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RENGØRING
 Før der begyndes på rengøringen, slukkes for hoveda  ryderen

 Rengøring e  er udski  ning af produktet

 Køleanlægget slukkes

 og beholderen tømmes.

 og s  kket tages ud af s  kdåsen.

For at  erne evt. produktrester hældes varmt vand i beholderen.

E  er ca. 15 minu  er tømmes beholderen ved at lade vandet løbe ud gennem hanen.

Ved produkter, der indeholder mælk eller er ukonserverede, skal beholderne mv. al  d rengøres e  er at 
disse er tømt

Slush-Ice maskine
Model Grani  me

Model  GT2 

Beholder     stk.  2 

Hver beholder indeholder  ltr.   12 

Bredde  cm.   40 

Dybde  cm.   48 

Højde m. lys  cm.  84 

Ne  o vægt  kg.  51 

Enfaset vekselstrøm  

Volt / Hz   230/50 

Wa    W  710 

Handy-Udlejning forbeholder sig re  en  l produktændringer uden varsel og afviser enhver ansvarlighed for 
evt. fejl og/eller trykfejl, der i givet fald forekommer i denne håndbog.



Kære kunde.
Selvom apparatet er nemt at betjene, anbefales det at læse brugsanvisningen før ibrugtagning meget 
grundigt igennem og følge alle dens anvisninger.

GOD FORNØJELSE

Vig  gt:
 De  e apparat er kun egnet  l produk  on af slush, sorbet og kolde drikkevarer. 
 Fyld aldrig Pernod i maskinen - lugten kan ikke  ernes!!
 Lø   ALDRIG maskinen i karene!!
 Apparatet skal s  lles på en fast, vandret overfl ade og må ikke befi nde sig i nærheden af varmekilder. 
 Afstanden mellem apparatet og en evt. bagvæg skal være mindst 20 cm. 
 Blandingen  l Slush-Ice må aldrig indeholde mindre end 13% sukker. De  e er nødvendigt for at 

undgå isblokdannelse, som kan ødelægge maskinen.
 Repara  on må kun foretages af Handy-Udlejning.
Før enhver rengørings- og vedligeholdelsesproces kontrolleres, at der ikke er ne  orbindelse og at s  kket 
er koblet fra. 
Apparatet må ikke skylles med vandstråle eller dyppes i vand.

I  lfælde af skader eller u  lstrækkelig funk  on skal der slukkes for apparatet, s  kket kobles fra og 
Handy-Udlejning informeres.

Tilsidesæ  else af ovennævnte forskri  er kan forårsage en forringelse af sikkerheden samt beskadigelse af 
apparatet med event. krav om erstatning  l følge.
Venligst vær opmærksom på, at spændingen, der er angivet på typeskiltet, skal passe sammen 
med netspændingen og at den skal stemme overens med apparatets kapacitet. Nets  kket  lkobles 
sikkerhedss  kdåsen. Der må ikke beny  es mul  -s  kdåser.
De  e apparat må udelukkende beny  es  l det formål, det er udlejet  l. Handy-Udlejning kan ikke drages 
 l ansvar for skader, der er opstået i  lfælde af uhensigtsmæssig brug af apparatet.

Bemærk:
De  e apparat er udelukkende beregnet  l indendørs brug og KUN de  e.

Kontakter og betjening

Hver beholder har en kontakt, som betjenes på 
følgende måde:

SLUSHICE OG SORBET:

Tænd for 

apparatet er tændt

Tænd for 

mixeren er tændt

Tænd for

køleanlægget er tændt (is)

KOLDE DRIKKE:

Sluk for

Tænd for 

Kontakt for låg 

(med belysning)

Drikkevaren tappes ved at trykke 
håndtaget ned som vist på illustra  onen.

Koncentratet blandes og fortyndes 
med vand i en beholder i forholdet
 1 del koncentrat og 5 dele vand
BLANDINGEN SKAL INDEHOLDE 
MINDST 13 % SUKKER. 
En mindre koncentra  on kan 
ødelægge sneglen eller motoren.

Tilberedning af drikkene

Nets  kket  lkobles sikkerhedss  kdåsen.

BRUGSANVISNING

Der må ikke beny  es mul  -
s  kdåser!

Der må ikke hældes varme 
væsker i apparatet!

Når væsken hældes i apparatet, 
skal man være opmærksom på, at 
væsken ikke overs  ger et 
højdeniveau på 65 mm.

Der må aldrig bruges vand alene!

Sluk for apparatet og tag s  kket ud,
når væsken hældes i apparatet!

Korrekt betjening
I  lfælde af at højdeniveauet for produktet slush i beholderen ligger under midten af sneglen, skal der slukkes 
for køleanlægget ved hjælp af kontakten for at undgå, at produktet bliver for tyk  lydende eller der kommes 
mere af produktet i beholderen. 

Mixeren        slukkes mens væske hældes i beholderen.

Slukkes der for maskinen om na  en, mens de forskellige beholdere stadigvæk er fyldt delvist eller helt, kan 
det p.g.a. en naturlig adskillelse af produktet, der endnu ikke er blevet rørt, forekomme, at der dannes et islag 
på overfl aden. 

I de  e  lfælde skal det øverste lag  ernes, før apparatet tages i brug, for derved at undgå skader på sneglene. 


