BRUKERVEILEDNING
SPM Sorby (1-, 2- og 3-kammer slushmaskin)
11

Oversikt:
1. Påfyllingslokk
2. Kammer
3. Tappekran
4. Bryterpanel
5. Dryppskål
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Maskinen bruker ca 2 timer fra den settes på til slushen er klar. Tiden avhenger av
temperaturen på vannet og temperaturen i rommet der maskinen brukes.
Det må være minst 25 cm klaring rundt maskinen slik at den får tilstrekkelig med
luft. Det er spesielt viktig med god avstand mellom maskinene dersom du har leid
flere. Slås maskinen av og det senere befinner seg større isklumper i kammeret
må de fjernes før maskinen slås på igjen.
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Maskinen må alltid transporteres stående. Dersom den legges flatt vil oljen i
kompressoren renne over i kjølesystemet.
NB! Maskinen må kun benyttes med slushessens eller drinkmiks for slushmaskin.
Dersom den kjøres med en blanding som har feil brixnivå eller konsistens vil
maskinen skades. Maskinen må aldri settes i gang med kun vann!

BRUK:
1. Oppstart
Sett dryppskålen (5) på plass. Kontrolleren at hovedstrømbryteren (grønn) på bryterpanelet
(4) er slått av før du setter i støpselet. Benytt alltid en jordet stikkontakt.
2. Fyll kammeret med slushessens eller drinkmiks for slushmaskin
Ved bruk av BrainCooler slushessens:
1 pose slushessens (1 liter) + 4 liter vann
Ved bruk av Fruit-n-ice drinkmiks for slushmaskin:
1 flaske drinkmiks (2 liter) + 7 liter vann + 1 liter brennevin
Alternativt 8 liter vann dersom man ønsker alkoholfrie drinker.

1-kammer

3. Slå på maskinen og velg frysing
Slå på maskinen ved hjelp av hovedstrømbryteren (grønn) på bryterpanelet (4).
Sett frys/kjøl-bryteren til frysing (iskrystall (I)) på bryterpanelet (4).

2-kammer

På maskiner med flere kammer er det et brytersett til hvert kammer. Hvert enkelt kammer
må slås på og settes til frysing.

5. Tapp slush
Slushen er klar etter ca 2 timer. Hele massen beveger seg og har jevn konsistens, dersom
det er varmt i rommet der maskinen benyttes eller den står i solen kan det ta lengre tid.
Hold glasset under og dra i håndtaket (3) for å tappe slush.
Når det er lite slush igjen vil det samle seg foran i maskinen og ikke dekke frysesylinderen,
sett frys-/kjølbryteren på bryterpanelet (4) til 0.

NB! VEILEDNINGEN SKAL
LEVERES TILBAKE!

ETTER BRUK / RENGJØRING:
1. Tapp ut restene av slush
Slå av frysingen på bryterpanelet (4). Tapp ut eventuelle rester av slush ved hjelp av
tappekranen (3).
2. Slå av maskinen og trekk ut støpselet
Slå av maskinen ved hjelp av hovedstrømbryteren (grønn) på bryterpanelet (4). Trekk ut
støpselet.
3. Fyll kammeret med varmt vann, tapp ut og gjenta
Løft av påfyllingslokket (1) og hell varmt vann fra springen i kammeret (ikke kokende vann).
Bruk oppvaskbørste eller ren klut til å vaske opp langs sidene på innsiden av kammeret (2)
og tapp ut gjennom tappekranen (3). Gjenta prosessen 3 ganger og sørg for at kammeret
(2) er helt tomt for vann.
Vask dryppskål (5) og påfyllingslokk (1) med oppvaskmiddel (Zalo e.l). Skyll godt av alle
delene etterpå og tørk av.
4. Rengjør maskinens yttersider
Rengjør maskinens yttersider ved hjelp av en varm og fuktig klut. Det skal ikke være
slushrester igjen når maskinen leveres tilbake. Husk også å tørke av strømkabelen.

TIPS VED SERVERING AV STORT VOLUM:
- Sørg for å ha fulle kammer ved oppstart av maskinen. Frysetiden er ca 2 timer. Husk at jo kaldere vann, jo
raskere går det.
-

Bland ferdig miks i 10 liter kanner e.l. Da kan du enkelt etterfylle noen desiliter av gangen og på denne måten
ha ferdig slush hele tiden. Sett gjerne kannene med ferdig miks i kjøleskap for best resultat.

-

Bytt slushsmak med jevne mellomrom, dette gjør kundene nysgjerrig og fører til økt salg.

-

Sett maskinen i kjølemodus/nattmodus merket med bølger (II) på frys-/kjølbryteren når maskinen ikke skal
benyttes, på denne måten bevares konsistensen og miksen blir ikke for tykk.

VANLIGE FEIL / PROBLEMLØSNING:
Maskinen starter ikke

Sjekk at det er strøm i kontakten du har koblet maskinen til. Har maskinen
strøm, sjekk at hovedstrømbryteren (grønn) er påslått og bryteren for det
enkelte kammer er på.

Maskinen fryser ikke

Sjekk at du har satt frys-/kjølbryteren til frysing (iskrystall (I)) på
bryterpanelet (4).

Slushen er for flytende

Sjekk at det er minst 25 cm avstand rundt alle sider av maskinen. Det er
spesielt viktig med tilstrekkelig avstand dersom flere maskiner benyttes
sammen. Sjekk at du har blandet slushen riktig. For lite vann kan føre til at
slushen ikke fryser.

Slushen er for tykk og lar seg ikke
tappe ut av maskinen

Slå av frysingen ved å sette frys-/kjølbryteren til 0, miksen vil gradvis tine.
Pass på at rørespiralen fortsatt går rundt. Sjekk at du har blandet slushen
riktig. For mye vann kan føre til at slushen fryser for fort.

Det danner seg is utenpå kammeret

Sjekk at slushen er blandet riktig, for lite vann kan føre til isdannelse
utenpå kammeret.

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.

