Tilslutning & Placering
•

Pas på I ikke laver mærker på borde o.l. med fødderne. Maskinen kan stilles på et
viskestykke e.l.
Undgå forlængerledning og grupper med for meget andet på.
Maskinen skal have luft omkring sig, 20 cm til siderne og 10 cm til bagsiden.

•
•
Opstart
•
•
•
•
•

Påfyld 3-4 liter mix, og lad den herefter stå i 5 min, så mixén kan trække ned til piskerne.
Tryk på WASH og tap 1-2 dl ud. (skal hældes retur i tanken)
Tryk STOP/OFF
Tryk AUTO, så begynder maskinen at lave is.
(Set/HARD skal stå på 1,7 – 1,8 – (Kan først ændres når den kører på AUTO) kun hvis den
ikke er det i forvejen.

Drift
•
•
•

Når du ønsker at lave is, skal den være på AUTO
Ved pauser og nat skal den stå på STANDBY, som er køleprogrammet
Er der is i maskinen som skal spises, skal den altid stå på AUTO eller STANDBY

Du skal trykke på STOP/OFF for at kunne skifte funktion

Tapning af is
•
•
•

Tryk CYCLE
Afvent READY lampe ((blåt lys)
Tap

Fejl
Der kommer ikke mix Røret i tanken sidder forkert
ud ved opstart eller
• Røret har et hul i siden. Dette hul skal være i bunden af
under drift
tanken
• Har i mix stående på køl kan der komme frostklumper i.
Disse kan ikke løbe gennem hullet i røret
• Den er kørt tør og fryser isen for hårdt
Maskinen skriver
Spændingen kommer under 218V
LL
Flyt maskinen tættere på eltavlen
Fjern forlængerledninger
Maskinen skriver
Maskinens motor optager for meget strøm.
JJ
Den er frosset fast
• For lidt mix i tankenRøret i tanken sidder forkert
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