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1

Inleiding

Gefeliciteerd! U heeft een hoogkwalitatieve Aequator chocolade apparaat aangeschaft.
Lees alstublieft de instructies nauwkeurig en maak uzelf vertrouwd met de veiligheidsvoorschriften voordat u het
apparaat installeert en bedient. Houdt de handleiding als naslagwerk bij het apparaat in de doorzichtige envelop
die bevestigd is aan de binnenkant van de voordeur van uw apparaat.
De instructies lichten onder andere toe hoe de machine te gebruiken en onderhouden. Om garant te kunnen staan
dient u de instructies juist, zorgvuldig en compleet op te volgen.
Exploitatie en onderhoud van de machine moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de instructies van
deze handleiding. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet naleven van deze instructies, of
door onjuist gebruik.
Wellicht heeft u naast deze compacte handleiding meer uitleg nodig. Hiervoor kunt u terecht bij uw service
partner. Uw service partner legt u graag uit hoe u de machine nog prettige kunt bedienen.

Waarschuwing voor een gevaarlijke situatie
Waarschuwing voor gevaarlijke elektrische spanning

1.1

Installatie
De machine dient geïnstalleerd te worden door een geautoriseerde service monteur. Deze
service monteur werkt volgens de veiligheidsvoorschriften die gelden voor het land waar
de machine geplaatst wordt.

1.2

Veiligheid instructie
Om veiligheidsredenen, moet altijd de stekker eruit gehaald worden bij het werken aan de
binnenkant van de machine! (Bijvoorbeeld reiniging) De deksel en zijplaten van de
machine mogen niet worden verwijderd om te voorkomen dat u het risico loopt om
elektrische schokken krijgen.

Het apparaat voldoet aan IP20 en mag alleen worden gebruikt in droge ruimtes.
Het apparaat is een tafelmodel en mag niet worden gebruikt op de grond!
Het apparaat moet waterpas staan. Met de stelvoeten aan de onderzijde van het apparaat
kan men de het apparaat stellen.
Die apparaat moet worden gebruikt, wordt bepaald in de horec of gebied, zoals restaurants, hotels, motels, winkels,
kontoren en andere voorzieningen.
Dit product mag NIET buiten worden gebruikt.
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Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke,
zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij aan hun voorafgaand
toezicht of instructie is verleend over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor
hun veiligheid.
De machine is gefabriceerd voor een veilig gebruik dat voldoet aan de laatste normen voor techniek.
De machine is gefabriceerd in overeenstemming met de geldende CE-richtlijnen en ISO 9001.
Echter, het gebruik van de automaat kan gevaarlijk zijn indien:
•
u niet de aanwezige handleiding op zorgvuldige wijze volgt.
•
onbevoegd personeel het apparaat installeert, onderhoudt of repareert.
•
er sprake is van oneigenlijk gebruik van het apparaat dat niet volgens het oorspronkelijke doel
ervan plaatsvindt.
Het bovenstaande kan gevaar opleveren voor:
•
een juiste, efficiënte en betrouwbare werking van het apparaat
•
het apparaat en voor overige bezittingen van de bediener en de gebruiker
•
lijf en leden
Raadpleeg met betrekking tot transport, installatie, onderhoud en reparatie alstublieft de meest
recente uitgave van de volgende voorschriften en richtlijnen van uw land:
•
Reglementen van de federatie van elektrotechniek
•
EU-richtlijnen (in EU-landen)
•
Reglementen betreffende de preventie van ongevallen
•
Richtlijnen van de beroepsvereniging
•
Regelgevingen met betrekking tot handel
De volgende punten dienen in acht te worden genomen:
•
De bereidde dranken zijn heet.
•
Sommige delen van de machine zijn heet.
•
Sommige delen van de machine staan onder hoge druk. (heet water)
•
Het water dat tijdens het reinigingsproces uit de machine stroomt is heet.
•
Elke verandering of aanpassing aan de machine is niet toegestaan.
Aequator AG aanvaardt in een dergelijk geval geen enkele aansprakelijkheid.
•
Bewaar de machine in droge ruimten en nooit in een ijzige omgeving.
•
Vervoer het alleen in de oorspronkelijke verpakking.

1.3

Hygiënie voorschriften (conform HACCP)1

Om aan hygiënie voorschriften te voldoen, moeten onderhoudswerkzaamheden zorgvuldig en regelmatig worden
uitgevoerd.
Het aanbrengen van de concentraat (= voedsel) zakken:
Was uw handen voordat u de chocoladezakken aanbrengt. Vermijd elk direct of indirect contact met de producten.
Indirect contact wil zeggen, bijvoorbeeld niezen of hoesten in het concentraat of de mixer.
Gebruik geen concentraat waarvan de vervaldatum is verlopen.
Reiniging:
Reinig de onderdelen, die in het hoofdstuk "reinigen" worden beschreven, met warm water, met toevoeging van
een normaal afwasmiddel. Spoel goed af en droog af met een schone theedoek.

1

Belangrijk Controle Punt voor Gevaar Analyse (Hazard Analysis Critical Control Point)
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1.4

Apparaatbeschrijving

Display

Drank toetsen

Lekbak

Pomp

Uitlooparm

Reserve concentraatzakhouder

Deurvergrendeling
Concentraatzakhouder
Mixer unit
Hoofd aan/uit schakelaar (achter houder voor reserve
concentraatzak)
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2

Bediening

2.1

Toetsenfuncties

Toetsen
Dranktoets
Dranktoets
Dranktoets
Dranktoets

2.2

<D2>
<D1>
<D1>
<D3>

.............................
– <D3> ................
.............................
.............................

Functie
enter / bevestigen
enter password
terug / waarde vooruit / waarde +
D1

D2

D3

Drank 1
Terug

Drank 2
Bevestigen

Drank 3
Vooruit

waarde minus
-

↵

waarde plus
+

Hoe de deur te openen en sluiten

Openen:
1. Trek de lekbak naar voren
2. Deur openen en de deurbeugel in de fitting ophangen.
Sluiten:
1. Deur optillen, deurbeugel na beneden klappen en deur sluiten.
2. Plaats de lekbak terug.
3. Voer mixerspoeling uit na het sluiten van de deur

Fitting

Deurbeugel
Let op heet spoelwater stroomt uit de uitloop!

2.3

Het apparaat aan- en uitzetten

De machine kan worden aan- en uitgezet met de hoofdschakelaar met
indicatielampje in de machine. Deze schakelaar schakelt de spanning op
het apparaat in (of uit).

2.4

De mixerkamer spoelen

Na het aanzetten van de machine moet de mixerkamer doorgespoeld
worden met heet water (rinsing mixer) door op de middelste knop van
het display te drukken (D2).

Hoofdschakelaar
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2.5

Gebruikersmenu

Toegang tot het gebruikersmenu ontstaat door het openen van de deur van de automaat.

User

CÉCÉMEL

Dx

VOTRE CÉCÉMEL
EN PRÉPARATION

menu level1

Open Door and close again

Operator Basic

0
RINÇER MÉLANGEUR

-> User

Operator Basic

bottom


RINÇER MÉLANGEUR
< [OK] >

↵

Dx


CHANGEZ CÉCÉMEL
< [OK] >


ENTREZ CODE:
< [OK] >

↵

REMPLIR TUBE
RINÇER MÉLANGEUR

↵

ENTREZ CODE:
^^^

DÉBUT
NETTOYAGE VERRE

2s

No display
LCD is off
all keys are inactive
for glass cleaning

10s

ARRÊT
NETTOYAGE VERRE

2s

-> User
all keys are active

-> User
Dx

-> Operator Advanced


top

-> Service Basic
-> Service Advance
menu level1

Operator Advanced

113
bottom


COMPTEUR GRATUIT
< [OK] >


EFFACEZ GRATUIT
< [OK] >


COMPTEUR TOTAL
< [OK] >


NETTOYAGE VALVE
< [OK] >


CHANGE DU FILTRE
< [OK] >


CHANGER CODE
< [OK] >

↵

COMPTEUR GRATUIT
^^^^^'^^^

Dx

COMPT. GRATUIT ^
^^^^^'^^^

↵

COMPTEUR GRATUIT
EFFACÉE

menu level1

↵

COMPTEUR TOTAL
^^^^^'^^^

Dx

COMPT. TOTAL ^
^^^^^'^^^

↵

NETTOYAGE VALVE
RINÇER MÉLANGEUR

Kx

↵

CHANGE DU FILTRE
< [OK] >

↵

DÉBRAYEZ MACH.
ARRÊT/MARCHE

↵

NOUVEAU CODE:
< [OK] >

↵

NOUVEAU CODE:
^^^
Kx



menu level1



RINÇER MÉLANGEUR
< [OK] >

↵

0
RINÇER MÉLANGEUR

again two times same Dx

menu level1

again two times same Dx

menu level1

Machine Off/On

-> Start Up

menu level1

↵

CONFIRMEZ:
^^^

correct

menu level1

not correct

menu level2

10s

ARRÊT
NETTOYAGE VERRE

-> User


top
Dx

DÉBUT
NETTOYAGE VERRE

2s

No display
LCD is off
all keys are inactive
for glass cleaning

2s

-> User
all keys are active
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2.6

Dranken selecteren

Plaats een beker of een mok onder de uitloop, alvorens een drank te selecteren. Nadat u een drank heeft
geselecteerd wordt deze drank automatisch bereid.
Let op de bereide dranken zijn heet!
Indien de geselecteerde drank niet wordt bereid, verschijnt een melding op de display. Zie hoofdstuk 4.

2.7
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vervangen van chocolade concentraatzak
Trek de lekbak naar voren
Open de deur
Open de pomp
Haal de slang met het uitloopknietje uit de mixerkamer
Neem de lege concentraatzak uit de houder en werp deze weg
Vervang de lege concentraatzakhouder met de reserve concentraatzakhouder

De Concentraatzakbeugel moet men in de houder schuiven!
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Open de blauwe afsluitkap van de zak
Plaats een nieuwe slang in de mixerkamer
Plaats de slang in de pomp
Duw de witte koppeling van de slang in de kop van de zak
Sluit de pomp
Controleer of de slang niet geknikt is
Plaats een nieuwe zak in de reserve concentraatzakhouder
Plaats de reserveconcentraatzakhouder onder in de machine
Sluit de deur: Druk op toets <D3> op display “BAG REPLACE FILL HOSE“ verschijnt
Bevestig met <D2>
CÉCÉMEL VULLEN
< [OK] >

↵

SLANG VULT
MIXER SPOELEN

Mixer

-> User

Let op heet spoelwater stroomt uit de uitloop!

Pomp

17. Het apparaat is gereed voor gebruik.
Pompdeksel

Reserve concentraat
zakhouder
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3

Reiniging

Het chocolade apparaat dient aan het einde van elke dag gereinigd te
worden. Hiervoor is een speciale hygiëne kit meegeleverd, welke de
vervuilde delen vervangt, zodat deze gereinigd kunnen worden.

3.1

Dagelijkse reiniging:

1. Open de deur.
2. Verwijder de slangen van de mixerunit (uitloopslang en pompslang)
3. Open de bevestigingsbeugel van de mixerkamer en trek de mixerunit naar voren
om uit te nemen.
4. Verwijder de mixer impellor
5. Verwijder de uitloopslang met het kunststof uitloopstukje
6. Pak de hygiene kit
7. Plaats de mixer impellor, de mixerunit, uitloopslang en het uitloopstukje. terug.
8. Vergrendel de mixerkamer met de bevestigingsbeugel. Controleer of alle
onderdelen goed zijn geplaatst.
9. Sluit de slang van de pomp aan op de mixerkamer.
10. Sluit de deur.
11. Start mixer spoelen met toets <D2>.
Plaats de mixer impellor
MIXER SPOELEN
< [OK] >

↵

0
MIXER SPOELT

-> User

Dx

START
GLAS REINIGEN

2s

No display
LCD is off
all keys are inactive
for glass cleaning

10s

STOP
GLAS REINIGEN

2s

-> User
all keys are active

Let op heet spoelwater stroomt uit de uitloop!
12. Het apparaat is gereed voor gebruik.
13. Reinig de uitgenomen onderdelen met warm water, met toevoeging van een
normaal afwasmiddel. Spoel de onderdelen goed af en droog deze met een
schone doek. De onderdelen zijn vaatwasser bestendig, laat deze na
machinereiniging goed drogen en bewaar ze voor hergebruik
Schakel het apparaat uit aan het einde van de dag

3.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Touchscreen Reiniging
Machinedeur openen en de deur weer sluiten
Mixer spoelen activeren
Gedurende de mixerspoeling op een dranktoets drukken. Melding „START GLASREINIGEN“
Na 2 seconden valt het LCD-scherm uit voor ongeveer 10 seconden. Het scherm kann gedurende deze tijd
gereinigd worden.
De melding „STOP GLAS REINIGEN“ verschijnt voor 2 seconden in het scherm en de dranktoetsen zijn weer
geactiveerd.
De machine is weer klaar voor gebruik!

MIXER SPOELEN
< [OK] >

↵

0
MIXER SPOELT

-> User

Dx

START
GLAS REINIGEN

2s

No display
LCD is off
all keys are inactive
for glass cleaning

10s

STOP
GLAS REINIGEN

2s

-> User
all keys are active
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4 Foutmeldingen
4.1

Eenvoudige storingen op lossen
Constatering

4.2

Maatregelen




Schakel hoofdschakelaar aan (in het binnenwerk)
Sluit het netsnoer aan
Controleer stekker



Interne zekering defect
Vervanging alleen door geautoriseerde service monteur:
Neem contact op met uw service partner.

Apparaat werkt, maar er wordt
geen drank verstrekt





Open waterkraan
Controleer wateraansluiting
Controleer het waterniveau indien u een reservoir heeft

Drank is te waterig of in plaats
van gemengde drank wordt
alleen water verstrekt




Verwissel de concentraatzak.
Voltooi dagelijkse reiniging, zie hoofdstuk 3.1.




Geen weergave
Geen verlichting



Hoofdschakelaar verlicht, maar
scherm blijft donker





Weergegeven storingen verhelpen
Melding

KLEP OPEN
ONTKALKING
NOODZAKELIJK
ONTKALKING
GEWENST
BIJVULLEN APPARAAT
GEEN
WATERSTROMING
STORING
VERWARMINGSELEMENT 1
STORING
VERWARMINGSELEMENT 2
STORING SENSOR 1

Maatregelen g






Sluit de klep.
Bereiding van dranken is nog steeds mogelijk.
Neem contact op met uw service partner.
Bereiding van dranken is nog steeds mogelijk.
Neem contact op met uw service partner.




Bereiding van dranken is niet mogelijk.
Neem contact op met uw service partner.

STORING SENSOR 2
STORING
BOILER TE HEET
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5

Reserve onderdelen
Mixer compleet
Art. Nr. 1004640

Zwarte mixerkamer
Art. Nr. 1004998

Mixerdeksel
Art. Nr. 1004997

Bevestigingsbeugel mixer
Art. Nr. 1004999

Grijze impellor
Art. Nr. 1004996
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6

Onderhoud en and Service

Wij bevelen een jaarlijkse service aan om een veilige werking zonder storingen en een lange levensduur van uw
apparaat te waarborgen.
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Technische Gegevens
Afmetingen:
Breedte
Diepte
Hoogte

270 mm
578 mm
522 mm

Gewicht:
Totaal gewicht

15 kg

Wateraansluiting:
Vers water aansluiting
Input water pressure:
System pressure max.:

¾ inch gasschroefdraad
0.1–0.6 MPa (1-6 bar)
1.6 MPa (16 bar)

Elektriciteit:
Aansluiting:
Zekering:
Aansluitvermogen:

230 V 50/60 Hz
13A
3000 W

Eisen aan de omgeving:
Bedrijfstemperatuur:

5-40°C

Plaats het apparaat nooit in omgevingen met vriestemperaturen
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8

Hygiene Verklaring

14

9

Conformiteitverklaring

15

10 Uw service partner
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Openen:
1.
Trek de lekbak naar voren
2.
Open de deur geheel naar boven en trek
de vergrendeling omhoog, houdt deze vast
en laat de deur naar beneden zakken
totdat de deur in de vergrendeling valt.
Sluiten:
1.
Open de deur tot het bovenste punt, duw
de vergrendeling naar beneden, houd deze
vast en sluit de deur.
2.
Plaats de lekbak terug.
3.
Voer mixerspoeling uit na het sluiten van
de deur.

Fitting
Deurbeugel

De
Concentraatzakbeugel
moet men in de houder
schuiven

Reiniging (voor details zie hoofdstuk 3)
Let op heet spoelwater stroomt uit de uitloop!

1.
2.

Verwijder mixer en maak hem schoon, breng de hygiëne kit aan
Spoeling van de mixer druk op toets <D2>

Verwijder mixer unit en reinig deze of vervang door hygiëne kit. Maak het interieur schoon.
Schakel het apparaat uit aan het einde van de dag
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