Brugsanvisning Slushice Maskine
1. Tjek at kamrene er sat rigtigt på plads, de skal være skubbet ned i hakket på forkanten.
2. Sæt strøm på maskinen (jo kortere kabel jo bedre – ved for lang/tynd forlængerledning er
spændingstabet ofte så stort at maskinen ikke fryser som den skal)
3. Monter drypbakkerne på fronten
4. Hæld vand i begge kamre, så sneglen er dækket og tjek at maskinen ikke er utæt - det er
ikke så spændende at skulle løse en utæthed hvis der er saft i maskinen J
5. Er maskinen utæt kan man trække kammeret af, tjekke den store pakning bag på og sætte
kammeret på igen. Kommer det ud ved håndtaget, kan der ikke gøres noget her og nu – så
er der kommet et lille hak i ”proppen”
6. Hæld min. 6 liter færdig slushicesaft (blanding 1:5) i hvert kammer
7. Tænd for maskinen på powerknappen, tænd for snegl- og frys kontakterne
8. Ved 12 Liter i hvert kammer beregn da ca. 1,5 – 2 timer før der er slushice klar. (Vi
anbefaler at nøjes med ca. 10 Liter i hvert kammer)
9. Efterfyld evt. Løbende med slushice i kamrene da ventetiden derved bliver kortere end hvis
man kører kammeret helt tomt.
10. Skal maskinen bruges mere end en dag er der to muligheder.
1. man lader maskinen køre og gør ingen ting – der kommer meget kondens.
2. man slukker for alle knapper – dette gør at man SKAL vente til alt i maskinen er tøet
næste dag før man tænder igen, da man ellers kan skade snegl og motor hvis der ligger en
isklump i kamrene.
11. Når maskinen ikke skal bruges mere sluk da, alle kontakterne.
12. Hæld rent lunkent vand op i kammeret og tap af, gør det nogle gange til vandet som tappes
af er farveløst
13. Tør maskinen af udvendigt
Hvis der er fejl på maskinen, ring eller send SMS til 50 88 88 77 så vi har en chance for at hjælpe
med en løsning. Vi vil altid hellere have mulighed for at hjælpe, end først at få det af vide bagefter.
J

