
 

 

F.A.Q. - Spørgsmål og svar 

 

Hvordan laver man slush ice? 
Når du skal lave slush ice med en lejet slush ice maskine, skal du blot blande vand og  og derefter tænde 
maskinen. (se og læs vejledningen, som medfølger)  
Sværere er det egentlig ikke.  

Kan f.eks. saft som er købt i et supermarked bruges? 
Nej, der må kun benyttes godkendt koncentrat. Koncentrater skal have et sukkerindhold, der svarer til 
blandet saft med 12% sukker. 
Overholdes dette ikke vil maskinen gå i stykker. 

Maskinen ”klikker” hele tiden ? 
Det er helt normalt, der sidder en Micro switch, som påvirkes for at frakoble / tilkoble kulde 

Må der tilsættes isterninger, frugt osv. I maskinen? 
Nej, der må kun tilsættes godkendt koncentrat, vand, samt spiritus i maskinen. 

Hvor lang tid går der inden slush ice’en er klar? 
Det går ca. 1,5-2 timer før første blanding er klar (24 liter) 

Slush Ice maskinen drypper ned i drypbakken? 
Dette kan skyldes at en af de store plastbeholdere / kar ovenpå maskinen er gået løs. 
Lige under beholderen er der et lille hak på ca. 1×1 cm, som beholderen skal klikkes ned i. 
Det kan også skyldes at den store gummi-pakning bag beholderen er gået løs under transporten. 
Og i enkelte tilfælde kræver dette, at man lukke saften ud af den utætte beholder, og afmonterer 
beholderen, for at sætte den runde pakning på plads. 
En god ide, er at være 2 til denne opgave, hvor den ene evt. kan løfte forsigtigt op i den hvide snegl, som 
den kan passe ind med hulllet foran i beholderen 

Slush Ice’en komme ikke ud af hanen? 
Har maskinen stået noget tid, uden der er aftappet saft, kan det godt “fryse” lidt til omkring tappehanen. 
Træk blot håndtaget ned, og forsøg at løsne lidt op, ved f.eks. at stikke et sugerør op. 

Der er is på udvendig side af beholderen på slush ice maskine? 
Såfremt der kommer is på den udvendige side af beholderen, skyldes dette at du har blandet saften for 
kraftigt. 
Det er vigtigt at du følger de mængdeforhold der er beskrevet på produktet.  
 



Hvad er slush ice lavet af? 
Slush ice er lavet af saft og vand, som er blandet til at give en bestemt sukkerprocent. Derefter køles saften 
ned til frostgrader, imens der røres rundt i saften. 

Er du på jagt efter bestemte ingredienser, så har vi angivet dem på de enkelte produktsider for den slush 
ice koncentrat som vi sælger. Har du yderligere spørgsmål, er vi klar til at hjælpe. 

Hvordan virker en slush ice maskine? 
Slush ice maskinen virker ved at fryse en blanding af saft og vand til under frysepunktet imens at 
blandingen omrøres. For at få den rette konsistens og ikke skade maskinen kræver det at 
blandingsforholdet er korrekt. Her anbefaler vi kun at bruge saft beregnet til slush ice, og det er ikke tilladt 
at bruge andet saft en det fra Festbamsen i vores maskiner, medmindre andet er skriftligt aftalt. 

 
Kan slush maskinen være i en bil? 
Ja, hvis du har en bil med højt bagagerum, da maskinen er 87 cm høj og ikke må ligge ned. Maskinen kan 
sættes på bagsædet men det er et dum og tungt løft. Så har du en lille bil vil vi anbefale du får os til at 
levere til dig. 
 
 

 

 


