpanelet 
funktionsdygtige. Den fluorescerende skærm er 
enten tom, eller de angiver, at enheden er 
blevet rengjort. (Se figur 12). 
 

 
 
 

UNIT CLEANED 
 
 

 
Figur 12  
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Børsterengøringstæller 

Børsterengøringstælleren (art. 9 på side 15) 
viser antallet af timer, siden fryseren sidst blev 
rengjort med en børste. Efter den 99. time, 
ændres visningen til et bogstav og et nummer 
(eksempel: A0, A1, ... B0, B1, osv.). 

Manager's Menu (menuen 
Manager) 

Manager's Menu (menuen Manager) bruges til 
at åbne operatørfunktionsskærmene. Du åbner 
menuen ved at trykke midt på VAFFEL-
symbolet  på kontrolpanelet på højre side af 
maskinen. Pilesymbolerne, SEL-symbolet 
(VÆLG) og VAFFEL-symbolet  lyser, når 
skærmen ACCESS CODE (ADGANGSKODE) 
vises.  
(Se figur 13). 

 
Figur 13  

I menuprogrammet virker pilesymbolerne og 
SEL-symbolet (VÆLG) som menutaster. 

OP-PIL – øger værdien over markøren, og 
bruges til at rulle op gennem text. 

NED-PIL – mindsker værdien over markøren, 
og bruges til at rulle ned gennem text. 

SEL (VÆLG) – flytter markørens position til 
højre og bruges til at vælge menuindstillinger. 

Bemærk:  Maskinen fortsætter drift i den 
tilstand, den var i, da menuen blev valgt. 
Kontroltasterne er dog ikke oplyste, og de virker 
ikke, når Manager's Menu (menuen Manager) 
vises. 

Indtastning af adgangskode 

Når skærmen ACCESS CODE 
(ADGANGSKODE) vises, bruges SEL-symbolet 
(VÆLG) til at angive det første kodenummer i 
markørpositionen. Når det rette nummer er 
valgt, skal du trykke på SEL-symbolet (VÆLG) 
for at flytte markøren til den næste 
nummerposition. (Se figur 14). 

 
 

ENTER ACCESS CODE 
 8 3 0 9 
 __  
 
 

 

Figur 14  

Fortsæt med at indtaste de rette 
adgangskodenumre (8309), indtil alle fire numre 
vises, og tryk derefter på SEL-symbolet 
(VÆLG). Listen for Manager's menu (menuen 
Manager) vises på skærmen, så længe den 
rette adgangskode blev indtastet. 

Hvis et forkert nummer indtastes for 
adgangskoden, afslutter skærmen 
menuprogrammet, når SEL-symbolet (VÆLG) 
vælges. (Se figur 15). 

 
Figur 15  
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Menuindstillinger 

Tryk på PIL-symbolerne for at flytte op eller ned 
på menuen. Vælg en menuindstilling ved at 
trykke på SEL-symbolet (VÆLG). Afslut 
menuprogrammet ved at vælge EXIT FROM 
MENU (AFSLUT MENU) eller trykke på 
VAFFEL-symbolet . 

Følgende menuindstillinger er angivet på 
Manager's Menu (menuen Manager). 
 
EXIT FROM MENU (AFSLUT MENU) 

SERVINGS COUNTER (ANTAL 
AFTAPNINGER) 

SET CLOCK (INDSTIL UR) 

AUTO START TIME (AUTO STARTTID) 

STANDBY-TILSTAND 

MIX LEVEL AUDIBLE (MIX NIVEAU LYD) 

FAULT DESCRIPTION (FEJLBESKRIVELSE) 

FAULT HISTORY (FEJLHISTORIK) 

LOCKOUT HISTORY 
(SPÆRRINGSHISTORIK) 

SYSTEM INFORMATION 
(SYSTEMINFORMATION) 

AKTUELLE FORHOLD 

NET SERVICE-PIN 
 
Hvis du vælger “EXIT FROM MENU” (AFSLUT 
MENU), afsluttes Manager's Menu (menuen 
Manager), hvorefter symbolerne på 
kontrolpanelet bringes tilbage til normal drift.  

Skærmen SERVINGS COUNTER (ANTAL 
AFTAPNINGER) bruges til at nulstille antallet af 
aftapninger. (Bemærk: SERVINGS COUNTER 
(ANTAL AFTAPNINGER) nulstilles automatisk, 
når maskinen børstes ren.) (Se figur 16). 
 

 
SERVINGS COUNTER 

     
 0 0 0 
> Next 
 

 
Figur 16  

Nulstil SERVINGS COUNTER (ANTAL 
AFTAPNINGER) ved at vælge SEL-symbolet 
og flytte videre til næste skærm. Vælg OP-pilen 
for at flytte pilen (>) til YES (JA), og tryk på 
SEL-symbolet. Antal aftapninger nulstilles og 
vender tilbage til Manager's Menu (menuen 
Manager). (Se figur 17). 
 

 
 Reset Counters 
 ARE YOU SURE? 
 Yes 
> No 
 

 
Figur 17  

Med indstillingen SET CLOCK (INDSTIL UR) 
kan manageren justere dato og tid for 
kontroluret. Datoen og tid kan kun ændres, efter 
fryseren er blevet rengjort manuelt, men før den 
sættes i tilstanden AUTO eller STANDBY. 
Følgende meddelelse vises, hvis indstillingen 
SET CLOCK (INDSTIL UR) er valgt, når 
maskinen ikke er i en børsterengøringstilstand. 
(Se figur 18). 
 

SET CLOCK 
12:01  2/10/2011 
NO CHANGES ALLOWED 
Press Any Key 
 

 
Figur 18  

Dato og tid ændres ved at vælge indstillingen 
SET CLOCK (INDSTIL UR) på menuen. Tryk 
på symbolet med OP-pilen for at flytte pilen fra 
“Exit” (Afslut) til “Change” (Ændr), og derefter 
trykke på SEL-symbolet (VÆLG) for at vælge 
indstillingen Change (Ændr).  
(Se figur 19). 
 

SET CLOCK 
12:01  2/10/2011 
  Change 
> Exit 
 

 
Figur 19  

Ændr tiden ved at trykke på OP-pilen med 
markøren under timepositionen. Flyt markøren 
til minutpositionen ved at trykke på SEL-
symbolet (VÆLG). Når de korrekte minutter er 
angivet, trykker du på SEL-symbolet (VÆLG) 
for at flytte markøren til måneden. 
(Se figur 20). 
 

SET CLOCK 
12:01  2/10/2011 
 
> Exit 
 

 
Figur 20  
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Indtast den korrekte måned, dag og år. Tryk 
derefter på SEL-symbolet for at gå videre til 
skærmen DAYLIGHT SAVING TIME (DST) 
(SOMMERTID). (Se figur 21). 
 

 
DAYLIGHT SAVING TIME 

ENABLED 
> Enable 
 Disable 
 

 
Figur 21  

Tryk på symbolerne med OP- eller NED-pil for 
at flytte pilen til “Enable” (Aktiver) eller “Disable” 
(Deaktiver). Hvis du trykker på SEL-symbolet 
(VÆLG) ved siden af “Disable” (Deaktiver), 
vælges den indstilling, og du bringes tilbage til 
Manager Menu (menuen Manager). Hvis du 
trykker på SEL-symbolet (VÆLG) ved siden af 
“Enable” (Aktiver), vælges den indstilling, og 
den anden skærm vises. (Se figur 22). 
 

 
MAR Second Sunday 
NOV First Sunday 
  Change 
> Exit 
 

 
Figur 22  

Hvis ikke den korrekte søndag for 
tidsændringen vises, skal “Change” (Ændr) 
vælges. Hvis du trykker på SEL-symbolet 
(VÆLG) med pilen ved siden af “Change” 
(Ændr), vises den tredje skærm. Tryk på OP- 
eller NED-symbolet for at flytte pilen til den rette 
måned for start af DST (SOMMERTID). (Se 
figur 23). 
 

 
DST START MONTH 

> MAR 
 APR 
 MAY 
 

 
Figur 23  

Hvis du trykker på SEL-symbolet (VÆLG) med 
pilen ved siden af den rette måned, vises 
følgende skærm. (Se figur 24). 
 

 
DST START WEEK 

> Second Sunday 
 Third Sunday 
 Fourth Sunday 
 

 
Figur 24  

Hvis du trykker på OP- eller NED-symbolet, 
flytter pilen til den rette uge for start af DST 
(SOMMERTID). Hvis du trykker på SEL-
symbolet (VÆLG) ved siden af den rette uge, 
vises følgende skærm. Tryk på OP- eller NED-
symbolet for at flytte pilen til den rette måned 
for slut på DST (SOMMERTID).  
(Se figur 25). 
 

DST END MONTH 
 

> NOV 
 DEC 
 

 
Figur 25  

Hvis du trykker på SEL-symbolet (VÆLG) ved 
siden af den rette måned, vises følgende 
skærm. Tryk på OP- eller NED-symbolet for at 
flytte pilen til den rette uge for slut på DST 
(SOMMERTID).  
(Se figur 26). 
 

DST END WEEK 
> First Sunday 
 Second Sunday 
 Third Sunday 
 

 
Figur 26  

Hvis du trykker på SEL-symbolet (VÆLG) med 
pilen ved den rette uge, vælges den indstilling, 
og du bringes tilbage til Manager’s Menu 
(menuen Manager). 

Indstillingen AUTO START TIME (AUTO 
STARTTID) giver manageren mulighed for at 
indstille tidspunktet, hvor maskinen automatisk 
går i AUTO-tilstand fra STANDBY-tilstand. 
Maskinen skal være i STANDBY-tilstand, for at 
starte den programmerbare tid automatisk. 
AUTO START TIME (AUTO STARTTID) kan 
også deaktiveres og kræver manuel start af 
AUTO-tilstanden. (Se figur 27). 

 
 

AUTO START TIME 
DISABLED 

 Enable 
> Disable 
 

 
Figur 27  
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Aktiver AUTO START TIME (AUTO STARTTID) 
ved at vælge symbolet med OP-pilen for at 
flytte pilen til “Enable” (Aktiver). Tryk på SEL-
symbolet for at flytte til den næste skærm.  
(Se figur 28).  
 

 
AUTO START TIME 

00:00 
 Change 
> Exit 
 

 
Figur 28  

Programmer AUTO START TIME (AUTO 
STARTTID) ved at vælge symbolet med OP-
pilen for at flytte pilen til “Change” (Ændr). Tryk 
på SEL-symbolet for at flytte til den næste 
skærm. (Se figur 29). 
 

 
 

AUTO START TIME 
00:00 

 
 

 
Figur 29  

Brug pil-symbolerne til at programmere AUTO 
START TIME (AUTO STARTTID) ved at øge 
eller mindske timeindstillingen over markøren. 
Tryk på SEL-symbolet for at flytte markøren 
frem og programmere minutindstillingen. Vælg 
SEL-symbolet (VÆLG) for at vende tilbage til 
den forrige skærm med den nye tidsindstilling 
vist. Vælg SEL-symbolet (VÆLG) for at afslutte 
skærmen og vende tilbage til Manager's Menu 
(menuen Manager). 

STANDBY-indstillingen bruges til manuelt at 
sætte en af maskinens sider i Standby-tilstand i 
lange perioder uden aftapning. Vælg 
STANDBY-skærmen på menuen. Tryk på SEL-
symbolet (VÆLG) for at aktivere Standby.  

Afbryd Standby-funktion ved at afslytte 
Manager’s Menu (menuen Manager) og vælge 
AUTO-tilstanden. (Se figur 30). 
 

 
 STANDBY MODE 
   LEFT 
   RIGHT 
 > Exit 
 

 
Figur 30  

Indstillingen MIX LEVEL AUDIBLE (MIX 
NIVEAU LYD) advarer, når den er aktiveret, 
operatøren med en tone, ´når der er en tilstand 
med lav mix, eller hvis der mangler mix. 
Følgende skærm vises, når denne indstilling 
vælges. (Se figur 31). 

 
 

MIX LEVEL AUDIBLE 
ENABLED 

> Enable 
 Disable 
 

 
Figur 31  

Deaktiver funktionen med den hørbare tone ved 
at vælge symbolet med OP-pilen for at flytte 
pilen til “Disable” (Deaktiver). Vælg SEL-
symbolet (VÆLG) for at gemme den nye 
indstilling og vende tilbage til Manager's Menu 
(menuen Manager). Ikonerne på kontrolpanelet 
for Lav mix og Mix mangler oplyses, 
efterhånden som mix-niveauet i beholderen 
falder, men tonen er deaktiveret. 

Skærmen FAULT DESCRIPTION 
(FEJLBESKRIVELSE) viser fejl, der blev 
detekteret af kontrollen, og giver manageren 
mulighed for at fjerne dem fra systemet. Fejl 
vises på den anden og/eller tredje linje. (Se 
figur 32). 

 

FAULT DESCRIPTION 
L: Beater Overload 
R: Beater Overload 
 
 

 
Figur 32  

Hvis du trykker på SEL-symbolet (VÆLG), 
vises den næste fejl, eller du bringes tilbage til 
Manager’s Menu (menuen Manager), hvis der 
ikke eksisterer fejl. Hvis du trykker på SEL-
symbolet, når der vises fejl, fjernes korrigerede 
fejl, når du vender tilbage til Manager’s Menu 
(menuen Manager). Tryk på Menu-symbolet for 
at vende tilbage til Manager’s Menu (menuen 
Manager). 
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Skærmen FAULT HISTORY (FEJLHISTORIK) 
viser en historik med de sidste 100 fejl. 
Sidenumre vises i øverste højre hjørne. Side 1 
indeholder den seneste fejl. Brug pil-
symbolerne til at flytte gennem historiksiderne. 
Dato og tid for hændelsen vises på den anden 
linje. Den tredje linje viser årsagen til fejlen.  
(Se figur 33). 

 
 
FAULT HISTORY   1 
  02/27/11                                                      12:58 
  HPCO COMPRESSOR 
> Exit 
 

 

Figur 33  

Skærmen LOCKOUT HISTORY 
(SPÆRRINGSHISTORIK) viser en historik med 
de sidste 100 spærringer, 
børsterengøringsdatoer, osv. (Se figur 34.) 

 
 
LOCKOUT HISTORY 
02/27/11                   12:58 
< HPR THERM FAIL 
> Exit 

 

Figur 34  

Brug pil-symbolerne til at flytte frem eller tilbage 
for at få hver skærm vist. Følgende liste angiver 
de forskellige meddelelser, der kan vises. Tryk 
på SEL-symbolet (VÆLG) for at vende tilbage 
til Manager’s Menu (menuen Manager). 

Fejl, der forekommer i AUTO- eller 
Standby-tilstand 

L - R HPR Therm Fail (V - H BEH term fejl)- 
Fejl i beholderens termistor. Kontakt service. 

L - R BRL Therm Fail (V - H CYL term fejl)- 
Fejl i cylinderens termistor. Kontakt service. 

L - R HPR>59F (15C) (V - BEH>59F (15C)) – 
Temperaturen på mix i hopperen overskred 
59_F (15_C). 

L - R BRL>59F (15C) (V - H CYL>59F (15C)) – 
Temperaturen på mix i frysecylinderen 
overskred 59_F (15_C). 

L - R HPR>45F (7C) AFTER 1 HR (V - H 
BEH>45F (7C) eFTER 1 T) – Temperaturen på 
mix i beholderen var over 45_F (7_C) i mere 
end én time. 

L - R BRL>45F (7C) AFTER 1 HR (V - H 
CYL>45F (7C) EFTER 1 T) – Temperaturen på 
mix i frysecylinderen var over 45_F (7_C) i 
mere end én time. 

L - R HPR>41F (5C) AFTER 4 HR (V - H 
BEH>41F (5C) EFTER 4 T) – Temperaturen på 
mix i beholderen var over 41_F (5_C) i mere 
end fire timer. 

L - R BRL>41F (5C) AFTER 4 HR (V - H 
CYL>41F (5C) EFTER 4 T) – Temperaturen på 
mix i frysecylinderen var over 41_F (5_C) i 
mere end fire timer. 

L - R HPR>41F (5C) AFTER PF (V - H 
BEH>41F (5C) EFTER SS) – Temperaturen på 
mix i beholderen var over 41_F (5_C) i mere 
end fire timer efter strømsvigt. 

L - R BRL>41F (5C) AFTER PF (V - H 
CYL>41F (5C) EFTER SS) – Temperaturen på 
mix i frysecylinderen var over 41_F (5_C) i 
mere end fire timer efter strømsvigt. 

Bemærk:  Henvis til de lokale sundhedslove 
mht. temperaturanbefalinger for procedurer, der 
skal følges, hvis disse fejlskærme vises. 
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Der vises SYSTEMINFORMATION på tre 
forskellige skærme. Den første skærm 
indeholder den kontrol- og softwareversion, der 
er installeret på maskinen. (Se figur 35). 

 
 
 SOFTWARE VERSION 
   C723 CONTROL UVC4 
   VERSION V00.00.000 
 > Next 
 

 

Figur 35  

Tryk på SEL-symbolet (VÆLG) for at flytte til 
den næste skærm med systeminformation, som 
indeholder softwarens sprogversion. (Se figur 
36). 

 
 
 Language 
 V3.00 English  
 
 > Next 

 
 

Figur 36  

Tryk på SEL-symbolet (VÆLG) for at flytte til 
den tredje skærm, som indeholder 
materialelisten for modellen og maskinens 
serienummer.  Tryk på SEL-symbolet (VÆLG) 
igen for at vende tilbage til Manager’s Menu 
(menuen Manager). (Se figur 37). 
 

 
 B.O.M. C700000000 
 S/N K0000000 
 
 > Next 

 
 

Figur 37  

Skærmen CURRENT CONDITIONS 
(AKTUELLE FORHOLD) viser den aktuelle 
viskositet samt beholder- og 
cylindertemperaturer. Tryk på SEL- eller 
MENU-symbolet (VÆLG eller MENU) for at 
vende tilbage til Manager’s Menu (menuen 
Manager). (Se figur 38). 
 

 
VISC    0.0   0.0 
HOPPER  41.0 41.0 
BARREL  41.0 41.0 
 
 

 
Figur 38  

Skærmen NET SERVICE PIN (NET SERVICE 
PIN) giver manageren mulighed for at etablere 
en netværkstilslutning for køkkener på et 
netværk. (Se figur 39). 
 

  
NET SERVICE PIN 
   ARE YOU SURE? 
   Yes 
> No 
 

 
Figur 39  

Brug pil-symbolerne til at flytte pilen op eller 
ned. Hvis du trykker på SEL-symbolet (VÆLG) 
med pilen ved siden af “No” (Nej), bringes du 
tilbage til Manager's Menu (menuen Manager). 
Hvis du trykker på SEL-symbolet (VÆLG) med 
pilen ved siden af “Yes” (Ja), etableres der 
forbindelse til netværket, hvis der er et 
gateway-kort tilsluttet. 

Bemærk: Hvis “Yes” (Ja) vælges, kan det tage 
nogle få minutter at rydde hukommelsen og 
indlæse standardindstillingerne. Skærmen viser 
muligvis “COMMUNICATIONS FAILURE” 
(KOMMUNIKATIONSFEJL) i denne tidsperiode. 
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Afsnit 6     Driftsprocedurer 
Model C723 er en softicemaskine af medium 
kapacitet. Mix lagres i beholdere. Mix flyder 
efter tyngdekraft gennem et tilførselsrør over i 
frysecylinderne. Enheden er udstyret med en 
dør med tre tude og to frysecylindre med en 
kapacitet på 2,7 liter (2,8 quart). 

Bemærk:  Nogle enheder er udstyret med en 
fabriksmonteret omrører. For disse enheder 
skal omrørerinstruktionerne observeres. 

Instruktionerne starter på det tidspunkt, hvor vi 
går ind i forretningen om morgenen og finder 
delene demonterede og lagt frem til at lufttørre 
efter rengøring den foregående aften. 

Disse åbningsprocedurer viser, hvordan delene 
monteres i fryseren og desinficeres, og hvordan 
fryseren primes med frisk mix under 
forberedelse på at servere den første portion. 

Hvis det er første gang, du demonterer 
maskinen, eller har brug for oplysninger om, 
hvordan du når dette startpunkt i 
instruktionerne, skal du se “Demontering” på 
side 34. 

Montering 

Bemærk:  Ved smøring af dele skal et 
godkendt smøremiddel af madvarekvalitet 
anvendes (eksempel: Taylor Lube). 

 SØRG FOR, AT 
AFBRYDERKONTAKTEN ER I POSITIONEN 
“FRA”! Hvis ikke disse retningslinjer følges, kan 
det resultere i alvorlig personskade pga. farlige 
dele i bevægelse. 

Trin 1 
Smør rillen på piskerens drivaksel. 

Trin 2 
Skub støvletætningen på piskerens drivaksel 
over den lille ende af drivakslen, og sæt den i 
indgreb med rillen på akslen. 

Trin 3 
Smør den indvendige del af støvletætningen 
grundigt med smøremiddel. Smør også den 
flade ende af støvletætningen, som kommer i 
kontakt med det bageste leje. 

Trin 4 
Smør et jævnt lag smøremiddel på akslen.  
Smør IKKE sekskantsenden. 

 

Figur 40  

Bemærk:  Den midterste del af støvletætningen 
skal være konveks eller række ud fra tætningen 
for at sikre, at mix ikke lækker ud af bagsiden af 
frysecylinderen. Hvis den midterste del af 
støvletætningen er konkav eller rækker ind i 
midten af tætningen, skal tætningen vendes 
indefra og ud. 

 
Figur 41  



 

Model C723 26 Driftsprocedurer 

Trin 5 
Sæt piskerens drivaksel ind gennem det 
bageste leje i frysecylinderen, og sæt 
sekskantsenden i fast indgreb i drivkoblingen. 

 
Figur 42  

 VÆR YDERST FORSIGTIG ved 
håndtering af piskersamlingen. Skraberbladene 
er meget skarpe og kan forårsage skade. 

Trin 6 
Kontroller skraberbladene inden montering af 
piskersamlingen. Hvis de er i god stand, skal et 
af skraberbladene skubbes ind under krogen på 
forsiden af piskeren. Vikl bladet rundt om 
piskeren, følg spiralen, og skub bladet ned på 
spiralen under omvikling. Skub bladet under 
krogen på bagsiden af piskeren. 

 
Figur 43  

Gentag dette trin for det andet skraberblad. 

Trin 7 
Hold piskeren sikkert, og skub den cirka en 
tredjedel ind i frysecylingeren. Kig ind i 
frysecylinderen, og tilpas hullet i bagsiden af 
piskeren med de flade dele i enden af 
drivakslen. 

 

Figur 44  

Trin 8 
Skub piskeren resten af vejen ind i 
frysecylinderen og over enden af drivakslen. 
Piskeren skal sidde tæt til, men ikke så tæt, at 
piskeren ikke kan drejes en lille smule for at 
sætte drivakslen i indgreb. 

Trin 9 
Sørg for, at piskersamlingen er i position over 
drivakslen. Drej piskeren en lille smule for at 
være sikker på, at piskeren sidder rigtigt. Når 
piskeren er i position, vil den ikke stikke ud forbi 
den forreste side af frysecylinderen. 

Trin 10 
Gentag disse trin for den anden side af 
maskinen. 

Trin 11 
Fryserdøren monteres ved at placere 
dørpakningerne i rillerne på bagsiden af 
fryserdøren. Skub de forreste lejer over 
pladestiverne. Flangekanterne skal vende mod 
døren. Smør IKKE pakningerne eller lejerne. 
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Trin 12 
Skub de to o-ringe ind i rillerne på hver 
primprop. Smør et jævnt lag Taylor Lube på o-
ringene og akslerne. 

 

Figur 45  

Trin 13 
Sæt primpropperne ind i hullerne i toppen af 
fryserdøren, og tryk ned. 

 

Figur 46  

Trin 14 
Fryserdøren monteres ved at sætte 
pladestiverne ind gennem piskerne i 
frysecylinderne. 

 
Figur 47  

Trin 15 
Installer håndskruerne med døren siddende på 
frysersømmene. Brug de lange håndskruer på 
toppen og de korte håndskruer i bunden. Stram 
dem ligeligt i et mønster på kryds og tværs for 
at sikre, at døren sidder tæt. 

 
Figur 48  
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Trin 16 
Skub de tre o-ringe ind i rillerne i hver standard 
aftapningsventil. Skub H-ringen og o-ringen ind 
i rillerne i den midterste aftapningsventil. Smør 
H-ringen og o-ringene. 

 
Figur 49  

Trin 17 
Smør indersiden af fryserdørens tude, øverste 
og nederste. 

 
Figur 50  

Trin 18 
Isæt aftapningsventilerne fra bunden, indtil rillen 
i aftapningsventilerne kan ses. 

 

Figur 51  

Trin 19 
Skub aftapningshåndtagenes gaffel ind i rillen i 
aftapningsventilerne, start fra højre.  

 

Figur 52  
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Trin 20 
Skub drejestiften ind gennem hvert 
aftapningshåndtag, efterhånden som de sættes 
ind i aftapningsventilerne. 

 

Figur 53  

Bemærk:  Denne fryser kommer med tre 
justerbare  aftapningshåndtag for at opnå 
portionskontrol, hvilket giver et bedre og 
konsekvent produkt og hjælper med at 
kontrollere omkostninger. Aftapningshåndtaget 
skal justeres til en aftapningshastighed på 142 
g til 213 g (5 til 7-1/2 oz) produkt efter vægt pr. 
10 sekunder. 

Flowhastigheden ØGES ved at dreje 
justeringsskruen MED URET. Drej 
justeringsskruen MOD URET for at MINDSKE 
flowhastigheden. 

Trin 21 
Snap designdækslerne over bunden af 
dørtudene. 

 
Figur 54  

Trin 22 
Skub drypskålen ind i hullet i frontpanelet. 

 
Figur 55  

Trin 23 
Monter den forreste drypbakke og 
stænkskærmen under dørtudene. 

 
Figur 56  

Trin 24 
Skub to o-ringe på den ene ende af 
tilførselsrøret. Skub to o-ringe på den anden 
ende af tilførselsrøret. 

 
Figur 57  
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Trin 25 
Skub den lille o-ring ind i rillen i luftåbningen. 
Smør ikke o-ringen. 

 

Figur 58  

Bemærk:  Sørg for, at hullet i luftåbningen er 
rent og ikke tilstoppet. Hvis hullet i luftåbningen 
bliver tilstoppet, skal det udrenses med sæbe 
og varmt vand. Gør ikke hullet i luftåbningen 
større. 

Trin  26 
Monter luftåbningen i hullet i toppen af 
tilførselsrøret (enden af tilførselsrøret uden det 
lille hul i siden). 

 

Figur 59  

Trin 27 
Læg tilførselsrøret (med luftåbning monteret) og 
omrører (kun enheder med fabriksmonteret 
omrører) i bunden af mixbeholderen til 
desinfektion. 

Trin 28 
Gentag trin 24 til og med 27 for den anden side 
af maskinen. 

Desinfektion 

Trin 1 
Klargør en godkendt 100 PPM 
desinfektionsopløsning (eksempler: 9,5 liter [2-
1/2 gal.] Kay-5R  
eller 7,6 liter [2 gal.] Stera-SheenR). BRUG 
VARMT VAND OG FØLG FABRIKANTENS 
SPECIFIKATIONER. 

Trin 2 
Hæld desinfektionsopløsningen over alle dele i 
bunden af mixbeholderen, og lad den flyde ind i 
frysecylinderen. 

 
Figur 60  

Bemærk:  Du har lige desinficeret 
mixbeholderen og delene. Sørg derfor for, at 
dine hænder er rene og desinficerede, inden du 
fortsætter til næste trin. 

Trin 3 
Vær specielt omhyggelig med at børste-rengøre 
mixniveauregistreringssonden i bunden af 
beholderen, mixbeholderen, mixindløbshullet, 
mixtilførselsrøret og omrøreren (kun enheder 
med fabriksmonteret omrører), mens 
opløsningen flyder ind i frysecylinderen. 

 
Figur 61  
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Trin 4 
Klargør en anden spand med godkendt 100 
PPM desinfektionsopløsning (eksempler: 9,5 
liter [2-1/2 gal.] Kay-5R eller 7,6 liter [2 gal.] 
Stera-SheenR). BRUG VARMT VAND OG 
FØLG FABRIKANTENS SPECIFIKATIONER. 

Trin 5 
Hæld desinfektionsopløsningen over i 
mixbeholderen. 

Trin 6 
Børst beholderens blottede sider. 

Trin 7 
Sæt afbryderkontakten i positionen TIL. 

Trin 8 
Tryk på VASK-symbolet . Dette resulterer i 
omrøring af desinfektionsopløsningen i 
frysecylinderen. Der vises et fem minutters 
nedtællingsur på kontrollen for at angive, 
hvornår de fem minutter er gået. Fortsæt til 
næste trin efter de fem minutter. 

Trin 9 
Med en tom spand under dørtudene skal 
primproppen hæves. 

Trin 10 
Når en jævn strøm desinfektionsmiddel flyder 
fra primproppens åbning i bunden af 
fryserdøren, åbnes aftapningsventilen. Åbn den 
midterste aftapningsventil et kort øjeblik for at 
desinficere den midterste dørtud. Tap resten af 
desinfektionsopløsningen. 

Trin 11 
Tryk på VASK-symbolet , og luk 
aftapningsventilen, når desinfektionsmidlet 
holder op med at flyde fra dørtuden. 

Bemærk: Sørg for, at dine hænder er rene og 
desinficerede, inden du fortsætter til næste trin. 

Trin 12 
Smør o-ringene i enden af tilførselsrøret med 
det lille hul på siden. Stil tilførselsrøret i hjørnet 
af beholderen. 

Trin 13 
Kun enheder med fabriksmonteret omrører: 
Sæt omrøreren på huset til omrørerdrivakslen. 

 
Figur 62  

Bemærk:  Hvis omrøreren holder op med at 
dreje under normal drift, skal omrøreren tages 
af huset til omrørerdrivakslen med 
desinficerede hænder, og børst den ren med 
desinfektionsopløsning. Sæt omrøreren tilbage 
på huset til omrørerdrivakslen. 

Trin 14 
Gentag disse trin for den anden side af 
maskinen. 

Priming 

Bemærk:  Brug kun FRISK MIX ved priming af 
fryseren. 

Trin 1 
Sæt en tom mixspand under dørtudene. Hæld, 
med primproppen i op-position, 9,5 liter (2-1/2 
gallon) FRISK mix over i mixbeholderen, og lad 
den flyde ind i frysecylinderen.  

Trin 2 
Åbn aftapningsventilen for at fjerne 
desinfektionsopløsningen. Luk 
aftapningsventilen, når kun frisk mix flyder. 

Trin 3 
Når en jævn strøm mix begynder at flyde fra 
primproppens åbning i bunden af fryserdøren, 
skubbes primproppen ned. 

Bemærk: Sørg for, at dine hænder er rene og 
desinficerede, inden du fortsætter til næste trin. 
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Trin 4 
Når mix holder op med at boble ned i 
frysecylinderen, monteres enden af 
tilførselsrøret med hullet i mixindløbshullet i 
mixbeholderen. Sørg for, at luftåbningen er 
monteret i tilførselsrøret. 

Trin 5 
Vælg AUTO-symbolet . 

Trin 6 
Fyld beholderen med frisk mix, og sæt dækslet 
til mixbeholderen på plads. 

Trin 7 
Gentag disse trin for den anden side af 
maskinen. 

Manuel rengøring med børste 
DISSE PROCEDURER SKAL FORETAGES 
DAGLIGT! 
 

 

Ved demontering af Model C723 er der brug for 
følgende: 

 To rengørings- og desinfektionsspande 

 Desinfektionsopløsning/rengøringsmidd
el 

 Nødvendige børster (følger med 
fryseren) 

 Engangsklude 

Tapning af produkt fra 
frysecylinderen 

Trin 1 
Fjern beholderdækslet, tilførselsrøret og 
omrøren (kun enheder med fabriksmonteret 
omrører). Bring dem til vasken til rengøring. 

Trin 2 
Sæt en spand under dørtudene, tryk på VASK-
symbolet , og åbn aftapningsventilen. 

Trin 3 
Hvis lokale sundhedslove tillader brug af 
genkørselsprodukt, sæt en desinficeret NSF-
godkendt kontrolbeholder af rustfrit stål under 
dørtuden. Tryk på VASK-tasten, og åbn 
aftapningsventilen. Tap det resterende produkt 
fra frysecylinderen og mixbeholderen. Når 
produktet holder op med at flyde, tryk på VASK-
tasten, og luk aftapningsventilen. Sæt det 
desinficerede låg på beholderen med 
genkørselsprodukt, og sæt den i kølerummet.  

VIGTIGT. Bakteriecyklussen skal brydes hver 
7. dag. På en bestemt ugedag kør mixen ved 
en så lav effekt som muligt, og kasser den efter 
lukketid. Dette bryder gentagelsescyklussen, og 
reducerer muligheden for et højt bakterie- og 
koliformtal. 

Bemærk:  Hvis lokale sundhedslove IKKE 
tillader brug af genkørselsprodukt, skal 
produktet kasseres. Følg instruktionerne i 
forrige trin med en enkelt undtagelse. Tap 
produktet over i en mixspand, og kasser mixen. 
 

 
Trin 4 
Gentag disse trin for den anden side af 
maskinen. 

OVERHOLD ALTID LOKALE SUNDHEDSLOVE.

OVERHOLD ALTID LOKALE SUNDHEDSLOVE.
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Skylning 

Trin 1 
Hæld 7,6 liter (2 gallon) koldt, rent vand over i 
mixbeholderen. Skrub mixbeholderen, 
mixniveauregistreringssonden og ydersiden af 
huset til omrørerdrivakslen (kun enheder med 
fabriksmonteret omrører) med den hvide 
beholderbørste. Børst mixindløbshullet rent 
med den dobbeltsidige børste. 

 
Figur 63  

Bemærk:  Børst ikke mixindløbshullet rent, 
mens maskinen er i VASK-tilstanden. 

Trin 2 
Med en mixspand under dørtuden, hæv 
primproppen, og tryk på VASK-symbolet . 

Trin 3 
Når en jævn strøm skyllevand flyder fra 
primproppens åbning over i bunden af 
fryserdøren, åbnes aftapningsventilen. Tap alt 
vand fra dørtuden. Luk aftapningsventilen, og 
tryk på VASK-symbolet  for at annullere 
VASK-tilstanden. 

Trin 4 
Gentag denne procedure med rent, varmt vand, 
indtil det afladede vand er klart. 

Trin 5 
Gentag disse trin for den anden side af 
maskinen. 

Beholderrengøring 

Bemærk:  Hvis ikke disse trin følges, vil det 
resultere i ophobning af mælkesten. 

Trin 1 
Klargør en godkendt 100 PPM 
rengøringsopløsning (eksempler: 9,5 liter [2-1/2 
gal.] Kay-5R  
eller 7,6 liter [2 gal.] Stera-SheenR). BRUG 
VARMT VAND OG FØLG FABRIKANTENS 
SPECIFIKATIONER. 

Trin 2 
Skub primproppen ned. Hæld 
rengøringsopløsningen over i beholderen, og 
lad den flyde ind i frysecylinderen. 

Trin 3 
Skrub mixbeholderen, 
mixniveauregistreringssonden og ydersiden af 
huset til omrørerdrivakslen (kun enheder med 
fabriksmonteret omrører) med den hvide 
beholderbørste. Børst mixindløbshullet rent 
med den dobbeltsidige børste. 

Bemærk:  Børst ikke mixindløbshullet rent, 
mens maskinen er i VASK-tilstanden. 

Trin 4 
Tryk på VASK-symbolet . Dette bringer 
rengøringsopløsningen i frysecylinderen i 
kontakt med alle områder af frysecylinderen. 

Trin 5 
Sæt en tom spand under dørtudene, og hæv 
primproppen. 

Trin 6 
Når en jævn strøm rengøringsopløsning flyder 
fra primproppens åbning over i bunden af 
fryserdøren, åbnes aftapningsventilen. Aftap 
hele opløsningen. 

Trin 7 
Tryk på VASK-symbolet , og annuller VASK-
tilstanden, når rengøringsopløsningen holder op 
med at flyde fra dørtuden. 

Trin 8 
Gentag disse trin på den anden side af 
maskinen. 
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Demontering 

 SØRG FOR, AT 
AFBRYDERKONTAKTEN ER I POSITIONEN 
“FRA”! Hvis ikke disse retningslinjer følges, kan 
det resultere i alvorlig personskade pga. farlige 
dele i bevægelse. 

Trin  1 
Fra frysecylinderen fjernes håndskruerne, 
fryserdøren, piskeren og skraberbladene samt 
drivakslen. 

Trin 2 
Fjern skraberbladene fra piskersamlingen. 

Trin 3 
Fjern drivakseltætningen fra drivakslen. 

Trin 4 
Fjern fryserdørens pakning, lejet fortil, 
drejestiften, aftapningshåndtaget, 
aftapningsventilen, primpropperne og 
designdækslerne. Fjern de tre o-ringe fra 
aftapningsventilen. 

Trin 5 
Gentag disse trin på den anden side af 
maskinen. 

Trin 6 
Fjern den forreste drypbakke, stænkskærmen 
og drypskålen. Bring dem til vasken til 
rengøring. 

 
Figur 64  

Bemærk:  Hvis drypskålen fyldes med en stor 
mængde mix, er det et tegn på, at drivakslens 
tætning(er) eller o-ring(e) skal udskiftes eller 
smøres korrekt. 

Rengøring med børste 

Trin 1 
Klargør en godkendt 100 PPM 
rengøringsopløsning (eksempler: 9,5 liter [2-1/2 
gal.] Kay-5R  
eller 7,6 liter [2 gal.] Stera-SheenR). BRUG 
VARMT VAND OG FØLG FABRIKANTENS 
SPECIFIKATIONER. Sørg for, at alle de 
børster, der fulgte med fryseren, er tilgængelige 
til rengøring med børste. 

Trin 2 
Børst alle demonterede dele rene i 
rengøringsopløsningen, idet det sikres, at alt 
smøremiddel og mixhinde fjernes. Sørg for, at 
børste alle overflader og huller, især hullerne i 
fryserdøren. 

Trin 3 
Skyl alle dele med rent, varmt vand. Anbring 
delene på en ren, tør overflade for at lufttørre 
natten over. 

Trin 4 
Tag en lille smule rengøringsopløsning med 
tilbage til fryseren. Rengør det bageste leje bag 
på frysecylinderen med den sorte børste. 

 

Figur 65  

Trin 5 
Gentag disse trin på den anden side af 
maskinen. 

Trin 6 
Tør alle fryserens ydre overflader af med en 
ren, desinficeret klud. 
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Afsnit 7     Vigtigt: Tjekliste til operatør 
Under rengøring og desinfektion 

 

 

Rengørings- og desinfektionsskemaer 
reguleres af staten eller de kommunale eller 
lokale myndigheder, og de skal følges 
henholdsvist. Hvis enheden har en “Standby-
tilstand”, må den ikke bruges i stedet for 
korrekte rengørings- og 
desinfektionsprocedurer og -hyppigheder 
fremsat af gældende sundhedsmyndigheder. 
Følgende kontrolpunkter skal understreges 
under rengørings- og desinfektionsfunktioner. 

 RENGØRING OG DESINFEKTION 
SKAL FORETAGES DAGLIGT. 

Fejlfinding mht. bakterietal 

 1. Maskinen skal rengøres og desinficeres 
regelmæssigt, inklusive komplet 
demontering og rengøring med børste. 

 2. Brug alle vedlagte børster for grundig 
rengøring. Børsterne er specielt udformet 
til at nå alle mixpassager. 

 3. Børsten med hvide børstehår skal bruges 
ved rengøring af mixindløbshullet, som 
rækker ud fra mixbeholderen og ned til 
bagsiden af frysecylinderen. 

 4. Børsten med sorte børstehår skal bruges 
til grundig rengøring af det bageste leje, 
som findes på bagsiden af 
frysecylinderen. Sørg for, at der er rigelig 
med rengøringsopløsning på børsten. 

 5. HVIS LOKALE SUNDHEDSLOVE 
TILLADER BRUG AF 
GENKØRSELSPRODUKT, sørg for, at 
mixgenkørslen opbevares i en 
desinficeret, tildækket beholder af rustfrit 
stål, og at den bruges den følgende dag. 
Prim IKKE maskinen med 
genkørselsprodukt. Når 
genkørselsprodukt anvendes, skal skum 
afskummes og kasseres. Bland 
genkørselsproduktet med frisk mix i 
forholdet 50/50 på dage med drift. 

 6. Bakteriecyklussen skal brydes hver 7. 
dag. På en bestemt ugedag kør mixen 
ved en så lav effekt som muligt, og kasser 
den efter lukketid. Dette bryder 
gentagelsescyklussen, og reducerer 
muligheden for et højt bakterie- og 
koliformtal. 

 7. Rengørings- og desinfektionsopløsninger 
skal forberedes på rette vis. Læs og følg 
etiketteringsinstruktionerne omhyggeligt. 
En opløsning, der er for stærk, kan 
beskadige delene. En opløsning, der er 
for svag, vil ikke rengøre og desinficere 
tilstrækkeligt. 

 8. Temperaturen på mixen i mixbeholderen 
og kølerummet skal være lavere end 
4,4_C (40_F). 

Regelmæssige 
vedligeholdelsestjek 

 1. Udskift skraberblade med hak eller skade. 
Før montering af piskersamlingen skal det 
sikres, at skraberbladene er sat rigtigt på 
spiralen. 

 2. Efterse det bageste leje for tegn på slid 
(slemt afløb af mix i den bageste 
drypskål) og sørg for, at det er korrekt 
rengjort. 

 3. Hold det bageste leje og hun-
sekskantsdrivmuffen rene og fri for 
smøremiddel og mixaflejringer med en 
skruetrækker og klud. 

OVERHOLD ALTID LOKALE SUNDHEDSLOVE.
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 4. Kasser o-ringe og tætninger, hvis de er 
slidte, revet i stykker eller sidder for løst, 
og udskift dem med nye. 

 5. Følg alle smøringsprocedurer som 
angivet under “Montering”. 

 6. Hvis din maskine er luftkølet, skal 
kondensatorerne efterses for ophobning 
af snavs og fnug. Tilsmudsede 
kondensatorer vil reducere maskinens 
effektivitet og kapacitet. Kondensatorer 
skal rengøres månedligt med en blød 
børste. Brug aldrig skruetrækkere eller 
andre metalsonder til at rengøre mellem 
finner. 
Bemærk: For maskiner udstyret med et 
luftfilter er det nødvendigt at støvsuge 
filtrene månedligt. 

Forsigtig: Den elektriske strøm 
skal altid frakobles før rengøring af 
kondensatoren. Hvis ikke disse 
retningslinjer følges, kan det resultere i død 
ved elektrisk stød. 

 7. Hvis maskinen er vandkølet, skal 
vandslangerne efterses for knæk eller 
lækager. Der kan forekomme knæk, når 
maskinen flyttes frem og tilbage for 
rengørings- eller vedligeholdelsesformål. 
Svækkede eller revnede vandslanger bør 
kun udskiftes af en autoriseret Taylor-
tekniker. 

Vinteroplagring 

Hvis forretningen skal lukkes i 
vintermånederne, er det vigtigt at beskytte 
fryseren ved at tage visse forholdsregler, især 
hvis bygningen er udsat for frostvejr. 

Kobl fryseren fra netstrømmen for at forhindre 
elektrisk skade. 

På vandkølede frysere skal vandforsyningen 
frakobles. Aflast trykket på fjederen i 
vandventilen. Brug lufttryk på udløbssiden til at 
blæse evt. resterend vand ud af kondensatoren. 
Dette er yderst vigtigt. Hvis denne procedure 
ikke følges, kan det forårsage alvorlig og dyr 
skade på afkølingssystemet. 

Den lokale Taylor-forhandler kan foretage 
denne vinteroplagringsservice. 

Pak aftagelige fryserdele, som f.eks. piskeren, 
bladene, drivakslen og fryserdøren, ind og 
opbevar dem beskyttet og tørt. Gummilister og 
pakninger kan beskyttes ved at pakke dem ind i 
fugtbestandigt papir. Alle dele skal rengøres 
grundigt for tørret mix eller smøremiddel, hvilket 
tiltrækker mus og andre skadedyr. 

Det anbefales, at en autoriseret servicetekniker 
foretager aftapningsproceduren ved 
vinteroplagring for at sikre, at alt vand er blevet 
fjernet. Dette beskytter imod frysning og 
bristning af komponenterne. 
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Afsnit 8     Fejlfindingsguide 

 

PROBLEM ÅRSAG TIL PROBLEM AFHJÆLPNING SIDE 
HENV. 

1. Der dispenseres ikke 
produkt. 

 a. Lav mixbeholdning. 
Indikatoren MIX 
MANGLER lyser. 

 a. Tilsæt mix til 
mixbeholderen. Vend 
tilbage til AUTO-tilstand. 

 32  

 b. Afbryderkontakten er i 
positionen FRA. 

 b. Flyt afbryderkontakten til 
TIL, og vælg AUTO. 

 31 

 c. Maskinen er ikke i AUTO-
tilstand. 

 c. Vælg AUTO, og lad 
maskinen afbryde, inden 
der tappes produkt. 

 32 

 d. Piskemotoren går ud ved 
nulstilling. Meddelelsen 
BEATER OVERLOAD 
(OVERBELASTNING AF 
PISKER) vises. 

 d. Sluk for maskinen. Tryk på 
nulstillingsknappen. 
Genstart maskinen i 
AUTO. 

- - - 

 e. Tilfrysning i 
mixindløbshullet.  

 e. Ring til en autoriseret 
servicetekniker. 

- - - 

 f. Tilførselsrøret er ikke 
korrekt monteret. 

 f. Sørg for, at tilførlsesrøret 
er korrekt monteret. 

 32 

2. Produktet er for blødt.  a. Aftapningshastigheden er 
for hurtig. 

 a. Juster til en 
aftapningshastighed på 
142 g til 213 g (5 til 7-1/2 
oz) produkt efter vægt pr. 
10 sekunder. 

 29 

3. Produktet er for tykt.  a. Frysecylinderen er ikke 
primet korrekt. 

 a. Tøm frysecylinderen, og 
prim maskinen igen. 

 31 

 b. Viskositetskontrollen er 
indstillet til en for kold 
temperatur. 

 b. Ring til en autoriseret 
servicetekniker. 

- - - 

 c. Tilfrysning i 
mixindløbshullet.  

 c. Ring til en autoriseret 
servicetekniker. 

- - - 
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PROBLEM ÅRSAG TIL PROBLEM AFHJÆLPNING SIDE 
HENV. 

4. Mixen i beholderen er for 
varm. 

 a. Beholderdækslet er ikke i 
position. 

 a. Rengør og desinficer 
beholderdækslet, og sæt 
det på plads. 

 32 

 b. Beholdertemperaturen er 
uden for justering. 

 b. Ring til en autoriseret 
servicetekniker. 

- - - 

 c. Omrøreren er ikke 
monteret (kun enheder 
med fabriksmonteret 
omrører). 

 c. Rengør og desinficer 
omrøreren, og monter den. 

 31 

5. Mixen i beholderen er for 
kold. 

 a. Beholdertemperaturen er 
uden for justering. 

 a. Ring til en autoriseret 
servicetekniker. 

- - - 

6. Sonderne for Lav mix og 
Mangler mix virker ikke. 

 a. Ophobning af mælkesten i 
beholderen. 

 a. Rengør beholderne 
grundigt. 

 34 

7. Produktansamling på 
toppen af fryserdøren.  

 a. Den øverste o-ring på 
aftapningsventilen er smurt 
forkert eller slidt. 

 a. Smør o-ringen korrekt, 
eller udskift den. 

 28  

8. Slemt afløb af mix i 
bunden af dørtuden. 

 a. Den nederste o-ring på 
aftapningsventilen er smurt 
forkert eller slidt. 

 a. Smør o-ringen korrekt, 
eller udskift den. 

 28  

9. Slemt afløb af mix over i 
drypskålen. 

 a. Tætningen på drivakslen 
er forkert smurt eller slidt. 

 a. Smør tætningen korrekt 
eller udskift den. 

 25 

 b. Tætningen er monteret 
omvendt på drivakslen. 

 b. Monter korrekt.  25  

 c. Utilstrækkeligt 
smøremiddel på 
drivakslen. 

 c. Smør korrekt.  25 

 d. Drivakslen og 
piskersamlingen arbejder 
sig fremad. 

 d. Ring til en autoriseret 
servicetekniker. 

- - - 

 e. Slidt bagleje.  e. Ring til en autoriseret 
servicetekniker. 

- - - 

 f. Gearkassen flugter ikke.  f. Ring til en autoriseret 
servicetekniker. 

- - - 
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PROBLEM ÅRSAG TIL PROBLEM AFHJÆLPNING SIDE 
HENV. 

10. Drivakslen sidder fast i 
drivkoblingen. 

 a. Ophobning af mix og 
smøremiddel i 
drivkoblingen. 

 a. Børst det bageste 
lejeområde rent 
regelmæssigt. 

 34 

 b. Afrundede hjørner på 
drivakslen, drivkoblingen 
eller begge. 

 b. Ring til en autoriseret 
servicetekniker. 

- - - 

 c. Gearkassen flugter ikke.  c. Ring til en autoriseret 
servicetekniker. 

- - - 

11. Frysecylinderens vægge 
er furede. 

 a. Det forreste leje mangler 
eller er slidt. 

 a. Monter eller udskift det 
forreste leje. 

 26 

 b. Ødelagt pladestiver i 
fryserdør. 

 b. Udskift fryserdøren.  27 

 c. Piskersamlingen er bøjet.  c. Udskift piskersamlingen.  27 

 d. Gearkassen flugter ikke.  d. Ring til en autoriseret 
servicetekniker. 

- - - 

12. Produktet afgiver en 
smæklyd under aftapning. 

 a. Aftapningshastigheden er 
for hurtig. 

 a. Juster til en 
aftapningshastighed på 
142 g til 213 g (5 til 7-1/2 
oz) produkt efter vægt pr. 
10 sekunder. 

 29 

 b. Frysecylinderen er ikke 
primet korrekt. 

 b. Tøm frysecylinderen, og 
prim maskinen igen. 

 31 

13. Ingen funktioner på 
kontrolpanelet, når 
afbryderkontakten er TIL. 

 a. Maskinen er koblet fra 
strømmen. 

 a. Sæt stikket i en 
stikkontakt. 

- - - 

 b. Kredsløbsafbryderen er 
FRA, eller en sikring er 
sprunget. 

 b. TÆND for 
kredsløbsafbryderen, eller 
udskift sikringen. 

- - - 
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Afsnit 9     Skema for udskiftning af reservedele 
 

BESKRIVELSE AF DEL HVER 3. MÅNED HVER 6. MÅNED ÅRLIGT 

Skraberblad X   

Drivaksel, tætning X   

Fryserdør, pakning X   

Forreste leje X   

Aftapningsventil, o-ring X   

Aftapningsventil, tætning X   

Primprop, o-ring X   

Mixtilførselsrør, o-ring X   

Designdæksel X   

Børste med hvide børstehår, 3” x 7”  Efterse og udskift 
om nødvendigt 

Minimum 

Børste med hvide børstehår, 1” x 2” 

 

 Efterse og udskift 
om nødvendigt 

Minimum 

Børste med sorte børstehår, 1” x 2”  Efterse og udskift 
om nødvendigt 

Minimum 

Dobbelsidig børste  Efterse og udskift 
om nødvendigt 

Minimum 
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Afsnit 10     Garantiforklaring 

Klasse 103 dele 

Garantien for nye Klasse 103 udstyrsdele er ét 
år fra den originale installationsdato for 
enheden med en garanti for reservedele på tre 
måneder. 

Klasse 212 dele 

Garantien for nye Klasse 212 udstyrsdele er to 
år fra den originale installationsdato for 
enheden med en garanti for reservedele på tolv 
måneder. 

Klasse 512 dele 

Garantien for nye Klasse 512 udstyrsdele er 
fem år fra den originale installationsdato for 
enheden med en garanti for reservedele på tolv 
måneder. 

Klasse 000 dele 

Klasse 000 dele anses for at være slitagedele – 
ingen garanti. 

Klasse *** dele 

Se garantiforklaringen på bagsiden af 
kvitteringskortet. 

FORSIGTIG: Garantien gælder kun, hvis delene er godkendte Taylor-dele, købt hos en 
autoriseret Taylor-forhandler, og hvis påkrævet servicearbejde foretages af en autoriseret 
Taylor-servicetekniker. 

Taylor forbeholder sig retten til at afslå garantikrav for udstyr eller dele, hvis ikke-godkendte 
dele eller kølemiddel er installeret i maskinen, hvis der er foretaget modifikationer udover det, 
som er anbefalet af fabrikken, eller hvis det fastslås, at fejlen forekom som et resultat af 
forsømmelse eller misbrug. 
 


