
 
 

BRUGSANVISNING SOFTICEMASKINE 
 

1. Sæt maskinen på den ønskede plads og tilslut strømmen. Maskinen trækker op til 1,5 KW, så 
det er vigtigt at den ikke deler strøm med andre tilsvarende strømkrævende enheder. Det er 
bedst hvis maskinen kan få sin egen fase. 

 
2. Maskinen er instillet til at producere is i den helt rigtige konsistens og temperatur, så det er 

vigtigt at den placeres væk fra varmekilder, og direkte sollys. Desuden skal der være min. 30 
cm. fri luft rundt om maskinen. Er disse betingelser ikke opfyldt, kan man risikere at 
konsistensen på isen bliver for tynd. 

 
3. Tag luftrøret i beholderen til softicemixen ud, og hæld softicemix i beholderen. 

 
4. Langsomt fyldes frysekammeret op med mix. Når der er gået minimum 15 minutter, og der 

ikke længere ses bobler fra indsugningshullet, kan luftrøret sættes i. NB ! røret skal monteres 
således at hullet i siden af røret vender nedad. VIGTIGT : vent med at starte maskinen indtil 
kammeret inde i maskinen er fyldt helt op. (min. 15 min) 

 
5. De to vippekontakter under frontpanelet vippes til højre. Kompressoren aktiveres ved 

forsigtigt at trække i tappehanen, lige akkurat så meget at der ikke løber softicemix ud. 
Aktiveringen kan også ske ved at trykke palen over hanen op med en finger. Aktiveres 
kompressoren ikke se punkt 6. 

 
6. Maskinen er forsynet med en overstrømsafbryder, som aktiveres ved for højt strømforbrug, 

eller hvis strømmen har været afbrudt. Knappen er en lille sort trykknap, som er placeret i 
venstre side under toppanelet. Knappen kan aktiveres når der startes op, såfremt maskinen 
ikke går i gang med at fryse. 

 
7. Når kompressoren stopper (efter 1-2 minutter) er isen klar til aftapning. Til at begynde med 

kan isen være lidt tyndtflydende. Dette afhjælpes ved at aktivere kompressoren (se punkt 5) 
Kompressoren går i gang af sig selv når maskinen ikke benyttes i en længere periode, men den 
kan også aktiveres manuelt som nævnt ovenfor. 

 
8. Hvis maskinen skal benyttes over flere dage eller hvis den ikke bruges i en længere periode (ca. 

2 timer) skal vippekontakten til venstre sættes på stand-by (symboliseret med iskrystal og 
dråber), og der skal ikke gøres andet end at sikre at der er mix nok i beholderen (minimum 5 
cm.). Indholdet kan stå i maskinen natten over, og kan genbruges dagen efter. Husk at aktivere 
maskinen. 

 
9. Efter endt brug vippes begge vippekontakter til venstre (indikationen er en hane til højre og 

iskrystal og dråber til venstre). Luftrøret afmonteres. Der hældes  lunkent vand tilsat lidt sulfo 
i beholderen, som aftappes over flere omgange indtil vandet ikke længere indeholder 
softicemix. Intet andet skal afmonteres. 

 
10. Maskinen slukkes ved at vippekontakterne placeres i midterpositionen. 

 
God fornøjelse. 
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