GEBRUIKERS HANDLEIDING NL

Rev.07 05/2017

Gebruikershandleiding Nederlands Rev.7 05/2017
Vanaf Serie nummer 16310
Geachte heer/mevrouw, bedankt voor het kiezen van de GelatoMachine.
Deze gebruikershandleiding geldt voor alle modellen van de GelatoMachine collective en geldt als officieel
naslagwerk.
Deze gebruikershandleiding is een integral onderdeel van de GelatoMachine en dient altijd bij de
GelatoMachine te worden bewaard, tenzij anders schriftelijk met de fabricant/importeur is
overeengekomen.
Alle aspecten van de GelatoMachine zijn hierin beschreven, van bereiding tot de installatie en het
onderhoud.
Wij adviseren met klem deze gebruikershandleiding zorgvuldig te bestuderen alvorens de
GelatoMachine in gebruik te nemen!
Het staat de fabrikant DAE S.R.L. vrij om wijzigingen aan de producten of gebruikershandleiding te maken
zonder hiervan notitie te geven.
Eventuele wijzigingen aan de producten worden in vernieuwde handleidingen opgenomen.
Het is niet toegestaan om deze gebruikershandleiding te reproduceren. Kopieeen zijn uitsluitend
toegestaan voor gebruik met de GelatoMachine.
Op de laatste pagina treft u het "GARANTIEFORMULIER“
geretourneerd naar de GelatoMachine importeur :

en dient volledig ingevuld te worden

EZMATIC B.V.
Weverstraat 2, 5801 SZ Venray (NL)
Tel. +31 478 85 53 90
info@ezmatic.nl
Door deze registratie wordt de garantieperiode in werking gesteld.
Let wel dat u het juiste serienummer op dit formulier invult.
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1

SYMBOLEN
GEVAAR

WAARSCHUWING

LET OP

SUGGESTIE

HOOG VOLTAGE

EXTRA WAARSCHUWING

AFVAL

NIET MET HANDEN AANKOMEN

NIET BESTEMD VOOR ONDERHOUD

VERBODEN
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BELANGRIJKE INFORMATIE

WIJ ADVISEREN MET KLEM OM DIT DOCUMENT ZEER ZORGVULDIG TE BESTUDEREN ALVORENS DE
GELATOMACHINE IN GEBRUIK TE NEMEN.
NEEM IN HET BIJZONDER AANDACHT VOOR DE ONDERSTAANDE OMSCHREVEN SYMBOLEN.

HET NIET IN ACHT NEMEN VAN DEZE WAARSCHUWING KAN TOT SERIEUZE SCHADE LEIDEN AAN DE
BETROKKEN PERSOON, ZIJN/HAAR GEZONDHEID MET LANGDURIGE PERMANENTE GEZONDHEIDSSCHADE
OF DE DOOD TOT GEVOLG.

HET NIET IN ACHT NEMEN VAN DEZE WAARSCHUWING KAN TOT SERIEUZE SCHADE LEIDEN AAN DE
BETROKKEN PERSOON, ZIJN/HAAR GEZONDHEID MET LANGDURIGE PERMANENTE GEZONDHEIDSSCHADE
OF DE DOOD TOT GEVOLG.

HET NIET IN ACHT NEMEN VAN DEZE WAARSCHUWING KAN TOT SERIEUZE SCHADE LEIDEN AAN DE
BETROKKEN PERSOON, OF DE GELATOMACHINE.

NOTEER DEZE WAARSCHUWING OM DE GELATOMACHINE IN GOEDE ORDE TE LATEN WERKEN, PRESTEREN
EN ONDERHOUDEN.

HET OPNEMEN VAN DEZE TIPS DRAAGT ERBIJ TOE DAT DE GELATOMACHINE OPTIMAAL WERKT.
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TRANSPORT, HANDLING EN OPSLAG

3.1 EERSTE CONTROLE EN OPSLAG
Transport van de GelatoMachine is op risico van de afnemer. Controleer de verpakking en inhoud bij
aflevering en maak direct melding van enige beschadigingen door notitie te maken op de
vrachtbrief/pakbon.
Schademeldingen die per direct bij aflevering worden gemeld kunnen in behandeling worden genomen.
De GelatoMachine dient met veel zorg en voorzichtig te worden verplaatst/vervoerd. Schokken en
omvallen kan de machine ernstig beschadigen. Zelfs al is er aan de buitenzijde niets waarneembaar.
De GelatoMachine mag opgeslagen worden uitsluitend binnen temperatuur bereik van +1° and +50°C,
waarbij de luchtvochtigheid tussen 30 en 95% bedraagt, zonder condensvorming.
Na het ontdoen van de verpakking, kunt u de verpakking droog en buiten bereik van kinderen bewaren.
Deze verpakking kan hergebruikt worden voor toekomstig transport en/of opslag.
3.2

AFMETINGEN EN GEWICHT

TECHNISCHE DATA
Model

Max
productie
Per uur (kg)

Max
vulling
(kg)

GM101

10

2.5x1

GM11

10

2.5x1

GM21

20

2,5x2

GM41

40

2,5x4

GM61

60

2,5x6

Stroom
aansluiting
230V-50hZ
110V-60hZ (opt)
230V-50hZ
110V-60hZ (opt)
230V-50hZ o
110V-60hZ (opt)
230V-50hZ
110V-60hZ (opt)
400V-50Hz-3+N
208V-60hZ-3+N
(opt)
230V-50hZ
110V-60hZ (opt)
400V-50Hz-3+N
208V-60hZ-3+N
(opt)

Power
kW
0.74
0.74

Condensatie
Air
Air

Afmetingen
(HxBxD mm)

Netto
gewicht
(kg)

(**)
Verbruik
kWh

414x565x565

78

0,30/0,08/0,57

955x435x600

78

0,30/0,08/0,57

1.48

Air
Water (opt)

955x715x620

138

0,60/0,16/1,14

2.96

Air
Water (opt)

955x1.405x620

262

1,20/0,32/2,28

4.44

Water

955x1.250x850

420

1,80/0,48/3,42

(*) Productie capaciteit bereikt onder ideale omstandigheden en afhankelijk van de gebruikte ingrediënten.
(**)De productie gemeten bij 22 °C kamer temperatuur, 2 kg mix van 4 °C
(Eerste uur bereiden/bewaren (zonder bijvullen)/continue bijvullen, 6 kg/h).
Specificaties kunnen wijzigen zonder opgave
3.3

INSTRUCTIES VOOR GESCHEIDEN AFVAL

De GelatoMachine bevat electrische onderdelen, vloeistoffen en olieën. Bij het
ontmantelen van de machine hiervoor door de overhead aangewezen officiele
bedrijven radplegen.
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TYPE AANDUIDING

Aan de zijkant van de GelatoMachine treft u het identificatie/typ plaatje.
Hierop vindt u de volgende informatie:
Identificatie Plaatje
Deze vindt u aan de linker zijde van de GelatoMachine
en bevat de volgende informatie:
Naam en adres van de fabrikant;
Model en versie;
Serie nummer;
Type en hoeveelheid koelmiddel;
Aansluitwaarde aan stroom aansluiting;
Totaal gewicht;
Jaar van productie.
Waarschuwing!
Hoog Voltage in GelatoMachine aanwezig, risico tot
electrocutie!
Dit symbool treft u op het de afdeklplaat van het
electrisch paneel en waarschuwt dat deze in geen
enkele situatie geopend mag worden.
Dit met uitzondering van vakkundige professionals met
toestemming van de Fabrikant/Importeur. Zij zullen ten
aller tijden eerst de GelatoMachine loskoppelen van de
stroom aansluiting.
Waarschuwing!
Niet met de handen aankomen!
Dit symbool treft u op het achterpaneel van de
luchtgekoelde GelatoMachine en waarschuwd dat
schoonmaken uitsluitend mag worden gedaan met een
borstel of stofzuiger! Dit o.a. vanwege de aanwezigheid
van zeer scherpe delen.
Waarschuwing!
Dit symbool treft u op het achterpaneel van de
GelatoMachine en geeft aan dat onderhoud uitsluitend
door geauthoriseerd personeel mag worden uitgevoerd.
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VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

U wordt geacht om onderstaande veiligheisinstructies grondig te bestuderen :
• Het gebruik van de GelatoMachine is uitsluitend toegestaan door
gebruikers die deze
gebruikershandleidning volledig hebben doorgelezen en begrepen.
• De GelatoMachine mag niet worden gebruikt door mensen (inclusief kinderen) die fysiek, sensorisch of
intellectueel gehandicapt zijn of door mensen zonder passende training en ervaring, tenzij ze onder
toezicht zijn van iemand die verantwoordelijk is voor hun opleiding en veiligheid.
• Kinderen mogen nooit in de buurt van of met de GelatoMachine spelen.
• Elke wijziging in het originele ontwerp en de constructie van de machine zal de garantie ongedaan
maken en alle aansprakelijkheid van de fabrikant wegnemen voor directe of indirecte schade die door
de machine wordt veroorzaakt voor mensen, dieren of voorwerpen.
• Het is gebruiker verplicht om erop toe tezien dat het gebruik van de GelatoMachine geen gevaar kan
aanbrengen aan mensen. In geval men hier niet 100% zeker van is, dient men direct de GelatoMachine
stop te zetten.
• Zorg ervoor dat de netspanningsschakelaar uitgeschakeld is wanneer de GelatoMachine niet in gebruik
is.
• Het is verboden om de veiligheidsvoorzieningen die in de GelatoMachine of de stroomvoorzieningen
welke zijn geïnstalleerd te verwijderen of te wijzigen.
• Het wordt ten zeerste aanbevolen om de GelatoMachine uit te schakelen in geval van ongewone
vibraties of geluiden om de mogelijke bron te zoeken. Als dit niet wordt gedetecteerd en/of
vastgesteld, vraag dan de aanwezigheid van geautoriseerd servicepersoneel om het probleem op te
lossen.
• Zorg ervoor dat de GelatoMachine alleen op plaatsen met voldoende ventilatie en licht wordt
geïnstalleerd en gebruikt. De vloer moet stevig en vlak zijn.
• Het laden en lossen mag alleen worden uitgevoerd met geschikte apparatuur (met voldoende
draagvermogen) welke door de plaatselijke autoriteiten zijn goedgekeurd.
• Wij raden u met klem aan dat onderhoud wordt uitgevoerd met uitsluitend originele onderdelen die
door de fabrikant zijn goedgekeurd of officieel goedgekeurde onderdelen. Het gebruik van andere
onderdelen zal de garantie automatisch ongeldig maken.
• De machine moet op een plaats worden geinstalleerd, vrij van bronnen met sterke elektrische
magnetische / elektromagnetische velden. Deze kunnen de werking beïnvloeden en storingen
veroorzaken.
• Het personeel mag geen jurken, dassen, juwelen, schoenen of andere accessoires dragen die door
onderdelen van de machine kunnen worden gegrepen en daardoor verwondingen kunnen
verookzaken.
• Jurken, lange mouwen en lang haar dienen te worden gemeden omdat deze problemen kunnen
veroorzaken.
• Als er brandblussers gebruikt worden, zorg ervoor dat ze compatibel zijn met elektrisch bediende
apparatuur.
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6
6.1

INSTALLATIE
TOEPASSINGEN

De GelatoMachine is geschikt voor het maken van roomijs, sorbets en frozen drinks volgens de standaard
internationale regels.
6.2

GEBRUIKSVOORWAARDEN

De machine kan niet worden gebruikt met voedingsspanningen die verschillen van die welke op het
typeplaatje zijn vermeld en met schommelingen van niet meer dan +/- 10% van de nominale waarde.
Gebruik de machine niet als de voedingskabel beschadigd is.
Gebruik de machine niet in een explosieve omgeving.
Maak de machine niet schoon met stromend water of gooi er geen water op.
Maak de machine niet schoon met chemicaliën die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, vraag
schriftelijke toestemming om te reinigen met andere dan deze voorgeschreven producten.
Richt nooit de waterspuit op de zijpanelen.
Stel de machine niet bloot aan overmatige bronnen van hitte of zeer hoge vochtigheid.
Gebruik geen hoeveelheid ingrediënten hoger dan aangegeven in onze ingrediënten lijsten.

Het gebruik van de GelatoMachine in omstandigheden die niet in dit document zijn vermeld, is verboden.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die door de GelatoMachine wordt
veroorzaakt aan mensen, dieren of voorwerpen door onjuist gebruik van de GeatoMachine.
6.3

GELUID

GM INST 101
GM INST 11
GM INST 21
GM INST 41
GM INST 61
6.4
•
•
•
•
•

Geluidsniveau in db (methode A)
Als voorgeschreven art 89/392 volgens Norm EN 23741
(Gemeten equivalente bij continue geluidsdruk niveau A)
MODEL
LEVEL (A)
<= 70 dB (A)
<= 70 dB (A)
<= 70 dB (A)
<= 70 dB (A)
<= 70 dB (A)

STANDAARD MEEGELEVERDE SERVICE ONDERDELEN
Gebruikershandleiding;
CE certificaat;
Garantieformulier;
Reserve zekeringen;
Reserve O-ringen set.
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AANSLUITINGEN WATER AAN- EN AFVOER GM INST 21 & GM INST 41 (LUCHTGEKOELDE VERSIES)

VLOER NIVEAU
WATER AFVOER ¾”

KOUD WATER
AANVOER ¾”

UITSLUITEND VAN TOEPASSING OP VERSIES MET WASBAKJE ( OPTIONEEL)
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6.5

WATER AANSLUITINGEN (WATERGEKOELDE VERSIES)
GMINST21W

Omschrijving

1

Retour koelwater ¾” man

2

Afvoer spoelbakjes ¾” man

3

Koudwater aanvoer ¾” man

4

Koelwater aanvoer ¾” man

GMINST41W Omschrijving
1

Koudwater aanvoer ¾” man

2

Afvoer spoelbakjes ¾” man

3

Retour koelwater ¾” man

4

Koelwater aanvoer ¾” man

Min koelwater stromingssnelheid GMINST21-W:
280 l/h, max 18 °C
Min koelwater stromingssnelheid GMINST41-W:
560 l/h, max 18 °C
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1

5
2

3

4

GMINST61W Description
1

Koelwater aanvoer ¾” man

2

Koelwater afvoer ¾” man

3

Koudwater aanvoer ¾” man

4

Waterafvoer via pomp ¾” man

5

Afvoer spoelbakje ¾” man

Minimale koelwater stromingssnelheid GMINST61-W: 840 l/h, max 18 °C
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6.7

MONTAGE VEILIGHEIDSGLAS (OPTIONEEL)

ATTENTIE:
Om het glas op de steunen te
bevestigen, gebruikt u uitsluitend
de meegeleverde plastic vullers.
Metalen vullers mogen nooit
worden gebruikt.
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6.8

INGEBRUIKNAME

De fabrikant accepteert geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het niet naleven van de
volgende instructies. Bovendien zal dit de garantie ongeldig maken.
De aansluiting van de machine op de watertoevoer (indien aanwezig) moet voldoen aan de relevante
voorschriften van het land waar de machine wordt ingezet.
Alvorens de GelatoMachine aan te zetten dient u het volgende te controleren :
1.
2.
3.
4.
5.
•
•
•

•
•

•

•

•

•

De stroomvoorziening dient één fase P + N + aarde voor één fase GelatoMachines.
De stroomvoorziening dient één fase R + S + T + N + aarde voor 3 fase GelatoMachines.
Koudwater aanvoer (voor GelatoMachines met spoelbakje)
Waterafvoer (voor GelatoMachines met spoelbakje)
Condensatie waterafvoer (voor GelatoMachines met water koeling)

Zorg ervoor dat de GelatoMachine op een
stevige en vlakke waterpas ondergrond staat;
Blokkeer de wielen middels de voetrem;
Laat tenminste 15 cm vrije (ventilatie) ruimte
achter de GelatoMachine. In geval van een
watergekoelde GelatoMachine tenminste 10cm.
De ventilatie openingen dienend rondom vrij te
zijn. (zie foto voor ventilatie openingen);
Controleert
u
of
de
stroomaanvoer
correspondeert met die op het typeplaatje
vermeld.
Plaats een aparte goedgekeurde schakelaar om
de stroomvoorziening te onderbreken zodra dit
gewenst of noodzakelijk is.
Gebruik altijd een goedgekeurde stekker welke
geschikt is voor de aangegeven stroom
consumptie.
Leg de stroomkabel altijd als volgt neer zodat er
geen overlappingen plaatsvinden. Deze mag niet
worden blootgesteld aan knoeien, erop staan,
blootgesteld worden aan extreme warmte of in
water/vloeistoffen liggen.
Als de voedingskabel beschadigd lijkt, zorg er
dan voor dat het snel vervangen wordt door
voorgeschreven kabel en gekwalificeerd
personeel.
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•

•

•

•

•

•

Om de veiligheid van de gebruiker te
waarborgen, dient u ervoor te zorgen dat;
de aardleiding op de machine is aangesloten,
de aarding is volgens voorschrift en
veiligheidsnormen.
de wateraanvoer een waterdruk heeft tussen 1 en
3 BAR (0,1 and 0,3 MPa) en de temperatuur
daarvan tussen 13° en 20°C is;
dat het water uitsluitend met nieuwe leidingen
wordt aangesloten, gecertificeerd IEC 61770;
gebruik nooit gerecyclede leidingen; gebruik
uitsluitend slangklemmen met schroef volgens
DIN 3017;
dat de wateraanvoer op Ø3/4” schroefdraad is
aangesloten. Gebruik altijd een met de hand te
bedienen afsluitkraan, waarmee tevens de
waterdruk kan worden geregeld (zie ook foto);
dat de afvoer is aangesloten. Zorg dat de afvoer
tenminste 2cm schuin afloopt en zorg ervoor
dat de afvoer een (plat-)sifon heeft.
Dat na het aansluiten van water aan- en afvoer
en het openen van de kraan er nergens water
lekt.
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Controleer de draairichting van de mixer (van toepassing op 3 fase-modellen)
Zet de machine aan, controleer of het display brandt en in de werkmodus staat (druk op ON/OFF toets).
Controleer de draairichting van de mixer, deze hoort ‘tegen de klok in’ te draaien.
Indien deze verkeerd om draait, verwissel dan 2 van 3 fase kabels in de stekker (Pas op: raak niet de nulkabel aan!).

Indien de mixer verkeerd om draaid, werkt de GelatoMachine niet goed en is de schraper aan extreme
slijtage onderhevig.

De fabricant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van verkeerde installatie en/of nalatigheid bij het
voldoen aan de lokale regelgeving om arbeidsongevallen te voorkomen.
Plaats nooit uw handen in de machine, tenzij u de machine heeft gestopt en de voeding is verwijderd.
Reinig nooit de GelatoMachine met een hogedrukspuit.
Sluit de waterinlaatkraan niet terwijl de machine in gebruik is.
Zorg ervoor dat u de netvoedingskabel niet beschadigt, als dat gebeurt, stop de machine en vervang het
onmiddellijk door geautoriseerd personeel voordat u de werking hervat.
Machines die water gebruiken, mogen niet bij kamertemperatuur beneden 0 ° C gehouden worden.
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7

VEILIGHEIDSMATREGELEN

PREVENTIE HAND VERWONDING : Dit wordt bereikt door gebruik te maken van 2 schakelaars aangesloten
op de deksel volgens de Europese normen. De 2 schakelaars zijn serieel aangesloten, zodat als er één
defect is, stopt de andere de motor. De motor wordt gestopt telkens wanneer het deksel wordt opgeheven
en start opnieuw als het deksel dicht is.
MOTOR OVERBELASTING (3FASE VERSIES): Hiervoor wordt een externe thermische schakelaar met
automatische reset gebruikt. Dit beschermt de motor bij overbelasting.
MOTOR OVERBELASTING (1FASE VERSIES): Hiervoor wordt een externe thermische schakelaar met
automatische reset gebruikt. Dit beschermt de motor bij overbelasting.
COMPRESSOR OVERBELASTING: Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een stroom / warmtestrip met
automatische reset die op de compressor is gemonteerd. De activering hiervan stopt alleen de compressor.
OVERDRUK: Hiervoor wordt gebruik gemaakt van drukschakelaars met automatische reset in het
koelvloeistof circuit. Ze beschermen de machine bij overdruk.
KORTSLUITING: Hiervoor wordt gebruik gemaakt van zekeringen die in geval van kortsluiting of overstroom
op het extra elektrische circuit in werking treden. Ze moeten vervangen worden om de machine weer te
laten werken.
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8
8.1

GEBRUIK

MACHINE COMPONENTEN

1. Deksel
Deze is gemaakt van helder kunststof en laat zowel
de exploitant als de klanten de werking van de
GelatoMachine zien onder veilige omstandigheden.
2. Magnetische veiligheids schakelaar
Dit is een dubbele schakelaar die de machine stopt
telkens als de deksel is opgeheven en de vorige
werkconditie hervat zodra de deksel wordt
gesloten.

3. Schakelaar spoelwater
Deze ON/OFF schakelaar schakelt een magneetklep
welke de watertoevoer regelt in de spoelbak.

4. Schakelaar handdouche
Deze ON/OFF schakelaar schakelt een magneetklep
welke de watertoevoer regelt naar de handdouche.

6. Handdouche
De handdouche is aangesloten op een flexibele
slang en is bedoeld om de potten te reinigen. Het
terug inbrengen van de flexibele slang, dient met
twee handen te geburen.
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7. Spoelbakje(s)
Deze spoelbakjes zijn bedoeld om de ijsschep/lepel te
reinigen en is voorzien van een waterinvoer op de
bodem.

8. Waterafvoer kraan
Deze accessoire is bedoeld om het water (na het reinigen van de pot) af
te voeren in de spoelbak.

9. Mixer
Dit is een ronddraaiend onderdeel welke de inhoud van
de pot mixt.
LET OP: Bij het terug plaatsen, NIET OP SLAAN! Gebruik
geen kracht en alleen uw handen!
10. Schraper
Dit onderdeel is bevestigd op de mixer en verwijdert de
ijsvorming aan de wanden van de pot.
Deze is makkelijk te verwijderen van de mixer voor
reinigen of vervanging. Plaats dit onderdeel nooit in een
vaatwasser!
11. Bereidingspot
Deze heeft een inhoud van 5 liter en is vervaardigd
uit AISI304 roestvrijstaal. Dit draagd bij aan een
eenvoudige reiniging en ontsmetting.
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12. Compressor
Dit is een hermetisch model (NEK2168GK) werkend
op R404; Afgevuld met 350g koelmiddel.

13. Lucht condenser
Dit is een 4 laags module voorzien van koperen
leidingen en aluminum cassette, voorzien van een
één fase ventilator.
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14. Thermostaat klep
De koelmiddelexpansie wordt geregeld door een
thermostatische klep..

15. Motor en versnellingsbak
De mixer motor met versnellingsbak is één fase.
De snelheid van de motor is 100rpm.

16. Omvormer
De omvormer zorgt voor de gewenste mixer
snelheid.
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9

DISPLAY HANDLEIDING

Elke pot van de GelatoMachine wordt aangestuurd door een digital bedieningspaneel.
1. Bedieningspaneel
Zodra de GelatoMachine voor het eerst wordt
ingeschakeld, laat het display niet het ‘home’-scherm
zien. Druk daarvor eenmalig op de ON/OFF toets,
hiernaast te zien bij nummer “4” met de rode LED.
MI: 18
1. Bereiden: compressor en mixer treden in werking tot
18
CI: 18
dat de Mix Index “MI” waarde is bereikt;
V: 100
CHOCOLATE
2. Bewaren: compressor en mixer werken volgens
geprogrammeerde cyclus om de gewenste Cream
Index “CI” te behouden;
3. Alleen mixen: Alleen de mixer treed in werking; vooral
5
6
7
gebruikt tijdens reinigen om het water uit de pot te
draaien;
4. Stop: alle machine functies geraken in stand-by;
5. Programma toets;
6. Enter toets;
7. Omhoog toets;
8. Omlaag toets;
V: Mixer snelheid; Tijd (10:09 in de foto), Recept instelling (chocolate in de foto);

1

2

10:09

Instellen van de taal
In het menu heeft u de keuze uit Italiaans, Engels, Frans,
Pools, Spaans en Nederlands. Instellen van de taal:
1. Stop de machine middels de Stop toets (rode LED
aan);
2. Druk de ‘Alleen mixen’-toets (Gele LED aan);
3. Druk de ‘Omhoog’ en ‘Omlaag’ toets gelijktijdig voor
ca. 5 sec in om in het ‘Taal’-menu te geraken.;

3
4
8

MI: 18

18

CI: 18

10:09

V: 100

CHOCOLATE

2
1
3
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4. Selecteer de taalinstelling met gebruik van de
‘Omhoog’ en ‘Omlaag’ toetsen;
5. Druk op ‘Enter’ om in het menu te komen, en
selecteer de gewenste taal met gebruik van de
‘Omhoog’ en ‘Omlaag’ toetsen, druk vervolgens
‘Enter’ om de geselecteerde taal te bevestigen.
6. Druk op de ‘Stop’ toets om te bevestigen en naar het
‘home’-scherm terug te keren.

Heater SP
Language
Pump ON
Index range
Water Flow

30.0 C
EN
20 s
30

R: 22.4 C

6
Met dezelfde procedure stelt u ook het volgende in:

5

4

Werkblad temperatuur.
‘Werkblad temp. Inst.’ (van links naar rechts, alleen
display pot 1 voor GMINST21. Display pot 2 en 4 voor
GMINST41; Bij GMINST61 dient deze instelling bij elke pot
te worden ingevoerd): De waarde geeft de minimale
temperatuur aan waarbij geen condensatie plaatsvindt.
(R is de huidige ‘real’ temperatuur);
Afvoer pomp.
Pump ON (Alleen op GMINST61 van toepassing): Tijd (sec)
dat de pomp (afvoeren water) actief is na inschakelen.;
Index range: Fabrieksinstelling, NIET WIJZIGEN!
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Automatische water regeling spoelbakje(s)
Water Flow (Tempi lavaggio)
(GMINST21 en GMINST41: Alleen instellen display pot 2):
Met deze instelling bepaalt u de frequentie van het water
verversen in de spoelbakjes. Selecteer Water Flow (Tempi
lavaggio) middels de ‘Omhoog’ en ‘Omlaag’ toetsen “4”.
Druk op ‘Enter’ om bij de instellingen te geraken; het is
mogelijk om twee verschillende tijdsinstellingen in te
voeren; de eerste tijdsinstelling: selecteer de betreffende
functie middels ‘Omhoog’ en ‘Omlaag toetsen (4), druk
‘Enter’ “5”, wijzig de instelling middels ‘Omhoog’ en
‘Omlaag’ toets “4”, druk ‘Enter’ “5” om te bevestigen,
druk ‘Stop’ “6” om te bewaren en terug te keren naar het
hoofdmenu.
Legenda:
• Start Window 1 : Starttijd tijdsinstelling 1
• T ON: is de starttijd van de watertoevoer
• T OFF: is de eindtijd van de watertoevoer in seconden
3. Selecteren voorgeprogrammeerd recept
Het is mogelijk om elke recept te bewaren (max 59)
middels een cyclus met vaste parameters. Selecteren van
een recept:
1. Druk op toets “1”;
2. Druk op toets “2” voor toegang tot de recepten;
3. Selecteer het recept middels de toetsen “3”;
4. Druk op “1” om terug te keren naar het hoofdmenu.
Het recept is nu geselecteerd.
Bewerken recept:
Volg boven omschreven stappen 1 t/m 3, vervolgens:
1. Druk “4” voor bewerken recept;

Water Flow
Start Window 1
T ON
T OFF
Start Window 2
T ON
T OFF

6
5

4

MI: 18

18

ICI 18

10:09

V: 100

CHOCOLATE

1
2

60
01
02
03
04
05
06

Night Keep
CHOCOLATE
VANILLA
FIORDILATTE
HAZELNUT
LEMON
BACIO

4
Recept instellingen veld 1 (Druk P voor veld 2):
Mix Index: compressor en mixer bereidingsinstelling,
bereiden tot dat de Mix Index “MI” is bereikt;
Cream Index: compressor en mixer bewaarcyclus om de
smeuïgheid van het ijs te behouden, Cream Index “CI”;
1. Selecteer de instelling middels de toetsen “5”;
2. Druk “6” to om de instelling te kunnen bewerken;
3. Stel de gewenste instelling in middels toetsen “5”;
4. Druk “6” om te bevestigen;

22.00
0
300
08.00
20
300

CHOCOLATE
Mix Index
Cream Index

3

18
18

>>>

6

5
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Note: Realiseer dat door het verhogen van de MI en CI
index middels toets “7” het eindproduct (het ijs) veel
harder wordt.
CHOCOLATE
Mix Index
Cream Index

18
18

>>>

8
Recept instellingen veld 2:
5. Druk de ‘P’ toets “9” om data veld 2 te gaan;
Mixer speed 1: is de snelheid van de mixer gedurende
stap 1 van de eerste bereiding (t.b.v. de Mix Index);
Mixer speed 2: is de snelheid van de mixer gedurende
stap 1 van de eerste bereiding (t.b.v. de Mix Index);
Vel. Cream: is de mixer snelheid gedurende de actieve
bewaar modus (min 30%, t.b.v. de Cream Index);
Time ON: is de tijd dat de mixer actief is zonder dat de
compressor actief is tijdens de actieve bewaarmodus.
(max 20 sec);
Time OFF: betreft de interval tussen de twee “Time ON”
in de actieve bewaarmodus (max 200 s);
6. Selecteer de instelling middels toetsen “10”;
7. Druk de Enter toets “11” om te kunnen bewerken;
8. Stel de gewenste waarde in middes toetsen “12”;
9. Druk de Enter toets “13” om te bevestigen;
10. Druk de Stop toets “14” om terug te keren naar
het hoofdmenu;

Mixer speed 1
Mixer speed 2
Vel. Cream
Time ON
Time OFF

7

70 %
100 %
85 %
10 s
150 s
>>>

9

10

Mixer speed 1
Mixer speed 2
Vel. Cream
Time ON
Time OFF

70 %
100 %
85 %
10 s
150 s
>>>

14
11/13

10/12
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4. Instellen nieuw recept
Toevoegen van een nieuw recept:
1. Stop de machine middels de Stop toets “1”;
2. Druk toets P “2” om naar de recepten te gaan;
3. Selecteer een leeg veld middels toetsen “3”;
4. Druk Enter toets “4” om een leeg recept in te vullen;
5. Druk toetsen “5” om de receptnaam in te voeren;
6. Druk op de Enter toets “4” om de bewerking te
starten; Druk toetsen “5” om de eerste letter van het
recept te selecteren, druk vervolgens “P” om naar de
volgende letter te gaan en herhaal deze stappen voor
elke letter; druk Enter “6” zodra alle letters zijn
ingevoerd;
7. Stel alle parameters in volgens eerder vermelde
stappen; druk Stop om te bewaren en terug te keren
naar het hoofdmenu;
8. Eerder genoemde stappen kunnen ook gebruikt
worden voor het wijzigen van bestaande recepturen.

MI: 18

18

ICI 18

10:09

V: 100

CHOCOLATE

1
2

------------------------------------------------60 Night Keep
01 CHOCOLATE
02 VANILLA
03 FIORDILATTE
04 HAZELNUT

4

F------------------Mix Index
Cream Index

3

18
18

>>>

6

5
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5. Maken van de eerste batch ijs
Het starten van de eerste bereiding:
1. Druk Stop toets “1”;
2. Druk P toets “2” om naar de receptenlijst te gaan;
3. Gebruik toetsen “3” om het gewenste recept te
selecteren;
4. Druk de Stop toets “4” om terug te keren naar het
hoofdenu
5. Voeg de ijsmix toe in de pot (max. 2,5L) en sluit de
deksel;
6. Druk de ‘Bereiden’ toets “5” om de prodctie te
starten; zodra de bereiding klaar is, hoort u een ‘piep’signaal;
7. Zodra de bereiding klaar is, schakelt deze automatisch
over op de active bewaarmodus “6”;

MI: 18

18

CI: 18

10:09

V: 100

CHOCOLATE

1
2

60
01
02
03
04
05
06

Night Keep
CHOCOLATE
VANILLA
FIORDILATTE
HAZELNUT
LEMON
BACIO

4
3
5
MI: 18

18

CI: 18

10:09

V: 100

6

VANILLA
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6. Functie selecteren
De GelatoMachine heeft de volgende functie’s:
1. Bereiden: GelatoMachine treed in werking tot het
bereiken van de Mix Index “MI” instellingen;
2. Bewaren: GelatoMachine bewaakt actief de inhoud
van de pot(ten) voor de gewenste Cream Index “CI”;
3. Mixen: bij drie wordt uitsluitend de mixer
geactiveerd. Vooral gebruikt tijdens schoonmaken van
de pot;
4. Stop: de GelatoMachine treedt in stand-by;
U activeert de functie eenvoudig door op de gewenste
toetsen 1 t/m 4 te drukken;

18

CI: 18

10:09

V: 100

7. Tussentijds aanpassen van de instellingen
Gedurende de ‘Bereiden’ en ‘Bewaren’ modus, is het
mogelijk om de parameters aan te pasen (Mix Index “MI”,
Cream Index “CI”, Mixer Snelheid “V”) dit als volgt:
1. Druk Enter toets om toegang te krijgen tot de
parameters
2. Selecteer de gewenste parameter middels de P toets;
3. Gebruik ‘Omhoog’ en ‘Omlaag’ toetsen om de
parameter te wijzigen;
4. Druk Enter om te bevestigen;

18

CI: 18

10:09

V: 100

1
MI: 18

2

CHOCOLATE

3
4

MI: 18

CHOCOLATE

2

1/4

3

Note 1: De wijziging aan deze parameters worden opgeslagen in het huidige recept.
Note 2: De getoonde snelheid (V) is gekoppeld aan de actuele modus en wordt weergegeven in
procenten. Voor de snelheid in ‘Bereiden’-modus dient u de instellingen “Mixer speed 1” of “Mixer
speed 2” aan te passen, als eerder omschreven. Om de snelheid te wijzigen tijdens de ‘Bewaren’-modus,
dient u deze te wijzigen bij de recepten instellingen ‘Vel. Cream’ als omschreven bij “Recept instellen’ op
pag. 25.
8. Uitnemen van het ijs voor serveren of opslag
Vanuit de GelatoMachine kunt u rechtstreeks aan de klant uitserveren, maar ook de inhoud eruit nemen
voor het bewaren in een vriezer bijvoorbeeld tijdens schoonmaak werkzaamheden.
Direct serveren: Open de deksel, schep het ijs en sluit de deksel direct. (Pas na het sluiten van de deksel,
wordt de GelatoMachine weer actief).
Uitscheppen voor opslag: Open de deksel en druk op de stop-toets. U kunt nu beginnen met het eruit
schppen van het ijs.
Let op: Voorkom in beide gevallen dat er schade kan ontstaan aan de mixer of aan de pot.
9. Bijschenken ijsmix
De GelatoMachine is ervoor ontworpen om tussentijds bij te vullen. Dit kan zodra de pot een 50% vulling
heeft bereikt. Na het bijvullen sluit u de deksel en drukt u de knop ‘Bereiden’ (Blauwe LED).
Wij adviseren om de mix welke u bijschenkt koud te bewaren (0 to 3°C). Dit versnelt tevens de productie.
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10. Nachtmodus
De functie van deze instelling is om het ijs in de pot te
bewaren gedurende de nacht, zodat deze niet eruit
gehaald hoeft te worden om vervolgens apart in een
vriezer te bewaren. De mix staat de volgende dag weer
klaar. Deze instelling MOET ingeschakeld zijn, anders zal
deze niet worden geactiveerd.
De Nachtmodus wordt automatisch geactiveerd zodra de
ingestelde tijd wordt bereikt. Het einde van de
Nachtmodus wordt als volgt bereikt:
• Automatisch – Bereiden wordt geactiveerd bij het
bereiken van de eind tijd.
• Handmatig – De nachtmodus blijft actief tot dat de
gebruiker drukt op de Stop toets
De volgende instellingen kunnen worden ingevoerd:
• Night ON/OFF= Selecteert de opties, OFF, ON, en
M. Stop (Manual Stop);
• Start = Tijd waarop de Nachtmodus actief wordt;
• Stop = Tijd wanneer de Nachtmodus wordt
uitgeschakeld (alleen bij automatische functie);
• Temperature = Temperatuurinstelling van de ijsmix
gedurende de nacht;
• Set Watch= Instellen van de tijd;
Het instellen van de Nachtmodus doet u als volgt:
1. Druk Stop toets;
2. Druk P toets om naar de recepten te gaan;
3. Selecteer Nachtmodus. Deze staat normaliter op
positive 60, d.m.v. de ‘Omhoog’ ‘Omlaag’ toetsen;
4. Druk op de Enter toets om te bewerken;
5. Gebruik de ‘Omhoog’ en ‘Omlaag’ toetsen om naar
“Night ON/OFF” te gaan;
6. Druk op de Enter toets om te bevestigen en kies de
gewenste
instelling
(ON=automatische
stop,
M.Stop=manuele stop; OFF=Nachtmodus niet
geactiveerd); zodra de functie is geactiveerd, kunt u
de ‘start’ en ‘stop’ tijden instellen (druk
Omhoog/Omlaag om ‘Start’ of ‘Stop’ te selecteren,
druk Enter, druk Omhoog/Omlaag om de tijd te
wijzigen, druk P om van uren naar minuten te gaan,
druk Enter om te bevestigen);
7. Druk Stop om te bewaren en terug te keren naar het
beginscherm;

MI: 18

18

CI: 18

10:09

V: 100

CHOCOLATE

1
2

60
01
02
03
04
05
06

Night Keep
CHOCOLATE
VANILLA
FIORDILATTE
HAZELNUT
LEMON
BACIO

IM: 18

18
10:09

IC: 18

4

V: 100

CIOCCOLATO

2

1/4
Night keep
Night ON/OFF
Start
Stop
Temperature
Set watch

3

3
ON
--------------4 °C
14.43

7
4/6

5

N
MI: 18

18

CI: 18

10:09

V: 100

CHOCOLATE

Note: Als de Nachtmodus is ingesteld, ziet u een “N”
in het display.
Zodra de GelatoMachine in de Nachtmodus zit, knippert
deze “N”. (Nachtmode is actief)
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10 ONDERHOUD
10.1 ROUTINE ONDERHOUD (VOOR DE GEBRUIKER)

Melk producten en suikers vormen een ideale basis voor bacterieën en schimmel groei.
Om dit te voorkomen, is het noodzakelijk om alle onderdelen van de machine nauwkeurig te reinigen. Dit
door het gebruiken van goedgekeurde chemicaliën.
Alle gebruikte metalen en plastic materialen zijn geschikt voor het ontsmettings proces en de machine is zo
ontworpen dat het zo eenvoudig en efficiënt mogelijk is.
De fabrikant adviseert de gebruikers om de machine en accessoires na elke cyclus te reinigen en de
plaatselijke relevante wetgeving strikt te volgen.
Neem de onderstaande instructies in acht:
10.2 VOORWAS (NA INSTALLATIE)
•
•

•

Schenk 3-4 liter warm water in elke pot (Water
temperatuur ca. 50°C).
Sluit de deksel en start de mixer (zie 8.2), na 2
minuten verwijdert u het water (gebruik het
afvoerkanaal in de pot).
Herhaal deze procedure met koud water en
voeg ontsmettingsvloeistof toe. Laat dit 5
minuten inwerken.
Wij adviseren deze
ontsmettingsvloeistof:

Ecolab P3 Topax-san
(4% concentratie).

•

•
•

Spoel de pot met schoon water en wees ervan
overtuigd dat de ontsmettingsvloeisof ook van
de wanden is verwijdert.
Laat de pot leeglopen en druk op stop.
Verwijder de mixer uit de pot en leg alle mixeronderdelen in een emmer water met
ontsmettingsvloeistof. Laat dit daar voor
tenminste 15 minuten. Daarna afspoelen en de
mixer terug opbouwen. (GEBRUIK GEEN
GEREEDSCHAP! MIXER VORZICHTIG MET DE
HAND OVER DE SCHACHT PLAATSEN!).
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10.3 ONTSMETTEN VAN DE LOSSE ONDERDELEN (ROUTINE)
VOORBEREIDEN VAN DE POT
• Was uw handen grondig en drag bij voorkeur
plastic handschoenen.
• Schenk 3-4 liter water met desinfectievloeistof
in de pot.
Wij adviseren deze
ontsmettingsvloeistof:

Ecolab P3 Topax-san
(4% concentratie).

SCHOONMAKEN DEKSEL
• Trek de metalen pin vanuit de zijkant uit de
deksel. (=scharnier).
• Leg de deksel en de metalen pin in een bak
gevuld met water en ontsmettingsvloeistof.
• Was elk onderdeel zorgvuldig.

PLAATS NOOIT ONDERDELEN IN EEN VAATWASSER!
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DEMONTAGE EN SCHOONMAKEN VAN DE MIXER
• Schroef de dop van de mixer.
• Verwijder de rubber ringen.

•

Trek voorzichtig de mixer uit de pot.

•
•

Haal de plastic schraper van de mixer haak.
Verzeker u ervan dat alle losse onderdelen van de
mixer los zijn, voor geode desinfectie.
Leg alle onderdelen in een bak met water en
ontsmettingsvloistof.
Was elk onderdel afzonderlijk met grote zorg.

•
•
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VERWIJDEREN VAN DE KUNSTSTOF STOP
• Trek voorzichtig aan de kunststof dop, welke in
het voorfront zichtbaar is. (foto)
• Verwijder beide O-ringen.
• Plaats alle onderdelen in een bak met water en
desinfectievloeistof.
• Was elk onderdel afzonderlijk met grote zorg.
• Zet alle onderdelen na ontsmetting weer
voorzichtig inelkaar.

Alle onderdelen dienen tenminste 15 minuten in de
desinfectievloeistof te blijven en vervolgens met
schoonwater te worden afgespoeld.

10.4 ONTSMETTEN VAN DE VASTE ONDERDELEN (ROUTINE)
Terwijl alle losse delen in een bak met water en ontsmettingsvloeistof liggen, kunt u de GelatoMachine zelf
ontsmetten. Dit doet u alsvolgt;
ONTSMETTEN VAN DE POT(TEN)
• Dep een papieren doek in de ontsmettingsvloeistof
• Veeg over de wanden van elke pot
• Doe dit tevens met de pot-afvoerkanaal. (Gebruik eventueel een borstel)
• Vervolgens veegt u met een papieren doek met ontsmettingsvloeistof over de bodem van de pot.
ONTSMETTEN VAN DE SCHACHT
• Dep een papieren doek in de ontsmettingsvloeistof
• Veeg over de gehele Schacht, rondom en bovenop.

Gebruik nooit oplosmiddelen of andere agressieve chemicaliën, dit ter voorkoming van beschadigingen aan
plastic onderdelen en afdichtingen. Gebruik uitsluitend volgens de plaatselijke voorschriften goedgekeurde
ontsmettingsproducten en wees bij gebruik hiervan uiterst zorgvuldig.
Gebruik geen doeken, borstels of andere materialen tijdens het ontsmettingsproces.
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SCHOONMAKEN EN DROGEN
Was uw handen uiterst zorgvuldig en gebruik
wegwerp handschoenen.
Verwijder alle onderdelen uit de bak met water en
ontsmettingsvloeistof. Spoel alle onderdeen
zorgvuldig af met schoonwater zodat alle
ontsmettingsvloeistof is verwijderd. Leg alle
onderdelen op een schone doek en laat deze
drogen.

Gebruik GEEN papier of doeken om de onderdelen
af te drogen.
Zorg ervoor dat deze te drogen onderdelen niet in
contact komen stof of andere vuiligheden.
Spoel de pot en schacht van de GelatoMachine
goed schoon met schoonwater en laat deze drogen.
Als alle onderdelen zijn opgedroogd, kunt u deze
weer terug plaatsen Controleer daarbij zorgvuldig of
alle afdichtingen, rubbers en schrapers in goede
conditie verkeren en vervang waar nodig.
Plaats de MIXER met grote zorgvuldigheid over de
schacht. Dit gaat soms wat stroef, dat is normaal.
Ga NOOIT op de mixer slaan met vuist of
gereedschap. Hierdoor ontstaat grote schade welke
uitsluitend in de fabriek kan worden hersteld.
Reparatiekosten als gevolg van onzorgvuldig en
onjuist gebruik vallen NOOIT onder garantie!
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10.6 ONDERHOUD SPECIALE ONDERDELEN
Enkele onderdelen behoeven regulier onderhoud.
Op onderstaande foto staan de onderdelen welke regelmatige inspectie en onderhoud vereisen.
Wees voorzichtig met de O-Ring onderaan de Schacht, als deze beschadigd raakt kan er een lekkage
ontstaan in de pot met als gevolg dat de onderliggende electronica en aansturing beschadigd raakt!
Gebruik voor smering uitsluitend zuurvrije vaseline welke door de overheid als toegestane smeermiddelen
binnen de voedingsindustrie wordt aanbevolen.

Zuurvrije vaseline als
omschreven

Extra voorzichtig!
Vervang tijdig!
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11 PROBLEMEN OPLOSSEN
PROBLEEM

MOGELIJKE OORZAAK

OPLOSSING

De machine start niet

Stekker is niet aangesloten.
Deksel staat open of is niet geheel
gesloten.
Verkeerde netspanning.
Electrisch probleem elders

Tijdens gebruik maakt
de machine lawaai

Er is ijsvorming op de wanden van
de pot.

Het ijs is te zacht.
Het ijs is te hard.

Instelling CI staat te laag.
Instelling CI staat te hoog
Luchtgekoelde
machines:
Verstopte condensor of defecte
ventilator.
Watergekoelde
machines:
onvoldoende watertoevoer, of
waterdruk.
Onvoldoende luchtventilatie

Steek de stekker in het stopcontact.
Controleer of de deksel juist is gemonteerd en
goed aansluit op het werkblad
Controleer de spanning toevoer.
Neem contact op met een electriciën.
Het product is klaar.
Controler of de pot niet te leeg is. (Minimaal 50%
vulling).
Verhoog de CI waarde.
Verlaag de CI waarde.
Reinig de condensor met een borstel en
controleer de werking van de ventilator motor.

De compressor loopt
onregelmatig

Te hoge omgvingstemperatuur
Temperatuur ijsmix te hoog
Productietijd duurt te
lang
Versleten schraper
Defect aan koelinstallatie
Te veel mix toegevoegd of mix is
ongebalanceerd

Controleer of de machine is angesloten op de
watertoevoer en dat de kraan/klep pen staan.
Lees de installatievoorschriften in Hoofdstuk 6 en
controleer of de ventilator werkt.
Controleer of de omgeingstemperatuur niet
boven 36°C is.
De beste prestaties worden geleverd indien de
ijsmix wordt toegevoegd op max. 4°C.
Indien de mix een hogere temperatuur heeft, zal
de bereidingstijd vanzelfsprekend toenemen.
Controleer of de schraper mooi aansluit op de
wand en vervang indien nodig.
Neem contact op met een erkend service center.
Vul de pot nooit meer dan met 2,5L ijsmix.
Controleer de verhoudingen van uw ijsmix.

11.1 ONDERDELEN
In het geval dat reserveonderdelen nodig zijn, raden we aan om het betreffende onderdeelnummer te
vermelden in de legenda van elke technische tekening.
U wordt tevens verzocht het model en serienummer van uw machine te vermelden, evenals de overige
informatie die op het identificatielabel voorkomt (voedingsspanning, frequentie, enz.).
Dit garandeert u dat de geleverde onderdelen correct zijn voor uw GelatoMachine.
We raden u aan om alleen originele onderdelen te kopen die bij uw lokale erkende distributeur zijn
gekocht.
De fabrikant weigert enige aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door mensen, dieren of dingen in
geval van niet-originele onderdelen.
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12 APPENDIX 1: GARANTIEFORMULIER
Het onderstaande “GARANTIEFORMULIER” dient door de klant te worden ingevuld en aan de importeur te
worden opgestuurd. Na ontvangst daarvan is zijn de garantievoorwaarden pas geldig.
U dient het serienummer te vermelden. Deze vindt u aan de zijkant van uw GelatoMachine !
Invullen en versturen aan :
EZMATIC B.V.
WEVERSTRAAT 2, 5801SZ VENRAY
INFO@EZMATIC.NL

_____________________________________________________________________________________
SERIE NUMMER

GEKOCHT BIJ:
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