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PROPÓSITO E CARACTERÍSTICAS:

PRECAUÇÕES:
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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. 

A máquina de sorvete BQL-116Y é o nosso mais recente lançamento para a 
produção de sorvete. Suas principais características são o tamanho compacto, 
aparência elegante, operação simples e fácil instalação. 

Se combinado com um freezer, ela se tornará uma pequena fábrica de sorvete, 
extensivamente aplicável para estandes, ocinas, cantinas e restaurantes.

Suas vantagens secundárias são seu design com contornos vivos e elegantes e a 
facilidade para limpeza. Além do mais o seu compressor e redutor premium 
garantem uma operação segura, conável e altamente eciente, trazendo um 
signicativo retorno econômico.

1. A inclinação da máquina não deve exceder 45º durante o manuseio e 
transporte.
2. Utilize um receptáculo monofásico de 3 pólos com um o terra dedicado. 
Nunca compartilhe um receptáculo com outros equipamento elétricos.
3. A tensão da fonte de alimentação deve estar de acordo com o valor na placa 
de identicação com uma variação permitida inferior a 10%.
4. Durante a instalação, uma distância de pelo menos 50 centímetros deve ser 
mantida ao redor do ventilador para garantir a dissipação de calor.
5. Um intervalo de pelo menos 3 minutos deve ser respeitado antes de religar o 
compressor.
6. Após o término da operação, o equipamento deve ser retirado da energia para 
então ser feita a limpeza. Para limpar o cilindro você pode retirar o batedor, voltar 
a colocar o anel de vedação e lavar com água. Em seguida, limpe com um pano 
seco. A superfície da máquina deve ser limpa com toalha úmida. Nunca enxágue 
com água.

PAINEL DE CONTROLE:

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS:
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1- Display indicador de tempo; 
2- Ajuste de tempo;

3- Bate e congela;
4- Bate.
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 COMO FAZER O SORVETE:

DIAGRAMA DA FIAÇÃO ELÉTRICA:

1. Coloque o pó de sorvete em um recipiente e adicione água (adicione 2,5-3,0 
litros de água para cada 1 kg de pó). Se necessário, acrescente a quantidade 
adequada de leite, açúcar e essências. Misture-os uniformemente.
2. Derrame a pasta de sorvete preparada para o funil de modo que possa uir 
gradualmente para o cilindro. Certique-se de não exceder a marca de 
reabastecimento.
3. Mantenha pressionada a tecla "SET" para congurar o valor do tempo entre 10 
e 30 minutos. (Dica: O valor da conguração pode ser reajustado a qualquer 
momento. Salve o valor e saia do sistema automaticamente deixando a tecla sem 
ser tocada por 5 segundos).
4. Mantenha pressionada a tecla "COOL" para iniciar o motor. O visor digital 
começará a contagem regressiva. Após um minuto o compressor iniciará seu 
funcionamento e então começará o processo de produção do sorvete.
5. Após alguns minutos o visor digital mostrará "END"  e a máquina irá 
interromper seu funcionamento. Isso signica que o sorvete está pronto.
6. Solte o parafuso da boca de saída e remova-o. Pressione a tecla "CLEAN". O 
agitador empurrará o sorvete pra fora. Coloque o sorvete em um freezer para 
armazenar. 
7. Coloque novamente a tampa da boca de saída. Reabasteça as matérias-
primas de sorvete para repetir o processo.
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ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO :

INSTALAÇÃO :

Faça a limpeza das peças (boca de saída, misturador, anéis de vedação, etc) e 
faça a montagem das mesmas no equipamento por partes, de acordo com o 
seguinte: 

1. Insira o anel de xação no eixo quadrado do agitador da abertura menor, antes 
de inserir o eixo quadrado no orifício do cilindro. Gire o misturador com a mão. 
Quando você sentir uma resistência signica que o eixo foi montado 
corretamente em seu lugar.

2. Prenda o anel de vedação oval no encaixe da boca de saída antes de montar a 
tampa na boca de saída. Aperte a porca esférica com a chave fornecida. Não 
exerça muita força.

3. Coloque o anel circular no encaixe circular da boca de saída. Em seguida, 
prenda a boca de saída ao parafuso apertando as quatro porcas do botão. Agora 
a máquina está pronta para fazer o sorvete.


