Användarmanual
ICE DREAM
SLUSHMASKIN

KÖK & BUTIK

Servicetelefon: 026-13 13 30

Bäste Kund.
Du har valt en kvalitetsprodukt som säkerligen motsvarar dina
förväntningar. Vi ber Dig att noggrant läsa igenom bruksanvisningen
innan Du använder Din slushmaskin ICE DREAM.

INNEHÅLL:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Varningar och goda råd.
Tekniska data.
Transport.
Uppackning.
Installation.
Start.
Brytare och dess användning.
El-anslutning.
Användning.
Rengörning och hygien.
Underhåll.
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1.

2.

VARNINGAR OCH GODA RÅD:
Bruksanvisningen är en integrerad del av ICE DREAMS
manual. Konsultera därför bruksanvisningen vid behov.
Läs noggrant bruksanvisningens varningar innan Du
installerar och använder ICE DREAM.
Bruksanvisningens mål är att hjälpa Dig att använda
maskinen på det bästa sätt samtidigt som säkerhetskraven i
Ditt land efterlevs. Bruksanvisningen ger information om
slush-maskinens rutinunderhåll. Bruksanvisningen kan
dessutom vara till hjälp för tekniker vid felsökning och
reparation. Det är mycket farligt att ändra eller försöka ändra
denna maskin.
Ändringar gör dessutom att all garanti upphör att gälla.
Underhållsingrepp ska göras av behörig personal. Försök
inte att själv laga maskinen eftersom detta, förutom att vara
farligt, kan orsaka allvarliga skador.
TEKNISKA DATA:
Märkplåt med data.
Spänning och frekvensvärden finns på märkplåten.

3.

HANTERING:

För att undvika att oljan i kompressorn rinner in i kylsystemet
är det nödvändigt att maskinen transporteras, förvaras och
flyttas upprättstående enligt anvisningarna på emballaget.
Träpallen med gaffelhål gör att maskinen kan flyttas med
hjälp av sedvanliga flytt- och lyftmedel.
4.

UPPACKNING:
1) Klipp av banden runt emballaget, lyft av detta från
maskinen. (Se bild 1).
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4.2

Tag bort transportsäkringen.

Transportsäkringarna är placerade bakom tanken, dessa
måste avlägsnas innan uppstart av maskinen.
Lyft upp och tag bort bakre exponeringspanelen D (Se bild
2).

Drag ut varje transportsäkring med dess etikett KA (Se bild
3).

Sätt tillbaka exponeringspanelerna.

Placering.
Se till att det finns fullgod ventilation runt maskinen. Placera
inte maskinen nära värmekällor. Rekommenderad
omgivningstemperatur bör vara mellan
15-25° C (Se bild 4).
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5.

INSTALLATION:

Läs igenom följande säkerhetsåtgärder innan Du sätter in
stickkontakten i eluttaget.
Maskinens elsäkerhet kan endast garanteras när den är
korrekt ansluten till ett effektivt jordsystem enligt landets
säkerhetsföreskrifter. Tillverkaren ansvarar inte för skador
som orsakats av bristfällig jordning.
För en korrekt och säker el-anslutning är det nödvändigt att
förbereda ett lämpligt eluttag med en allpolig strömbrytare.

Förändringar i sladd/stickpropp gör att garantin upphör.
Kontrollera att elkabeln inte är klämd i hela sin längd.
Använd inte förlängningssladdar. Ta tag i stickkontakten och
drag lätt för att dra ut den ur eluttaget. Kom ihåg att först slå
ifrån huvudströmbrytaren.

VIKTIGT
Om elkabeln är skadad får den endast bytas ut av behörig
personal för att undvika ev. risker.

Se till att ventilations- och värmeavledningsgallren inte täpps
till. En bristfällig ventilation kan förutom att minska prestanda
och funktion, ge allvarliga skador på maskinen.
Minimum är 20 cm på båda sidorna samt även 20 cm bakom
maskinen.
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6.

SLUSHFÖRBEREDNING:
För att erhålla en optimal ICE Slush från maskinen följ dessa
instruktioner.
1. Respektera Brix Degree (sockerinblandning i %).
2. Sätt en lämplig frystemperatur.
3. Vänta tills slushen når satta temperatur och konsistens innan
servering.
A) Tillred slushen i ett separat kärl, blanda socker och vatten
enligt tillverkarens rekommendationer utan några klumpar.
Häll det sedan i tanken (Se Bild 5 och 6).

Sockerhalten får inte understiga 12 %.
Rekommendation 125 gram socker/liter vatten.
Lägre sockerinblandning kan alvarligt skada mixern samt
motorn.
OBS! Använd aldrig endast vatten.
Tips: För att göra slushen mindre söt eller få en kraftigare
arom, öka mängden huvudingrediens i slushen. Minska
aldrig sockerhalten för att ändra smaken.

B) För att få en bra Ice Slush som kan vispas får inte
temperaturen vara för låg.
ICE Dream är inställd vid leverans.
För förändringar av inställd temperatur, se instruktioner.

C) Efter start av maskinen tar det ca: 1 timme innan en bra
konsistens uppnås.
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7.0

Uppstartning:
Manual:

Bild 7
Starta med att slå på huvudbrytaren D;
a. Tryck på knapp E för att starta omröraren Samtidigt tänds brytarens
gröna lysdiod som bekräftar aktiveringen.
b. Maskinen kan användas till både kyl- och frysläge
c. Tryck på knappen F för att starta frysläge.
Maskinen är utrustad med en startfördröjning för kompressorerna. Av
den anledningen tänds inte brytare F:s lysdiod förrän efter ca: 4
minuter sedan brytaren aktiverats.
d. Tryck på knappen G för att starta kylläget.
Maskinen är utrustad med en startfördröjning för kompressorerna. Av
den anledningen tänds inte brytare G: s lysdiod förrän efter ca: 4
minuter sedan brytaren aktiverats.
VARNING Brytarna får ej aktiveras samtidigt.
Varning!
Om behållarna är fulla (även delvis) när maskinen stängs av på
kvällen kan det bildas ett tjockt islager på ytan till följd av att
oblandad produkt separeras. Om så sker ska islagret avlägsnas
innan maskinen startas för att undvika skador på blandarsnäckan.
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8. Användning av ICE DREAM:
Innan servering av mixen kontrollera att konsistensen/utseendet på
mixen överensstämmer med vad som sägs i stycke 6c.

a) Placera bägaren under kranen ( I ) och drag ned spaken (L) för att
hälla upp produkten.
8.1

Komplettering för vattenansluten Slushmaskin:
Tillbehör för vattenanslutning.
Slang för vattentillförsel med ¾” anslutning komplett med packningar.
Armerad avloppsslang med slangklämma.
Det rekommenderas att installera en kran mellan slangen för
vattentillförseln och vattenledningssystemet.
Kompletterande information för en korrekt användning av den
vattenanslutna slushmaskinen:
Om det inte sker någon vattentillförsel från vattenledningssystemet
under normal användning av slushmaskinen aktiveras
säkerhetstryckvakten och den röda signallampan PRESS tänds på
manöverpanelen, som måste återställas manuellt. Kontrollera att
vatten finns i vattenledningssystemet och återställ därefter
säkerhetstryckvakten, tryck på den utstående knappen under
maskinen på höger sida, signallampan PRESS släcks och
kompressorns drift återställs.
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9.

Ändring av konsistens:
Vrid på skruven på maskinens baksida för att ändra produktens
konsistens.

Vrid medurs för att tunna ut produkten och moturs för att produkten
skall bli tjockare.
OBS. + betyder ökad kyla.

Denna anordning verkar endast på produkten som kommer ut (mer
eller mindre tjock).
Den påverkar inte produktens nedkylningstemperatur som förblir
konstant även om konsistensen ändras.
När nivån i behållaren ligger undre fryscylindern är det nödvändigt att
stänga av kylsystemet med brytare * (F) på manöverpanelen eller fylla
på behållaren för att undvika att produkten blir för tjock.
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10

RENGÖRNING OCH HYGIEN:

För att maskinen ska fungera perfekt är det nödvändigt att
rengöra maskinen på följande sätt.
1. Slå av * frysning och kylning och töm tanken från sin
resterande mix, fyll med varmt vatten för att lösa upp
kvarvarande is och sockerlag, töm ut och gå vidare.
2. Slå av maskinen och drag ut kontakten.

2. Tag bort den övre blandaren (O) genom att skjuta den lätt
bakåt så att den hakas av.

3. Skruva loss och dra ut vreden (P), vinkla tanken (F) nedåt så
att ev. produktrester rinner ut genom tappkranen (L).
4. Tag bort behållaren (F) genom att dra den utåt, diska
behållaren noggrant. Använd inte slipande diskmedel eller
diskpulver som kan skada finishen på tanken.
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6. Rengörning av tappkran.
Tryck samtidigt på de två låsfjädrarna (Q). Ta bort
tappen (I) genom att lyfta den uppåt.

Nedmontera tappen genom att trycka stommen (R) nedåt
och dra ut spaken (L).

Diska samtliga komponenter noggrant med varmt vatten
och diskmedel. Skölj och återmontera delarna.

7. Skruva loss säkerhetsvredet (S) i pilens riktning
(medurs). Drag ut blandaren (U) och tätningen (X) samt
tankpackningen (T).

8. Diska samtliga delar noggrant. Rengör planet (Y) och
förångaren (Z) med milt diskmedel och skölj med rent
vatten. Undvik alla typer av kemiska rengöringsmedel då
dessa kan skada finishen på delarna.
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9. Nedmontera droppskålen (AA) genom att lyfta den något
och dra ut den i nederkant. Diska delarna.

10. Återmontera blandaren på följande sätt (Bild 17).
Fukta tankpackningen (T) med vatten och sätt den på sin
plats.
Smörj cylindertätningen (X) med medföljande fett och
återmontera denna på sin plats. Återmontera
skrapspiralen (U) kontrollera att dess huvud är i linje med
styraxeln. Fäst samtliga komponenter genom att skruva
fast knoppen (S) moturs.

Bild 17
11. Återmontera behållaren (A). Kontrollera att den sitter tätt
mot packningen (Bild 18). För att underlätta
återmontering rekommenderas att behållarens bakre del
som kommer i kontakt med packningen fuktas.

Cylindertätningen (X) bytes inför ny
säsong eller var sjätte månad.
Bild 18
12. Det är nödvändigt att varje vecka rengöra och anbringa
nytt fett på cylindertätningen (X).
Cylindertätningen (X) bytes inför ny säsong eller var
sjätte månad

Bild 19

Fäst behållaren (A) genom att hålla den upplyft tills
knoppen (S) är i linje med sätet (K). Skruva sedan fast
vredet (P) ordentligt. Tag inte i för mycket för att undvika
att gängspåret spricker (Se bild 19)
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13. Återmontera tappkranen, smörj packningarna (J) med
vaselinfett så att tappen glider lätt ned i sitt säte
(Se bild 20).

Om tappen inte glider lätt äventyras dess förmåga att
täta.

14. Återmontera droppskålen, sätt tömningsslangen för
kondens (AB) i dess läge.

15. Fortsätt med återmonteringen av den övre blandaren (O).
Se till att dess kronhjul är i linje med det undre kronhjulet.
Detta underlättar fasthakningen av det främre stiftet på
behållaren .

11.

UNDERHÅLL:
Filter och kondensor:
Vid underhåll: slå alltid ifrån spänningen till maskinen.

Tag bort och rengör kondensorn varje vecka.
För att garantera kylsystemets goda prestanda är det
nödvändigt att rengöra kondensor och filter regelbundet
på följande sätt.
1. Drag ut kontakten till maskinen.
2. Skruva loss vredet för att ta bort bakstycket.
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3. Det är även nödvändigt att kondensorn regelbundet
rengörs.

Drag ut kontakten till maskinen.

Använd en torr pensel för att avlägsna damm som fastnat
mellan spjällen på kondensorn (Se bild 22).

Bristande eller uteblivet underhåll av kondensor kan
orsaka skador som ej täcks av garantin.

Belysning:
Drag ut kontakten till maskinen.
Lock:

Drag ut sladden till locket och tag av locket från maskinen.
Bänd försiktigt upp luckan (AC) på locket för att komma åt
lampan, byt ut lampan och återmontera alla delarna.
Sätt locket på plats på tanken, återanslut kablarna.

Exponeringspanel: (Option)
Byte av lampa i exponeringspanelen.
Tag bort denna genom att lyfta exponeringspanelen (D)
uppåt, ersätt den trasiga lampan och återmontera
exponeringspanelen.
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Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för eventuella skador på personer,
saker och djur som orsakats av försummelser av anvisningarna och
särskilt varningarna gällande användning och underhåll av maskinen.
Tillverkaren ansvarar inte heller för eventuella tryck eller kopieringsfel i
bruksanvisningen. Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra nödvändiga
ändringar, även i kundens intresse, utan att därmed ändra på maskinens
väsentliga funktion och säkerhetsegenskaper.

RESERVDELAR:
Beställ reservdelar på följande sätt.
1. Identifiera artikelnummer för komponenten som skall bytas ut med
hjälp av sprängskissen.
2. Identifiera maskinens typ och serienummer på märkplåten.
3. Ange följande vid beställning av reservdelar.
Maskinens namn.
Serienummer.
Reservdelens artikelnummer.
Maskinens spänning.
4. Skicka beställningen till:

ACTOR Kök & Butik AB
Vändkretsen 55
802 75 GÄVLE
Fax: 026-14 77 71
e-mail: storkok@actorab.se
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