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Betjeningsvejledning til softicemaskine m én hane 
(lille model) 

 
                                          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FØR 
Placer softicemaskinen på en plan robust flade, og sørg for at alle siderne har luft omkring sig, så maskinen kan 
komme af med varmen.  
 
Hæld 2 L. softicemix i. 
 
Tilslut softicemaskinen til strøm. Tryk på ”ON/OFF” knappen på displayet. Tryk på ”FREZE” – så igangsætter 
kompressoren og nedkølingen af isen går i gang. Lyset vil blinke i displayet. 
 
Juster isens hårdhed på knappen ”HARD” eller ”SOFT”. Hold knappen inde indtil tallet begynder at blinke – herefter 
kan du juster op eller ned – det anbefales, at softicemaskinen står på 8. 
 
”SET” knappen skal ikke bruges. Til orientering kan man ikke ved en fejl igangsætte CLEAN-programmet under iskøling.  
 
UNDER 
Displayet vil lyse, når softicemaskinen er tændt. De små iskrystaller er til for at maskinen ser festlig ud under brug, og 
indikerer således ingenting. Den store iskrystal i midten kører rundt, når maskinen nedkøler isen. Iskrystallen vil blinke 
i hel figur og begge ”vinge” lysindikatorer vil være fuldt oplyste - når softicen er klar til aftapning – det tager ca. 15-20 
minutter – alt efter vejret. Jo varmere luften er – jo mere skal softicemaskinen arbejde. Der skal ventes ca. 1-1½ min 
mellem hver aftapning.  
 
Tap isen af softicemaskinen ved at holde bæger/ vaffel under tuden og træk håndtaget helt ned. Softicemaskinen vil 
give en bib-lyd under aftapning. Bemærk, at der ikke er fjeder i taphåndtaget, så handtaget skal ”trækkes” retur efter 
endt tapning, ellers vil softicen fortsætte med at løbe ud.  
 
Du vil opleve, at maskinen stopper med at ”larme”, når maskinen har nået sin optimale temperatur, men starter igen 
så snart der trækkes i håndtaget.  
 
Lad aldrig maskinen være tændt, når karret er tomt. 
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EFTER 
Kør resterne af softice ud, hvis du vil gemme det. Når du har fået så meget ud du nu kan, kan tømning af karret 
påbegyndes. 
 
Maskinen slukkes ved at trykke på ”Stop”. Månesymbolet til højre vil lyse. 
 
Sådan tømmer du maskinen helt for softice (mens den er i CLEAN-programmet vil symbolet til venstre lyse): 
 

o Fyld varmt vand op i karret og tryk på ”CLEAN”. Lad maskinen køre i 5 minutter.  
o Tøm derefter maskinen for vand ved at åbne hanen og tøm vandet ud. 
o Gentag derefter gennemskylningen indtil vandet er helt klart. Mens den er i Clean-programmet.  
o Når vandet er klart, slukkes maskinen på ”Stop” og herefter trykkes på ”ON/OFF” knappen. 

 
Vask derefter drypbakke ren for is. Tør maskinen grundigt af udvendigt.  
 
INGEN AF DELENE TÅLER VASK I OPVASKEMASKINE. 
 
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 
hurtighed og nedfrysningsevne.  
 
Brug aldrig en forlængerledning, der er tyndere end maskinens egen ledning, da dette vil nedsætte maskinens 
produktionshastighed. 
 
VED PROBLEMER: 
Får maskinen for lidt strøm, slukker maskinen, og skal genstartes. Kontakt da omgående Kølemanden på tlf. 40 17 58 
52. 
 
Tips & tricks: 
Det anbefales desværre ikke, at du bruger dine fine dessertskåle, når du skal servere softice, da det smelter hurtigt heri. Det anbefales derfor, at du 
bruger enten vafler eller rigtige softicebægre. 
 
Sørg for der er én person der er ansvarlig for softicemaskinen, og har fået en grundig instruktion. Jo flere der betjener softicemaskinen, desto større 
chance vil der være for, at der opstår problemer som følge af fejlbetjening. Softicemesteren behøver ikke at stå last og brast ved maskinen, men bør 
jævnligt tjekke, at der er softicemix i maskinen. 
 
Fejlfinding: 
Vi har haft strømafbrydelse – Kontakt omgående Kølemanden – tænd ikke maskinen. 
 
Softice er tynd efter flere aftapninger – Der er blevet tappet is for hurtigt efter hinanden – kapaciteten er ca. 1 is bægre pr. minut. Giv maskinen et 
pusterum, og forsøg igen. 
 
Spørgsmål: 
Må jeg komme andet en softice i maskinen – NEJ! Kun godkendt softicemix, ellers ødelægges maskinen.  
 
Kan overskydende softicemix – endnu ufrosset bruges bagefter – JA, hvis du har en åbnet softicemix, kan den med fordel brugs til f.eks. smoothies 
eller toppings på frugt. 
 
Kan jeg bruge resten af softicen fra maskinen - JA, du kan med fordel fryse overskydende frosset softice i plastikbøtter – og nyde softice en anden 
dag. OBS på evt. let krystallisering.  
 
Yeah vi skal have varme belgiske vafler med softice ovenpå. Kan softicen bare køres ud i en lange bane? - Selvom belgiske vafler lyder rigtig lækkert 
ændrer det ikke på maskinens hurtighed til at producere is – så du kan ikke forvente at have eks. 20 varme belgiske vafler klar, og bare køre is ud af 
maskinen. Hav tålmodighed og giv tid mellem is-aftapningerne. Og så giver det jo sig selv, at ligeså snart softicen rammer den varme belgiske vaffel 
– så vil nedsmeltning begynde.  


