
 
 
 

SLUSH ICE MASKINE (2 x 12 liter) 
Vejledning 

 

 

Opsætning 
 
1. Sæt maskinen på et solidt underlag, der kan klare en belastning der svarer til maskinens vægt på 60 kg. 
2. Sæt maskinen på en plads der giver mindst 15 - 20 cm. frit rum hele vejen rundt om maskinen og undgå at sætte 
maskinen ved siden af varmekilder. Maskinen skal kunne komme af med varmen og trække luft ind.  
3. Strøm skal tilsluttes direkte i stikkontakt. Bruges der forlænger ledning, må der ikke bruges en, som har en tyndere 
ledning, end maskinens egen. 
Under opstart vil maskinen bruge ca. halvdelen af hvad der kan trækkes på en alm. Sikring (10 amp). 
Så brug ikke maskinen på samme gruppe, som andre strømkrævende apparater – og del gerne belastningen ud på 
forskellige grupper.  
4. For at lave Slush Ice skal du starte med at hænde din færdigblanding op i kammeret. (Lav f.eks. en færdig blanding i 
en kande) En god ide er at lave hele blandingen i god tid, og sætte den i køleskabet, da man derved sparer lidt tid når 
man skal til at bruge maskinen. Du kan også blande vand og koncentrat direkte i beholderen.  

Start maskinen op: 
 
1. Hæld færdig blandingen i beholderen, før du tænder for maskinen og sneglen. (Ellers kan denne beskadiges).  
2. Tænd for knapperne på højre side af maskinen, i nedenstående rækkefølge.  
3. Tænd maskinen på knappen ON, så den står på 1.  
4. Evt. tænd LED lyset i maskinen, på knappen lys, så den står på 1. (Hvis du ønsker lys i beholderen)  
5. Tænd for sneglen, så knappen står på 1. Sneglen vil herefter dreje rundt.  
6. Tænd for knappen ”Frys”, så knappen står på 1.  
7. Sæt låg på og lås evt. top låget med den medfølgende nøgle. Herefter kan sneglen dreje rundt inde i maskinen. Top 
låget SKAL være på for at sneglen kan dreje rundt.  
Nu er maskinen i gang med at lave din slush ice blanding.  
 
Har maskinen først været i gang, må den ikke slukkes, hvis den skal bruges igen. Hvis der er isklumper i væsken, 
ødelægger disse nemlig sneglen. Sluk i stedet for lyset i maskinen, og lad sneglen og køleren køre. Frysetiden uden 
alkohol er ca. 1 – max. 2 timer.  

 

 

 



 

 

Blandingsforhold: 
 
1 del koncentrat, og 5 dele vand) 
Blandingsforhold er 1:5 (1 liter koncentrat + 5 liter vand) 
Og VIGTIGT efterfyld hvis nødvendigt senere hen. 
Beholdningen må ikke gå under min. mærket (hele sneglen skal være dækket), ellers kan det ske at Slush Ice’en bliver 
for tyk, og at snegl & motor kan få problemer med at dreje rundt, og i værste fald ødelægge maskinen. 

Produktion af Slush Ice 
 
Fyld aldrig mere vand i beholderen, end op til MAX-visningen. (Se mærkning på beholderen) 
Fyld aldrig mindre i, end Min-visningen (Se mærkning på beholderen) 

Spiritus i maskinen 
 
BEMÆRK: Der må ALDRIG fyldes Pernod i maskinen, da lugten aldrig kommer væk. 

Når der laves Slush Ice med spiritus i, er det vigtigt først at tilsætte spiritussen, når selve Slush Icen er klar – da spiritus 
ikke fryser, og det derfor vil tage meget lang tid, hvis man blander spiritussen først. 
Frysetid med alkohol er tiden ca. 2 - 4 timer, alt efter blandingen.  
Vi anbefaler først at hælde alkohol i, når blandingen er næsten færdig. Du kan også blande alkohol direkte i koppen 
med slush ice.  

 

 

NÅR DU ER FÆRDIGE MED AT BRUGE MASKINEN: 

 

Nedpakning & rengøring – når du er færdig med at bruge maskinen 
 
1. Tøm begge beholdere for Slush ice.  
2. Hæld lunken vand i hver beholder, op til max. og lad det cirkulere med sneglen tændt i 1 – 2 minutter. 
3. Tøm nu beholderne for vand.  
4. Sluk nu alle knapper så de står i position ”0”.  
5. Spildbakke + låg + maskinen tørres af med en våd ren klud. Herefter med en tør klud/viskestykke.  
6. Pak det hele sammen, som da du modtog maskinen. Sørg for alt er med retur.  

OBS: Der må ikke bruges sæbe, og andre kemikalier. 

Vi sørger for den endelige slutrengøring, når maskinen kommer retur. Vi gennemgår den samtidig så vi sikre os der 
ikke er mangler, skader eller andet.  


