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1. KONTAKTER
Maskinen er udstyret med en hovedafbryder. Hvert kar fungerer individuelt vha. de forskellige
afbrydere. Karrene kan bruges til både køle og is drikke (slush). Når man skal bruge disse kar til at
køle, holdes temperaturen vha. et termometer. Når der skal laves slush eller andre is drikke, er det
tykkelsen der bestemmer hvor meget den fryser.

Figur 3

Afbryderne i figur 3 virker således:
A: Hoved afbryder
I POSITION

: Maskinen er tændt og blæsemotoren kører.

O POSITION

: Alle funktioner er slukket.

B: Motor
I POSITION

: Omrører motoren er i gang og ”C” knappen er tændt.

O POSITION

: Motoren er slukket.

C: Frys/køl
I POSITION

: Maskinen fryser og kan lave is drikke (smoothie, slush).

O POSITION

: Både køle og fryse funktionerne er slukket.

II POSITION

: Maskinen køler og kan lave alm. kolde drikke (vand,
saftevand).

For at bruge maskinen:
1. Hovedafbryderen skal stå på I.
2. Afbryderen for motor skal stå på I.
3. Frys/køl afbryderen skal stå som følgende:
- Hvis den skal fryse og derved lave smoothie, slush etc. skal den stå på I.
- Hvis den skal køle alm. og derved køle til brug af saft, vand etc. skal den stå på II.
4. For at bruge lyset:
Hvis der skal tændes for lyset, skal låget sidde på maskinen. Hvis der ikke kommer lys i låget, tjek
da om ledningen øverst ved låget, sidder ordentlig i.
Hvis pæren er sprunget, kan det nederste af låget skrues ud og der kan skiftes pære (12 v 21 W).

2. SÅDAN SKILLER DU MASKINEN AD
1. For at få den optimale smag og udbytte af det produkt, der kommes i maskinen, skal maskinen
rengøres periodisk. Her skal vaskeinstrukserne følges.
2. Før maskinen skilles ad og rengøres – sørg da for, at fjerne alle materialer fra maskinen:
- Tænd/sluk afbryderen skal stå på O.
- Køl/frys afbryderen skal stå på O.
- Tøm karrene, inden du begynder at skille dem fra maskinen.
- Alle afbrydere stilles derefter på O.
VIGTIGT! FØR AT MASKINEN SKILLES AD OG RENGØRES – SKAL STIKKET TAGES UD AF
STRØMFORSYNINGEN.

1. Fjern låget fra karrene.
2. Løft det forreste af karret op for, at låse karret fri (se figur 5). Derefter kan du trække karret af
foran på maskinen (se figur 6).
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3. Fjern sneglen ved, at hive den ud imod dig selv (se figur 7). Tag derefter sneglen ud (se figur 8).
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4. Tag gummiringen af (se figur 9).
5. Fjern delene fra karret (se figur 10).
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6. Tag spildbakkerne af, og tøm dem for vand/saft.
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3. RENGØRING AF MASKINEN
VIGTIGT!! RENGØR ALDRIG DELENE FRA MASKINEN I OPVASKEMASKINEN
1. Til at rengøre maskinen, skal du bruge ca. 5 liter varmt vand blandet med rengøringsmiddel –
den rengøringsmiddel du bruger, skal ikke være fyldt med for meget parfume.
2. Hæld blandingen af vand og sæbe i karrene og tænd for maskinen, så det lige bliver kørt
igennem (det skal kun køre et par minutter). Derefter tømmes karrene ved, at åbne for hannerne.
3. En gang om måneden ca. skal filteret i maskinen rengøres (i varmt vand 25 grader) og evt. i lidt
neutral sæbe, derefter skal det tørres og sættes på plads (se figur 1).
4. Det er også en god idé, at få ordnet maskinen jævnligt - så støv, og div, ting ikke samler sig inde i
maskinen (se figur 2).
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VIGTIGT!! NÅR MASKINEN KØRER MED VAND OG SÆBE, SKAL DER VÆRE SLUKKET FOR FRYS – DA
DETTE KAN FORÅRSAGE ØDELÆGGELSE PÅ MASKINEN OG PÅ MOTOREN.
VIGTIGT!! FOR AT VÆRE SIKKER PÅ, AT MASKINEN IKKE ØDELÆGGELSE AF RENGØRINGSMIDLERNE
SOM BRUGES, ER DET BEDST AT BRUGE NOGET RENGØRINGSMIDDEL, SOM ER BEREGNET TIL
PLASTIK.
VIGTIGT!! PAS PÅ, AT DER IKKE KOMMER VAND VED DE ELEKTRISKE DELE OG LEDNINGER. DETTE
KAN FORÅRSAGE ELEKTRISK STØD OG/ELLER FEJL I MASKINEN.

