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Kära kund!
Hjärtligt grattis till ditt val av en mjölktaxi från H&L! Du har fastnat för en kvalitetsprodukt från Holm & 
Laue. 

Den här bruksanvisningen hjälper dig att använda apparaten på ett säkert och effektivt sätt. Illustra-
tionerna i den här bruksanvisningen syftar till att skapa en allmän förståelse för produkten och kan 
avvika från det verkliga utförandet.

Läs igenom och följ säkerhetsanvisningarna nedan och bruksanvisningen för att få glädje av din mjölk-
taxi under lång tid! Säkerhetsanvisningarna är indelade efter olika risknivåer.

Impressum
Översättning av originalbruksanvisningen till H&L mjölktaxi.

Den här bruksanvisningen är utgiven av Holm & Laue GmbH & Co. KG.

Den gäller för följande modeller:
 – Mjölktaxi 100L

 – Mjölktaxi 150L

 – Mjölktaxi 260L

 – Mjölktaxi 260L släpvagn
 
Samt för följande extrautrustning:
 – Batteridriven pump med doseringsarm

 – Fjärrstyrning för doseringsarm

 – Bottenvärme

 – Varmvattenuppvärmning

 – Pastöriseringsfunktion med kylmantel

 – ELDR-drivning

 – Hållarram för transport av mjölkkannor

 – H&L utrustning för sondmatning av kor

Version 3.01.  Version februari 2015

Holm & Laue GmbH & Co. KG förbehåller sig rätten till all kopiering. Den aktuella bruksanvisningen får 
inte reproduceras, mångfaldigas, bearbetas eller användas i konkurrenssyfte, varken delar därav eller i 
sin helhet, utan skriftligt tillstånd från Holm & Laue GmbH & Co. KG.
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1. Förklaring till säkerhetsanvisningarna
Säkerhetsanvisningarna är klassificerade enligt följande risknivåer (som även markeras med olika färger).

 FARA

 – Betecknar en situation med hög risk. Om denna säkerhetsanvisning inte följs, 
leder den till allvarliga och kroniska personskador eller dödsfall.

 VARNING

 – Betecknar en situation med hög risk. Om denna säkerhetsanvisning inte följs, 
kan den leda till allvarliga och kroniska personskador eller dödsfall.

 VAR FÖRSIKTIG

 – Betecknar en situation med hög risk. Om denna säkerhetsanvisning inte följs, 
kan det leda till lätta eller måttliga personskador.

OBSERVERA

 – Betecknar risker för materiella skador. Om denna säkerhetsanvisning inte följs, 
kan det leda materiella skador.

1.1 Allmänna säkerhetsanvisningar
Nedanstående säkerhetsanvisningar gäller som princip. 

De extra säkerhetsanvisningarna vid respektive funktion ska ovillkorligen följas!

 FARA

Livsfara om bruksanvisningen inte följs
 – Se till att de som använder mjölktaxin har läst och förstått bruksanvisningen och 
säkerhetsanvisningarna.

 – Bruksanvisningen måste alltid förvaras i närheten av mjölktaxin.

 FARA

Den här apparaten kan användas av barn fr.o.m. åtta års ålder och av personer 
med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet 
och kunskaper, under förutsättning att de är under uppsikt eller har instruerats i 
säker användning av apparaten och därav resulterande faror. Barn får inte leka med 
apparaten. Rengöring och underhåll genom användaren får inte utföras av barn 
utan uppsikt.

 FARA

Förbjudet att transportera personer
 – Det är strängt förbjudet att transportera personer, djur eller farliga ämnen (kemi-
kalier) i mjölktaxin.

 – I synnerhet hållarramen för mjölkkrukor är endast avsedd för transport av mjölk-
hinkar med mjölk eller vatten.

 – Varje form av belastning av hållarramen på mer än 35 kg (mjölktaxi 100 L) resp. 
70 kg (mjölktaxi 150, 260, 260 släpvagn) är förbjuden och leder till att garantin för 
hela mjölktaxin upphör.
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 VARNING

Mjölktaxin får endast användas av personer som kan betjäna den på ett säkert sätt.

 VARNING

Risk för allvarliga klämskador genom nedfallande lock
 – Under körning ska locket alltid hållas stängt. 

 – Säkra locket så att det inte kan falla ned medan du arbetar vid en öppen apparat.

 – Se till att inga kroppsdelar är mellan tanken och locket när locket stängs.

 VARNING

Risk för eldsvåda!
 – Mjölktaxins lock har en konkav välvning på insidan. När locket är öppet kan sol-
strålarna koncentreras, vilket leder till värmeutveckling.

 – Locket ska alltid hållas stängt!

 – Låt inte mjölktaxin stå utomhus utan uppsikt.

 VARNING

Fara genom läckande batterier
 – Vid skada kan syra eller andra ämnen läcka ut ur mjölktaxins batteri. Det kan leda 
till förgiftning eller frätskador.

 – Batteriet kan skadas genom mekanisk påverkan.

 – Batteriet får endast bytas ut av fackmän.

 – Låt aldrig batteriet djupurladdas, eftersom det leder till skador på batteriet. Vi 
rekommenderar därför att mjölktaxin laddas dagligen i minst sex timmar.

 VARNING
Fara om den dragna modellens maximala hastighet överskrids.
 – Den högsta tillåtna hastigheten för en 260 l-mjölktaxi med släpvagn 
är 6 km/h.

 – 260 l-mjölktaxi med släpvagn får inte framföras på allmän väg.

 VAR FÖRSIKTIG

Fara genom att vagnen rullar iväg okontrollerat
 – Mjölktaximodellerna 100 l, 150 l och 260 l har en parkeringsbroms vid högra styr-
hjulet. Den här bromsen hindrar mjölktaxin från att rulla iväg okontrollerat, och 
den ska alltid ansättas när mjölktaxin parkeras.

 – 260 l-mjölktaxin med släpvagn levereras med två bromsklossar som hindrar 
mjölktaxin från att rulla iväg när den är parkerad.
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1.2 Avsedd användning
H&L:s mjölktaxi är konstruerad för beredning och dosering av kalvmjölk inom kommersiellt jordbruk. 
Med hjälp av utrustning för sondmatning (tillval) kan kor även sondmatas. Fyll endast behållaren med 
vatten, helmjölk, mjölkersättning eller näringstillskott som t.ex. elektrolyt.

Pastöriseringsfunktionen är endast avsedd för behandling av kalvmjölk eller uppvärmning av vatten. 
Alla andra former av användning leder till att garantin slutar gälla. Holm & Laue tar inget ansvar för 
skador på personer eller saker som uppstår till följd av att H&L-mjölktaxin använts på fel sätt.

Varje gång mjölktaxin använts ska den omväxlande rengöras med alkaliskt och surt rengöringsmedel 
för mjölkmaskiner för att avlägsna avlagringar ur tanken, mjölkpumpen och ledningsstyrningen. Mjölk-
taxins rengöringsfunktion ska användas för detta.

1.3 Icke avsedd användning
Alla former av användning utöver den avsedda användning som beskrivs ovan räknas som ej avsedd 
användning.

Framförallt:
 – Pastörisera inte råmjölk/kolostrum! Råmjölk har en annan proteinstruktur än vanlig helmjölk. Prote-
inet i mjölken kan bli oätligt genom värmepåverkan och skada kalvarna. Kvalitetsförlusten i mjölken 
leder till att mjölken i mjölktaxin koaguleras eller blir bränd. Genom att mjölken blir bränd kan det 
även leda till skador på värmeelementet i botten.

 – Fyll aldrig behållaren med livsmedel som är avsedda för mänskligt bruk såsom soppa, kaffe, te eller 
vatten.

Fyll aldrig behållaren med giftiga eller toxiska lösningar (undantag: vanliga rengöringsmedel för mjölk-
anläggningar)! Fyll aldrig behållaren med hårda eller spetsiga föremål eller icke-homogeniserade eller 
trögflytande vätskor. Dessa kan skada omrörarverket i botten, värmesystemet i botten eller pumpen.

Rester i behållaren kan leda till att kalvmjölken förorenas och därigenom skadar kalvarna, även om be-
hållaren rengjorts innan mjölktaxin används igen.
 – Mjölken till dina kalvar ska prepareras på det sätt som tillverkaren av den aktuella mjölkersättningen 
rekommenderar.

 – Undvik mjölktemperaturer över 42 °C vid utfodring, eftersom kalvarna kan skållas i svalget.

 – Undvik för låga mjölktemperaturer (efter mjölkersättning och syrahalten i mjölken), eftersom det kan 
orsaka jäsning i kalvarnas mag-tarmkanal.

 – Mjölktaxin ska växelvis rengöras med alkaliskt och surt rengöringsmedel för mjölkmaskiner efter 
varje utfodring. Otillräckligt rengöring kan leda till ökad bakterietillväxt och medföra risker för kalvar-
nas hälsa. Otillräcklig rengöring kan leda till avlagringar i mjölkpumpen som kan skada den. Dessut-
om kan partiklar bränna fast i botten och leda till funktionsfel i uppvärmningen. 

 – Om rengöringsmedel används måste utrustningen spolas ur ordentligt, så att inga rester finns kvar i 
behållaren, pumpen eller slangen i mjölktaxin.
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2. Tekniska uppgifter

Nätanslutningsalternativ beroende på vald 
elektrisk utrustning 

230 V 16 A 50 Hz (endast MTX100)
400 V 16 A 50 Hz
230 V 32 A 50 Hz
240 V 32 A 60 Hz
200 V 32 A 55 Hz

Effektförbrukning för uppvärmning
MTX100: 3 kW
MTX150: 5 kW
MTX260: 6 kW

Mjölkpumpens matningskapacitet Ca 40 l/min

Effektförbrukning för omrörarverket i botten 250 W

Kapslingsklass IP 54

Däckstorlek(ar)

MTX 100, MTX 150, MTX 260
Bak: 265 mm
Fram: 400 mm
MTX 260 släpvagn
410 mm (16"x6,5")

Ringtryck 2,5 bar

Driftspänning(ar)
230 V (styr- och matningsspänning vid nätdrift)
12 V (huvudkort, mjölkpump)
24 V (ELDR) *

Vattenanslutning ½"

Min. temperatur vid lagring +5 °C

Pastöriseringstemperatur +64 °C

Max. belastning av hållarramen för mjölkkrukor
MTX 100: 35 kg 
MTX 150, 260, 260 släpvagn 70 kg

Vattenanslutning ingångstryck*) min. 1 bar ; max. 6 bar

Vattenanslutning utgångstryck*) Trycklöst utlopp (3 m som maximal matningshöjd)

2.1 Apparatdimension

Apparattyp
Använd-
bart tank-
innehåll

Absolut 
tankinne-
håll

Bredd 
(cm)

Längd (cm)

Höjd (cm)Utan hållare 
för mjölkkru-
kor

Med hållare 
för mjölkkru-
kor

MTX 100 l 100 l 120 l 62 118 141 120

MTX 150 l 150 l 180 l 75 127 154 120

MTX 260 l 260 l 290 l 78 127 154 135
MTX 260 l släp-
vagn 260 l 290 l 117 172 196 135

*) Tillvalskomponent(er) 
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3. Apparatbeskrivning
På de följande sidorna beskrivs de enskilda funktionerna och användning av mjölktaxin i detalj. Mycket 
nöje vid utfodring av kalvarna med din nya mjölktaxi!

I grundversionen är varje mjölktaxi utrustad med följande utrustning:

Lock     I stängt läge låses locket via spaken på tanken. Vid normal drift förhin-
drar en tätning i locket att vätska strömmar ut ur behållaren.

Kontrollpanel    Uppe till vänster på mjölktaxin sitter kontrollpanelen. Beroende på ut-
rustning kan eventuellt vissa funktioner aktiveras på kontrollpanelen.

Handtag    Mjölktaxin 100 l, 150 l och 260 l har ett stabilt handtag. Beroende på 
utrustning är knappen för pumpdosering och körhandtaget till den elek-
triska drivningen ELDR integrerade i handtagen. 

Tömningskran    Tömningskranen gör det möjligt att tömma mjölktaxin helt. För att slang-
en ska kunna tömmas helt, måste backventilen på doseringsarmen öpp-
nas och mjölkslangen lyftas upp för hand.

Parkeringsbroms    Mjölktaximodellerna 100 l, 150 l och 260 l har en parkeringsbroms vid 
högra styrhjulet. Den här bromsen hindrar mjölktaxin från att rulla iväg 
okontrollerat, och den ska alltid ansättas när mjölktaxin parkeras.

Omrörarverket i botten  Varje mjölktaxi har ett omrörarverk i botten som drivs med lågspänning 
som t.ex. kan användas för att blanda mjölkersättning. Omrörarverket i 
botten kan endast användas när mjölktaxin är ansluten till nätförsörjning-
en.

Körbelysning    Varje 100 l, 150 l och 260 l mjölktaxi har LED-körbelysning som drivs 
med 12 V som vid behov kan slås på och stängas av via kontrollpanelen. 
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4. Idrifttagning
För att mjölktaxin ska kunna användas på ett säkert sätt ska följande anvisningar följas vid preparering 
av kalvmjölkskammaren och mjölktaxin:
 
Spänningsmatning

Beroende på mjölktaxins utrustning behöver du en elanslutning med:
400 V/16 A, 50 Hz med ett CEE 5/16 6h eluttag 
230 V/32 A, 50 Hz med ett CEE 3/32 eluttag eller
230 V/16 A, 50 Hz med ett CEE 3/16 eluttag

Här intill visas konfigurationen för en CEE 5/16 6h-koppling med den konfiguration 
och ordning på matningsanslutningarna som mjölktaxin kräver.

Vid alla typer av elektrisk utrustning ska du kontakta din servicepartner eller en lokal elfirma. Om du 
inte är eltekniskt utbildad får du inte på egen hand göra några ändringar av de elektriska anslutningar-
na. 

Mjölktaxin jordas via strömsladden. Mjölktaxin måste anslutas till ett eluttag med skyddskontakter 
och neutralledare som installerats enligt bestämmelserna (TN-C-S-system). Avvikande konfigurationer 
kan i vissa fall leda till skador på de elektriska förbrukarna. Skador på eluttaget eller elinstallationen 
kan även ge skador på mjölktaxin!

Vattenförsörjning
Vi rekommenderar att en varm- och kallvattenanslutning installeras. Om vattenkranen monteras på 
en höjd av 1,45 m kan du bekvämt köra in mjölktaxin under den, vilket underlättar påfyllning avsevärt. 
För att mjölkrester och spolvatten ska kunna dräneras på ett kontrollerat sätt, rekommenderar vi att en 
avloppssil installeras i golvet.

Omgivning
För att förebygga frysskador på mjölktaxin, måste lagerutrymmet och mjölkkammaren som används 
för preparering av mjölken vara frostskyddade. Den lägsta drifttemperaturen vid laddning av batterier-
na i mjölktaxin är +5 °C. Den maximala användningstemperaturen är +40 °C.
För att mjölktaxin ska kunna användas, måste den parkeras på ett jämnt underlag.

Rengöra mjölktaxin
Innan mjölktaxin används första gången ska den spolas ur ordentligt för att eventuella rester av lös-
nings- eller rengöringsmedel ska försvinna ur tanken.

Ladda batteriet
Batteriet till mjölktaxin är fulladdat och har testats innan det lämnade fabriken. Under lagring och 
transport kan emellertid batteriet delvis urladdas.
Börja med att ansluta mjölktaxin till elnätet med den medföljande strömsladden. När anslutningen 
upprättats påbörjas laddningen av batteriet. Mjölktaxin behöver inte vara påslagen för att laddas.

Första gången ska batteriet minst laddas i fyra timmar. Vi rekommenderar att mjölktaxin alltid är an-
sluten till strömförsörjningen när den inte används. Därigenom ökar batteriernas livslängd, och du har 
alltid tillgång till en mjölktaxi som kan användas. När mjölktaxin är tillkopplad kan batteriernas ladd-
ningsnivå läsas av på huvudskärmbilden (se sidan 11 i bruksanvisningen).

Om mjölktaxin inte ska användas under ett längre tag (> 1 månad) rekommenderar vi att mjölktaxin 
antingen är permanent ansluten till strömförsörjningen eller att den minst laddas i 6 timmar i veckan.

L1

L2 L3

N!

PE
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5. Slå på mjölktaxin
Slå på mjölktaxin med huvudströmbrytaren. På displayen visas Holm & Laues logotyp ett kort tag. 
Uppe till vänster på skärmbilden visas den aktuella programversionen.

Efter ett kort tag växlar displayen till huvudskärmbilden, som innehåller klockan, den aktuella tempera-
turen i behållaren, laddningsnivån i batteriet/batterierna, samt den aktuella doseringsmängden.

5.1 Huvudskärmbild vid tillkoppling
Mjölktaxins huvudskärmbild är indelad på följande sätt:

Aktuellt
klockslag

Aktuell temperatur i behållaren

Laddningsnivå i 12 V-batteriet till pumpen
Se laddningsnivå för 24 V-batteri.

Laddningsnivå för 24 V-batteri för ELDR-drivningen
När mjölktaxin är ansluten till strömförsörjningen visas antingen en 
laddningsindikator (rörliga staplar) eller en bekräftelse om att batterierna 
är fulladdade (alla fyra staplarna visas hela tiden). När mjölktaxin inte är 
ansluten till strömförsörjningen visas batteriets laddningsnivå i %. Om 
tillvalet ELDR-drivning inte är tillgängligt visas den här indikatorn inte.

Aktuell doseringsmängd
Ovanför och under den aktuella doseringsmängden visas följande 
doseringsmängder. Om mjölktaxin inte är utrustad med en pump 
visas inte den här informationen.

Indikeringen på displayen fungerar även när mjölktaxin inte är ansluten till den externa 
strömförsörjningen (genom det inbyggda batteriet). Displayens belysning släcks efter ca 20 minuter 
om ingen knapp trycks ned. Displayen aktiveras igen om en valfri knapp trycks ned.

5.2 Kontrollpanel
H&L:s mjölktaxi är utrustad med en kapsling där apparatens tekniska komponenter finns. Uppe till 
vänster sitter kontrollpanelen. Beroende på utrustning kan eventuellt bara vissa funktioner aktiveras. 
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Rengöring
Om rengöringsknappen trycks ned startas en rengöringssekvens då vattnet rörs om och värms upp med 
regelbundet intervall. Temperaturen kan ställas in i inställningarna enligt rengöringsmedelstillverkarens 
specifikation. Observera att den här funktionen inte rengör hela insidan av tanken, utan bara pumpen, 
mjölkslangen och doseringsarmen. Den här funktionen är endast tillgänglig när mjölktaxin är ansluten till 
strömförsörjningen.

Hemknapp
Med Hemknappen kan du komma till resp. lämna användnings- och underhållsmenyn. Dessutom 
används den här knappen till att navigera i användnings- och underhållsmenyn för att t.ex. gå tillbaka ett 
steg.

Pumpning
Via pumpknappen slås pumpen på resp. stängs av permanent. Med knappen i mjölktaxins handtag kan 
du aktivera tidsstyrd pumpning. Kontrollampan uppe till vänster lyser så snart pumpen går. Om dosering 
sker via fjärrkontrollen tänds lysdioden i knappen kortvarigt under pumpning.

Uppvärmning (tillvalsfunktion *)
Om uppvärmningsknappen trycks ned aktiveras värmepanelen under tanken. Mjölken värms till det 
inställda temperaturvärdet. Kontrollampan uppe till vänster lyser så snart uppvärmningen är tillkopplad. 
Den här funktionen är endast tillgänglig när mjölktaxin är ansluten till strömförsörjningen.

Kylning (tillvalsfunktion *)
Med kylningsknappen kan du starta en manuell kylning av mjölken. Den här funktionen är endast 
tillgänglig i kombination med tillvalet Pastörisering. Kontrollampan uppe till vänster lyser så snart 
kylningen är tillkopplad. Den här funktionen är endast tillgänglig när mjölktaxin är ansluten till 
strömförsörjningen.

Körhastighet (tillvalsfunktion *)
Med knappen Körhastighet kan du välja mellan två olika körhastigheter. Den övre vänstra kontrollampan 
indikerar snabb gång och den nedre högra kontrollampan långsam gång. Som standard är den 
långsamma gången alltid aktiverad när mjölktaxin slås på. Den här funktionen är endast tillgänglig i 
kombination med tillvalet ELDR-drivning.

Körbelysning
Tryck på knappen för körbelysning för att tända och släcka körbelysningen framtill på mjölktaxin. 
Kontrollampan uppe till vänster lyser så snart körbelysningen är tillkopplad.

Pastör (tillvalsfunktion *)
Med knappen ”Pa” startas det förinställda programmet för pastörisering. Kontrollampan uppe till vänster 
lyser så snart den här funktionen är aktiverad. Den här funktionen är endast tillgänglig när mjölktaxin är 
ansluten till strömförsörjningen.

Knappen Omrörarverk
Med knappen Omrörarverk startas omrörarverket i botten. Kontrollampan uppe till vänster lyser så snart 
den här funktionen är aktiverad. Den här funktionen är endast tillgänglig när mjölktaxin är ansluten till 
strömförsörjningen.

Knappar för navigation
OK-knappen i mitten av navigationsknapparna används för att bekräfta enskilda funktioner i användnings- 
och underhållsmenyn. Pilknapparna används för att navigera i menyn samt för att välja enskilda funktioner.

* Tillvalsfunktion: Om din apparat inte är utrustad med en viss tillvalsfunktion visas meddelandet 
”Finns inte” på displayen när knappen tryckts ned.
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6. Inställningar i mjölktaxin

6.1 Hemfunktion
Tryck på hemknappen på kontrollpanelen för att öppna apparatens inställningar. Mjölktaxins inställ-
ningar är lösenordsskyddade för att oavsiktliga ändringar ska kunna undvikas.

Lösenordet för mjölktaxin är 683 och kan inte ändras. Gör på följande 
sätt för att mata in lösenordet:
 
Ställ in värdet i det markerade fältet med pilknapparna  och . Du kan 
växla mellan fälten med pilknapparna  och . Tryck på OK-knappen för 
att avsluta inmatningen.

Beroende på mjölktaxins utrustning finns olika menyalternativ i Inställ-
ningar. Välj önskat område med pilknapparna  och . Bekräfta ditt val 
med OK-knappen.

6.2 Grundinställningar
Välj önskat område med pilknapparna  och . Bekräfta ditt val med OK-knappen. Under menyalter-
nativet Grundinställningar kan följande anpassningar göras:

Språk: Ändra systemspråk och i menyalternativen.

Temperatur: Välja mellan temperaturenheten °C och °F

Belysning:   Ändra tillkopplingstiden för körbelysningen. När det inställda tidsintervallet kopplas 
körbelysningen automatiskt från.

Tidsinställning:  Här har du möjlighet att ställa in datum, klockslag och 
veckodag. Om du trycker på OK-knappen kommer du 
till inställningsskärmbilden. Dessa inställningar är ex-
tra relevanta för statistikfunktionerna.

Batteri:  Här visas den aktuella spänningen i 12 V-batteriet i 
mjölktaxin. Om mjölktaxin är utrustad med ELDR 
visas spänningen i 24 V-batteriet för ELDR på första 
raden.

Sändare:  Här kan du ändra sändarkanal för doseringsfjärrstyr-
ningen om du får mottagningsproblem i kommunika-
tionen mellan doseringsfjärrstyrningen och mjölktaxin.

Display:  Här kan du ändra inställningarna för kontrast och ljus-
styrka på displayen efter dina behov.
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Standardvärden:  Här kan du återställa alla ändringar till fabriksinställningarna. För att förhindra att du 
återställer dina inställningar av misstag, måste det här kommandot bekräftas igen 
med OK-knappen.

Välj önskat alternativ med pilknapparna  och . Tryck på OK-knappen för att bekräfta att du vill ändra 
det här alternativet.

6.3 Statistik
I menyn Statistik kan du visa information om mjölktaxins totala drifttid och öppna utfodrade dags-
mängder i form av veckorapporter. Be din servicepartner installera ett SD-kort om detta menyalterna-
tiv inte visas.

System:  Här visas de totala mängderna, portionerna och drift-
timmarna för din mjölktaxi. De här inställningarna kan 
inte ändras. 

Användare:  På samma sätt som i vyn System kan du visa total 
mängd, portioner och drifttimmar för mjölktaxin. Sta-
tistiken kan nollställas om du t.ex. vill registrera drift-
data under en viss period.

Veckorapport:  Veckorapporterna innehåller en översikt över genom-
förda utfodringar, rengöringar och pastöriseringar 
som är ordnad efter veckodagarna. Med hjälp av pil-
knapparna kan du välja önskat alternativ och sedan 
bekräfta med OK-knappen. Du får sedan en detaljerad 
uppställning av de olika utfodrings-, rengörings- och 
pastöriseringsprocedurerna. 

6.4 Pump
I menyn Pump kan följande inställningar anpassas:

Kalibrera:  Innan individuella doseringsmängder kan programmeras måste fyllnadsnivån ka-
libreras. Fyll sedan på så mycket mjölk eller vatten i mjölktaxin som normalt ska 
utfodras. Ha ett kärl med ca 5 liters volym (hink) till hands. Se till att kärlet ungefär 
är på ungefär samma höjd som hinkarna du vill använda för utfodring. Avvikande 
höjder kan leda till att kalibreringen misslyckas.

När OK-knappen trycks ned pumpar pumpen kortvarigt ut vätska ur tan-
ken. Mät vikten. Mata in den uppmätta vikten med pilknapparna  och 
. Bekräfta det inmatade värdet med OK-knappen. 

Doseringsnivåer:  Här kan du ange vilka doseringsmängder (-steg) som dina kalvar ska utfodras med.

Du kan sammanlagt välja mellan nio olika steg. Följande steg är fabriksinställda: 1,6 l, 2,5 l, 3,5 l, 6,0 l 
och 11,5 l. Välj önskat steg med pilknapparna  och . 

Tryck på OK-knappen för att bekräfta att du vill ändra det här steget. Vär-
det börjar blinka. Du kan ändra värdet med pilknapparna  och . När 
önskat värde ställts in bekräftar du det igen med OK-knappen. Det nya 
doseringsvärdet har nu sparats. 
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Om du vill radera ett doseringssteg väljer du 0.0L med pilknappen . Om detta värde bekräftas med 
OK-knappen visas --.- i indikatorn på displayen och detta doseringssteg visas inte. Doseringsstegen 
sorteras automatiskt stigande, så att steg 1 alltid får lägsta mängden. 

6.5 Omrörning
I menyn Omrörning kan du anpassa inställningarna för omrörning.

Välj önskat alternativ med pilknapparna  och . Tryck på OK-knappen 
för att bekräfta att du vill ändra det här alternativet.

Omrörningstid:    Här bestämmer du hur länge omrörarverket i botten ska rotera när knappen Rör 
om på displayen trycks ned. Tiden som högst kan ställas in är 60 minuter. När 
OK-knappen trycks ned börjar tidsindikatorn att blinka. Ställ in önskad tid med 
pilknapparna  och . Bekräfta denna inställning med OK-knappen. Det nya 
värdet har nu sparats.

Paus i omrörningen:  Här anger du under hur lång tid som ingen omrörning ska ske under stoppfasen 
(t.ex. vid kylning). Paustiden som högst kan ställas in är 99 minuter. Ett värde 
på 15 minuter är förinställt. När OK-knappen trycks ned börjar tidsindikatorn att 
blinka. Ställ in önskad tid med pilknapparna  och . Bekräfta denna inställning 
med OK-knappen. Det nya värdet har nu sparats.

6.6 WWH 

Under det här menyalternativet kan inställningar för varmvattenuppvärm-
ning anpassas. Om ingen varmvattenuppvärmning är tillgänglig är detta 
menyalternativ inaktiverat.

ELH start:  Här anger du fr.o.m. vilken temperatur som mjölktaxin ska växla från varmvattenupp-
värmning till elektrisk bottenvärme. Den här temperaturen måste ligga under den maxi-
mala temperaturen i varmvattensystemet. Av säkerhetsskäl får temperaturen i varmvat-
tensystemet inte överstiga 72 °C.

WWH stop:  Här definierar du temperaturskillnaden mellan varmvatteninloppet och temperaturen 
i tanken. Om detta värde underskrids stängs varmvattenuppvärmningen av och den 
elektriska uppvärmningen slås på.

WWH mätint:  Här kan du ställa in en tid, efter vilken temperaturökningen i tanken ska mätas igen. 
När den inställda tiden löpt ut kontrollerar mjölktaxin om temperaturen i tanken har 
stigit inom det inställda tidsintervallet och om varmvattenuppvärmningen fortfarande 
arbetar effektivt. Om så inte är fallet stängs varmvattenuppvärmningen av och den 
elektriska uppvärmningen slås på.

Välj önskat menyalternativ med pilknapparna  och . Tryck på OK-knappen för att bekräfta att du vill 
ändra det här värdet. Värdet börjar blinka. Välj det förinställda värdet med pilknapparna  och . När 
önskat värde ställts in bekräftar du det igen med OK-knappen. Det nya värdet har nu sparats.
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6.7 Kylning
Under det här menyalternativet kan inställningar för kylfunktionen anpassas. Om tillvalet Pastörisering 
inte är tillgängligt är detta menyalternativ inaktiverat.

Kyln.T-Out:  Om kylningen inte startats ordentligt (ingen temperatursänkning i tanken) måste 
du här ange hur lång tid det ska gå mellan de enskilda kylningsförsöken.. Denna 
fråga visas sammanlagt tre gånger. Om temperaturen i tanken fortfarande inte 
sjunker avbryts kylproceduren.

Fördröjning:  Under det här menyalternativet anger du med vilken tidsfördröjning som kylningen 
ska aktiveras när den minimala fyllnadsnivån har nåtts i tanken. Om detta värde 
kvarstår på 00:00 startar kylningen omedelbart när den minimala fyllnadsnivån nås 
i tanken.

Stopp före PA:  Här anger du hur många minuter före pastöriseringen som kylningen ska vara av-
slutad.

Efterkylning:  Här kan du bestämma vid vilken temperaturskillnad (temperaturökning) i tanken 
som kylningen ska aktiveras igen.

6.8 Pastörisering
Under det här menyalternativet kan du ställa in en temperatur som kalvmjölken ska kylas till efter 
manuell pastörisering. Som regel är detta även temperaturen som utfodringen ska ske med. Från sida 
28 finns en detaljerad beskrivning av pastörisering.
Om tillvalet Pastörisering inte är tillgängligt är detta menyalternativ inaktiverat.

6.9 Timer 
Under det här menyalternativet kan upp till sex olika uppvärmnings- eller pastöriseringsprogram (ti-
mers) definieras resp. sparade tidsförlopp startas. På första skärmbilden kan du välja önskat tidsför-
lopp som antingen ska ändras eller aktiveras.

Observera:  Om din mjölktaxi är utrustad med tillvalet Pastörisering kan timers för pastörise-
ring/värmebehandling användas. 

På översiktsskärmbilden kan du med ett ögonkast se vilka timers som är aktiva och vilka starttider 
dessa har.

Med hjälp av pilknapparna  och  kan du välja önskad timer, och med 
OK-knappen öppnar du alternativet. Aktiva timers är markerade med 
”TILL”. Om mer än en timer är markerad med ”TILL” samtidigt startar de 
efter starttiden. Därigenom är inte ordningen i listan avgörande. 

Timers för pastöriseringsförlopp har beteckningen ”PA63/35” medan funktionerna för tidsstyrd upp-
värmning är betecknade med ”Uppvärmning”. Värmebehandling betecknas med ”WB60/60”. Så snart 
en timer ställts på ”TILL” startar den automatiskt när den inställda tidpunkten nåtts. 
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6.9.1 Timer för pastörisering PA63/35 
Om tillvalet Pastörisering inte är tillgängligt är detta menyalternativ inaktiverat.

När du har valt önskad pastöriseringsprocedur har du möjlighet att ändra den.
Nu kan du ställa in resp. ändra starttidpunkten för pastöriseringen och 
önskad utfodringstemperatur. När ett alternativ valts med pilknapparna 
 och  och bekräftats med OK-knappen börjar värdet att blinka. För att 
det ska bli lättare att orientera sig, blinkar även den aktuella positions-
markeringen på bilden:

Punkt A:  Här definierar du önskad början för pastöriseringen. Gör på följande sätt för att ändra 
värdet: 
Tryck på ”OK”-knappen på kontrollpanelen för att aktivera inmatning av timmar. För 
tydlighetens skull börjar det här segmentet att blinka. Ställ in timmarna med pilknap-
parna  och . När inmatningen bekräftat med ”OK”-knappen växlar indikeringen till 
segmentet för minuter. Med pilknapparna  och  kan du nu ställa in önskat antal mi-
nuter. Bekräfta sedan med knappen ”OK”.

Punkt B:   Här anger du vilken temperatur som den pastöriserade mjölken ska kylas till. Gör på 
följande sätt för att ändra det här värdet: 
Tryck på knappen ”OK” på kontrollpanelen för att aktivera inmatning av temperatur. För 
tydlighetens skull börjar det här segmentet att blinka. Ställ in önskad temperatur med 
pilknapparna  och . Bekräfta värdet med ”OK”-knappen.

När en procedur väl har programmerats kan den när som helst användas igen.

6.9.2 Timer för värmebehandling 60/60 
Om tillvalet Pastörisering inte är tillgängligt är detta menyalternativ inaktiverat.

Vid denna värmebehandling sker en uppvärmning till 60 °C med en håll-
tid på 60 minuter. Det är uttryckligen inte fråga om en pastörisering.

När du har valt önskad värmebehandlingsprocedur har du möjlighet att 
ändra den.

Nu kan du ställa in resp. ändra starttidpunkten för värmebehandling och önskad utfodringstemperatur. 
När ett alternativ valts med pilknapparna  och  och bekräftats med OK-knappen börjar värdet att 
blinka. För att det ska bli lättare att orientera sig blinkar även den aktuella positionsmarkeringen på 
bilden:

Punkt A:  Här definierar du önskad början för värmebehandlingen. Gör på följande sätt för att änd-
ra värdet: 
Tryck på ”OK”-knappen på kontrollpanelen för att aktivera inmatning av timmar. För 
tydlighetens skull börjar det här segmentet att blinka. Ställ in önskad timmar med pilk-
napparna  och . När inmatningen bekräftats med ”OK”-knappen växlar indikeringen 
till segmentet för minuter. Med pilknapparna  och  kan du nu ställa in önskat antal 
minuter. Bekräfta sedan med knappen ”OK”.

Punkt B:  Här anger du vilken temperatur som den värmebehandlade mjölken ska kylas till. Gör 
på följande sätt för att ändra det här värdet:  
Tryck på knappen ”OK” på kontrollpanelen för att aktivera inmatning av temperatur. För 
tydlighetens skull börjar det här segmentet att blinka. Ställ in önskad temperatur med 
pilknapparna  och . Bekräfta värdet med ”OK”-knappen.

När ett tidsförlopp väl har programmerats kan det när som helst användas igen.
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6.9.3 Timer för uppvärmning av mjölk
När du har valt önskat tidsförlopp har du möjlighet att ändra det.

Nu kan du ställa in resp. ändra starttidpunkten och måltemperaturen. 
När ett alternativ valts med pilknapparna  och  och bekräftats med 
OK-knappen börjar värdet att blinka. För att det ska bli lättare att oriente-
ra sig blinkar även den aktuella positionsmarkeringen på bilden:

Punkt A:  Här definierar du önskad början för uppvärmningen. Gör på följande sätt för att ändra 
värdet: 
Tryck på ”OK”-knappen på kontrollpanelen för att aktivera inmatning av timmar. För 
tydlighetens skull börjar det här segmentet att blinka. Ställ in önskad timmar med pilk-
napparna  och . När inmatningen bekräftats med ”OK”-knappen växlar indikeringen 
till segmentet för minuter. Med pilknapparna  och  kan du nu ställa in önskat antal 
minuter. Bekräfta sedan med knappen ”OK”.

Punkt B:  Här anger du vilken temperatur som mjölken ska kylas till. Gör på följande sätt för att 
ändra det här värdet:  
Tryck på knappen ”OK” på kontrollpanelen för att aktivera inmatning av temperatur. För 
tydlighetens skull börjar det här segmentet att blinka. Ställ in önskad temperatur med 
pilknapparna  och . Bekräfta värdet med ”OK”-knappen.

När ett tidsförlopp väl har programmerats kan det när som helst användas igen.

För att aktivera det valda tidsförloppet, väljer du menyalternativet ”[från]” och trycker på OK-knappen. 
Indikatorn växlar sedan från ”[från]” till ”[till]”

Genom att kombinera dessa tre inställningar har du möjlighet att skapa olika värmebehandlings-/pas-
töriseringssekvenser.

Exempel:   Du vill att mjölken ska pastöriseras kl 14:00 och kylas till 11 °C, och utfodras kl 18:00 
med en drickstemperatur på 42 °C. 

Du behöver två timers för att göra detta.

 1. Timer: Typ PA63/35
   A: 14:00  (starttid för pastöriseringen)
   B: 11 °C  (nedkylning till 11 °C)
 2. Timer: Typ Uppvärmning
   A: 16:30  (starttidpunkt för uppvärmning)
   B: 42 °C  (dricktemperatur)

Dessa båda timers står på [på]. I timerlistan finns alltså två aktiva timers 
nu:

Dessa båda timers körs i ordning. 

 Observera:  När en mjölktaxi är full tar det ca 1,0 till 1,5 h tills mjölken värmts till drickstemperatur 
(~40 °C). Detta intervall är bl.a. beroende av mjölkens utgångstemperatur och omgiv-
ningstemperaturen.
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6.10 Rengöring
Under det här menyalternativet kan du ändra inställningar för rengöringsfunktionen.

Välj önskat alternativ med pilknapparna  och . Tryck på OK-knappen 
för att bekräfta att du vill ändra det här alternativet.

Längd:   Här anger du hur länge rengörings-/spolfunktionen är aktiv efter att den förinställda 
temperaturen nåtts.

Temperatur:  Här anger du vilken temperatur som rengörings-/spolvattnet ska värmas till. Rengö-
ringsmedelstillverkarens specifikationer ska alltid följas!

Observera:  Observera att mjölktaxin måste vara ansluten till elnätet för att rengöringen ska kunna 
aktiveras.
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7. Dosering av mjölk

7.1 Tekniska förutsättningar:
 – Mjölktaxin har tillräcklig fyllnadsnivå.

7.2 Säkerhets- och varningsanvisningar

OBSERVERA

 – Kontrollera att backventilen på doseringsarmen stängs ordentligt. Halmrester och 
liknande kan leda till att mjölk strömmar ut ur doseringsarmen.

 – Det kan även leda till att luft kommer in i slangen och att mjölkpelaren i slangen 
sjunker. Detta kan leda till att de inställda mjölkmängderna blir felaktiga.

7.3 Funktionsbeskrivning
Du kan starta doseringsfunktionen på följande sätt:

 – Doseringsknapp på vänstra sidan av skjuthandtaget

 – Doseringsknapp på fjärrkontrollen (endast i kombination med ”Doseringsarm med fjärrkontroll”)

För att mjölk ska kunna doseras i hinkarna eller foderskålarna måste fyllnadsnivån i tanken vara tillräck-
lig. Om fyllnadsnivån i tanken inte är tillräcklig visas följande felmeddelande på displayen vid dosering:

Om mjölktaxin inte har tillräckligt hög batterikapacitet stängs pumpen av eller börjar inte gå alls. Detta 
visas genom följande meddelande:

Detta ger högre livslängd för batterierna. Åtgärda det här problemet genom att ansluta mjölktaxin till 
elanslutningen.
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När fyllnadsnivån är tillräcklig och batterikapaciteten tillåter det växlar huvudskärmbilden till doserings-
skärmbilden efter att doseringsfunktionen startats:

På vänstra sidan av skärmbilden visas den aktuella temperaturen i tanken. I mitten finns en stiliserad 
pumpsymbol. På högra sidan av skärmbilden visas den aktuella doseringsmängden i mitten. Nästa 
högre eller lägre mängd visas upp- resp. nedtill och uppdateras automatiskt. 

Välj önskad doseringsmängd, som tidigare programmerats i inställningarna, med pilknapparna  och 
 på kontrollpanelen. Se beskrivningarna på sidan 14 i den här bruksanvisningen för information 
om hur doseringsmängderna kan anpassas.

Starta doseringen genom att trycka på pumpreglaget på mjölktaxins skjuthandtag eller via fjärrkontrol-
len (tillval). Om doseringsknappen trycks ned upprepade gånger kan en påbörjad dosering avbrytas.

När doseringen avslutats återgår indikeringen till huvudskärmbilden igen.

7.3.1 Doseringsarm med fjärrkontroll (tillval) 
Med hjälp av en doseringsarm med fjärrkontroll kan 
du anpassa doseringsmängderna genom att trycka 
på ”+-knappen” på fjärrkontrollen. På fjärrkontrollens 
display visas emellertid inte doseringsmängden i li-
ter, utan numret på det aktuella doseringssteget. Till 
skillnad från på displayen kan doseringsstegen endast 
ändra i en riktning (stigande). Efter sista doseringsste-
get visas steg 1 igen.

Om knappen Pumpa trycks ned på fjärrkontrollen do-
seras önskad mängd i napphinkarna. 

7.3.2 Specialfunktionen Kontinuerlig pumpning
Om du trycker på doseringsknappen på kontrollpanelen avges ingen förinställd doseringsmängd, utan 
pumpen går istället kontinuerligt i 10 minuter. När denna tid löpt ut stängs pumpen av och lysdioden i 
doseringsknappen börjar då blinka. Om doseringsknappen trycks ned igen slocknar lysdioden. Du kan 
när som helst avbryta den kontinuerliga pumpningen genom att trycka på doseringsknappen igen 

Denna pumptid kan inte ställas in eller ändras.
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8. Röra ut mjölkersättning med omrörarverket i botten

8.1 Tekniska förutsättningar:
 – Mjölktaxin är ansluten till en elanslutning enligt den här bruksanvisningen.

 – Mjölktaxin har tillräcklig fyllnadsnivå.

8.2 Säkerhets- och varningsanvisningar

 VARNING

Risk för skador genom roterande maskindelar.
 – Innan omrörarverket slås på ska först mjölktaxins lock stängas. Tryck sedan på 
knappen Omrörning.

 – Stick aldrig in kroppsdelar i tanken när omrörarverket är i drift.

 – Kontrollera att mjölkersättningen har lösts helt medan omrörarverket är 
frånkopplat.

OBSERVERA

 – Anvisningarna från tillverkaren av mjölkersättningen om den nödvändiga bland-
ningstemperaturen måste följas.

 – Framförallt vintertid är det möjligt att mjölken i napphinkarna kyls!

 – Kontrollera slutligen om mjölken har önskad temperatur och reglera den vid be-
hov med varmt eller kallt vatten och mjölkersättning.

 – Fyll inte på fasta föremål i tanken. Dessa kan skada omrörarverket och tempera-
tursensorn.

OBSERVERA

 – Mjölkpulver som inte lösts upp ordentligt kan orsaka hälsoproblem hos kalvar. 
Anpassa omrörningstiden efter mängden i behållaren och mjölkersättningens 
löslighet. Kontrollera att mjölkersättningen lösts helt.

8.3 Funktionsbeskrivning
Funktionen Omrörning är endast tillgänglig när mjölktaxin är ansluten till strömförsörjningen och tan-
ken har tillräcklig fyllnadsnivå. Tryck på knappen Omrörning på kontrollpanelen för att växla mellan 
huvudskärmbilden och omrörningsskärmbilden på displayen. Funktionen indikeras även genom att 
lysdioden vid knappen Omrörning lyser.
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Om fyllnadsnivån i tanken inte är tillräcklig visas följande felmeddelande på skärmbilden.

Om mjölktaxin inte är ansluten till elnätet visas följande felmeddelande:

Om fyllnadsnivån i tanken är tillräcklig och mjölktaxin är ansluten till elnätet startas omrörarverket. För 
att förbättra resultatet i omrörningen körs inte omrörarverket i botten kontinuerligt utan alltid med kor-
tare avbrott. 

På vänstra sidan av skärmbilden visas den aktuella temperaturen i tanken. I mitten av skärmbilden 
visas ett stiliserat omrörarblad. På högra sidan av omrörarskärmbilden visas den återstående omrör-
ningstiden. Denna tid kan anpassas i mjölktaxins grundinställningar efter dina behov. 

När omrörningstiden löpt ut stängs omrörarverket i botten av och displayen återgår till huvudskärmbil-
den från omrörningsskärmbilden.

Utrörning av mjölkersättning:
1. Anslut mjölktaxin till spänningsförsörjningen.

2.  Fyll på önskad mängd varmvatten i mjölktaxins behållare. 

3. Tillsätt sedan önskad mängd mjölkersättning i behållaren.

4. Slå på mjölktaxin med huvudströmbrytaren.

5. Stäng mjölktaxins lock.

6. Slå på omrörarverket via knappen ”Rör om” på kontrollpanelen.

7. Kontrollera om mjölkersättningen har lösts upp ordentligt när omrörarverket kopplats från.

Om mjölkersättningen inte rörts ut tillräckligt:
1. Stäng mjölktaxins lock

2. Slå på omrörarverket igen via knappen ”Omrörning” på kontrollpanelen.
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9. Uppvärmning av vätska med bottenvärme.

9.1 Tekniska förutsättningar:
 – Mjölktaxin måste vara utrustad med bottenvärme. 

 – Mjölktaxin är ansluten till en elanslutning enligt den här bruksanvisningen.

 – Mjölktaxin har tillräcklig fyllnadsnivå.

9.2 Säkerhets- och varningsanvisningar

 VARNING

Risk för skador genom roterande maskindelar.
 – Vid uppvärmning aktiveras omrörarverket i botten automatiskt med regelbundet 
intervall. Stick aldrig in kroppsdelar i tanken.

 – Stäng locket innan mjölken värms och tryck först därefter på uppvärmningsknap-
pen.

 VAR FÖRSIKTIG

Risk för bränn- och skållningsskador.
 – Stick aldrig in kroppsdelar i tanken vid uppvärmning.

 – Vid uppvärmning blir även mjölktaxins yta och mjölkslangen varma. 

 – Stäng locket innan mjölken värms och tryck först därefter på 
uppvärmningsknappen.

OBSERVERA

 – Tänk på hur länge mjölken värms. När behållaren är fylld med den nominella 
mängden tar mjölktaxin ca 30 minuter på sig att värma mjölken 10 °C.

 – Framförallt vintertid är det möjligt att mjölken i napphinkarna kyls!

 – Under uppvärmning körs omrörarverket i botten under flera sekunder med 
regelbundet intervall.

OBSERVERA

 – Om värmeelementet används kan det lätt orsaka mjölkavlagringar på botten. 
Varje gång mjölktaxin använts måste behållaren rengöras med lämpligt 
rengöringsmedel (t.ex. med TaxiClean som kan beställas från Holm&Laue) och 
borste. Dessa avlagringar kan orsaka skador på värmesystemet. Se kapitlet 
Rengöring på sidan 19 i den här bruksanvisningen för information.
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9.3 Funktionsbeskrivning
Funktionen Uppvärmning är endast tillgänglig när mjölktaxin är ansluten till strömförsörjningen och 
tanken har tillräcklig fyllnadsnivå. Tryck på knappen Uppvärmning på kontrollpanelen för att växla mel-
lan huvudskärmbilden och uppvärmningsskärmbilden på displayen. Funktionen indikeras även genom 
att lysdioden vid knappen Uppvärmning lyser. Värmeelementet värmer hela behållarens botten. Om-
rörarverket i botten aktiveras med regelbundet intervall för att förhindra alltför kraftig värmeutveckling 
som kan leda till att mjölken blir bränd.

Om fyllnadsnivån i tanken inte är tillräcklig visas följande felmeddelande på skärmbilden.

Om mjölktaxin inte är ansluten till elnätet visas följande felmeddelande:

Om fyllnadsnivån i tanken är tillräcklig och mjölktaxin är ansluten till elnätet startas uppvärmningen.

På vänstra sidan av skärmbilden visas den aktuella temperaturen i tanken med stora siffror. Den öns-
kade måltemperaturen visas omedelbart ovanför. I mitten av skärmbilden visas en stiliserad termome-
ter. 

När den inställda temperaturen nås stängs värmeelementet av automatiskt. När mjölken kylts under 
den inställda temperaturen kopplas värmeelementet automatiskt till. Observera att det finns ett visst 
toleransområde här för att frekvent till- och frånkoppling av värmeelementet ska undvikas.

Under uppvärmningen rör omrörarverket i botten om mjölken med jämna mellanrum. Därigenom får 
mjölktaxin bättre värmeeffekt och risken för att mjölken blir bränd minskar. Tiden som omrörarverket i 
botten aktiveras beror därigenom på mjölktaxins fyllnadsnivå och kan därför variera.

Medan uppvärmningen pågår har du fortfarande möjlighet att dosera mjölk.
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Uppvärmning av vätskor:
1. Anslut mjölktaxin till spänningsförsörjningen.

2. Slå på mjölktaxin med huvudströmbrytaren.

3. Slå på uppvärmningen via knappen ”Uppvärmning” på kontrollpanelen.

4. Välj önskad måltemperatur med pilknapparna  och . Den valda måltemperaturen visas ovanför 
den aktuella tanktemperaturen och sparas med OK-knappen. Temperaturen höjs i steg om 1 °C/1°F. 
Den förvalda temperaturen kan maximalt ställas in på 55 °C/131 °F.

5. Det inställda temperaturvärdet sparas efter att mjölktaxin stängs av och behöver inte ställa in varje 
gång.

Avbryta uppvärmningsproceduren i förtid:
1. Koppla från uppvärmningen genom att trycka kort på knappen ”Uppvärmning” på kontrollpanelen. 

Lysdioden slocknar och uppvärmningsproceduren avbryts. Huvudskärmbilden visas igen.
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10. Uppvärmning av vätska med varmvattenuppvärmning.

10.1 Tekniska förutsättningar:
 – Mjölktaxin måste vara utrustad med pastöriseringsfunktion och tillvalet Varmvattenuppvärmning

 – Mjölktaxin är ansluten till en elanslutning enligt den här bruksanvisningen.

 – Mjölktaxin har tillräcklig fyllnadsnivå.

10.2 Säkerhets- och varningsanvisningar

 VAR FÖRSIKTIG

Risk för bränn- och skållningsskador.
 – Genom varmvattenuppvärmning värms behållarens yttervägg till samma tempe-
ratur som varmvattnet.

 – Utrinnande varmvatten kan orsaka skållning.

OBSERVERA

 – Den maximala temperaturen i framledningsvattnet får inte överstiga 72 °C. 
Eventuellt måste ett blandningsbatteri mellankopplas för att denna temperatur 
ska kunna säkerställas.

Dessutom gäller ytterligare säkerhetsanvisningar som vid uppvärmning av vätska med botten-
värme!!!

10.3 Funktionsbeskrivning
Genom varmvattenuppvärmning kan mängden elektrisk energi som går åt till att värma mjölken 
minskas avsevärt. Om varmvattentemperatur är tillräckligt hög används inte elektrisk energi. Om 
varmvattentemperaturen inte är tillräckligt hög (skillnaden mellan varmvattentemperaturen och 
tanktemperaturen är för låg, kopplas apparaten automatiskt om till elektrisk bottenvärme.

Se Grundinställningar på sidan 15 i den här bruksanvisningen för inställning av nödvändiga 
parametrar.
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11. Pastörisera mjölk

11.1 Allmänna anvisningar
Pastöriseringsfunktionen är endast avsedd för behandling av kalvmjölk. Alla andra former av använd-
ning leder till att garantin upphör att gälla. Holm & Laue tar inget ansvar för skador på personer eller 
saker som uppstår till följd av att pastöriseringsfunktionen använts på annat sätt.

11.2 Tekniska förutsättningar:
 – Mjölktaxin måste vara utrustad med tillvalet Pastörisering. 

 – Mjölktaxin är ansluten till en elanslutning enligt den här bruksanvisningen.

 – Mjölktaxin har anslutits till kallvattenförsörjningen.

 – Mjölktaxin har tillräcklig fyllnadsnivå.

11.3 Säkerhets- och varningsanvisningar

 VARNING

Risk för skador genom roterande maskindelar.
 – Vid uppvärmning aktiveras omrörarverket i botten automatiskt. Stick aldrig in 
kroppsdelar i tanken.

 – Stäng locket innan mjölken värms upp och tryck först därefter på knappen ”Pa”.

 VAR FÖRSIKTIG

Risk för bränn- och skållningsskador.
 – Stick aldrig in kroppsdelar i tanken vid uppvärmning.

 – Vid uppvärmning blir även mjölktaxins yta och mjölkslangen varma. 

 – Stäng locket innan mjölken värms upp och tryck först därefter på knappen ”Pa”.

OBSERVERA

Förbjudet att använda råmjölk vid pastörisering.
 – Råmjölk har en annan proteinstruktur än vanlig helmjölk. Dessa proteiner kan de-
natureras vid värmepåverkan. Detta leder till att mjölkens kvalitet försämras och 
medför att mjölken klibbar fast i mjölktaxin eller blir bränd. Avlagringar innebär 
onaturligt stora påfrestningar på värmesystemet och kan leda till att systemet 
slutar fungera. Tillsätt därför aldrig råmjölk med en TS-halt över 15 % i H&L-mjölk-
taxin! 
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OBSERVERA

Det är förbjudet att pastörisera mjölken flera gånger
 – Genom pastörisering sjunker mjölkens pH-värde något. Upprepad pastörisering 
av mjölken kan leda till avsevärda kvalitetsförsämringar. Därigenom kan mjölk-
proteinet koagulera, vilket leder till en avsevärd försämring av mjölkens kvalitet. 
Dessutom kan mjölktaxin få tekniska skador. Vid skador genom koagulation av 
mjölken gäller inte garantin.

OBSERVERA

 – Tänk på hur länge mjölken värms! När behållaren är fylld med den nominella 
mängden tar mjölktaxin ca 30 minuter på sig att värma mjölken 10 °C.

 – Framförallt vintertid är det möjligt att mjölken i napphinkarna kyls!

 – Under uppvärmning körs omrörarverket i botten under några sekunder med 
regelbundet intervall.

OBSERVERA

 – Om värmeelementet används kan det lätt orsaka mjölkavlagringar på botten. 
Varje gång mjölktaxin använts måste behållaren rengöras med lämpligt 
rengöringsmedel (t.ex. med TaxiClean som kan beställas från Holm&Laue) och 
borste. Dessa avlagringar kan orsaka skador på värmesystemet. Se kapitlet 
Rengöring på sidan 19 i den här bruksanvisningen för information.

OBSERVERA

 – På kylmanteln sitter en övertrycksventil. Om trycket i kylmanteln överstiger ett 
värde på 1 bar öppnas ventilen och vattnet töms ut, för att förhindra skador på 
kylmanteln.
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11.4 Funktionsbeskrivning
Om din mjölktaxi är utrustad med en pastöriseringsfunktion har du möjlighet att reducera halten mik-
roorganismer i kalvmjölken avsevärt. Genom pastöriseringen avdödas upp till 99,5 % av befintliga 
mikroorganismer. Detta är en grund för en mycket hälsosam utfodring av kalvar.

Pastöriseraren i mjölktaxin arbetar partivis, dvs. den pastöriserar all mjölk under en arbetssekvens vid 
63 °C och under 35 minuter. Detta tidsförlopp kan inte ändras, eftersom det finns en omedelbar rela-
tion mellan temperaturen och hålltiden. Du behöver inga andra behållare eller anordningar för att lagra, 
transportera eller dosera mjölken. På nedanstående bild visas en normal pastöriseringskurva med till-
hörande halt mikroorganismer:

Hela pastöriseringen inklusive uppvärmningsfasen, pastöriseringsfasen och kylfasen kan beroende på 
behållarens fyllnadsnivå ta mellan 1,5 och 3 timmar. Tumregeln är att värmeelement ger en tempera-
turökning på 10 °C per 30 minuter när behållaren är helt fylld (oberoende av modell).

Om fyllnadsnivån i tanken inte är tillräcklig visas följande felmeddelande på skärmbilden.



Pastörisera mjölk  –  31 

11.4.1 Manuell pastörisering

1. Fäst slangen ordentligt i mjölktaxin. Använd slangfästet på baksidan av mjölktaxin.

2. Fäst doseringsarmen på backventilen i fästet på 
tanken. Fixera armen genom att föra säkrings-
ringen uppåt på gummimuffen tills den ligger 
mot övre kanten.

3. Fäst kallvattenanslutningen på slangkopplingen COLD IN på anslutningsplattan och öppna vatten-
ventilen helt. Anslut slangen för vattendränering till slangkopplingen COLD OUT. Se till att kylvatt-
net kan rinna ut obehindrat via avloppsslangen. Kontrollera att slangen inte är ihopklämd eller att 
vattenflödet hindras på annat sätt.

COLD IN-anslutningen sitter på bilden på vänstra sidan och COLD OUT 
på högra sidan. 

4. Slå på mjölktaxin med huvudströmbrytaren.

5. Slå på pastöriseringen via knappen ”Pa” på kontrollpanelen.

Under pastöriseringen växlar huvudskärmbilden till pastöriseringsvyn 
och den återstående tiden visas. Ovanför den aktuella tanktemperaturen 
visas måltemperaturen. Vid kylning står måltemperaturen under den ak-
tuella tanktemperaturen.
 

Under pastöriseringen lyser knapparna för pastörisering, uppvärmning och omrörarverket i botten pe-
riodiskt. Cirkulationspumpningen börjar så snart stoppfasen inleds. Medan cirkulationspumpningen 
pågår tänds lysdioden på knappen Pumpning en kort stund.

6. När hålltiden löpt ut kopplas kylningen till automatiskt och kyler mjölken till den utfodringstempera-
tur du ställt in.

Säkerhetsringen uppe – 
doseringsarmen är låst

Säkerhetsringen nere – 
doseringsarmen är olåst
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11.4.2 Tidsstyrd pastörisering

1. Följ steg 1 till 4 ur avsnittet Manuell pastörisering från sidan 31.

2. Välj en timer i huvudmenyn. I avsnittet ”Timer” på sidan 16 i den här bruksanvisningen beskrivs 
hur parametrarna definieras.

3. Så snart pastöriseringen startar automatiskt växlar huvudskärmbilden till pastöriseringsskärmbil-
den. Detta beskrivs på sidan 31 i avsnittet ”Manuell pastörisering”.

4. När pastöriseringstiden löpt ut kopplas kylningen till automatiskt och mjölken kyls till den ut-
fodringstemperatur du ställt in.

11.4.3 Avbryta en pågående pastörisering
Genom att trycka på knappen ”Pa” kan en pågående pastörisering avbrytas. När du trycker på knap-
pen visas ett säkerhetsmeddelande på displayen. Detta måste bekräftas med OK-knappen.

11.4.4 Svarsmeddelanden
Om pastöriseringen utförts ordentligt bekräftas detta efter att kylningen avslutats. Om en timer star-
tas i anslutning till detta försvinner denna bekräftelse igen. Om temperaturen under stoppfasen blir 
för låg i 5 minuter rapporteras ett fel för pastöriseringen. Dessa alternativ finns även i statistikmenyn.

Obs  När kylningen avslutats töms vattnet i kylmanteln ut. Detta sker automatiskt via en ventil på 
behållarens botten. Vid kylning ska mjölktaxin ställas på ett underlag med ett vattenavlopp.

Medan pastörisering pågår kan ingen utfodring ske. Medan programmet körs är doseringsfunktionen 
också inaktiverad.
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12. Kylning av mjölk

12.1 Tekniska förutsättningar:
 – Mjölktaxin måste vara utrustad med tillvalet Pastörisering. 

 – Mjölktaxin är ansluten till en elanslutning enligt den här bruksanvisningen.

 – Mjölktaxin har anslutits till kallvattenförsörjningen.

 – Mjölktaxin har tillräcklig fyllnadsnivå.

12.2 Säkerhets- och varningsanvisningar

 VARNING

Risk för skador genom roterande maskindelar.
 – Vid kylning aktiveras omrörarverket i botten med regelbundet intervall. Stick ald-
rig in kroppsdelar i tanken.

 – Stäng locket innan mjölken kyls och tryck först därefter på knappen Kylning.

OBSERVERA

 – Ställ inte in för låg lagringstemperatur. Om skillnaden mellan önskad mjölktem-
peratur och kylvattnets temperatur är för liten (om skillnaden är mindre än 5 °C) 
kan mjölktaxin förbruka väldigt mycket vatten under kylprocessen.

 – När temperaturskillnaden är för låg kan den önskade temperaturen inte nås. I det 
här fallet avbryts kylningen automatiskt efter en viss tid.

12.3 Funktionsbeskrivning
Om mjölktaxin är utrustad med tillvalet Pastörisering har du, utöver pastörisering, även möjlighet att 
kyla mjölken. 

Tryck på knappen Kylning för att starta den här funktionen. Huvudskärm-
bilden växlar nu till kylskärmbilden. På vänstra sidan av skärmbilden visas 
den aktuella temperaturen i tanken. I mitten av skärmbilden visas en sti-
liserad kylindikator. Som regel är en temperatur på 15 °C tillräcklig för att 
hålla mjölken fräsch under 12 timmar.

När den inställda temperaturen nåtts aktiverar mjölktaxin automatiskt en kylfunktion om mjölken 
värms över den inställda temperaturen igen. 

Under kylningen rör omrörarverket i botten om mjölken med jämna mellanrum. Därigenom förbättras 
mjölktaxins kyleffekt. Omrörningsintervallet anpassas efter fyllnadsnivån i tanken och kan därigenom 
variera. Medan kylningen pågår har du fortfarande möjlighet att dosera mjölk.
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Om fyllnadsnivån i tanken inte är tillräcklig visas följande felmeddelande 
på skärmbilden.

Om mjölktaxin inte är ansluten till elnätet visas följande felmeddelande:

Kylning av mjölk:

1. Anslut mjölktaxin till spänningsförsörjningen.

2. Fäst doseringsarmen på backventilen i fästet på tanken. Fixera armen genom att föra säkringsring-
en uppåt på gummimuffen tills den ligger mot övre kanten.

3. Fäst kallvattenanslutningen på slangkopplingen COLD IN på anslutningsplattan och öppna vatten-
kranen helt. Anslut slangen för vattendränering till slangkopplingen COLD OUT.

COLD IN-anslutningen sitter på vänstra sidan av bilden och COLD OUT 
på högra sidan.

4. Slå på mjölktaxin med huvudströmbrytaren.

5. Slå på kylfunktionen via knappen ”Kylning” på kontrollpanelen.

6.  Välj önskad måltemperatur med pilknapparna  och . Den valda måltemperaturen visas un-
der den aktuella tanktemperaturen och sparas med OK-knappen. Temperaturen sänks i steg om 
1 °C/1°F. 

7. Det inställda temperaturvärdet bibehålls efter att mjölktaxin stängs av och behöver därför inte stäl-
las in varje gång.

Avbryta kylproceduren i förtid:
1. Koppla från kylningen genom att trycka kort på knappen ”Kylning” på kontrollpanelen. Lysdioden 

slocknar och kylningsproceduren avbryts. Huvudskärmbilden visas igen.

Automatisk påfyllning av mjölktaxin (t.ex. i kombination med en mjölkrobot)
Om mjölktaxin fylls automatiskt via mjölkanläggningen * (t.ex. om separationsslangen till en mjölkro-
bot används) kan kylfunktionen startas trots att det inte finns någon fyllnadsnivå. I det här fallet ”vän-
tar” mjölktaxin på första mjölkpåfyllningen och startar med den tidsfördröjning som beskrivs på sidan 
16. Kort före pastöriseringen kopplas kylfunktionen automatiskt från.

I inställningarna för mjölktaxin på sidan 16 ges en närmare beskrivning av hur dessa parametrar 
ställs in. 

*) Påfyllningsalternativet måste konfigureras lokalt av användaren vid mjölkanläggningen.
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13. Elektrisk drivning (ELDR)

13.1 Tekniska förutsättningar:
 – Din mjölktaxi är utrustad med tillvalet Drivning

13.2 Säkerhets- och varningsanvisningar

 VARNING

Risk för skador genom att mjölktaxin välter
 – Om underlaget är ojämnt kan behållaren välta och landa på personer intill. 
Klämskador, skärskador eller andra typer av personskador kan bli resultatet.

 – Genom den starka motorn kan även körning i kurvor orsaka stabilitetsproblem.

 – Se till att mjölktaxin alltid står på jämnt och stabilt underlag. Hål i vägen eller 
mjuka underlag (sand, grus eller snö) kan göra det omöjligt att köra mjölktaxin.

OBSERVERA

 – Medan mjölktaxin är ansluten till spänningsförsörjningen via strömkabeln är 
ELDR-funktionen spärrad och kan inte användas.

13.3 Funktionsbeskrivning
Om mjölktaxin är utrustad med elektrisk drivning (ELDR) är mjölktaxin även bekväm att köra på lutan-
de underlag. Den batteridrivna drivanordningen sitter i framaxeln och försörjs med 24 V.

Drivningen gör det möjligt att köra framåt och backa med två olika hastighetslägen. När mjölktaxin 
slås på via huvudströmbrytaren är den långsamma hastigheten förvald. Med knappen Körhastighet 
på kontrollpanelen går det lätt att växla mellan långsam och snabb körning. Det valda hastighetsläget 
indikeras med en lysdiod bredvid motsvarande symbol på kontrollpanelen (se sidan 12, knappen 
Körhastighet). I det snabba hastighetsläget uppnås en maximal hastighet på ca 6 km/h.

Med körspaken till höger om handtaget väljer du körriktning. Om spaken förs framåt börjar mjölktaxin 
köra framåt. Om spaken förs bakåt börjar mjölktaxin backa. Hastigheten ställs in steglöst efter hur 
mycket körspaken förs åt det aktuella hållet.

Drivaxeln är försedd med motorbroms. Det innebär att mjölktaxin även stannar direkt på lutande un-
derlag när körspaken släpps.

Drivningen har ett batteriskydd som förhindrar att batterierna urladdas för mycket. När batteriernas 
laddningsnivå är för låg kopplas mjölktaxin automatiskt om till låg hastighet. Det snabba hastighetslä-
get kan inte användas förrän batteriet laddats. Om du kör mjölktaxin med maximal hastighet när bat-
teriets laddningsnivå är låg kan hastigheten reduceras och mjölktaxin fortsätta att köras med det lång-
samma hastighetsläget. Om det snabba hastighetsläget kan kopplas till på nytt efter några sekunder 
kan du försöka köra med lägre hastighet i detta hastighetsläge (dvs. för inte körspaken helt framåt). 
Om underlaget är jämnt kan du ofta köra med maximal hastighet igen tills batteriladdningen är för låg 
och det snabba hastighetsläget blir generellt spärrat. 
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Lossa bromsen 
När en mjölktaxi utan drivning ska flyttas måste motorbromsen lossas 
för hand. För att göra detta måste det runda locket på framsidan av 
axelkåpan tas bort. För sedan spaken under locket uppåt för att lossa 
bromsen.

För att mjölktaxi ska kunna flyttas utan drivning, får apparaten inte 
vara tillkopplad (huvudströmbrytaren i läge FRÅN).

14. Rengöring av mjölktaxin

14.1 Tekniska förutsättningar:
 – Mjölktaxin är ansluten till en elanslutning enligt den här bruksanvisningen.

 – Mjölktaxin har tillräcklig fyllnadsnivå.

14.2 Säkerhets- och varningsanvisningar

 VARNING

Risk för frätskador genom rengöringsmedel
 – Följ varnings- och arbetsanvisningarna från rengöringsmedelstillverkaren vid 
användning av kemiska rengöringsmedel.

 – Om rengöringsmedel används ska även den personliga skyddsutrustning som 
tillverkaren specificerar användas

OBSERVERA

 – Mjölktaxin ska växelvis rengöras med alkaliskt och surt rengöringsmedel för 
mjölkmaskiner efter varje användning.

OBSERVERA

 – Var försiktig med den tunna temperaturgivaren i nedre behållarväggen vid rengö-
ring. Om den utsätts för kraftiga mekaniska påfrestningar kan den skadas. Det 
kan leda till funktionsfel!

 – Mjölktaxin får inte rengöras med högtryckstvätt! Tätningarna kan skadas av tryck-
et. Det kan leda till skador på mjölktaxin som inte omfattas av garantin.

OBSERVERA

 – Mjölktaxins tank måste vara ordentligt rengjord. Rester av mjölk eller rengörings-
medel kan hota kalvarnas hälsa.

 – Fasta partiklar på behållarens botten måste tas bort helt. De kan ansamlas på 
botten efter ett tag och bränna fast. Fast beläggning på botten kan utsätta den 
elektriska uppvärmningen för extra belastning och leda till funktionsavbrott i vär-
mepanelen.
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14.2.1 Förberedelser för rengöring av mjölktaxin

1. Töm behållaren helt. Öppna kulventilen på mjölktaxin för att tömma behållaren. Genom mjölktaxins 
form har den alltid tillräcklig lutning för att den ska kunna tömmas helt även på plant underlag.

2. Töm slangen. För att göra detta måste backventilen i doseringsarmen öppnas:

Dra ut stiftet ur öppningen i utloppet och luta det 
något. I det här läget hålls ventilen öppen så att 
mjölkrester i slangen kan rinna tillbaka ut i tanken. 
Stäng ventilen igen genom att sätta tillbaka stiftet i 
utgångsläget.

14.3 Rengöring av mjölktaxin (manuell rengöring) 
1. Tillsätt varmt vatten och rengöringsmedel enligt tillverkarens specifikation i behållaren för att rengö-

ra mjölktaxin. Fyll behållaren så mycket att nivågivaren i mjölktaxin täcks. Vi rekommenderar att du 
omväxlande använder alkaliskt och surt rengöringsmedel för mjölkmaskiner för att avlagringar ska 
tas bort ordentligt.

2. Fäst doseringsarmen på backventilen i fästet på tanken. Fixera armen genom att föra säkringsring-
en uppåt på gummimuffen tills den ligger mot övre kanten.

3. Tryck på knappen Pumpning för att pumpa ut rengöringslösningen i systemet i minst 5 minuter. På 
så sätt rengörs pumpen, slangen och doseringsarmen.

4. Töm försiktigt behållaren och slangen.

5. Spola ur rester av rengöringsmedel ur systemet med rent vatten. 
Även här bör pumpen gå ett tag för att skapa cirkulation.

6. Kontrollera resultatet av rengöringen och rengör vid behov delar 
av tanken som inte rengjorts helt för hand.

7. Mjölkfiltret i utloppet ska tas bort efter varje användning (se bild-
en) och spolas ur för att förhindra igensättningar av mjölkflödet.
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15. Mjölktaxins rengöringsfunktion

15.1 Tekniska förutsättningar:
 – Mjölktaxin är ansluten till en elanslutning enligt den här bruksanvisningen.

 – Mjölktaxin har tillräcklig fyllnadsnivå.

15.2 Säkerhets- och varningsanvisningar

 VARNING

Risk för frätskador genom rengöringsmedel
 – Följ varnings- och arbetsanvisningarna från rengöringsmedelstillverkaren vid an-
vändning av kemiska rengöringsmedel.

 – Om rengöringsmedel används ska även den personliga skyddsutrustning som 
tillverkaren specificerar användas

 VARNING

Risk för skador genom roterande maskindelar.
 – Vid rengöring aktiveras omrörarverket i botten automatiskt med regelbundet in-
tervall. Stick aldrig in kroppsdelar i tanken.

 – Stäng locket innan rengöringen startar och tryck först därefter på knappen Ren-
göring.

 VAR FÖRSIKTIG

Risk för bränn- och skållningsskador.
 – Stick aldrig in kroppsdelar i tanken vid uppvärmning.

 – Vid uppvärmning blir även mjölktaxins yta och mjölkslangen varma. 

 – Stäng locket innan rengöringslösningen värms startar och tryck först därefter på 
knappen Rengöring.

OBSERVERA

 – Mjölktaxin ska växelvis rengöras med alkaliskt och surt rengöringsmedel för 
mjölkmaskiner efter varje användning.

OBSERVERA

 – Var försiktig med den tunna temperaturgivaren i nedre behållarväggen vid rengö-
ring. Om den utsätts för kraftiga mekaniska påfrestningar kan den skadas. Det 
kan leda till funktionsfel!

 – Mjölktaxin får inte rengöras med högtryckstvätt! Tätningarna kan skadas av tryck-
et. Det kan leda till skador på mjölktaxin som inte omfattas av garantin.
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OBSERVERA

 – Mjölktaxins tank måste vara ordentligt rengjord. Rester av mjölk eller rengörings-
medel kan hota kalvarnas hälsa.

 – Fasta partiklar på behållarens botten måste tas bort helt. De kan ansamlas på 
botten efter ett tag och bränna fast. Fast beläggning på botten kan utsätta den 
elektriska uppvärmningen för extra belastning och leda till funktionsavbrott i vär-
mepanelen.

15.3 Funktionsbeskrivning
Om rengöringsknappen trycks ned startas en rengöringssekvens då vattnet rörs om och värms upp 
med regelbundet intervall. Ställ in temperaturen i mjölktaxins inställningar enligt rengöringsmedels-
tillverkarens specifikation (se sidan 19). Observera att den här funktionen inte rengör hela insidan 
av tanken. Under rengöringssekvensen aktiveras omrörarverket och mjölkpumpen omväxlande för att 
rengöringen ska bli mer effektiv.

15.3.1 Förberedelser för rengöring av mjölktaxin

1. Töm behållaren helt. Öppna kulventilen på mjölktaxin för att tömma behållaren. Genom mjölktaxins 
form har den alltid en tillräcklig lutning för att den ska kunna tömmas helt även på plant underlag.

2. Töm slangen. För att göra detta måste backventilen i doseringsarmen öppnas:

Dra ut stiftet ur öppningen i utloppet och luta det 
något. I det här läget hålls ventilen öppen så att 
mjölkrester i slangen kan rinna tillbaka ut i tanken. 
Stäng ventilen igen genom att sätta tillbaka stiftet i 
utgångsläget.

15.3.2 Rengöringsfunktion 

1. Tillsätt vatten och rengöringsmedel enligt tillverkarens specifikation i behållaren för att rengöra 
mjölktaxin. Fyll behållaren så mycket att nivågivaren i mjölktaxin täcks. Vi rekommenderar att du 
omväxlande använder alkaliskt och surt rengöringsmedel för mjölkmaskiner för att avlagringar ska 
tas bort ordentligt.

2. Fäst doseringsarmen på backventilen i fästet på tanken. Fixera armen genom att föra säkringsring-
en uppåt på gummimuffen tills den ligger mot övre kanten.

3. Tryck på knappen Rengöring på kontrollpanelen. Nu startar rengöringsförloppet med de inställning-
ar du har valt. På displayen visas först uppvärmningsprocessen och därefter den återstående tiden 
tills rengöringen är avslutad.
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Om fyllnadsnivån i tanken inte är tillräcklig visas följande felmeddelande på skärmbilden.

4. Töm försiktigt behållaren och slangen. 

5. Spola ur rester av rengöringsmedel ur systemet med rent vatten. 
Även här bör pumpen gå ett tag för att skapa cirkulation.

6. Kontrollera resultatet av rengöringen och rengör vid behov delar 
av tanken som inte rengjorts helt för hand.

7. Mjölkfiltret i utloppet ska tas bort efter varje användning (se bild-
en) och spolas ur för att förhindra igensättningar av mjölkflödet.
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16. Hållare för mjölkkrukor

16.1 Tekniska förutsättningar:
 – Din mjölktaxi är utrustad med en hållare för mjölkkrukor

16.2 Säkerhets- och varningsanvisningar

 FARA

Det är förbjudet att transportera andra föremål och/eller personer
 – Hållarramen för mjölkkrukor är endast avsedd för transport av mjölkhinkar med 
mjölk eller vatten.

 – Varje form av belastning av hållarramen på mer än 70 kg (t.ex. 35 kg för MTX 
150) är förbjuden och leder till att garantin för hela mjölktaxin slutar gälla.

 VARNING

Risk för skador på personer i närheten 
 – Observera att mjölktaxins köregenskaper ändras genom att hållaren för 
mjölkkrukor belastas. 

 – Tänk på att mjölktaxins svängradie ökar när hållaren för mjölkkrukor är utfälld.

16.3 Funktionsbeskrivning
Hållaren för mjölkkrukor sitter på framsidan av mjölktaxin. Dra hållaren kort uppåt så att spärren frigörs 
för att fälla ned den. Nu kan hållaren fällas ned och lastas med mjölkkrukor. Om hållaren inte ska an-
vändas fälls den bara upp. Den låses automatiskt så snart den befinner sig i vertikalt läge.
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17. Matning av kor med matningssond

17.1 Tekniska förutsättningar:
 – Din mjölktaxi måste vara utrustad med en H&L matningssond och en pump.

 – Mjölktaxin har tillräcklig fyllnadsnivå.

17.2 Säkerhets- och varningsanvisningar

 VARNING

Skaderisk för djuret genom matningssonden.
 – Hör med din veterinär om en matningssond behöver användas.

 – När sonden förs in kan det orsaka skador på kons matstrupe.

 – Lukta när sonden förts ned i våmmen (en syrlig doft ska komma från sonden).

 – Hör med din veterinär om en matningssond behöver användas.

 – Följ nationella bestämmelser och lagar.

 – Låt en veterinär göra en utförlig presentation av hur matningssonden används.

 VARNING

Skaderisk för djuret genom matningssonden.
 – Medan lösningen pumpas in måste kon hållas under konstant uppsikt. Avbryt 
proceduren omedelbart vid avvikelser.

OBSERVERA

 – Beroende på vilka tillsatser som används kan tätningarna till omrörarverket 
i botten och pumpen slitas ut snabbare. Låt därför kundtjänstavdelningen 
kontrollera mjölktaxin en gång i halvåret.
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17.3 Funktionsbeskrivning
För att förebygga kalvningsförlamning efter kalvning kan det vara klokt att mata korna med en speciell 
minerallösning (kalcium osv.) inom de första 4 timmarna eller ännu hellre inom de första 2 timmarna 
efter kalvningen. Lösningen ska vara ljummen vid blandning (enligt anvisningarna från tillverkaren av 
det använda medlet).

Mjölktaxins uppvärmningsfunktion och omrörarverket kan användas till att framställa sondlösningen. 
Följ anvisningarna i den här bruksanvisningen för användning av omrörarverket i botten och uppvärm-
ningsfunktionen.

Sondmatning med mjölktaxin
1. Anslut H&L matningssonden till mjölktaxin.

2. Bind kon som ska sondmatas i foderfronten.

3. För in matningssonden långsamt genom svalget. Fixera sedan matningssonden med peangen så 
att den ligger stilla i svalget.

Observera:   Genom att lukta kan man säkerställa att sonden sitter i våmmen. Om du inte känner 
en svagt syrlig doft ur sonden direkt, kan du blåsa med munnen i sonden. Om en med-
hjälpare lyssnar vid kons flanker brukar normalt sonden avge ett tydligt bubblande ljud i 
våmmen. 

Börja med att dosera en liten mängd (ca 5 l) med pumpen. Om kon beter sig onormalt (mår illa) måste 
sondens placering kontrolleras igen.
4. Om allt är som det ska kan sondlösningen pumpas ned i våmmen.
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18. Översikt över felmeddelande
Om ett fel inträffar visas ett tvådelat felmeddelande på displayen. På vänstra sidan visas ett piktogram 
med den defekta funktionen och på högra sidan visas ett piktogram med den möjliga felorsaken. Föl-
jande kombinationer är möjliga:

Felorsak
Piktogram Nätförsörjning Ingen fyllnadsnivå

Fu
nk

tio
n

Uppvärmning

Omrörning

Pastörisering

Rening

Dosering

Kylning
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Vissa allvarliga fel markeras med ett piktogram för att underlätta service. Under bilden står även en 
felkod. Här visas t.ex. felet med nummer 1003.

I sådana fall ska du underrätta din servicepartner och uppge felkoden. Du kommer då att få professio-
nell hjälp.

Följande fel kan uppstå under flera olika processer då omrörning krävs:

Detta indikeras genom att en säkring löser ut för omrörarverket. Börja med att kontrollera om behålla-
ren innehåller vätska med mycket hög viskositet eller ett föremål som blockerar den. Om så är fallet 
ska vätskan eller föremålet tas bort. Tryck sedan in säkringen (under strömbrytaren) och försök starta 
omrörningen igen. Om felet återkommer utan att behållaren innehåller blockerande delar ska du ta 
kontakt med din servicepartner.
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19. Avfallshantering

OBSERVERA

 – Ta inte bort batteriet! Avfallshanteringsföretaget som du anlitar eller andra fack-
män kommer att ansvara för detta.

 – Inga av mjölktaxins delar får slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall.

Förpackningen ska källsorteras på normalt sätt. Om mjölktaxin ska skrotas ska de gäl-
lande bestämmelserna för avfallshantering följas. Ta kontakt med ett lokalt avfallshante-
ringsföretag. Genom fackmässig avfallshantering undviker du skador på miljö och hälsa!
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20. Anteckningar



Holm & Laue GmbH & Co. KG
Moorweg 6
24784 Westerrönfeld
Tyskland

Telefon:  (0 43 31) 20 174 - 0
Telefax:  (0 43 31) 20 174 - 29
E-post: info@holm-laue.de
Webbplats: www.holm-laue.de
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