MANUAL DO USUÁRIO
MÁQUINA DE SORVETE EXPRESSO
LOGROSOFT – MODELO LS22-A

Atenção: Certifique-se que quem for operar a máquina esteja ciente do conteúdo deste manual, para
que faça o uso correto da máquina aumentando a longevidade do equipamento e a produção do produto
final.
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INTRODUÇÃO

Caro cliente Logrosoft.
Obrigado por usar nossos produtos, levaremos à você excelente qualidade e bom desempenho. Para
sua conveniência, por favor leia atentamente este manual.
Por favor, siga as instruções em cada passo do começo ao fim. A marca Logrosoft presa por um
excelente serviço e irá acompanhá-lo independentemente de suas dúvidas e necessidades.
Com a melhoria contínua de produtos, as peças do equipamento que você recebeu pode não
corresponder descrição exata no manual; Pedimos desculpas por qualquer inconveniente que se deve
ocorrer.
As máquinas de sorvete Logrosoft são fabricadas com a integração de sistemas de refrigeração e
tecnologias avançadas de controle eletrônico, permitindo que as máquinas de sorvete expresso da
empresa apresentam eficiencia elevada de refrigeração, bom desempenho operacional e facilidade de
operação.
Equipado com compressor hermético e evaporador, a máquina congela ao bater o produto até que o
produto se apresente em forma de creme e chega a uma determinada temperatura (geralmente entre de -4
℃. Para -8 ℃.).
A fim de melhor compreender este manual e de usar a máquina, siga a explicação dos ícones no
manual:
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INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO EQUIPAMENTO
Este equipamento exige tensão elétrica de 220 v
monofásica ou bifásica e 20 amperes para a máquina. É
indispensável que o fio utilizado do padrão à máquina
seja do diâmetro estabelecido pela a distância entre o
quadro de distribuição e a tomada da máquina.Deve
observar o diâmetro dos fios que para até 30 metros use
4mm, entre 30 e 50 metros use 6mm, entre 50 e 70m use
10mm e acima de 100 metros use 16mm.
O fio-terra de diâmetro no mínimo 4 mm deve vir
direto do padrão para a máquina. Use disjuntor de 20
amperes somente para a máquina. Utilize tomada fêmea
com 2 pólos + terra e 20 amperes.
Caso haja oscilação e/ou intermitência na energia
fornecida pela companhia de sua região e seja abaixo
de209v e acima de231v será necessária a utilização de
estabilizador de energia específico para tal equipamento.
O Modelo do estabilizador de energia sugerido para
esta máquina possui 5kva de potência e é vendido pela
nossa equipe comercial.

Os estados onde a energia é 220 v, monofásico,
(exemplo Bahia) usar somente uma fase, um terra e um
neutro.
Manter o maquinário sem obstruções nas laterais e
fundos, tanto onde sai o ar quente, quanto onde entra o ar
em temperatura ambiente. O descumprimento deste guia
vai acarretar na perda da garantia.
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AVISOS DE SEGURANÇA

 Eletricidade
De acordo com os padrões residenciais e industriais, máquina deve ser aterrada.
Linhas de energia, metodos de conecção e dispositivos elétricos devem cumprir as normas de
segurança ABNT.
A máquina deve ter fuga e protecções de curto-circuito.
O usuário não deve tocar o plug conectado ou trocar quando as mãos estão nuas ou usando luvas ou
roupas molhadas.
 Lesão corporal, injúrias mecânicas
Não toque nas partes móveis da máquina, com elas em funcionamento.
Ao mover a máquina, por favor, mantenha uma distância segura da máquina.
 Saneamento
Os produtos podem ser contaminada devido a que a máquina não está estritamente desinfectada; isso
também pode levar a doença de clientes, e acabar com reivindicações graves ou ações legais.
Mantenha sanitária máquina e limpar o lixo no tempo para evitar a corrosão.
Limpar e desinfectar a máquina estritamente de acordo com este manual.
 Incêndio
Esta máquina é um dispositivo de alta energia, a capacidade do circuito de alimentação da energia
deve ser maior do que a corrente máxima de funcionamento da máquina. Se não, o calor excessivo irá
causar desgaste nos fios e até mesmo risco de incêndio. Por favor, tenha bastante atenção quanto a isto.
 Operação
Para garantir a segurança, a máquina deve ser operada por pessoal treinado com conhecimentos de
eletricidade e máquinas e saber claramente os requisitos de operação desta máquina.
Sorvete é um produto alimentar; os operadores devem conhecer os requisitos de saneamento de
alimentos e possuir certificado de saúde aprovado pelo departamento de saúde local.
Os processos de operação deve cumprir a norma de saúde, incluindo o uso adequado da ferramenta
desinfectados e produtos de higiene como cobrir a cabeça, máscara e luvas.
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SEGURANÇA DA MÁQUINA
 Transporte
Esta máquina é uma instalação de refrigeração comercial. Deve ser colocado verticalmente durante o
transporte; É proibido que a maquina seja inclinada, deitada ou investida. Transporte de forma errada iria
destruir a máquina.
Enquanto estiver realizando o transporte, a máquina deve ser fixada sobre uma base firme.
Recomenda empilhadeira para lidar com esta máquina.
Transportar esta máquina com base e embalagem, evitar agitação e impacto. O ângulo máximo de
inclinação é de 45 °, é proibido que a máquina em qualquer momento fique em posição horizontal.
A
Máquina não deve ser movido sem embalagem por empilhadeira ou transportados de longa distância,
pode acarretar em alguns danos estruturais.
 Instalação
Instale esta máquina estritamente de acordo com este manual. Alta ou baixa tensão, a radiação de
calor, água, falta ventilação, gás corrosivo forte e poeira excessiva tudo vai causar mal funcionamento e
até mesmo destruir esta máquina! Use-a corretamente!
A máquina pode funcionar normalmente com intervalos de voltagem entre 209V e 231V e a
temperatura ambiente deve ser de 10 ℃ a 32 ℃.

 Desembalar
Cortar as cordas da embalagem e remover a caixa. Não usar faca ou estilete em direção à caixa pois
pode arranhar a superfice da máquina, ou algum documento.
Dentro da embalagem está incluido a máquina, acessórios, documentos e protetor da superfice.
 Retirar a base
Retire os parafusos de fixação que conectam a base inferior à base da máquina. Levante a maquina e
retire a base inferior.
Esta máquina pode ser empurrada no chão, mas para estacionar é necessário lembrar de ativar o freito
das rodas, e desativar para mover a máquina de novo.
A máquina não deve ser fixada em temperaturas maiores que 32ºC e nem ser exposta à chuva.
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INSTALAÇÃO DA MÁQUINA

Esta máquina deve ser instalada no mínimo a 30 centímetros de distância das paredes e o orifício onde
sai o ar quente precisa estar completamente livre para que o ar quente não volte para a máquina e
dificulte o processo de troca de temperatura interno.
No caso de pequeno espaço interior, um ventilador de exaustão com uma taxa de
fluxo de não menos do que um cm³/h deve ser instalado. Máquinas de sorvete com
exaustão lateral não podem ser colocadas lado a lado, se você tem que ser colocá-los
lado a lado, utilize o ar condicionado e dutos de exautão para o resfriamento da
máquina
Verifique o circuito da máquina, a fonte de alimentação. Por favor, escolha o soquete
com tamanho adequado e que possua capacidade de corrente maior que 15 A. O Circuito
deve ser equipado com proteção contra curto-circuito e dispositivos de proteção de fuga
de corrente.
A máquina deve ser aterrada para garantir a segurança. Antes de ligar a máquina,
certifique-se que o local da instalação foi devidamente aterrado e a área em corte do
cabo de alimentação da máquina deve ser superior a 4 milímetros.
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VISÃO GERAL DA MÁQUINA
 Vista explodida da máquina

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nome das peças
Anel da Válvula de Saída
Rosca dos Puxadores
Parafuso de aperto rápido dos puxadores
Pino fixador dos puxadores
Anel do Pino fixador dos puxadores
Válvula de saída
Alavancas
Pistões
Anel dos pistões
Batedor
Borracha do Batedor
Frente do Cilindro
Painel Operacional
Cubas
Tampa das Cubas

Nº
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Nome das peças
Acoplador do Misturador
Engrenagens do Misturador
Polia maior
Correia
Polia Menor
Sensor de proximidade
Cilindro
Motor
Caixa Elétrica
Condensadora
Ventilador
Caixa de Ligação
Compressor
Bandeja
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 Painel de controle da máquina

12

1
2

11

3

10

4

9

5

6

7
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1- Painel Luminoso: No modo AUTO as ranhuras aparecem em vermelho 10% ~ 60% (sorvete sem
moldagem), azul 70% ~ 80% (sorvete quase moldando), verde 85% ~ 99% (sorvete moldado).
2- Auto – Funcionamento da máquina (produção de sorvete) .
3- Clean - Aciona o modo limpeza da máquina .
4- Stop – Parar a máquina .
5- Cups – Quantidade de sorvete tirado .
6- Clean – Quando aperta o botão CLEAN essa função do painel fica iluminada
7- Auto – Quando a maquina esta produzindo sorvete (AUTO) essa função do painel fica iluminada.
8- StandBy – Este modelo de máquina não utiliza essa função.
9- Set – Apertar esse botão com autorização da empresa
10- Tough - Segura esse botão para alterar o nível de textura – Aumenta o nível
11- Soft -Diminui o nível de textura
12- Hard – Mostra o nível de textura - Vai de 0 ao 30 . Pra iniciar colocar no nível 12 quando for
sorvete ou açaí

FUNÇÕES DO PAINEL
Com o painel aceso para operar pressione as teclas para as seguintes funções:
 Metodo de ajuste para consistencia/firmeza do sorvete
Pressione o botao para cima tecla “Tough” ou tecla “Soft” para baixo, mantenha pressionado por
cerca de 2 segundos, ate que o visor fique piscando indicando o modo de configuração. Em seguida
pressione o botao para cima tecla “Tough” ou tecla “Soft” para baixo, as unidades de firmeza ou maciez
do sorvete pode ser ajustada em um escala de 0 a 30. Deixando o equipamento sem pressionar por cerca
de 5 segundos, o sistema retorna para o modo de stop.
 Limpeza
Pressione a tecla “CLEAN”，a luz indicadora acendera, o batedor entrara em funcionamento e
iniciara o processo de limpeza. Para parar a limpeza, basta pressionar a tecla “CLEAN” novamente por
alguns segundos.
 Modo auto
Pressione a tecla “Auto” para entrar no modo de trabalho automatico, a Luz indicadora “Auto”
acenderá, em seguida o batedor e o compressor começarão a funcionar. A tela exibe a porcentagem atual
de firmeza do sorvete. Quando atinge 99% ocorrera a parada do compressor. Apos 25 segundos, o
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batedor ira parar, e 5 minutos mais tarde, o aparelho começará o auto-trabalho novamente.
 Contagem e Zerando o contador
Pressione a tecla “Stop” durante 5 segundos para zerar a contagem das casquinas. A contagem
maxima é de 999 e comega automaticamente a contar a partir de 0.
 Aviso de alarmes sonoros
a) Sensor alarme velocidade
Se o sensor nãoo detectou sinais de velocidade, enquanto o motor de mistura está funcionando, a
maquina irá parar. Na tela exibe “---” e os beeps intermitentes irão soar. Em seguida, a maquina deverá
ser desligada para prevenir danos ao equipamento.
b) Sensor alarme correia
Se colocar uma quantidade do concentrado do sorvete, nos recipientes, acima da indicada pelo
equipamento, ou a configuração está congelando acima do normal, a tela ira mostrar “NL” e os beeps
intermitentes irao soar. Em seguida, a máquina devera ser desligada para prevenir danos ao equipamento.
Aguarde por alguns minutos a máquina descongelar, reduza o valor da textura de trabalho e em seguida
recomece o trabalho.

LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS ACESSÓRIOS

1- A instalação do batedor: O anel de vedação deve ser instalado no batedor para evitar vazamento de
água ou sorvete.
Em seguida, instale o anel de vedação ondulado no eixo do batedor e, em seguida, empurrar o eixo do
batedor para dentro do cilindro de mistura de modo que o eixo encaixe e com o orifício quadrado no final
do cilindro de mistura. O batedor está instalado com sucesso quando ele move-se para frente lentamente,
depois de empurrar, como uma mola.
2- A instalação dos pistões no Porta-Válvula: Depois de limpos e bem lubrificados basta colocar os
pistões com o lado mais largo para baixo na entrada superior do porta-válvula e pressiona-los para baixo
até o final. Note que o pistão do meio é diferente dos laterais pois possui uma borracha diferente para
poder receber o sorvete dos dois cilindros e mistura-los.
3- A instalação do Porta-Válvula: A máquina deve estar em desligada durante o processo de
instalação. Depois de colocar os aneis de vedação do porta-válvula apoie a estrutura de forma a coincidir
os quatro furos com os pinos do painel. Em seguida empurre o porta-válvula para que os aneis vedem
com a superfice do painel. Após feito, colocar os parafusos de forma oposta um ao outro. (Inferior direito
com superior esquerdo,depois superior direito e inferior esquerdo, ou vice-versa.)
4- Após feito a instalação da porta, será feito a instalação das alavancas , comece colocando a
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primeira alavanca, e em seguida passe por ela a haste fixadora, em seguida , coloque a lavanca do meio e
passe também por ela com a haste. Em seguida coloque a ultima alavanca e passe a haste até ela sair do
outro lado do porta-válvula, terminado isso, baste apertar a porca da fixadora .
5- Após a instalação, puxe o interruptor para o modo “ligado” e o indicador vermelho no painel
acenderá, depois aperte o botão de limpeza, o motor é iniciado girando os batedores, o que indica que a
instalação de máquinas está correta.
NOTA: Apenas neste momento deverá ser ligado o motor da máquina com o cilindro vazio, deste
passo em diante, toda ligação do motor, seja para limpeza ou para refrigerar deverá ser feito com o
cilindro abastecido. Caso contrário poderá causar danos ao batedor e ao próprio cilindro.

TESTANDO A MÁQUINA
Depois da instalação, as funções da máquina devem ser testadas antes de utilização, para assegurar
todas as funções estão em boas condições.
Produtos e equipamentos necessários para estar preparado
Pano de limpeza -para a limpeza do interior e da superfície exterior do aparelhoe remover a humidade.
Recipiente - Um balde de aço inoxidável ou de plástico para mistura.
 Operação
A máquina é constituída por três dispositivos de alimentação independentes que são batedor do motor,
do compressor e do ventilador de refrigeração.
Coloque a água nas cubas, aguarde que elas desçam para o cilindro e em seguida adicione mais até
que a ponta do sensor de calda ,que fica dentro da cuba seja coberto.
Pressione o botão "LIMPEZA/CLEAN" para iniciar o motor dos batedores individualmente do
compressor. Então as polias de transmissão farão a rotação do eixo. Pressione o botão "LIMPEZA/
CLEAN" novamente para parar de girar.
Pressione o botão “AUTO” para iniciar ciclo de refrigeração. O motor dos batedores começa em
primeiro lugar e o compressor e a ventoinha iniciarão após 10 segundos. Pressione o botão
"PARAR/STOP" e, em seguida, o compressor e o motor encerrarão o funcionamento.
Ligue o botão de “LIMPEZA/CLEAN” puxe as alavancas uma a uma e respectivamente os pistões
subirão, ao mesmo tempo, o motor agitando os batedores impulsionará a água para fora, até não sobrar
nenhuma água, pois a agua que sobra pode congelar no cilindro e entupir a saída do produto.
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LIMPEZA
Como a máquina possui recipientes e peças que fazem contato diretamente com o alimento, ela deve
ser desinfectada e limpa cuidadosamente antes e depois do uso, a fim de assegurar a integridade dos
alimentos.
Por favor, use o desinfetante ou uma solução diluida da sua confiança.
Para a solução descer mais rapido da cuba para o cilindro retire o tubo dosador da cuba.
 Preparando o desinfetante.
Coloque 5 Litros de Água em um recipiente limpo e, em seguida adicione o desinfetante em pó ou 15
ml da solução à sua escolha. Misture por 2 minutos até que esteja completamente dissolvido/diluido.
 O uso do Desinfetante.
Tal como para a desinfecção de peças, o método de imersão e o método de lavagem com a adição do
produto à maquina, pode ser aplicado a fim de alcançar a esterilização completa.
A desinfecção deve continuar por um período de tempo e pode matar todos os tipos de bactérias, mofo
e vírus, etc... que colocaria em risco o corpo humano.
De acordo com as características básicas de diferentes tipos de bactérias e vírus, tempo de
esterilização não deve ser menos de 10 minutos .
Todos os componentes de desmontagem, como tubo de ar, porta valvula, batedor e retentor pode ser
mergulhado no desinfectante.
O contato total é necessário entre o desinfetante e as peças. A porta válvula deve ser desmontado
completamente antes de imersão.
Após ser feita a limpeza das cubas, do cilindro e das peças, repita o processo mais algumas vezes até
retirar todo o produto das partes que já foram limpas.
Uma vez que tudo estiver limpo, basta secar bem as peças para que não acumule água gerando
congelamento e entupimento, principalmente na entrada de sorvete do cilindro para a porta válvula.
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FAZENDO O SORVETE

Com a máquina desligada, fazer a SANGRIA (Retirada do ar do cilindro da máquina), que seria tirar
em torno de 1 litro de produto de cada lado, observando se a saída deste produto está fluindo como uma
”torneira aberta”, e se tiver saindo fluentemente , ai poderá ligar a máquina para iniciar a produção. Caso
o produto não esteja saindo como uma torneira aberta, ligar a máquina no modo limpeza (clean ) e deixar
por 5 minutos e depois reiniciar o mesmo procedimento da sangria.
Nota: Ao fazer esse passo retire usando somente as alavancas laterais, desta forma o produto não será
misturado e pode ser colocado de volta às cubas.
Depois que o produto desceu completando totalmente o cilindro, você poderá colocar o tubo dosador,
com o furo para baixo e voltado para frente da máquina. Se sua tiragem for alta, não utilize os tubos
dosadores. No caso de máquinas para açaí não utilizar os tubos dosadores.
 LIGANDO Á MÁQUINA
Virar á chave (liga / desliga) para o lado esquerdo, localizada abaixo do painel.
Aperte o botão AUTOMATICO (Auto), espere de 10 a 15 minutos para preparar o sorvete e
automaticamente a máquina vai desarmar.
Depois você poderá tirar o sorvete ao longo do dia com a máquina armada ou desarmada.
OBS: Tendo o cuidado para que não falte calda nos cilindros, mínimo de 3 litros de calda em
cada cuba. Manter este cuidado para que não aconteça o congelamento por falta de calda que
poderá levar à quebra do batedor interno, este não tem garantia e em consequência do
congelamento trava o motor elétrico queimando a parte elétrica e outros componentes eletrônicos
da maquina, que não será coberto no período da garantia devido ao mau uso do equipamento.
Textura inicial indicada para trabalho é a 12.
Quando a temperatura das misturas no cilindro sobe acima de um valor estabelecido, o processo de
refrigeração é retomado até que certa textura seja atingida.
Ao final da operação, se não for adicionado mais sorvete e o dia for encerrado, o utilizador pode parar
a refrigeração, limpar e desinfectar a máquina de acordo com o manual e em seguida, desligar a máquina.
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PRECAUÇÕES E MANUTENÇÃO
 Ambiente :
A operação da máquina deve ser feita em um ambiente relativamente seco, e a humidade do ar não
deve ser superior a 90%, geralmente, a altura não deve ser mais que 2000 metros a nivel do mar.
Temperatura ambiente não deve estar a baixo de 10ºC e nem acima de 32 ℃.
Evitar temperaturas altas.
Não expor à luz do sol ou à chuva. Não deixe água ou misturas infiltrar na máquina.
Evitar o uso da máquina em área contendo muita concenração de pó ou gases corrisivos.
Manter boa ventilação em torno da máquina e evitar seu uso nos locais onde o espaço é estreito.
Observe e evite ratos e pragas proximo à maquina.
 PONTO-CHAVE DE SEGURANÇA
1- Ventilação:
Esta máquina é um sistema de arrefecimento a ar, e a máquina tem uma forte descarga de ar
quente para assegurar o ciclo de refrigeração normal. O operador deve ter certeza que a zona de
ventilação não está coberto ou obstruido durante a utilização da máquina. É necessário prestar
atenção para manter uma boa ventilação, o que é muito importante para garantir o desempenho ea
vida útil da máquina.
2- Manutenção da tensão nominal
Em geral, a máquina pode ser utilizada na gama normal de tensão. Se a tensão de alimentação é
menor ou maior do que o valor permissível, variando acima de 5%, além de 209V a 231V que irá
conduzir a uma proteção automática ou danos à máquina. O operador deve estar ciente desta
situação e tomar medidas apropriadas de prevenção, como o uso de estabilizador de energia.
3- Capacidade circuito
A máquina é um equipamento de energia eléctrica de alta potência, a corrente de trabalho será
maior do que 15A. Se a linha de alimentação é muito longo ou o diâmetro for menor que o
necessário, durante o arranque da máquina, haverá a queda de tensão do circuito e resultando em
uma tensão de alimentação real da máquina menor que o nécessário para o funcionamento do
equipamento. A máquina começará a trabalhar com dificuldade, sofrer algum dano ou mesmo
queimar-se. A máquina precisa de uma linha de fornecimento de energia independente, a seção
dos fios devem ser maior do que 4mm² e o comprimento deve ser o mais curto possível.
4- Aterramento
A linha de alimentação de cada aparelho está equipado com o padrão de ligação à terra. Quando a
máquina deixou a fábrica, o terminal de ligação à terra tem ligação confiável com a máquina.
Antes de operar a máquina, verifique se o dispositivo de ligação da máquina à terra da fonte de
alimentação é confiável, para garantir a defesa da máquina. O aterramento confiável serve para
liberar a eletricidade estática ou prevenir possíveis acidentes causados por falha na rede elétrica.
5- Uso Razoável
Use as peças corretamente, como tampa da cuba, assim, mantendo a qualidade, segurança e
higiene. Use uma proporção razoável de mistura fresca e para manter a fluidez da mistura, de
modo a acelerar a velocidade de fluxo da mistura.
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PROBLEMAS COMUNS
O fenômeno aqui pode estar relacionada ao seu uso das matérias-primas, os fatores ambientais, a
situação de alimentação, e o método de operação. Por favor, tente melhorar o ambiente ou de operação
métodos operacionais para evitar tais incidentes.
 Máquina não funciona, sem exibição de Display.
1- Certifique-se de que o a máquina está corretamente ligada; Tensão esta normal; Conectores de
alimentação são compatíveis e funcionam corretamente. Verificar se as extensões de cabo ou
receptáculos estão queimados ou deformado. Uma tensão 220V monofásica ou bifásica, deverá
variar normalmente entre 209V a 231V.
2- Se o interruptor principal da fonte de alimentação da máquina está desligada. Por favor, ligue-o.
3- Pouca ou nenhuma mistura na cuba causa congelamento do batedor, e pode quebra-lo.
4- Muita quantidade de água deixada na cuba ou cilindro após a lavagem, causando congelamento do
batedor depois de iniciar a refrigeração.
5- Se a máquina desliga por proteção com freqüência, um estabilizador de corrente alternada 5KVA
é necessário para aumentar a estabilidade.
6- Qualquer situação acima levará à auto-proteção da máquina. Poucos minutos mais tarde, o
máquina estará de volta ao modo de espera ou a restauração manual, empurre o botão “stop”. Se o
gelo não derreteu, ela por proteção é bloqueado por mais alguns instantes até que o gelo derreta.
7- Há algo de errado com o motor. Verificar o capacitor de partida, capacitor de trabalho, ou motor
para verificar o problema. A razão essencial é trabalho do motor sob uma tensão baixa por um
longo tempo. A sugestão, é a máquina necessita de uma linha de fornecimento de fonte de energia
independente, o diâmetro dos fios deve ser maior do que 4 mm e o comprimento deve ser inferior
a 6 metros.
 Máquina Não Desarma Automaticamente
Tempo de refrigeração muito longo, durante o trabalho, e a máquina não consegue parar
automaticamente. Pressione o botão “stop” poder pará-la. Isso é porque não há nenhum ou muito pouca
cauda dentro do cilindro e, portanto, não pode atingir a resistência a demanda para parar a máquina.
Verifique o furo do tubo dosador, para se certificar de mistura pode fluir no cilindro rapidamente. A
temperatura ambiente está muito alta Verifique se a temperatura ambiente for superior a 32 ℃ ou não e
tente esfriar a máquina. Ou, se o condensador estiver sem lavar durante um longo período de tempo, a
utilização de água com uma certa pressão para limpar a aleta de arrefecimento do condensador.
 O sorvete está muito duro ou muito mole
Esta situação está relacionada aos seguintes fatores:
A configuração de textura não é apropriado: necessita de ajuste do nível de dureza de maior ou menor.
Problema de matéria-prima: Entre em contato com o fornecedor e mudar a cauda.
Não retirar o sorvete antes do arrefecimento completo. Você não pode fazê-lo até que a máquina pare
automaticamente.
A máquina é arrefecimento demasiado tempo com menos mistura, de modo que o produto pode
congelar.
 A máquina está fazendo grande ruído de fricção durante a operação, e pode o sorvete não
misturar.
Máquina Congelou!
Definição: O fenômeno cilindro congelado ocorre quando houver gelo no cilindro, porque a mistura
tem um baixo ponto de congelamento ou a máquina está trabalhando na refrigeração por um longo
período. Isso resultará na diminuição do trabalho do batedor, o que irá conduzir ao dano nas correias e
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até mesmo em outros componentes da transmissão, ainda pode queimar o motor da máquina. Por favor,
operar com cuidado para evitar fenômeno cilindro congelado.
 RAZÕES E MEDIDAS DE PREVENÇÃO:
1- O taxa de mistura entre o pó de sorvete e a quantidade de água deve seguir o manual. Ele tende a
congelar se a mistura contém muita água.
2- Lembre-se para remover toda a água do cilindro após limpeza ou vai acontecer o congelamento
3- A máquina trabalha em refrigeração por um longo período de tempo sem mistura, o que levará a
fenómeno cilindro congelado. Então, por favor certifique-se de que há mistura suficiente nas
cubas, enquanto a máquina está funcionando. Pode danificar itens de transmissão e partes
mecânicas.
4- Se congelar pare a máquina por 20min, pressione o botão “STOP”, reinicie a máquina quando a
temperatura do cilindro sobir e o gelo derrete naturalmente. Em seguida, ligue a máquina e retire
todo o sorvete do interior do cilindro, colocar o tubo de ar em seu lugar original, começar a
produzir o sorvete finalmente.
 A MISTURA ESCORRE PELA PORTA VÁLVULA
Há um bico em formato de estrela fixado a baixo da porta de descarga para garantir a forma correta do
sorvete .O resto do sorvete neste lugar vai derreter e pingar. Utilize a bandeja de pingar de forma
adequada, e limpar o gotejamento diariamente.
1- O vazamento da porta de descarga
2- O parafuso lado da porta de descarga está solto ou a porta foi fixada de forma incorreta. Por favor,
apertado-lo com vigor, e manter a borda da porta de descarga e a frente da mauína em formato
paralelo.
 O VAZAMENTO DE UMA MISTURA OU MAIS A PARTIR DA VÁLVULA DE
EXTRAÇÃO.
1- O anel de vedação da válvula de extração não esta instalado ou seriamente danificado. Por favor,
preste atenção para o pino de extração no lugar , a do meio é diferente das outras duas das
laterais. Use o anel de vedação adequado e instale-o bem.
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MANUTENÇÃO
Você deve limpar a superfície e interior da máquina regularmente, incluindo anexos de superfície de
limpeza e pó da máquina. Escovas e trapos pode ser utilizado para a limpeza. É possível utilizar aerossol
detergente para limpeza, mas, a fim de impedir que os trabalhadores se envenem e ou sofra com
queimaduras, bem como o dano de máquina, solvente inflamável no interior da máquina, álcool, gasolina
e outros solventes inflamáveis NÃO SÃO PERMITIDOS.

1- Favor remover todos os painéis de frente,traseira e laterias da máquina para a limpeza dentro da
máquina, durante a manutenção e as partes de limpeza incluindo compressores, tubos, batedores, o
radiador barbatana do condensador e outras partes
2- Preste atenção durante a limpeza, a abertura da placa frontal, acarreta em vazamento do que
estiver no cilindro.
3- Preste atenção à praga e roedores na máquina; por favor, tome medidas para insetos e controle de
infestação de roedores.
4- Limpe a poeira e a sujidade da superfície e do interior da máquina e limpar o radiador barbatana
do condensador com água limpa. Não deixe cair água na caixa elétrica para molhar os artigos
eletrônicos.
5- Após a limpeza secar máquina.
6- Verifique se o conector interno esta solto e oxidado. Troque ou lide com as partes enferrujadas
com antiferrugem. Por favor, não deixar que cintos e outras peças de borracha sejam
contaminados com óleo, enquanto estiver fazendo manutenção.
7- Não tocar componentes eléctricos, válvulas de expansão e outros componentes ajustáveis durante
a limpeza. Tubos isolados deve ser restaurado após a manutenção.
8- Depois da limpeza interna completa, por favor instale tudo no lugar original. Reinstale os
parafusos, limpe a superfície e o trabalho de manutenção está terminado.
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INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS SOBRE GARANTIA

1. A GARANTIA terá validade pelo prazo de 1 ano (365 dias), a partir da emissão da nota fiscal.

2. INFORMAÇÕES DA GARANTIA: O equipamento possui garantia legal de 90 dias. E mais 275 dias concedidos
pela Logrosoft, no qual a mão de obra está inclusa e peças mecânicas com defeito de fabricação.
(Peças elétricas, componentes eletrônicos, motor elétrico e compressor é somente dentro dos 180 dias).
O Logro Soft concede gratuitamente nos primeiros 90 dias o deslocamento do técnico com total de até 200
quilômetros rodados, sendo 100 km para ida e 100 km para volta, do local onde se encontra a máquina até a base do
técnico autorizado mais próximo.
O excedente deste deslocamento deve ser pago pelo cliente diretamente ao técnico autorizado pelos valores praticados
por este. Após os 90 dias até o final da garantia este deslocamento é de inteira responsabilidade do cliente.

CONSTATADO O DEFEITO: Entrar em contato com a empresa na central técnica através de telefone, e-mail e
Whatsapp, o atendimento será realizado no prazo máximo de ate 7 dias após a solicitação na central técnica da
empresa, sem contar o dia do pedido, informando o modelo, nome do titular, número de série do equipamento e
descrição do problema apresentado no equipamento.

4. A GARANTIA PODE SER ANULADA QUANDO:

4.1. A instalação bem como utilização e manuseio do equipamento, estiver em desconformidade com
as orientações constantes no Manual de Instruções, no Guia Prático de Instalação e no Treinamento para Utilização e
Manuseio.

4.2. O equipamento sofrer qualquer dano provocado por acidentes de qualquer sorte como quedas, agente da natureza,
maus tratos, rede de energia elétrica não compatível, uso indevido ou alterações e consertos realizados por
profissional não autorizado ou não credenciado pelo fabricante. É recomendado desconectar o equipamento da
tomada, quando não estiver em uso.

4.3. A Nota Fiscal e/ou número de série do produto estiverem adulterados ou rasurados;

4.4. Os defeitos ou desempenho insatisfatório forem provocados pela utilização de acessórios, modificação no cordão
elétrico de alimentação, falta de limpeza e higienização, misturas incompatíveis às de sorvete expresso/soft, açaí,
frozen, em desacordo com as especificações técnicas do manual do fabricante, ou pela utilização em rede elétrica
imprópria ou sujeitas a oscilações excessivas;
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5. NÃO CONSTA NA GARANTIA:

5.1. O batedor (agitador), pois somente o manuseio incorreto poderá danificá-lo, devido à falta de calda nas cubas,
congelamento da calda e a queda do mesmo.
Peças de desgaste natural (borrachas de vedação, gel lubrificante e demais partes móveis de uso operacional) além das
peças avariadas por mau uso ou negligência operacional comprovada.

6. OBSERVAÇÃO: Temos todas as peças da máquina de sorvete LOGRO SOFT pronta entrega e contamos
com profissionais altamente treinados para realizar reparos.

Entre em contato com nossa central técnica! – (31) 3378-0033 ramal 212 ou 213
Whatsapp: 31-9. 8477-7743
E-mail: assistenciatecnica@logrosoft.com.br
www.logrosoft.com.br / www.loja.logrosoft.com.br
Reclamações e ou sugestões: sac@logrosoft.com.br
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