Brugsanvisning for Slush-ice maskine
Du har lejet vores Slush-Icemaskine. Maskinen er rengjort og desinficeret inden
udlevering og er dermed klar til brug.
Maskinen vejer ca. 55 kg og bør derfor håndteres af 2 mand.
Montering
Sæt maskinen på en plads der giver mindst 15 cm. frit rum hele vejen rundt om
maskinen og undgå at sætte maskinen ved siden af varmekilder.
Sæt maskinen på et solidt underlag, der kan klare en belastning der svarer til
maskinens vægt.

Produktion af slush-Ice
1. Kom 2 flasker koncentrat i beholderen og fyld yderligere op op til afmærkning.
Blandingsforhold 1:5
2. Tænd for hovedafbryderen ”grøn knap” i maskinens højre side, kompressoren
starter herefter.
3. Herefter startes snejlen, kontakt findes på siden af maskinen. (En kontakt pr.
kammer)
4. Ønsker du sluch-ice sættes kontakten til ”frysetegnet” ønskes kolde drinks
sættes kontakten til ”dråber”.
5. Ved iblanding af alkohol, skal du foretage følgende:
Sluch-ice koncentrat 2L i kammer
1-2 flasker spiritus i kammer
Herefter vand til Max. Mærket
Start maskinens snejl og du har færdig mix inden 2 timer.
For at få det bedste resultat skal der være mellem 18% og 22% sukker i
koncentratet, hvorfor maskinen kun må bruges med koncentrater leveret fra
os.
.
Det skal hertil bemærkes, at der skal holdes kontrol med maskinen så væsken
ikke fryser til is, hvilket vil medføre skade på maskinens snejl og motor.

Rengøring af maskinen
Efter endt brug bedes maskinen rengjort på følgende måde:
1. Sluk for maskinen før rengøring (hovedafbryder)
2. Tøm beholderne ved at åbne for hanerne.
3. Fjern lågene, hæld lunkent vand i beholderne og skyld dem. Tøm herefter
karene.
4. Fjern spildbakken og tøm denne, rengøres med alm. Opvaskemiddel
5. Maskinen aftørres med fugtig klud.
Der må ved rengøring kun anvendes alm. Opvaskemiddel ikke skurepulver
e.lign. Mangelfuld rengøring medfører et rengøringstillæg på kr. 300.
Vi desinficerer maskinen.
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