
BRUKERVEILEDNING 

SPM Karma softismaskin  
 

 

 
Oversikt: 
1. Påfyllingslokk 
2. Bryterpanel 
3. Tappekran 
4. Dryppskål 
5. Strømbryter 
 
Maskinen bruker ca 30 minutter fra den slås på til første is kan tappes. 
Produksjonstiden avhenger av temperaturen på softismiksen og 
temperaturen i rommet der maskinen brukes. 
 
Maskinen må alltid transporteres stående. Dersom den legges flatt vil oljen 
i kompressoren renne over i kjølesystemet. 
 
Maskinen må ha minst 25 cm fritt rom rundt hele slik at kjølesystemet får 
tilstrekkelig med luft.   

 
BRUK: 

 1. Oppstart 
Sett dryppskålen (4) på plass. Kontrolleren at strømbryteren (5) er slått av før du setter i 
støpselet. 
 

 
 

2. Bland miksen (dersom du bruker pulvermiks) 
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.  
 
Gjenta prosessen slik at du har minst 4 liter ferdig softismiks. 
 
For best resultat må blandingen være helt fri for klumper før den helles i maskinen.  
 
 

 
 

3. Fjern luftregulatoren og fyll 2 liter softismiks 
Løft av påfyllingslokket (1) og fjern deretter luftregulatoren ved å trekke den rett opp (det 
kan være nødvendig å bruke litt kraft).    
 
Fyll på 2 liter med miks og vent 2-3 minutter slik at alt har rent ned i frysesylinderen. 

 

4. Sett luftregulatoren tilbake og fyll på resterende softismiks 
Sett luftregulatoren tilbake på plass ved å trykke den sakte ned i korrekt posisjon. Sjekk 
at regulatoren står i hakk nr 3. (halvveis åpnet). Fyll på resterende softismiks.  
 
Sett påfyllingslokket (1) tilbake på plass.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
1 

1
3 

1
4 

1
5 

NB! VEILEDNINGEN SKAL 

LEVERES TILBAKE! 

1
2 



 

5. Slå på maskinen og velg rett fryseprogram 
Slå på hovedstrømbryteren maskinen ved hjelp av strømbryteren (5).  
 
Trykk på på/av-knappen på panelet (2B), sett frysingen til middels ved hjelp av - / + 
knappene på panelet.  
 
Maskinen bråker en del i oppstarten, dette er normalt og vil avta når isen fryser! 
Lampen for frysing blinker under produksjon. Isen er klar når lampen lyser 
konstant.  
 
 
 
 

 

6. Tapp is 
Dra i håndtaket (3) for å tappe is.  
 
Sørg for at det alltid er nok softismiks i maskinen, fyll på med mer miks når lampen 
lyser (2D). 

 
 
ETTER BRUK / RENGJØRING: 

 

1. Sett maskinen i vaskemodus og fyll på med varmt vann 
Trykk på på/av-knappen på panelet for å slå av isproduksjonen (2B) og trykk deretter på 
vaskeknappen (2C).  
 
Løft av lokket (1) og fyll på med varmt vann, la maskinen gå i 2-3 minutter. Tapp ut rester av 
ismiks ved hjelp av tappekranen (3).  
 
Gjenta prosessen helt til kammeret er tomt for isrester.   
 
 
 

2. Slå av maskinen og trekk ut støpselet 
Slå av maskinen ved hjelp av strømbryteren (5). Trekk ut støpselet. 
 
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. Sjekk at 
tappekranen er montert rett og skrudd skikkelig til. 
 

Jeg får ikke valgt fryseprogram Slå av vaskeprogrammet (2D) på panelet (2) før du igjen forsøker å slå på 
ved hjelp av på/av-knappen og forsøker å velge korrekt fryseprogram. 
 

Av/på-knappen og fryselampe nr 3 
blinker 

Isen er for tykk (som regel pga. for lite miks i maskinen). Slå av maskinen 
(2B) og vent i 30 minutter. Fyll på med mer miks og slå på maskinen (2B).  

Fryselampene nr 1 blinker Temperaturen i kammeret er for høy (som regel pga. at maskinen ikke er 
avkjølt etter vask) slå av og vent 15 minutter før du starter maskinen igjen.  

 
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. 


