INSTRUKTION FÖR SLUSH MASKIN
CAB NEW FABY

Tack för att Ni valde en Slush maskin från Popz Sverige AB!
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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.

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.
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KONTROLLPANEL

A) Huvudströmbrytare
B) Frys-/kyl strömbrytare
för maskiner med en
behållare.
C) Som B men med flera
behållare.
D) Belysning
E) Strömbrytare för
omrörare
F) Strömbrytare för övre
omrörare (gäller maskiner
med fler behållare)
G-H) Strömbrytare för
infrysning (en eller två
behållare kan slås ifrån).
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Anslut maskinen och starta den i den ordning
bilden visar: A D F.
Vid avstängning - stäng av i ordning F D A.

Slush kvar i behållaren vid
stängningsdags:
Ställ strömbrytaren B) i läge II som bilden
visar så sparar du maskinen och har en kyld
saft vid öppningsdags. Det gör att det går
mycket fortare att få färdig produkt i
maskinen.
OBS! huvudströmbrytaren måste vara i
"On"-läge.
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Startordning för fler-behållsmaskiner:
A) Huvudströmbrytare
E) Knappar för omrörarna
B + G) För infrysning som på bilden
C) Slutligen infrysningsknappen
Vill du ha igång övre omröraren slå på F.
Belysningsknappen har bokstaven D på
bilden.

Slush kvar i behållaren vid
stängningsdags:
Ställ Strömbrytaren i läge II. (översta raden)
Huvudströmbrytaren måste vara i "On"-läge.
Maskinen stannar helt och när produkten blir
över ca 4 grader slår den igång.
OBS nivån i tanken närmast knapparna måste
vara över minimum annars fryser den för
mycket.
Denna flerbehållsmaskin är designad att både
tillverka kalla drycker och slush. För
maskiner med flera behållare är det
behållaren som är närmast strömbrytaren
som är avsedd för kalla drycker medan de
andra producerar slush.
Strömbrytare B skall i så fall ställas i läge II
som på bilden.
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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.

Borttagning av behållaren för noggrann
rengöring, bör göras 1 gång/vecka.
Stäng av strömbrytaren. Ta av locket och lyft
behållaren i framkanten tills ”klackarna”
frigörs.

Dra sakta behållaren mot Dig som bilden
visar.
Tvätta delarna med ljummet vatten och milt
rengöringsmedel.
ANVÄND ALDRIG TVÄTTMEDEL MED
SLIPEFFEKT TYP JIF, det repar behållaren.
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För att ta bort den övre omröraren trycker du
försiktigt ihop den ena sidan som bilden visar
och drar försiktigt ut omröraren.
Obs. endast vissa maskiner är utrustad med
denna typ av omrörare.

Borttagning av omröraren.
Ta bort spiralen som bilden visar. Ta bort
den stora bakre tätningsringen som bilden
visar.
Rengör med ljummet vatten och milt
rengöringsmedel.
ANVÄND ALDRIG TVÄTTMEDEL MED
SLIPEFFEKT TYP JIF.

Montering av gummitätningen.
Se till att tätningen kommer in i
spiralöppningen som bilden visar och att den
inte sitter snett.
Innan spiralen åter monteras måste
packningen smörjas med vitt vaselin.
Enklast är att smörja i framkant på
cylindern som bilden visar.
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Rengöring av kondensatorn.
Tag bort sidopanelerna och rengör med
borste varje vecka. Tänk på att en smutsig
kondensator kan skada kompressorn och
försämrar maskinens kapacitet.
OBS På maskiner tillverkade efter 2011 sitter
ett filter monterat för enklare rengöring.
Tag bort filtret minst 1 gång i månaden och
gör rent det.

Högtrycks skydd.
På maskiner tillverkade 2013 och senare har
vi monterat ett högtrycksskydd.
Har det löst ut lyser en röd lampa på
maskinen och kompressorn slutar kyla.
För att återställa skyddet behöver du skruva
bort en panel på höger sida av maskinen.
Bakom panelen finns en röd knapp. Tryck in
den och maskinen fungerar igen.
MEN troligen är filtret igensatt vilket gör att
maskinen inte får tillräckligt med kylning.
Gör rent filtret enligt instruktionen ovan. Det
kan även vara så att maskinen står för nära en
vägg eller dylikt. Skulle den lösa ut igen
behöver maskinen en översyn av kyltekniker.
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Packningar.
Kontrollera minst en gång i veckan
packningarna som bilden visar. Den övre
sitter i framkant på omröraren i tanken och
de två undre sitter i handtaget.
OBS. Glöm ej att smörja alla packningar
med vitt vaselin. Detta MÅSTE göras för att
packningarna inte skall förstöras. Om
packningarna inte smörjs kommer maskinen
att läcka.
Vitt Vaselin finna att köpa på apoteket.

Montering av tank.
Lägg ett tunt lager vitt vaselin på den bakre
tankpackningen och sätt packningen på plats.
Sätt dit omröraren och den främre
packningen (även den med ett lager vaselin)
och distansen i framkant på tanken.
För sedan tanken på plats och se till att det
sluter tätt mot packningen.

Använd tummarna och pressa tills
”klackarna” snäpper till.
Lägg på locket.
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Rengöring av munstycket.
Ta bort delarna i den ordning bilden visar,
rengör med varmt vatten och gärna lite
desinfektionsmedel. Glöm ej att ta bort
o-ringen och gör rent i spåret.
Smörj packningarna med vitt vaselin.
Montera ihop delarna.

MONTERING AV DROPPSKÅL

Montera droppskålen som bilden visar...
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... och se till att ut tömningsröret kommer i
rätt position.

Sätt dit gallret genom att låta "tungan" först
greppa och vrid det försiktigt åt båda håll
tills gallret kommer i rätt position.
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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 och filter rent?
Se till att maskinen inte står för tätt inpå vägg eller
andra maskiner. Sörj för god luftväxling runt maskin.
gas 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 på baksidan av maskinen (en för
varje tank). Minus ger lösare slush.
Motorn trasig, byt motor.

Produkten för tjock

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

Slush i skålen
under behållaren

Läckage i den bakre packningen, byt packning. eller
läckage i främre packningen i maskinen, byt packning och
smörj med vitt vaselin.

Vatten i skålen
under behållaren

Vatten skall rinna ut genom dräneringsröret
Stopp i röret, rengör.

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

För lite produkt i den första behållaren (den närmast knapparna).
Fyll på saft till maxnivå. Termostaten som styr saftläget
är blottlagd.

Röd lampa lyser på
maskinen.

Högtrycksskyddet har löst ut. Återställ det och gör rent filtret.
Se sidan 9.

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

Popz Sverige AB
Hammarvägen 6
S-232 37 ARLÖV
org. 556577-1796

info@popz.se
www.popz.se
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