
 

 

 

 

Vejledning til brug af Slushice maskine 

1. Opstart af maskine 

 
1. Drypbakker ligger i kamrene og tages op og sættes på plads under tappehanerne. 

2. På højre side af maskinen forefindes knappanelet 

3. Den store grønne knap er tænd/sluk hovedknappen og de små er til styring af køling eller 

frysning af kamrene. 

4. Står de små i position ”0” er de slået helt fra og kører derfor ikke rundt selvom den er tændt 

5. Stiller man dem til position ”I” som har et symbol som et krystal vil den begynde at fryse 

væsken til slushice. 

6. Stiller man dem til position ”II” som har et symbol som en bølge, vil den kun køle det som alm. 

kolde drinks – Denne funktion bruges også til at køle over om natten, hvis den f.eks. skal startes 

igen indenfor 8 timer. Den må derfor ikke slukkes hvis der er noget i den, som skal fryses igen 

dagen efter indenfor de 8 timer hvis de er fyldte. 

 

2. Påfyldning på maskinen 
 

1. Lågene tages af og der påfyldes væske  (10 liter vand og koncentrat 2 liter). (Skyl evt. flasken for 

at få alt med ud) 

o DER MÅ IKKE KOMMES ISTERNINGER, FRUGT OG LIGN. I MASKINEN DA DET KAN 

SKADE MASKINEN – DEN MÅ KUN INDEHOLDE ALM. SAFTKONCENTRAT OG VAND + 

EVT. SPIRITUS, DETTE ER PGA. DEN KONCENTRAT VI SÆLGER SMØRER MASKINEN. 

2. Når kammeret eller kamrene er påfyldt tændes på hovedknappen og de små knapper sættes 

enten på køl eller frys. Husk at aktivere sneglen også ved at klikke på knappen med det runde 

tegn.  Sneglen skal altid køre da maskinen hverken vil køle eller fryse uden omrøring. 

3. Lågene skal være på for at sneglen vil starte med at køre rundt. 

4. Frysetid er ca. 2½ time. 

 

3. Tømning af maskinen 
 

1. Lad sneglen køre men sluk for begge fryseknapper så de står på ”0” 

2. Tap så alt af fra kamrene, ved rest i kamrene kan hældes varmt vand i så det er nemmere at 

tappe af, skyld efter med lunkent vand op af indersiderne. 

3. Låg og drypbakker tages af og vaskes i en let sæbeholdig blanding.



 

 

 

 

Info ved brug af Slushicemaskinen 

 

FRYSNING: 

Oplever du at maskinen overfryser, dvs. der kommet meget is på ydersiden af kamrene, så stil 

alle kamre på køl (Bølge) i en times tid i stedet for frost. Det gøres på knappanelet på siden. 

Herefter start frost igen, ved at stille dem på frostsymbolet. 

Frysetid for 12 l. slushice er ca. 2½ time. 

 

SLUKNING: 

Har maskinen været i gang må man ikke slukke helt for kølingen hvis den skal bruges igen 

indenfor 8 timer. Det bliver til en stor isklump når den slukkes. 

Hvis der er isklumper i væsken ødelægger disse nemlig sneglen. 

 

TRANSPORT : 

Maskinen må ALDRIG løftes i selve beholderne – det kan betyde, at beholderne beskadiges og 

vrider sig løs – og alt saft/slush ice vil løbe ud eller andet kan blive beskadiget. 

Løft derfor ALTID under maskinen. 

Maskinen skal hentes på trailer da den ikke må ligges ned. 

 

 

BLANDINGSFORHOLD : 

12 LITERS : 2 Liter saft og 10 liter vand 

 

RENGØRING / TØMNING :   

Er indholdet i kamrene stadig som slushice, stop da frysningen ved at stille hver kammer på ”0” 

Tøm maskinen for væske ved stadig at have sneglen kørende. 

Hæld varmt vand i kamrene og lad det cirkulere med sneglen et par minutter 

Tøm beholderne igen 

Sluk nu hele maskinen 

Spildbakke + låg vaskes i lunt sæbevand + maskinen tørres af 

Vi rengører og desinficerer maskinen efterfølgende. 

 

KOMMER SLUSHICE IKKE UD EFTER FRYSNING ? :   

Man kan opleve at efter at maskinen har kørt lidt tid, at slushiec ikke kommer ud, grundet der 

er sat sig en ”prop” ved aftapningen, det kan løses ved at tage et sugerør og mens man åbner 

hanen stikker man sugerøret op og løsner isklumpen så der igen kommer fri passage. (Husk evt. 

lige at holde noget under så det ikke sprøjter ud ☺ 


