Vejledning Softicemaskine (bordmodel)
Sådan laver du softice:
Softicemix 2 liter svarer til 15 – 20 portioner
1. Sæt strøm til og tænd maskinen.
2. Hæld Softice Mix i beholderen i toppen af maskinen.
3. Drej knappen over på ”isvaffel”
4. Maskinen vil selv tænde og slukke for frysningen for at vedligeholde isens hårdhed.
5. Placer en skål eller vaffel under håndtaget, og tryk håndtaget helt ned, for at lukke isen ud. Skub
håndtaget helt op for at stoppe isen igen.
Der kan nu tappes 3-4 is a ca. 80 gram i minuttet. Det skal forventes, at der skal holdes pause ind imellem,
så maskinen kan nå at køle isen ned.
***************************************************************************************
Værd at vide Vores softicemaskiner
Softice maskine m/1 taphane - Bordmodel
1 Beholdere á 6,5 liter - 1 Cylinder á 1,5 liter - Kapacitet: 20-25 liter/time - 200 portioner softice i timen
Bredde: 38,5 cm, dybde: 72 cm, højde 73 cm - Vægt: 90 kg
Kører på almindelig 220V, men trækker 10-13A. - ca. 1500 watt - hvilket betyder at en softicemaskine skal
køre på sin egen strøm-gruppe. Du må derfor ikke have andet sat til denne stikkontakt eller andre
stikkontakter der kører på samme gruppe, som softicemaskinen.
***************************************************************************************
Rengøring af Softicemaskine
Softicemaskinen skal tømmes for softice mix og derefter skylles igennem med varmt vand efter brug.
Hvorefter vi foretager den egentlige rengøring og desinfektion.
1. Hæld varmt vand i beholderen. Drej knappen ned på ”børsten lad maskinen køre i 5-10 minutter, tøm
indholdet ud. - Hæld vand igennem med varmt vand 2-3 gange indtil vandet som kommer ud, er rent igen.
4. Vi rengør maskinen med sæbe og desinficerende middel når maskinen kommer retur.
***************************************************************************************
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 eller andre
stikkontakter, der kører på samme gruppe, som den softicemaskinen kører på. Får softicemaskinen ikke nok strøm,
går det ud over softicemaskinens hastighed og nedfrysningsevne. Vær opmærksom på, at maskinen helt naturligt
støjer en del, når den arbejder.

