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PROBLEMA POSSÍVEIS CAUSAS SOLUÇÕES

Cabo desligado ou mal encaixado Verifique as conexões elétricas e volte a ligar

Disjuntor desligado Reajuste o disjuntor e volte a ligar

Circuito de proteção Reinicie a máquina

Algum defeito na placa PCB Substitua a placa PCB

Os cabos estão soltos Reconecte os cabos

O capacitor do motor está quebrado Repare ou substitua o capacitor

Contator AC desconectado Substitua o contator

Baixa voltagem Verifique se sua voltagem está correta

O contator está quebrado Substitua o contator

Algum defeito na placa PCB Substitua a placa PCB

O capacitor funciona incorretamente Substitua o capacitor

O compressor está quebrado Substitua o compressor

Vazamento do refrigerante

Verifique o local de fuga e preencha com gás 

refrigerante

Condensador bloqueado Limpe o condensador

A ventoinha não funciona corretamente Repare ou substitua a ventoinha

A correia está muito solta Ajuste a tensão da correia ou a substitua

Algum defeito no redutor Repare ou substitua o redutor

Cilindro está congelado e o eixo de agitação 

está quebrado Substitua o eixo de agitação

Nenhum material no tanque Adicione a calda

A válvula de descarga está bloquada Retire a válvula e faça a limpeza

A proporção da mistura da calda está incorreta Substitua a calda do sorvete

A proporção da mistura da calda está incorreta Refaça a calda

A dureza não está programada corretamente Ajuste o valor da dureza no painel

Corrente do motor muito alta Repare ou substitua o motor

Muita água nos ingredientes Refaça a calda

A dureza não está programada corretamente Ajuste o valor da dureza no painel

O vazamento ocorre através da válvula de 

saída

Substitua o anel de vedação da válvula de 

saída

O vazamento ocorre através da haste da 

válvula

Substitua o anel de vedação da haste da 

válvula

O vazamento ocorre através da saída de 

líquido

Substitua o anel de vedação da válvula de 

saída

O anel de vedação do eixo de agitação está 

rompido Substitua o anel de vedação

Algum defeito na placa PCB Substitua a placa PCB

Os plugs estão soltos Verifique e conecte os plugs

Faltando caracteres no LCD LCD está danificado Substitua o LCD

Sorvete muito mole

Sorvete muito duro

Vazamento

Apresenta falha no display LCD

A máquina não liga

Modo de limpeza não funciona

Compressor não roda

Sem refrigeração

A correia desliza

Falha no sistema de extrusão
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