INSTRUKTION FÖR SLUSH MASKIN
CAB CARESS

Tack för att Ni valde en Slush maskin från Popz Sverige AB!
Bruksanvisningen ska läsas igenom noga innan maskinen
startas. Maskinen får inte användas för annat ändamål än vad som
beskrives i bruksanvisningen. Felaktigt användande upphäver
eventuella garantier.

1

INSTALLATION

Ställ maskinen på en plan yta.
För att maskinen skall fungera optimalt
behövs minst 25 cm till vägg eller andra
maskiner för luftcirkulation.
Använd maskinen i utrymmen med
normal rumstemperatur.

220-240 volt jordat uttag. Anslut bara
en maskin per uttag.
Förlängningskabel rekommenderas ej.
Kaffebryggare, grillar mm. skall inte
ligga på samma uttag som Slush
maskinen.
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Blanda produkten i separat skål - aldrig
direkt i behållaren. Sockerhalten ska
vara minst 18% för att undvika problem
med omröraren.

Sätt ej igång maskinen när behållaren är tom
eller om den bara innehåller vatten.
Fyll behållaren med färdig blandning
upp till "max"-linjen och låt blandningen
aldrig underskrida "min"-linjen.
Se till att blandningen alltid ligger ca 2 cm
över cylindern.
Häll aldrig i en varm produkt i behållaren.
En god regel för att alltid ha färdigblandad
förkyld slush i en dunk på sidan om och att
fylla på 1-3 liter vid behov. På så sätt
kommer produkten i maskinen alltid att
hålla rätt konsistens.
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Justering av konsistensen.
Maskinen är inställd för slush.
För produkter som innehåller mjölk eller
andra tillsatser ändrar man konsistens
genom att justera ratten som bilden visar. +
ger tjockare/kallare produkt och – ger
tunnare produkt. Det kan ta upp till en
timme innan produkten i maskinen ändrat
konsistens så ändra inte så mycket åt gången
utan ta det i etapper tills rätt konsistens
erhålls.
OBS Om mjölkprodukter används måste
maskinen rengöras grundligt minst
1 gång/dag.

KONTROLLPANEL

A) Huvudströmbrytare
Slush kvar i behållaren vid
stängningsdags:
Ställ Strömbrytaren i läge II.

4

RENGÖRING

Tömning av behållaren för
rengöring.
SLÅ AV STRÖMMEN!
Avlägsna restprodukten och häll i
ljummet vatten och låt stå i 10-15
minuter. Töm ut vattnet via
tappkran.

DEMONTERING OCH MONTERING KRAN

Det är viktigt att behållaren är helt
tom innan kranen tas av.
För att ta av kranen, tryck in de
små flikarna som bilden visar.

5

Håll kranen in ett fast grepp
medan det fixerande stiftet tas
bort.
OBS! Under denna del av arbetet
kan trycket från fjädern orsaka att
delar lossnar abrupt.

Så här ser kranen ut när den är helt
nermonterad.

För att montera ihop kranen på
ett korrekt sätt vänligen följ
följande instruktioner noggrant
Sätt ”spigot cap” på ”pressing
cap” så att ”klackarna” har de två
rektangulära hålen på baksidan.
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Korrekt montering.

Sätt fjädern på ”tap pin” såsom
bilden visar.

För in den kompletta ”tap pin”
med fjäder så att hålen A och B
sammanfaller, och medan fjädern
hålls hoppressad för in ett
fixerande stift i låsanordningen.

Sätt de två packningarna på ”tap pin”.
Efter att ha satt O-ringen på plats,
smörj med vaselin innan
komponenterna sätt tillbaka i
behållaren.
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Fixera den kompletta kranen i tanken;
kontrollera att ”klackarna” fäster i
tankens ”tänder”.

MONTERING/DEMONTERING AV
TANKEN

Innan tanken tas av, säkerställ att
maskinen är avstängd och att tanken i
sig är helt tom. Lyft tanken uppåt.

Innan spiralen tas bort, säkerställ att
maskinen är avstängd och att
kontakten är urdragen.
För att ta bort spiralen, snurra den
motsols för att frigöra den från haken
(1) och lyft den sedan uppåt (2) som
bilden visar)
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För att ta isär tankens packning räcker det att man
drar uppåt efter det att tanken och spiralen tagits
bort.

DAGLIG RENGÖRING

Följ noggrant dessa instruktionen för att
återmontera de rengjorda delarna.
Packningen måste placeras korrekt och
tryckas till mot botten.
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Återmontera tanken genom att trycka den
nedåt tills den trycks mot packningen. Var
uppmärksam på att ”klackarna” på tanken är
på insidan av stödet.

För att återmontera spiralen korrekt, tryck
den nedåt för att fixera i mitten, vrid den
sedan medurs för att blockera den.
OBS! när spiralen är i rätt position tvinga
inte den att rotera för hand. Detta kan ha
påverkan på motorns funktion.

Städning av kondensatorn.
Ta bort sidopanelerna. Städa kondensatorn med
en borste varje vecka.
OBS! En smutsig kondensator kan orsaka
skador på kompressorn.
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PROBLEM LÖSNING
Maskinen helt död

Ingen ström
Kontrollera stickpropp och strömtillförseln
Kontrollera att strömbrytaren är i on-lägen
Är säkringen hel?

Ingen frysning

Är kondensatorn ren?
Se till att maskinen inte står för tätt inpå vägg eller
andra maskiner. Sörj för god luftväxling runt maskin.
Freon läckage, kontakta kyl firma för service.

Omröraren rör sig
inte eller hackar

Felaktig sockermängd (min. 18% socker). Blanda
alltid enligt leverantörens anvisning för att undvika
problem med omröraren.
För högt ställd termostat. Justera termostaten.

Produkten för tjock

Fel sockerhalt eller för högt ställd termostat.
Justera sockermängden.
Justera ner termostaten.

Slush i skålen
under behållaren

Läckage i den nedre packningen, byt packning.
Läckage i främre packningen i maskinen, byt packning och
smörj med vitt vaselin.

Det är slush i behållaren
fast jag satt maskinen
i nattläge.

För lite produkt i behållaren.
Fyll på saft till maxnivå.

Bruksanvisningen ska läsas igenom noga innan maskinen
startas. Maskinen får inte användas för annat ändamål än som
beskrives i bruksanvisningen. Felaktigt användande upphäver
eventuella garantier.

Tel: 046 – 71 22 22
Fax: 046 – 71 22 25
info@funfood.se
www.funfood.se

Popz Sverige AB
Teknikvägen 3
S-246 43 Löddeköpinge
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