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Betjeningsvejledning til Softicemaskine
FØR

Man tænder softicemaskinen ved at dreje knappen over
på IS, hvorefter softice-maskinen påbegynder
nedfrysningen.
Øverst på softicemaskinen, hældes softice-mixen i. Der
skal opfyldes løbende.
Det tager normalt mellem 5 og 20 minutter, før
softicemaskinen er klar til brug.
UNDER

Forrest på maskinen sidder et håndtag, som skal trækkes ned - hvorefter
softice vil komme ud. Når der tappes softice, løber softicemixen ned i
cylinderen, hvorefter softicemaskinen starter nedfrysningen af softicemixen.
Maskinen holder op med at fryse når maskinen har nået sin optimale
temperatur, men starter igen så snart der trækkes i håndtaget.
EFTER

Hvis al isen ikke bruges første dag, sættes maskinen på NAT til den skal
bruges igen.
Ved rengøring, sættes maskinen på 0. Trykket tages af ved træk i det sorte
håndtag. Herefter afmonteres røret oppe i det øverste kammer. Knappen
drejes ned på REN, og dernæst hældes der lunken vand i øverste kammer,
indtil der ikke kommer andet end vand ud i forbindelse med aftapning.
INGEN AF DELENE TÅLER VASK I OPVASKEMASKINE.
INFO

Vores softicemaskiner kører på almindelig 230V. For at sikre stabil drift,
skal softicemaskinen køre sin egen strømgruppe, og uden
forlængerledning. Du må derfor ikke have andet sat til denne stikkontakt
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eller andre stikkontakter, der kører på samme gruppe, som den
softicemaskinen kører på.
Får softicemaskinen ikke nok strøm, går det ud over softicemaskinens
hurtighed og nedfrysningsevne.
Vær opmærksom på, at maskinen helt naturligt støjer en del, når den
arbejder.
VED PROBLEMER

Får maskinen for lidt strøm, slukker maskinen, og skal genstartes. Kontakt
da omgående Kølemanden.dk ApS på tlf. 40 17 58 10.
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