
Rask innføring MTX 3.0
NORSK

Tastene i betjeningspanelet

1 Rengjøring 

2 Pumpe (*)

3 Hjem

4 Oppvarming (*)

5 Kjøling (*)

6 Styrekryss for betjening med ok-tast

7 Røreverk 

8 Manuell pasteurisering (*)

9 Kjørelys (*)

10 Endring av kjørehastighet (*)

11 Oppladingsgrad 24V batteri (*)

12 Aktuell doseringsmengde

13 Oppladingsgrad 12V batteri

14 Klokkeslett

15 Aktuell tanktemperatur
(*) Tilleggsfunksjon(er)

For at disse funksjonene skal kunne brukes må 
melketaxien være koblet til strømnettet.Viktig !

Nedfor � nner du en kortfattet oversikt over funksjonene. For å unngå skade på person og eiendom er det viktig at du leser 
gjennom hele bruksanvisningen som følger med før du tar apparatet i bruk ! 

Før oppstart
Kontroller at støpselet sitter ordentlig i kontakten og at ledningen er i orden. Opplysninger om strømtilkoblingen � nner du på 
typeskiltet som sitter ned til venstre på kassen i rustfritt stål.
Melketaxien leveres fra fabrikken i kontrollert og fullt oppladet tilstand. Batteriet kan imidlertid miste kraft under lagring. Kontrol-

ler ladetilstanden til batteriene i displayet og koble melketaxien til strømnettet ved behov.

Hjem
Med hjem-tasten kommer du til betjenings- og vedlikeholdsmenyen. Derfra kan du gå videre til andre menyer. Menyen er 
beskyttet mot uønskede endringer med passordet 683. Innskriving av passordet: Bruk piltastene  /  til å gi inn tallet i det 
markerte feltet. Bruk piltastene  /  til å � ytte mellom feltene. 
Trykk OK for å bekrefte innskrivingen.

Dosering
Melketaxien er stilt inn fra fabrikken. For å tilpasse innstillingene går du med hjem-tasten til hovedmenyen og derfra på „Pumpe“. Velg 
menypunktet ”Kalibrere” og følg anvisningene i displayet.
Du � nner mer informasjon i bruksanvisningen i kapittel „Hovedmeny grunninnstillinger“ underkapittel „Pumpe“.

Innstilling og tilpasning av doseringsmengder
Med  / -tastene på styrekrysset kan du velge mellom 6 forhåndsbestemte doseringsmengder. For å tilpasse disse mengdene eller 
erstatte dem med egende� nerte mengder går du med hjem-tasten til hovedmenyen og derfra på „Pumpe“. Velg underpunktet ”Dose-
ringstrinn”. Bruk piltastene  /  og OK-tasten til å velge riktig mengde. Valgt verdi begynner å blinke. Verdien kan forandres med  /  
og bekreftes med OK-tasten. 
Du � nner mer informasjon i bruksanvisningen i kapittelet „Hovedmeny grunninnstillinger“ underkapittel „Pumpe“.

Dosering av melken
Tasten kobler pumpen helt ut eller inn. Bruk doseringstasten på venstre side av skyvehåndtaket til å dosere mengden melk som 
vises i displayet. Alternativt kan du bruke doseringstasten på fjernkontrollen (kun i forbindelse med funksjonen ”Doseringsarm 
med fjernstyring”).
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Innstilling av oppvarmingstemperatur
Når tasten aktiveres viser displayet mål-temperaturen over aktuell temperatur. Mål-temperaturen kan forandres med  / . 
Endringen bekreftes med OK-tasten. Aktivert oppvarming indikeres med en rød LED på tasten. 

Blanding av kalvemelk (MAT)
Fyll ønsket mengde vann i melketaxien og hell i kalvemelkpulver slik produsenten angir. Følg produsentens anvisninger om 
blandetemperatur og konsentrasjon. Steng lokket på melketaxien og start røreverket med røreverk-tasten. Røreverket går ikke 
permanent, men i intervaller som gir et bedre resultat.

Når kalvemelken er tilstrekkelig oppløst, kobler du røreverket ut igjen med den samme tasten. Aktivert røreverk indikeres med en rød LED 
på tasten.

Manuell pasteurisering
Etter at du har fylt ønsket mengde melk i melketaxien, kobler du kaldtvannstilførselen til slangekoblingen „COLD IN“ og utløps-
langen til „COLD Out“ på koblingsplaten. Pass på at kaldtvannstilførselen er åpen. Legg melkeslangen rundt beholderen og fest 
doseringsarmen til hylsen på tanken.
Vær nøye med at låsingen står i øverste stilling. Nå kan du starte pasteuriseringen med tasten for manuell pasteurisering. Mens 

pasteuriseringen pågår bytter hoveddisplayet til „pasteurisering“. Mål-temperaturen vises over den aktuelle temperaturen i displayet. 
Etter utløpt hviletid kobles kjølingen automatisk inn og kjøler melken ned til den fôringstemperaturen du har fastlagt. Ved kjøling står mål-
temperaturen oppført under aktuell temperatur i displayet. Under pasteuriseringen går både røreverk og oppvarming i intervaller. Aktivitet 
angis med en rød LED på den aktuelle tasten. Du � nner mer informasjon i bruksanvisningens kapittel „Pasteurisering av melk“ underka-
pittel „Manuell pasteurisering“.

Automatisk start
I tillegg til manuell oppvarming og pasteurisering kan du programmere inntil 6 forskjellige oppvarmings- og pasteuriseringsprogrammer 
(med timer). Disse programmene starter på forhåndsbestemte tidspunkt. For å programmere en automatisk start av oppvarming, pasteu-
risering eller varmebehandling, går du med hjem-tasten til hovedmenyen og derfra til hovedpunktet „Timer“. 
Du � nner mer informasjon i bruksanvisningen i kapittelet „Hovedmeny grunninnstillinger“ underkapittel „Timer“.

Kjøling
Denne tasten starter kjølefunksjonen. Husk at kaldtvannet må være koblet til (se avsnittet om „Manuell pasteurisering“ i denne 
anvisningen). Hoveddisplayet bytter til å vise „kjøling“. Aktuell tanktemperatur vises på venstre side av displayet. I midten � nnes 
en stilisert fremstilling av kjølingen. Når innstilt temperatur er nådd, kobles kjølingen automatisk inn igjen hvis temperaturen på 
melken stiger. Røreverket kobles tidvis inn mens kjølingen pågår. Dette gir bedre kjøleeffekt. Aktivert kjøling indikeres med en 
rød LED ved siden av tasten.

Rengjøring av melketaxien
Melketaxien bør gjøres ren etter hver gangs fôring. Tøm tanken helt og åpne tilbakeslagsventilen så slangen også kan tømmes. 
Husk å ta ut � lteret i bunnen av tanken når du rengjør apparatet; ved behov renses � lteret for hånd. For å bruke den automatiske 
rengjøringen av melketaxien fyller du på vann (ca. 20 % av tankvolumet) og rengjøringsmiddel i tanken slik produsenten angir 
og legger slangen rundt beholderen. Fest doseringsarmen til hylsen på tanken Vær nøye med at låsingen står i øverste stilling 

og start rengjøringen med den tilhørende tasten. For innstilling av parameterne se bruksanvisningens kapittel „Hovedmeny grunninnstil-
linger“ underkapittel „Rengjøring“.

Skyll melketaxien og slangen med rent vann etter rengjøringen for å være helt sikker på at alle rester av rengjøringsmiddel er 
fjernet. Pass på at alle rester i bunnen fjernes. Vi anbefaler å etter-rengjøre melketaxien for hånd med en børste. Pass på at ingen 
av komponentene (f.eks. temperaturføleren) skades.

Kjørelys
Kjørelyset på melketaxien kobler du inn og ut med tasten. Hvis du skulle glemme å skru av lyset, kobles det automatisk ut etter 
maksimal innkoblingstid så batteriet beskyttes. Du � nner mer informasjon i bruksanvisningen i kapittelet „Hovedmeny grunn-
innstillinger“. 


