Betjeningsvejledning til Isterningemaskine – Alm. Is
FØR

Tilslut isterningemaskinen til el- og
vandforsyning (benyt egen haveslange med
hanekobling) og før grå afløbsslange til
afløb. Sørg for at slangerne ikke klemmes.
Brug aldrig en forlængerledning, der er tyndere end
isterningemaskinens ledning, da dette højest sandsynligt
vil nedsætte isterningemaskinens ydeevne.
Sørg for, at isterningemaskinen står et sted, hvor der er
mulighed for skrånende afløb af vand. Alternativt kan
tillejes en spildevandsdunk som opsamler, hvis man ikke
har afløbsmuligheder.
Isterningemaskinen startes og slukkes ved at
trykke på ON/OFF-knappen på forsiden.
UNDER

Lad isterningemaskinen arbejde for dig. Der produceres
et nyt hold isterninger (20 stk.) ca. hvert 15 min.
Isterningemaskinen stopper automatisk med at
producere is, når ismagasinet når maksimum kapacitet.
Når der er taget tilstrækkeligt mange isterningerne fra
ismagasinet opstarter maskinen igen isproduktionen.
Hold dog gerne øje med, at ismagasinet ikke bliver overfyldt med isterninger.
Hold lågen til ismagasinet lukket, når der ikke udtages is. Dette for at holde på
kulden.
Udtag isterninger med den medfølgende is-skovl. Af hensyn til bakterieflora tænk
over, hvor mange der er i berøring med maskinen/ udtagning af isterninger.
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EFTER

Tøm ismagasinet for resterende isterninger.
Tør maskinen af udvendig og indvendig med en ren klud. INGEN STÅLSVAMPE.
INFO

Isterningemaskinen kører på almindelig 220V og har en kapacitet på 12 kilo
isterninger i magasinet. Isterningemaskinen kan producere ca. 36 kilo isterninger på
et døgn, og det tager ca. 8 timer at få fyldt hele ismagasinet. Isterningemaskinen
producerer ca. 1½ kilo isterninger i timen.
Isterningemaskinens mål er: B: 45 cm. / D: 54,5 cm. / H: 69 cm – vejer ca. 42 kg.
Isterningernes størrelse er: 17 g / H: 40 mm. / B: 30 mm. / Ø: 26 mm.
VED PROBLEMER:

Kontakt da omgående Kølemanden på tlf. 40 17 58 52.
Tips & tricks:
Hvis du på forhånd ved, at du skal bruge mange isterninger, start da gerne isterningemaskinen så
hurtigt som muligt inden festen og opbyg et lager af isterninger i ismagasinet. Du kan evt. have en
mindre portion af isterninger ”på lager” i fryseren. Vær dog opmærksom på, at de enkelte
isterninger kan fryse sammen til en stor klump.
De professionelle isterningebrugere anslår, at der går ca. 10 drinks pr. kilo almindelige isterninger.
Fejlfinding:
Maskinen er holdt på med at producere is – Ismagasinet er formodentlig på max kapacitet.
Isterningemaskinen stopper derfor automatisk. Når der er brugt tilstrækkelig med is fra magasinet,
vil maskinen gå i gang igen. Sker det ikke kontakt da Kølemanden.
Spørgsmål:
Må spildevandsslangen gå ned i håndvasken, græsplænen etc. – JA! Det er jo rent vand der løber
ud.
Må jeg hælde saftevand i kammeret og lave saftevandsisterninger – NEJ! Benyt kun almindeligt
vand fra hanen.
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