SVENSKA

Kort bruksanvisning MTX 3.0
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Knapparna på panelen
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Rengöringsfunktion
Pumpfunktion (*)
Home-knapp
Värmefunktion (*)
Kylfunktion (*)
Manöverknappar med OK-knapp
Omrörarfunktion
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Viktigt
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Manuell pastörisering (*)
Körljus (*)
Omkoppling körhastighet (*)
Laddningsstatus 24V batteri (*)
Aktuell doseringsmängd
Laddningsstatus 12V batteri
Klocka
Aktuell tanktemperatur

(*) Tillval
För att kunna använda dessa funktioner måste din
mjölktaxi vara ansluten till strömförsörjningen.

Beskrivningen nedan är endast en allmän funktionsbeskrivning. För att förhindra personskador eller att maskinen tar
skada är det viktigt att du noga läser igenom bruksanvisningen som följer med maskinen innan du börjar använda den!

Innan du använder maskinen första gången
Kontrollera att eluttaget och anslutningskabeln är anslutna på föreskrivet sätt. På märkskylten nere till vänster på påbyggnaden i
rostfritt stål står uppgifterna för anslutningen.
Batteriet för din mjölktaxi är helt laddat och har kontrollerats på fabriken. Under lagringen och transporten kan batteriet emellertid
urladdas till viss del. Kontrollera därför först batteriets (batteriernas) laddningsstatus på huvudskärmen och anslut din mjölktaxi om det
behövs till strömförsörjningen, som du först ska ha kontrollerat enligt instruktionen ovan, innan du använder mjölktaxin första gången.

Home-knapp
Med Home-knappen kommer du till manöver- och servicemenyn och med den kan du också lämna denna meny. Menyn är skyddad mot oavsiktliga ändringar med lösenordet 683. För att skriva in lösenordet gör du så här: Ställ in sifferföljden med pilknapparna  /  i den markerade rutan. Med pilknapparna  /  kan du växla mellan rutorna. För att avsluta denna funktion trycker
du på OK-knappen.

Kalibrera doseringsmängden
Mjölktaxin är förkalibrerad. För att anpassa dessa inställningar går du med Home-knappen till huvudmenyn och där går du till huvudpunkten “Pump“. Välj nu “Kalibrera“ och följ instruktionerna på skärmen.
För mer information se bruksanvisningen kapitel “Huvudmeny Grundinställningar“ underkapitel “Pump“.

Ställa in och anpassa doseringsmängder
Med  / -knapparna kan du välja bland de 6 förinställda doseringsmängder som står till förfogande. För att anpassa dessa inställningar
eller för att lägga till egna doseringssteg går du med Home-knappen till huvudmenyn och där går du till huvudpunkten “Pump“. Här väljer
du underpunkten “Doseringssteg“. Nu kan du välja det önskade doseringssteget med pilknapparna  /  och OK-knappen. Värdet som
du har valt börjar blinka. Du kan nu ändra värdet med pilknapparna  /  och sedan bekräfta ändringen med OK-knappen.
För mer information se bruksanvisningen kapitel “Huvudmeny Grundinställningar“ underkapitel “Pump“.

Dosera mjölken
Med pumpknappen sätter du på resp. stänger av pumpen helt. Med doseringsknappen till vänster på skjutreglaget utdoserar
du mjölkmängden som visas på displayen. Som alternativ kan du också använda doseringsknappen på fjärrstyrningen (detta
alternativ förutsätter att du har tillvalet “doseringsarm med fjärrstyrning “).

Ställa in måltemperaturen för uppvärmning
När du har tillkopplat värmen med denna knapp på manöverpanelen visas måltemperaturen ovanför den aktuella tanktemperaturen. Den kan du ändra den med pilknapparna  / . Ändringen bekräftar du sedan med OK-knappen. Att värmen är aktiv ser
du på att en röd LED tänds vid knappen.

Röra om mjölkersättningen (MES)
Tillsätt önskad mängd vatten till mjölktaxin och tillsätt sedan MES enligt tillverkarens uppgifter. Observera i förekommande fall
tillverkarens uppgifter vad det gäller blandningstemperaturen och koncentrationen. Stäng locket på mjölktaxin och starta bottenomröraren med omrörarknappen. Omröraren går inte hela tiden utan i intervaller för att ge ännu bättre resultat.
När MES är tillräckligt upplöst frånkopplar du omröraren igen med omrörarknappen. Att bottenomröraren är aktiv ser du på att
en röd LED tänds vid knappen.

Manuell pastörisering
När du har fyllt på önskad mjölkmängd i mjölktaxin ansluter du kallvattenförsörjningen till slangkopplingen “COLD IN“ och
utloppsslangen till slangkopplingen “COLD Out“ på anslutningsplåten. Observera att kallvattenförsörjningen ska vara öppen.
Lägg mjölkslangen kring behållaren och fäst doseringsarmen i fästmuffen på tanken. Här är det mycket viktigt att låsmekanismen befinner sig i det övre läget. Nu startar du pastöriseringen med knappen för manuell pastörisering. Medan pastöriseringen
pågår växlar huvudskärmen till en pastöriseringsbild. Ovanför den aktuella tanktemperaturen visas måltemperaturen. När hålltiden har löpt
ut tillkopplas kylningen automatiskt och kyler mjölken till den utfodringstemperatur som du har valt. Vid kylningen står måltemperaturen
nedanför den aktuella tanktemperaturen. Medan pastöriseringen pågår är både bottenomröraren och värmen automatiskt i drift i intervaller. Det ser du på att en röd LED är tänds vid respektive knapp. För mer information se bruksanvisningen kapitel “Pastörisera mjölk“
underkapitel “Manuell pastörisering“.

Automatisk start
Vid sidan om manuell värme och manuell pastörisering kan du också ställa in upp till 6 olika värme- och pastöriseringsprogram (Timer). Då
startar dessa program automatiskt den tid som du har ställt in. För att ställa in en automatisk start för uppvärmning, pastörisering eller en
värmebehandling går du med Home-knappen till huvudmenyn och där till huvudpunkten “Timer“.
För mer information se bruksanvisningen kapitel “Huvudmeny Grundinställningar“ underkapitel “Timer“.

Kylning
Med denna knapp startar du funktionen kylning. Tänk även här på anslutningen av kylvatten (se avsnitt “Manuell pastörisering“
i denna anvisning). Nu växlar huvudskärmen till kylbildskärmen. Till vänster på skärmen ser du den aktuella temperaturen i tanken. I mitten på skärmen visas en stiliserad kylindikering. När den inställda temperaturen uppnås aktiveras mjölktaxins
kylning automatiskt om mjölken har blivit varmare igen än den inställda temperaturen. När kylningen är aktiv rör bottenomröraren om mjölken i regelbundna intervaller. Detta ger en ännu bättre kyleffekt. Att kylningen är aktiv ser du på att en röd LED tänds bredvid
manöverknappen.

Rengöra mjölktaxin
Mjölktaxin ska rengöras efter varje utfodring. För att rengöra den tömmer du först tanken helt och öppnar sedan backventilen för
att också tömma mjölkslangen. Observera att du också ska ta ur grovfiltret i botten på tanken och att rengöra det för hand som
det behövs. För att kunna använda mjölktaxins automatiska rengöringsfunktion fyller du på vatten (ca 20 % av max. påfyllningsnivå) och rengöringsmedel i tanken enligt tillverkarens uppgifter och lägger mjölkslangen kring behållaren. Fäst doseringsarmen
i fästmuffen på tanken. Här är det mycket viktigt att låsmekanismen befinner sig i det övre läget. Starta nu rengöringen med rengöringsknappen. För parameterinställningen se bruksanvisningen kapitel “Huvudmeny Grundinställningar“ underkapitel “Rengöring“.
Spola både mjölktaxin och mjölkslangen med rent vatten efter rengöringen så att det inte finns några rengöringsmedelsrester
kvar. Se också till att avlägsna alla eventuella rester som kan finnas kvar på botten. Vi rekommenderar att till sist också rengöra
mjölktaxin för hand med en borste. Var försiktig när du gör det så att inga komponenter (till exempel temperatursensorn) tar
skada.

Körljus
Körljuset på mjölktaxin till- respektive frånkopplar du med knappen du ser här intill. Om du någon gång skulle ha glömt att släcka
ljuset så frånkopplas det automatiskt när den maximala tillkopplingstiden har löpt ut för att skona batteriet. För mer information
se bruksanvisningen kapitel “Huvudmeny Grundinställningar“.

