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Rengöringsfunktion
Pumpfunktion *
Hemknapp
Uppvärmningsfunktion (*)
Kylfunktion *
Styrkors med OK-knapp
Omrörarfunktion
Pastöriseringsfunktion *
Körbelysning
Omkoppling körhastighet *
12 V-batteriets laddningsnivå
Aktuell doseringsmängd
24 V-batteriets laddningsnivå *
Klocka

Aktuell tanktemperatur
* Tillvalskomponent(er)
För att dessa funktioner ska kunna användas måste
din mjölktaxi vara ansluten till strömförsörjningen.

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

Innan du använder apparaten 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 nätanslutningen.
Batteriet för din mjölktaxi är helt laddat och har kontrollerats på fabriken. Under lagringen och transporten kan batteriet emellertid
till viss del urladdas. Kontrollera därför först batteriets (eller batteriernas) laddningsnivå på huvudskärmbilden och anslut eventuellt mjölktaxin till strömförsörjningen, som du först ska ha kontrollerat, innan du använder mjölktaxin första gången.

Hemknapp
Hemknappen används för att gå till och lämna menyn. Menyn skyddas av lösenordet 683 mot oavsiktliga ändringar. Mata in
lösenordet på följande sätt: Mata in siffrorna med pilknapparna / i det markerade fältet. Växla mellan fälten med pilknapparna
/. Tryck på OK-knappen för att avsluta inmatningen.

Kalibrera doseringsmängder
Mjölktaxin är förkalibrerad. Om du vill ändra dessa inställningar går du till huvudmenyn med hemknappen och öppnar menyalternativet
”Pump”. Välj undermenyn ”Kalibrera” och följ anvisningarna på displayen. Håll doseringsarmen och uppsamlingskärlet på den kommande
utfodringshöjden. Avvikelser mellan kalibrerings- och doseringshöjden leder till oprecisa doseringar.
Se även: bruksanvisningen ”Inställningar i mjölktaxin”  ”Pump”

Ställa in och anpassa doseringsmängder
Om du vill anpassa doseringsmängderna går du till huvudmenyn med hemknappen och öppnar menyalternativet ”Pump”. Därefter väljer du
menyalternativet ”Doseringsnivåer”. Med hjälp av /-knapparna på styrkorset kan du välja mellan sex förinställda doseringsmängder. För
att anpassa dessa inställningar eller för att lägga till egna doseringsnivåer, går du till huvudmenyn med hemknappen och öppnar alternativet
”Pump”. Välj undermenyn ”Doseringsnivåer”. Med pilknapparna / och OK-knappen kan du väljs önskat steg. Värdet som du har valt börjar
blinka. Med pilknapparna / kan du ändra värdet och bekräfta dem med OK-knappen.
Se även: bruksanvisningen ”Inställningar i mjölktaxin”  ”Pump”

Dosera mjölken
Med pumpknappen slår du på resp. stänger av pumpen permanent. Med doseringsknappen till vänster på skjuthandtaget doseras
den mjölkmängd som visas på displayen. Alternativt kan du också använda doseringsknappen på fjärrkontrollen (detta alternativ
förutsätter att du har tillvalet ”Doseringsarm med fjärrkontroll”).

Ställa in måltemperaturen för uppvärmning
När uppvärmningen kopplats till via den här knappen på kontrollpanelen visas måltemperaturen ovanför den aktuella temperaturen i tanken. Denna temperatur kan ändras med /. Bekräfta sedan ändringen med OK-knappen. När uppvärmningen är aktiv
indikeras detta genom en röd lysdiod på knappen.

Röra ut mjölkersättning
Tillsätt önskad mängd vatten i mjölktaxin och tillsätt sedan mjölkersättning enligt tillverkarens speciﬁkation. I förekommande fall
ska tillverkarens speciﬁkation för blandningstemperatur och koncentration beaktas. Stäng locket till mjölktaxin och starta omrörarverket i botten med omrörarknappen. Omrörarverket går inte hela tiden utan i intervaller för att ge bättre resultat.
När mjölkersättningen är tillräckligt upplöst kopplas omrörarverket igen med knappen för omrörarverket från igen. När omrörarverket i botten är aktivt indikeras detta genom att en röd lysdiod i knappen lyser. Under omrörningen räknas den återstående drifttiden till
automatisk frånkoppling ned på displayen.
Se även: Bruksanvisningen ”Inställningar i mjölktaxin”  ”Omrörning”

Manuell pastörisering
När önskad mjölkmängd fyllts på i mjölktaxin ska kallvattenförsörjningen anslutas till slangkopplingen ”COLD IN”. Avloppsslangen
ansluts till kopplingen ”COLD OUT” på anslutningsplattan. Kontrollera att kallvattenförsörjningen är öppen. Fäst mjölkslangen på
behållaren och sätt fast doseringsarmen i fästmuffen på tanken. Kontrollera att låsringen är i övre läget. Nu startar du pastöriseringen
med knappen för manuell pastörisering. Medan pastöriseringen pågår växlar huvudskärmbilden till pastöriseringsvyn. Ovanför
den aktuella tanktemperaturen visas måltemperaturen. När pastöriseringen är klar kopplas kylningen till automatiskt och mjölken kyls till
vald utfodringstemperatur. Dessa inställningar kan anpassas i menyn ”Inställningar” – ”Pastörisering”. Vid kylning står måltemperaturen
nedanför den aktuella tanktemperaturen. Under pastöriseringen är både omrörarverket i botten och uppvärmningen automatiskt i drift i
intervaller. Detta indikeras genom en röd lysdiod på aktuell knapp.
Se även: Bruksanvisningen ”Pastörisering av mjölk”  ”Manuell pastörisering”

Automatisk start
Utöver manuell uppvärmning och pastörisering kan upp till sex olika uppvärmnings- och pastöriseringsprogram (timer) skapas. Då startar
dessa program automatiskt den tid som du har ställt in. Gå till huvudmenyn med hemknappen och öppna menyalternativet ”Timer” för att
ställa in automatisk start för uppvärmning, pastörisering eller värmebehandling.
Se även: Bruksanvisningen ”Inställningar i mjölktaxin”  ”Timer”

Kylning
Med denna knapp startar du funktionen kylning. Kontrollera anslutningen till kallvattenförsörjningen (se avsnittet ”Manuell pastörisering” i den här bruksanvisningen). Huvudskärmbilden växlar nu till kylskärmbilden På vänstra sidan av skärmbilden visas den
aktuella temperaturen i tanken och nedtill visas måltemperaturen. Medan kylning pågår kan måltemperaturen anpassas med
knapparna  /  (på motsvarande sätt som ”Inställning av måltemperaturen vid uppvärmning”). I mitten av skärmbilden visas en
stiliserad kylindikator. När den inställda temperaturen nåtts avslutar mjölktaxin kylningen.
Om mjölken blir varmare än den inställda temperaturen igen kopplas kylningen till automatiskt. När kylningen är aktiv rör omrörarverket i
botten om mjölken med regelbundet intervall. Detta ger bättre kyleffekt. När kylningen är aktiv indikeras detta genom en röd lysdiod bredvid
manöverknappen.

Rengöring av mjölktaxin
Efter varje utfodring ska mjölktaxin rengöras. Vid rengöring ska tanken tömmas helt och backventilen på doseringsarmen öppnas
så att även mjölkslangen kan tömmas. Vid rengöring ska grovﬁltret i tankens botten tas bort och vid behov rengöras manuellt. För
att kunna använda mjölktaxins automatiska rengöringsfunktion fyller du på vatten (ca 20 % av max. påfyllningsnivå) och rengöringsmedel i tanken enligt tillverkarens speciﬁkation och lägger mjölkslangen kring behållaren. Fäst doseringsarmen i fästmuffen
på tanken. Du måste kontrollera att låsringen är i övre läget. Starta sekvensen med rengöringsknappen.
Se även: Bruksanvisningen ”Inställningar i mjölktaxin”  ”Rengöring”
Spola mjölktaxin och mjölkslangen med rent vatten efter rengöringen så att det inte ﬁnns kvar några rester av rengöringsmedel
i mjölktaxin. Se också till att alla rester som kan ﬁnnas kvar på botten avlägsnas. Vi rekommenderar att mjölktaxin rengörs med
borste. Var försiktig så att inga komponenter (till exempel temperatursensorn) tar skada.

Körbelysning
Mjölktaxins körbelysning kan tändas och släckas med knappen intill. Om du glömmer att stänga av körbelysningen stängs den av
efter den maximala tillkopplingstiden för att skydda batteriet.

Se även: Bruksanvisningen ”Inställningar i mjölktaxin”  ”Grundinställningar”

