BRUKERVEILEDNING
SPM GT Push
11
31

Oversikt:
1. Påfyllingslokk
2. Kammer
3. Tappekran
4. Fys-/kjølpanel
5. Hastighet
6. Strømbryter
7. Dryppskål
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Maskinen bruker ca 1 time på å produsere is. Produksjonstiden avhenger av
temperaturen på melken og temperaturen i rommet der maskinen brukes.
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BRUK:
1. Oppstart
Sett dryppskålen (7) på plass. Kontrolleren at strømbryteren (6) er slått av før du setter i
støpselet.
2. Bland miksen
Bland posen med softismiks med 2 l helmelk i en egnet bolle og rør godt. Alternativt hell
pulveret i en kanne, tilsett melk og rist.
For best resultat må blandingen være helt fri for klumper før den helles i maskinen.

3. Hell miksen i kammeret
Løft av påfyllingslokket (1) og underlokket. Hell deretter miksen i kammeret (2).

4. Slå på maskinen og velg rett fryseprogram
Slå på maskinen ved hjelp av strømbryteren (6).
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Trykk på iskrystallen på panelet (4), sett frysingen til litt over middels ved hjelp av pilene
(8 av 11 lamper skal lyse, se kryss).
Maskinen må ikke kjøres på -8 (alle lamper lyser), isen blir for tykk og motoren skades.
Lampen for frysing blinker under produksjon. Isen er klar når lampen lyser konstant.

NB! VEILEDNINGEN SKAL
LEVERES TILBAKE!

5. Tapp is
Dra i håndtaket (3) for å tappe is. Dersom det er lite i maskinen, trykk på
hastighetsknappen (5) før du tapper (3).

ETTER BRUK / RENGJØRING:
1. Tapp ut restene av isen
Tapp ut eventuelle rester av ismiks ved hjelp av tappekranen (3). Det kan være en fordel å
slå av frysingen på panelet (4) slik at det som er igjen i maskinen tiner.
2. Slå av maskinen og trekk ut støpselet
Slå av maskinen ved hjelp av strømbryteren (6). Trekk ut støpselet.
3. Fyll kammeret med varmt vann, tapp ut og gjenta
Løft av påfyllingslokket (1) og underlokket. Hell deretter varmt vann i kammeret, tapp ut
restene (3) og gjenta.
Gjenta prosessen helt til kammeret er tomt for isrester.

Resten av rengjøringen tar vi oss av når maskinen leveres tilbake.

VANLIGE FEIL / PROBLEMLØSNING:
Maskinen starter ikke

Sjekk at det er strøm i kontakten du har koblet maskinen til. Har maskinen
strøm, sjekk at underlokket og påfyllingslokket er satt på plass.

Jeg får ikke valgt fryseprogram

Slå av kjøleprogrammet (bølgene) på panelet (4) før du igjen forsøker å
velge fryseprogrammet.

Isen blir ikke frossen

Sjekk at du har valgt korrekt fryseprogram ved hjelp av pilene (8 av 11
lamper skal lyse, se kryss).

Spørsmål eller problemer? Vakttelefon kontaktes på 22 12 08 38, tastevalg 9
Dersom servicetekniker reiser ut og feilen skyldes at veiledningen ikke er fulgt, belastes medgått tid samt reise.

