Laguna slushmaskin
Brukerveiledning og teknisk håndbok

Brukerveiledning og teknisk håndbok for Sencotel slushmaskin

SAMSVARSERKLÆRING
Produsenten (Sencotel, s.l.) bekrefter under sitt eneansvar at produktet er i samsvar med
bestemmelsene i rådsdirektiv (Council Directive) 89/392/EEC som modifisert i rådsdirektiv 91/368/ECC
og 93/44/ECC. Kopi av samsvarserklæringen finnes i maskinens medfølgende engelske brukermanual.

FORORD
Denne håndbok utgis av Laguna Produkter AS uten videre ansvarsforpliktelse. Forbedringer og
endringer i denne håndboken på grunn av typografiske feil, ufullstendig informasjon eller forbedringer av
maskinen kan foretas når som helst og uten varsel. Slike endringer vil imidlertid bli tatt med i nye utgaver
av håndboken.
Ikke under noen omstendigheter er Laguna Produkter AS ansvarlige for tap eller spesifikke, vilkårlige,
påførte eller indirekte skader uansett årsak. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, tap/skade som
følge av feil bruk av maskinen og tap/skade som følge av manglende etterfølgelse av anbefalinger gitt i
denne håndboken.

INSTALLERING
1. Fjern forpakningen og plasser maskinen på ønsket sted. Pass på at det er tilstrekkelig plass rundt
maskinen for ventilasjon. Ingen andre maskiner må befinne seg nærmere enn 25 cm.
NB! Forpakningen er ikke et leketøy og bør oppbevares utilgjengelig for barn. Plastposer kan
forårsake kvelning. Forpakningen er 100% resirkulerbar og skal kildesorteres.
2. Rengjør maskinen i henhold til kapitlene om vask og desinfisering.
3. Før maskinen kobles til strømnettet må det kontrolleres at maskinens spesifikasjoner samsvarer
med det aktuelle strømnettet. Maskinens elektriske spesifikasjoner (volt og frekvens) finnes i
maskinens bryterpanel. Jordet kontakt må benyttes. Finnes ingen jordet kontakt tilgjengelig må
elektriker kontaktes før maskinen kan tas i bruk.
4. Les brukerveiledningen før du slår på maskinen.
NB!

Maskinens utvendige beskyttende paneler må under ingen omstendighet fjernes uten at
maskinen først kobles fra strømnettet. Dersom maskinen har vært i drift bør maskinen slås av
minimum 20 minutter før paneler fjernes for å gi maskinens komponenter tid til å kjøle seg ned.
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BRUKERVEILEDNING
MASKINENS KONTROLLPANEL
Maskinens kontrollpanel er integrert i høyre sidedeksel.
Kontrollpanelet består av følgende elementer:
Hovedstrøm
Posisjon “O”
Posisjon ”I”

Hovedstrøm avslått.
Hovedstrøm på.

Lys i topplokk
Posisjon “O”
Posisjon ”I”

Venstre

Lys avslått.
Lys på.

Rotasjon
Posisjon “O”
Posisjon ”I”
Programvelger
Posisjon ”I”
Posisjon “O”
Posisjon ”II”

Rørespiral stanset.
Rørespiral aktiv.

/

Midtre

Høyre

Kjøleprogram (nattstilling)
Vaskeprogram.
Fryseprogram (Slush)

Kompressor indikatorlampe
Den grønne indikatorlampen lyser når
kompressoren arbeider.

Temperatur display viser temperatur i kammeret

For detaljer om timer se side 15
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DEMONTERING, VASK & DESINFISERING
Alle maskinens deler som er i kontakt med næringsmidler må vaskes og desinfiseres jevnlig.
Hvor ofte vask og desinfisering må gjennomføres avhenger av en rekke lokale forhold, så som
vannkvalitet, maskinens plassering i forhold til potensielle forurensingskilder og personalets
personlige hygiene, og det er derfor viktig at det lokale Mattilsynet konsulteres før maskinen
tas i bruk. Som hovedregel sier vi at for slush produkter som eksempelvis BrainCooler® bør
vask og desinfisering gjennomføres minst hver fjortende dag.
Hvorfor må maskinens deler desinfiseres? Når essensen tas ut av sin originale forseglede emballasje,
blandes med vann og helles opp i maskinens kammer, er det mulig for luftbårne bakterier og andre
mikroorganismer å forurense produktet. Over litt tid vil dette kunne påvirke smakens kvalitet og i verste
fall vil det kunne utgjøre en helsefare. Jevnlig vask og desinfisering med godkjent desinfeksjonsmiddel
(eksempelvis SUMA D10) vil motvirke dette. Det er meget viktig at instruksjonene følges nøye.
FORBEREDELSE TIL VASK OG DESINFISERING. Tips for å minimalisere svinn og tapt salg:
1. Legg vask og desinfisering av maskinen til en salgsmessig rolig tid på dagen. Det aller beste er å
utføre jobben før eller etter ordinær åpningstid.
2. La mengden produkt i kammeret ”kjøres ned” til minimalt nivå ved å selge uten å etterfylle i en
periode før vask og desinfisering igangsettes. Den minimale mengde gjenværende produkt MÅ
kastes (tømmes til sluk) for at desinfiseringen skal ha noen effekt. Ved minimalt nivå kan det
være vanskelig å få tappet ut gjenværende produkt (som skal kastes) pga svært tykk konsistens.
Fyll gjerne varmt vann i kammeret før tømming slik at produktet renner raskere ut.
3. Etter vask og desinfisering vil produktet være frosset til slush etter ca 1½ time (fulle kammer).
Vask og desinfisering bør utføres på et kammer av gangen. På denne måten har man alltid et eller
flere komplette kammer som man kan se nærmere på dersom man har problemer med å få satt
delene riktig sammen etter vask.

1 SLÅ AV MASKINEN

1.1. Slå av maskinen ved å trykke på
hovedbryteren (A).
Dersom kun et kammer skal rengjøres,
eksempelvis ved bytte av smak, kan aktiviteten
i kun det aktuelle kammeret stanses ved å
trykke på aktuell velger for rotasjon. Maskinen
kan da forbli påslått og produkt kan selges fra
de resterende aktive kamrene.
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2 DEMONTERING AV TOPPLOKK

2.1. Trekk lyskontakten (A) ut av støpselet (B).

2.2. Vipp lokket opp i front og løft det ut/opp av
det bakre festet (C).

3 V ASK AV TOPPLOKK

3.1. Vask innsiden av topplokkets bunn (A),
vask den utvendige delen (B).
VIKTIG: Topplokket må ikke dyppes i vann eller
holdes under rennende vann ettersom det
inneholder elektriske komponenter.
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4 DEMONTERING OG VASK AV DRYPPEKAR

4.1. Fjern risten (A). Koble dryppekaret (B) fra
vinduene (C) ved å presse det litt opp før det
kan trekkes forsiktig ut.

4.2. Plasser risten (A) tilbake i dryppekaret (B).
Før knektene på baksiden av dryppekaret inn i
vinduene (C) og press forsiktig ned.

5 DEMONTERING OG V ASK AV TAPPEKRAN

5.1. For å frigjøre tappekranen fra kammeret;
press låsetappene ut til siden (1) og skyv hele
tappekranen opp (2).

5.2. For mer grundig rengjøring anbefaler vi at
tappekranen demonteres fullstendig. Pass på at
gummipakningene ikke skades. Spisse eller
skarpe hjelpemidler må ikke brukes. For
demontering av pakningene samt vask og
smøring av disse; se avsnitt 9, 10, 14 og 15.
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6 DEMONTERING OG VASK AV KAMMER

6.1. Løft kammeret noen millimeter opp i front i
henhold til pil 1 slik at vannsamlerens kant (A)
kommer fri av hakket (B). Trekk så kammeret
bestemt men forsiktig mot deg i henhold til pil 2.

6.2. Vask kammeret grundig både innvendig
og utvendig. Bruk myk svamp eller fille.
Oppvaskbørste gir riper i kammeret.
NB! Bruk ikke varmere vann enn 50ºC.

Kammeret kan ofte sitte svært godt fast i
kammerpakningen (C). Ta tak under
kammerets frontvegg med begge hender og
press kammeret ut med hjelp av tomlene
plassert mot vannsamlerens kant (A).

7 DEMONTERING OG VASK AV RØRESPIRAL

7.1. Trekk rørespiralen (A) bestemt men
forsiktig ut fra frysesylinderen (B) og fjern
akselpakningen (C) forsiktig fra akselkoblingen
(D) i rørespiralens hode.

7.2. Vask rørespiralen og akselkoblingen (E).
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8 V ASK AV FRYSESYLINDER

8.1. Fjern kammerpakningen (A) ved å trekke
den forsiktig ut fra frysesylinderen (B). Spisse
eller skarpe hjelpemidler må ikke brukes da
kammerpakningen lett vil få skader.

8.2. Vask frysesylindere (B), dreneringshull
(C) og selve vannsamleren (D).

9 DEMONTERING AV STEMPELPAKNINGER

Spesialpakningen vil normalt sitte godt da det
oppstår vakuum i hullet innenfor pakningen. Spisse
eller skarpe hjelpemidler må ikke brukes da
pakningene lett vil få skader.
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10 V ASK AV STEMPEL OG P AKNINGER

10.1. Tørk bort rester av smørefett med papir.

10.2. Vask kammerpakningen (C),
stempelpakningen (E) og akselpakningen (F). Vær
ekstra nøye med kammerpakningens lameller.
Bruk gjerne en oppvaskkost. Spisse eller skarpe
hjelpemidler må ikke brukes da pakningene lett vil
få skader. Tørk og se at pakningen er hel.

11 MONTERING AV KAMMERPAKNING

11.1. Plasser kammerpakningen (A) tilbake i
posisjon innerst på frysesylinderen (B) ved å
strekke og presse den forsiktig på plass. Skal
være litt stram. Bruk begge hendene og begynn
underst og jobb deg opp.
Det er svært viktig at kammerpakningen sitter
korrekt montert da innholdet i kammeret (inntil
ca 12 liter) i motsatt fall vil lekke ut.
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12 MONTERING AV RØRESPIRAL

12.1. Smør akselpakningen (A). Påfør en liten
mengde næringsmiddelgodkjent smørefett (B)
på innsiden av akselpakningen. Smørefettet
fordeles jevnt.
Riktig smøring av akselpakningen er svært
viktig da manglende smøring vil føre til at
kammerets innhold lekker ut (svinn & søl).

12.2. Plasser pakningen (C) i akselkoblingen
(D) i rørespiralens hode. Plasser rørespiralen (E)
utenpå frysesylinderen (F) og skyv hodet (G)
med en lett roterende bevegelse til det kommer
på plass på akslingen.

13 MONTERING AV KAMMER

13.1. Skyv kammeret forsiktig inn mot
kammerpakningen (A) i henhold til pil 1.
Kammeret presses så forsiktig men bestemt inn
på kammerpakningen i henhold til pil 1 og ned i
henhold til pil 2 slik at vannsamlerens kant (B)
kommer på plass i hakket (C).
Det kan være vanskelig å få kammeret skikkelig
inn på kammerpakningen og det kan derfor
være lurt å smøre innvendig i kammeret med
en ertestor dose fett. Pass på at lamellene ikke
ligger i klem.
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14 MONTERING OG SMØRING AV STEMPELP AKNINGER

14.1.
Smør stempelpakningen for å motvirke
lekkasje. Påfør en mengde næringsmiddelgodkjent
smørefett. Smørefettet fordeles jevnt på
pakningene.
Riktig smøring av stempelets pakninger er svært
viktig da manglende smøring vil føre til at
kammerets innhold lekker ut (svinn & søl).

15 MONTERING AV TAPPEKRAN

15.1. Sett sammen tappekranen

15.2. Sett tappekranen (A) på plass i festet (B)
som vist med pilen (1). Press bestemt men
forsiktig ned til et tydelig ”klikk” kan høres.
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16 MONTERING AV TOPPLOKK

16.1. Plasser tappen på lokkets bunndeksel (A) inn i
kammerets bakre feste (B), legg lokket (C) forsiktig
ned slik at det ligger stabilt på plass.

16.2. Stikk pluggen (D) in i kontakten (E). Vær
forsiktig; pluggen skal skli lett inn i kontakten.
Bruk av makt vil skade kontakten.

17 RENGJØRING AV RADI ATOR
17.1. Minst hver 14. dag, avhengig av miljøet
(tilstedeværelse av støv, fett, mv) må maskinens
radiator rengjøres. I spesielt støvete miljø må
radiator rengjøres hver uke.
Først må venstre sidepanel (2, 3 og 4 kammer),
eller bakpanel (1 kammer) demonteres. Panelet er
festet med to fingerskruer og demonteres lett uten
bruk av verktøy.
Børst bort støv og skitt med en myk børste eller
lignende. Støvsuger kan brukes, men vær forsiktig
så ikke radiatorens lameller blir skadet eller klemt
sammen.
En tett radiator fører til kraftig nedsatt
frysekapasitet og dermed tapt salg. Det fører
også til økt slitasje på andre komponenter som
eks gearmotor. I tillegg vil maskinen støye mer
ettersom kompressor vil gå oftere/lenger samt
at kjøleviftene vil gå med høyere intensitet. Det
er svært viktig å rengjøre radiator jevnlig.
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PÅFYLLING
Vask kammeret (se instruksjoner for vask & desinfisering).
Fyll kammeret med ferdig blandet flytende produkt (minimum 5 liter). Kammeret må ikke overfylles.
Husk at når produktet er ferdig frosset til slush tar det mer plass enn når det er flytende (10 liter
flytende produkt kan bli så mye som 11 liter slush).
Hvis mengden produkt i kammeret kommer ned under minimum nivå slik at kammerpakningen
bakerst i kammeret er synlig er det viktig å etterfylle produkt. Under minimum nivå vil produktet få
en hard og kornete konsistens som kunden ikke vil være tilfreds med, maskinen utsettes for
unødvendig slitasje og i tillegg er det jo utvilsomt slik at man oppnår bedre salg med fulle kammer
enn man gjør med tomme.

VIKTIG OM BRIX (SUKKERPROSENT)
For å sikre at forbruker mottar en ekte Brain Cooler er det viktig at essens og vann blandes riktig.
Dette sikrer også driftsstabilitet på din maskin. Ekte BrainCooler oppnås ved å blande BrainCooler
essens og vann med nøyaktig blandingsforhold 1:4 (1 del essens + 4 deler vann). En ekte
BrainCooler skal ha brix 16%. Brix kan måles/kontrolleres med et håndholdt instrument
(refractometer).
Brix lavere enn 16 indikerer at man har brukt for mye vann i forhold til essens ved blanding av
produktet. Ved større avvik vil produktet ha svak smak og kornete hard konsistens som kan føre til
driftsstans som følge av følgende problemer:
-

Rørespiralen i kammeret knekker.
Skade/slitasje i gear motor slik at spiralen ikke går rundt.
Isdannelse ved tappekran som gjør det vanskelig å tappe BrainCooler.

Brix høyere enn 16 indikerer at man ved blanding av produktet har brukt for lite vann i forhold til
essens. Ved større avvik vil produktet ha for sterk smak, frysing av produktet vil ta lang tid eller
produktet fryser ikke i det hele tatt. I tillegg vil det bli mye kondens og isdannelser på utsiden av
kamrene som igjen fører til mye vannsøl.

INNSTILLING AV SLUSH KONSISTENS
For justering av slush konsistens finnes en justeringsskrue (2)
oppe til venstre på hvert av kamrenes bakdeksel (1). Bruk en
skrutrekker (3); før denne inn i sporet på justeringsskruen (2,
pil A) og skru til høyre eller venstre (pil C og B) slik at
indikatoren (4) beveger seg opp (pil D) for tynnere konsistens
eller ned (pil E) for tykkere konsistens. Justeringsskruen skrus
til venstre (pil B) for tykkere konsistens og høyre (pil C) for
tynnere konsistens.
Dersom man er ”sterk i klypa” kan justeringsskruen (2) også
betjenes med fingrene. De aller fleste vil nok foretrekke å
bruke skrutrekker (3)…
Ved riktig blandet Brain Cooler (brix 16%) bør indikatoren
normalt ligge mellom 1½ og 2 på skalaen.

NYTTIG TIPS
Dersom maskinen har stoppet i løpet av natten og det befinner seg større isklumper i kammeret må
man, for å unngå skade på maskinen, fjerne alle isklumper fra kammeret før maskinen aktiveres.
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BRUK AV MASKINENS KONTROLLPANEL
1. Slå hovedstrøm på og aktiver rørespiraler for å ta i
bruk maskinen.
NB! Rørespiral må være aktiv FØR kjøleprogram
(kald drikke/nattstilling) eller fryseprogram (slush)
aktiveres for respektive kammer.
1.1 For slush/fryseprogram; sett programvelger
på snøkrystallikonet.

VENSTRE

1.2 For kald drikke eller nattstilling (manuell); sett
programvelger bryter på dråpeikonet.
Maskinens termostat sørger for at produktet
holdes kjølig (0-4 grader).
1.3 For vaskeprogram/omrøring uten kjøling sett
programvelger bryter i midtre posisjon ( O ).
Merknad: Maskinen er utstyrt med tidsrelé
som gjør at maskinens kompressor
aktiveres tidligst etter 4 minutter. Denne
forsinkelsen er nødvendig for å balansere
trykket innvendig i kompressoren. Når
kompressoren arbeider lyser den grønne
indikatorlampen.

MIDTRE

HØYRE

NB! Ettersom maskinen kun har en kompressor
kan et kammer tidvis oppfattes som “raskere” enn
et annet.
2. For å aktivere belysning i topplokk sett lysbryter i
posisjon( I /
).

INNSTILLING AV AUTOMATISK KJØL/FRYS TIMER
For at timeren skal ha noen funksjon må de aktuelle
kamrenes programvelger stå i posisjon for
fryseprogram/slush.
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LAGUNA SLUSHMASKIN - DEL OVERSIKT
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LAGUNA SLUSHMASKIN - DEL OVERSIKT
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AKSEL/KAMMERPAKNING OG GEAR MOTOR
Number

Reference

Description

1
2
3
4
5
6
7

SL300951752
SL320001630
SL310000104
SL310002028
SL310002027
SL310002029
SL3MS4M015C

Evaporator cap GHZ-14 2001
Watertight shaft joint
Tank joint - black
Beater Drive Shaft GHZ GB TMC 06
Stainless steel blade pin DIN 1481 Ø4x18
Transmission shaft razor TMC 06
Gear motor ELCO 1225 220/50
Only parts with numbers will be stock items;
others will be special ordered.

RØRESPIRAL

Number

Reference

Description

1

SL320001599

Spiral shovel
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KAMMER

Number

Reference

Description

1
2

SL310000256
SL300951369

Tank 12lt GHZ TMC – padlock version
Padlock (optional)

TAPPESETT

Number

Reference

Description

1
2
3
4
5
6

SL300951671
SL300951672
SL310001565
SL320001759
SL310001433
SL310000857

Tappehåndtak
Tappehette
Fjær
Stempelpakning
Tappestempel
Låsepinne
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FEILSØKING
Utfordring

Potensielle årsaker

Hva gjør du

Maskinen er overopphetet

• Maskinens luftfilter er blokkert

• Sjekk at det ikke er noe som stenger for
luftinntaket

Lekkasje tappesett

• Slitt eller skadet
stempelpakning

• Bytt stempelpakning

• Har maskinen strøm?

• Sjekk om stikk kontakten er satt inn

• Luftfilter er møkkete

• Vask luftfilter veldig forsiktig med en
kost uten å ødelegge ribbene

Maskinen fryser ikke produkt

• Ingen kjøling
Maskinen virker ikke

En av spiralene går ikke
rundt

Kompressor indikaterlampe
lyser ikke

Kompressoren starter ikke

Maskinen kjøler, men lager
ikke slush

• Sjekk at fjæren fungerer som den skal

• Ta kontakt med Laguna Produkter

• Ikke strøm på maskinen

• Sett inn kontakten

• Av/På knapp er løs eller
ødelagt

• Find feilen og rett den opp evt bytt ut
bryteren

• Ledninger er frakoblet

• Sjekk om det løse eller ødelagte
ledninger

• Forbindelsen til motoren er løs

• Sjekk forbindelsen til motoren

• Ødelagt bryter

• Bytt bryter

• Spiralen har skade

• Sjekk spiralen evt bytt den

• Gearmotor er defekt

• Bytt gearmotor

• Løse eller ødelagte ledninger

• Sjekk ledninger

• Kjøl/frys bryter defekt

• Sjekk bryter

• Termostaten er ødelagt

• Bytt termostat

• Defekt rele

• Bytt

• Defekt kompressor

• Bytt

• Bryteren er ikke på

• Sjekk om bryteren er i riktig posisjon

• Luftfilter er møkkete

• Vask luftfilter forsiktig med en børste så
du ikke ødelegger ribbene

• Kommer ikke nok luft inn i
maskinen
• Mindre enn 14% sukker i
kammeret
• Kjøl/frys bryter står på kjøl

• Fjern andre ting som kan blokkere for
luft rundt maskinen
• Bland essens og vann med riktig
forhold
• Sett kjøl/frys bryteren på frys
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FEILSØKING FORTSETTER
Utfordring

Potensielle årsaker

Hva gjør du

• Defekt magnetventil

• Bytt

• Defekt termostat

• Bytt

• Kjøl/frys bryter defekt

• Bytt

• Kjøl/frys bryteren er defekt

• Bytt

• Bryteren for kammeret står på
kjøl og ikke frys

• Sjekk om bryteren er i rett posisjon

• Ikke smurt akselpakning

• Smør akselpakning

• Ødelagt spiral

• Bytt spiral

Kammer lekker

• Pakning er satt på feil eller
defekt

• Sett pakningen på på nytt eller bytt hele
pakningen. Se kapitel 13

Lyset virker ikke

• Utbrent lyspære

• Bytt lyspære

• Defekt ledning

• Bytt ledning

• Defekt støpsel

• Bytt støpsel

• Defekt sikring

• Bytt sikring

• Defekt transformer

• Bytt transformer

• Defekt lysbryter

• Bytt lysbryter

Et kammer blir ikke kaldt

Et kammer fryser ikke

Bråkete spiral

ALARMLISTE FOR TEMPERATURDISPLAY
Alarm

Årsak

A1

Kammer 1 temperatur sensor ikke tilkoblet

A2

Kammer 1 temperatur sensor defekt

A3

Kammer 2 temperatur sensor ikke tilkoblet

A4

Kammer 2 temperatur sensor defekt

A5

Kammer 3 temperatur sensor ikke tilkoblet

A6

Kammer 3 temperatur sensor defekt
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