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PRECAUÇÃO PARA OPERAÇÃO:
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ATENÇÃO: Favor certificar-se de que as pessoas que forem usar este 
equipamento leiam e entendam este manual antes utilizar a máquina. 

I. Desempacotar e verificar

1) Corte a correia e remova a placa de madeira que prende a caixa. 
Abra a embalagem, remova a espuma e retire a embalagem para 
verificar a aparência da máquina quanto a possíveis danos. 

Nota: A máquina não deve ser inclinada por mais de 45º durante o 
transporte

2) Remova a tampa do cilindro para verificar se todos os acessórios 
incluídos na lista de embalagem estão disponíveis.

3) Remova os painéis superior e inferior na parte traseira da máquina 
para verificar se o motor embutido, a correia, o compressor e outras 
peças se soltaram devido ao transporte. Em caso de qualquer 
anormalidade encontrada entre em contato com o revendedor local 
imediatamente.

Nota: Para montar ou desmontar os painéis, você pode inserir uma 
chave de fenda na porca dentro do painel e aplicar uma pequena força 
para soltar ou apertar.

4) Monte o agitador e as válvulas na máquina (como mostrado nas 
figuras A e B).  

Nota: Não se esqueça de instalar o anel de vedação.

5) Monte o receptor de água da maneira correta. Verifique a placa de 
identificação no painel traseiro da máquina para se certificar de que a 
tensão nominal está de acordo com a rede elétrica local

IV. Requisitos do fornecimento de energia

A tensão nominal da fonte de alimentação não deve ser muito alta ou muito 
baixa. Caso contrário a lâmpada indicadora (vermelha) piscará, um 
alarme (zumbido) será ouvido e a unidade de refrigeração não funcionará.

V. Condições de refrigeração
a. Não é permitida refrigeração quando o eixo de agitação está no cilindro 
vazio.
b. Não é permitida refrigeração quando o cilindro contém água.

II. Ambiente operacional do equipamento

1) Temperatura ambiente mais baixa: 10 graus 
Celsius. Temperatura ambiente mais alta: 40 
graus Celsius.
2) Menor temperatura da pasta creme permitida: 
5 graus Celsius. Maior temperatura da pasta 
creme permitida: 40 graus Celsius.
3) Mantenha em local bem ventilado. As poeiras 
no condensador devem ser limpas regularmente.
4) A máquina deve ser instalada em um local com 
ventilação e a grade de entrada e saída de ar 
deve estar a uma distância mínima de 50cm da 
parede ou qualquer obstáculo.

III. Consumo de energia

Determine as especificações de todos os fios, 
dependendo da capacidade de potência 
necessária. Todos os fios internos foram 
conectados corretamente durante a montagem. 
A única coisa que você precisa fazer é conectar os 
fios com o cabo de alimentação e garantir um 
aterramento correto.
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DIAGRAMA DA ESTRUTURA DO PRODUTO:



1) Tecla de limpeza

No modo stand-by pressione a tecla “limpeza” para entrar no modo de 
limpeza: a luz indicadora de limpeza estará acesa, o alarme soará uma 
vez, o motor começará a funcionar e o LCD mostrará o valor atual da 
corrente do motor. Pressione a tecla de limpeza novamente para 
retornar ao modo stand-by.

2) Tecla de refrigeração

No modo stand-by, pressione a tecla de refrigeração para entrar no 
modo de refrigeração: a lâmpada indicadora de refrigeração estará 
acesa; a campainha soará uma vez; o motor, compressor e a ventoinha 
começarão a funcionar e o LCD mostrará o valor atual de corrente do 
motor de agitação.

3) No modo stand-by, pressione a tecla “puffing”: a lâmpada indicadora 
da bomba de ar estará acesa, mas a bomba de ar não funcionará; No 
modo de limpeza ou refrigeração, pressione a tecla de sopro: o 
indicador da bomba de ar piscará e a bomba de ar começará a 
funcionar.

4) Tecla de ajuste da consistência

No modo de refrigeração, pressione as teclas de ajuste para ajustar a 
dureza do sorvete. Pressione a tecla     , a dureza do sorvete aumentará 
de 1 em 1. Pressione a tecla    ,a dureza do sorvete diminuirá. 

5) Mostrador de quantidade de sorvete

O número será gravado automaticamente sempre que um sorvete for 
retirado. 

1) Deixe a calda de sorvete preparada por 15 minutos antes de despejá-
la nos dois cilindros na parte superior da máquina. 

Nota: A calda não pode contar pedaços de bolo.

2) Conecte a fonte de alimentação para deixar o equipamento entrar no 
modo de espera. Pressione a tecla de limpeza (como mostrado na figura 
E) para deixar a máquina funcionar por três a cinco minutos. Neste 
momento segure a alça para permitir que a calda seja descarregada, de 
duas a três xícaras, antes de despejá-las de volta no cilindro de polpa 
superior a fim de evitar o congelamento da água na abertura de 
descarga.

1-Dureza presente
2-Luz de refrigeração
3-Luz de limpeza
4-Luz de ar
5-Tensão presente
6-Tecla de sopro
7-Tecla de refrigeração

8-Tecla de limpeza
9- Configuração de tempo
10-Ajuste de dureza
11-Quantidade de sorvete
12-indicativo de dureza
13-Luz Agitador
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VISÃO GERAL DO PAINEL OPERACIONAL E FUNÇÕES :

COMO FAZER SORVETE:
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Nota: a calda deve ser preparada em estrita conformidade 
com a proporção especificada pelo sorvete em pó.

3) Pressione a tecla de refrigeração e a máquina entra no 
modo de refrigeração. Pressione       para obter a dureza 
desejada do sorvete. 
Nota: você deve observar o valor de “dureza atual” mostrado 
no LCD no modo de limpeza anterior. Por exemplo, se a 
“dureza atual” mostrar 2,2, defina a dureza do sorvete entre 
3,5 e 5,0. Se a “dureza atual” mostrar 3,5, ajuste a dureza 
entre 4,5 e 5,5.

4) Quando a dureza do sorvete atingir o valor configurado, a 
máquina irá parar de funcionar e permanecerá no modo 
stand-by. O tempo de reinício automático após a parada 
pode variar entre três e nove minutos. Neste momento, você 
pode pressionar a tecla de ajuste de tempo para definir a 
duração antes de iniciar o próximo ciclo de refrigeração. 
Pressione a tecla uma vez, o tempo aumentará em um minuto 
até nove minutos. Ao chegar a nove minutos, o sistema 
retornará a três minutos pressionando a tecla novamente. 
Nota: Em dias quentes é indicado programar um intervalo de 
tempo menor e em dias frios um intervalo de tempo maior.

5) Posicione um copo ou uma casquinha na válvula de saída e 
puxe a alavanca para poder retirar o sorvete. Solte a alavanca 
para fechar.

1) Pressione a tecla de limpeza para descarregar todo o creme no interior 
da cuba e em seguida pressione a tecla novamente para parar a máquina.
2) Adicione água quente e detergente no cilindro.
3) Pressione a tecla de limpeza e deixe o motor girando por cerca de 5 
minutos antes de descarregar o líquido de limpeza.
4) Repita o procedimento de limpeza por duas ou três vezes. Desligue a 
máquina.
5) Desconecte o equipamento da fonte de energia. Desmonte os 
componentes para limpeza: Remova as quatro porcas laterais da válvula 
de saída e retire o suporte da válvula. Retire todas as peças da válvula como 
pino, misturador, anel de vedação, etc.

II. Limpeza do corpo 

A fim de garantir a limpeza e manter a boa aparência do equipamento, 
sugerimos que você utilize uma toalha morna para remover a sujeira. 
Certifique-se de não enxaguar com água, o que pode causar mau 
funcionamento.

III. Limpeza do condensador

Após operar por um certo tempo o condensador estará coberto de poeira, 
podendo ocasionar uma irradiação de calor fraca e uma má refrigeração. 
Assim, o condensador deve ser limpo a cada dois meses. Certifique-se de 
interromper o fornecimento de energia antes de iniciar a limpeza. Tome 
bastante cuidado a fim de evitar danos no equipamento.

IV. Ajuste da correia

Após operar por um certo tempo, a correia transportadora do sistema de 
agitação pode estar prolongada. Assim, o condensador deve ser limpo 
periodicamente. Certifique-se de interromper o fornecimento de energia 
antes de iniciar o ajuste. Caso a correia esteja muito solta após o ajuste é 
indicado substituí-la por uma nova, mas de mesma especificação.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO :

I. Limpeza do cilindro refrigerador

Quando a operação da máquina de sorvete for interrompida, o cilindro de 
refrigeração deve ser limpo e esterilizado, de modo a garantir a saúde dos 
consumidores de gelados e prolongar a vida útil dos componentes.
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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

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS :
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