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Temizleme fonksiyonu
Pompa fonksiyonu *
Home tuşu
Isıtma fonksiyonu *
Soğutma fonksiyonu *
OK tuşlu yön tuşları
Karıştırıcı fonksiyonu
Pastörizasyon fonksiyonu *
Far
Sürüş hızı ayarı *
12V pil şarj durumu
Aktüel dozaj miktarı
24V pil şarj durumu *
Saat

Aktüel depo ısısı
* İsteğe bağlı bileşen(ler)
Bu fonksiyonları kullanabilmek için, Milchtaxi (süt
taksisi) elektrik beslemesine bağlanmış olmalıdır.

Aşağıdaki açıklamalar, fonksiyonlar hakkında size sadece kabaca bir ﬁkir verir. Kişilere zarar gelmesini ve cihazda hasar
oluşmasını önlemek için lütfen çalıştırmadan önce cihaz beraberindeki kullanım kılavuzunu okuyun!

Çalıştırmadan önce
Kullandığınız prizle bağlantı kablosunun muntazam bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. Şebeke bağlantı bilgilerini altta solda paslanmaz
çelikten çıkıntının üzerindeki tip levhasında bulabilirsiniz.
Milchtaxi (süt taksisi) pili tam şarj edilmiş ve fabrikasında kontrolden geçirilmiştir. Ancak, depolama ve nakliye süresince pil kısmen
boşalabilir. Ana ekrandan pil(ler)in şarj durumunu kontrol edin ve gerekirse ilk kullanımdan önce Milchtaxi'yi (süt taksisi) kontrolden
geçirilmiş olan elektrik beslemesine bağlayın.

Home tuşu
Home tuşu ile menüye girebilir ve bu menüden tekrar çıkabilirsiniz. Menü, 683 şifresi ile istenmeyen değişiklikler yapılmasına karşı
korumalıdır. Bunu girmek için aşağıdaki gibi işlem yapın:  /  ok tuşlarıyla işaretli alana rakamı girin.  /  ok tuşlarıyla alanlar
arasında geçiş yapabilirsiniz. Giriş işlemini tamamlamak için OK tuşuna basın.

Dozaj miktarı kalibrasyonu
Milchtaxi (süt taksisi) ön kalibrasyonludur. Bu ayarlarda uyarlama yapmak için Home tuşu üzerinden ana menüye ve buradan da "Pompa"
menü noktasına gelin. "Kalibrasyon" alt menüsüne tıklayın ve ekrandaki talimatları uygulayın. Bu sırada dozaj kolunu ve toplama kabını bir
sonraki besleme yüksekliğinde tutun. Kalibrasyon ve dozajlama yükseklikleri arasındaki farklar hassas olmayan dozajlamalara yol açar.
Ayrıca bk.: Kullanım kılavuzu "Milchtaxi ayarları"  "Pompa"

Dozaj miktarının ayarlanması ve uyarlanması
Dozaj miktarlarında uyarlama yapmak için Home tuşu üzerinden ana menüye ve buradan da "Pompa" menü noktasına gelin. Ardından "Dozaj
kademeleri" alt menüsünü seçin. Yön tuşlarının  /  tuşları üzerinden önceden ayarlanmış olan 6 dozaj miktarını seçebilirsiniz. Bu ayarlarda
uyarlama yapmak veya kendi dozaj kademelerinizi eklemek için Home tuşu üzerinden ana menüye ve buradan da "Pompa" menü noktasına
gelin. "Dozaj kademeleri" alt menüsünü tıklayın.  /  ok tuşları ve OK tuşu ile istenen kademeyi seçebilirsiniz. Seçilen değer yanıp sönmeye
başlar.  /  ok tuşlarıyla bu değeri değiştirebilir ve bu değişikliği OK tuşu ile onaylayabilirsiniz.
Ayrıca bk.: Kullanım kılavuzu "Milchtaxi ayarları"  "Pompa"

Sütün dozajlanması
Pompa tuşu ile pompa, kesintisiz açılır veya kapatılır. Ekranda görüntülenen süt miktarını itme kolunun sol tarafındaki dozaj tuşu ile
dozajlayabilirsiniz. Alternatif olarak uzaktan kumandadaki dozaj tuşunu da kullanabilirsiniz (bu sadece "uzaktan kumandalı dozaj
kolu" seçeneği ile mümkündür).

Isıtma hedef ısısının ayarlanması
Isıtıcıyı kontrol panelindeki bu tuş üzerinden açtıktan sonra, aktüel depo ısısının üzerinde hedef ısı görünür. Bunu  /  ile değiştirebilirsiniz. Değişikliği OK tuşu ile onaylayabilirsiniz. Isıtıcı aktif durumda ise bu, tuştaki kırmızı LED ile gösterilir.

Süt ikâmesinin (MAT) karıştırılması
Milchtaxi'ye (süt taksisi) istenen miktarda su katın ve MAT'ı üretici bilgileri doğrultusunda ilâve edin. Gerekirse üreticinin karıştırma
ısısı ve konsantrasyona ilişkin bilgilerini dikkate alın. Milchtaxi'nin (süt taksisi) kapağını kapatın ve karıştırıcı tuşundan alt karıştırıcıyı çalıştırın. Daha iyi bir karıştırma neticesi elde edebilmek için karıştırıcı kesintisiz değil, aralıklarla çalışır.
MAT yeterince çözüldüğünde karıştırıcıyı karıştırıcı tuşundan tekrar kapatın. Alt karıştırıcı aktif durumda ise bu, tuştaki kırmızı LED
ile gösterilir. Karıştırma esnasında ekranda, otomatik kapatmaya kadar olan süre geri sayım olarak görüntülenir.
Ayrıca bk.: Kullanım kılavuzu "Milchtaxi ayarları"  "Karıştırma"

Manuel pastörizasyon
İstenen miktarda sütü Milchtaxi'ye (süt taksisi) doldurmanızdan sonra, soğuk su beslemesini "COLD IN" hortum kaplinine ve çıkış
hortumunu da bağlantı plakasının "COLD OUT" kaplinine takın. Soğuk su beslemesinin açık olmasına dikkat edin. Süt hortumunu
kaba dolayarak dozaj kolunu depodaki manşona sabitleyin. Sabitleme halkasının yukarı pozisyonda olmasına mutlaka dikkat edin.
Manuel pastörizasyon tuşundan pastörizasyonu başlatın. Pastörizasyon esnasında ana ekran pastörizasyon görünümüne geçer.
Aktüel depo ısısının üzerinde hedef ısı görünür. Pastörizasyon süresinin dolmasından sonra soğutucu otomatikman devreye girer ve sütü
istediğiniz besleme ısısına kadar soğutur. Bu ısıyı "Ayarlar" - "Pastörizasyon" menüsü altında uyarlayabilirsiniz. Soğutma esnasında hedef
ısı aktüel depo ısısının altında görünür. Pastörizasyon esnasında hem alt karıştırıcı hem de ısıtıcı, otomatikman aralıklarla çalışırlar. Bu, ilgili
tuştaki kırmızı LED ile gösterilir.
Ayrıca bk.: Kullanım kılavuzu "Süt pastörizasyonu"  "Manuel pastörizasyon"

Otomatik başlatma
Manuel ısıtma ve pastörizasyonun yanı sıra 6 farklı ısıtma veya pastörizasyon programı (zamanlayıcı) belirleyebilirsiniz. Bu programlar daha
sonra belirlenen saatlerde otomatikman başlarlar. Isıtma, pastörizasyon veya ısıl işlem için otomatik başlatma ayarı yapmak isterseniz,
Home tuşundan ana menüye ve oradan da "Zamanlayıcı" menü noktasına gelin.
Ayrıca bk.: Kullanım kılavuzu "Milchtaxi ayarları"  "Zamanlayıcı"

Soğutma
Bu tuşla soğutma fonksiyonunu başlatırsınız. Burada da soğuk su beslemesini bağlamayı unutmayın (bk. bu kılavuzda "Manuel
pastörizasyon" bölümü). Ana ekran şimdi soğutma ekranına geçer. Ekranın sol tarafında depodaki aktüel ısı ve alt tarafta hedef ısı
görüntülenir. Hedef ısıyı soğutma sırasında  /  tuşlarıyla uyarlayabilirsiniz ("Isıtma için hedef ısının ayarlanması"). Ekranın ortasında stilize bir soğutma göstergesi yer alır. Ayarlanan ısıya ulaşıldığında Milchtaxi soğutma işlemini sonlandırır.
Süt tekrar ayarlanan ısının üzerine çıkarsa Milchtaxi (süt taksisi) otomatikman soğutma işlemini sürdürür. Soğutma sırasında alt karıştırıcı
sütü periyodik olarak karıştırır. Bu sayede Milchtaxi (süt taksisi) daha iyi bir soğutma performansına ulaşır. Soğutma işlemi, kontrol düğmesinin yanındaki kırmızı LED ile gösterilir.

Milchtaxi'nin (süt taksisi) temizlenmesi
Milchtaxi her besleme sonrasında temizlenmelidir. Bunun için depoyu tamamen boşaltın ve süt hortumunu da boşaltmak için
dozaj kolundaki çekvalﬁ açın. Temizlerken deponun zeminindeki büyük ﬁltreyi çıkarmayı ve gerekirse elle temizlemeyi unutmayın.
Milchtaxi'nin (süt taksisi) otomatik temizleme fonksiyonunu kullanmak için, üretici bilgileri doğrultusunda depoya su (dolum seviyesinin yakl. % 20'si oranında) ve temizleme maddesi ekleyin ve süt hortumunu kaba dolayın. Dozaj kolunu depodaki manşona
sabitleyin. Sabitleme halkasının yukarı pozisyonda olmasına mutlaka dikkat edin. İşlemi temizlik tuşuyla başlatın.
Ayrıca bk.: Kullanım kılavuzu "Milchtaxi ayarları"  "Temizlik"
Temizleme işleminden sonra Milchtaxi'de (süt taksisi) temizlik maddesi kalmaması için Milchtaxi'yi (süt taksisi) ve süt hortumunu
duru suyla çalkalayın. Zeminde muhtemel tüm kalıntıların temizlenmiş olmasına dikkat edin. Milchtaxi'yi (süt taksisi) daha sonra
bir fırçayla elle de temizlemenizi tavsiye ederiz. Bunu yaparken cihaza monte parçaların (mesela ısı sensörü) hasar görmemesine
dikkat edin.

Far
Milchtaxi'nin (süt taksisi) farını yandaki tuşla açabilir ve kapatabilirsiniz. Kapatmayı unutmanız halinde far, pilin bitmemesi için
azami açık kalma süresinin dolmasından sonra tekrar kapanır.

Ayrıca bkz: Kullanım kılavuzu "Milchtaxi ayarları"  "Temel ayarlar"

