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Lynstart 
Vores maskiner kommer oftest i det man kalder en ”flight 
case” det er for at beskytte den under transport, men også 
for at gøre det nemmere for dig at bruge den ellers 30kg 
tunge maskine. Mange har problemer med at få den løftet ud 
af bilen osv. Derfor har vores kasser håndtag på hver side, 
disse er til for at du kan løfte maskinen nemmere.  

Løft ALTID kun i de 2 håndtag på hver side af kassen. 

Denne trækasse er IKKE lavet til at fungere som bord medmindre andet 
oplyst under levering. 

Opsætning af maskinen 
1. Tag låg af kassen, og find drypbakke og låg. 
2. Når maskinen er sat sikkert på et bord, er den klar til brug. 
3. Vælg en af vores standard blandingsforhold, eller følg den på saft dunk. 

Dette er oftest 1:5, hvor der blandes 1.5 liter saft til 7.5 liter vand. 
4. Låget har en ledning til lys, dette sættes i bagpå maskinen. Hvis lyset 

ikke tænder, kan stikket vendes. 
5. Drypbakken kan sættes på træet eller klikkes i foran. 

Det kan tage op til 2-4 timer at fryse 2 fulde kamre. Start i god tid. 

Bemærk: Maskinen vil klikke når den opnår den indstillet hårdhed i kammeret, 
som er sat bagpå. Standard indstilling er 2, ved alkohol kan man skrue den lidt 
op. 

Når du har frosset den første portion, har man oftest 0.5 liter tilbage. Dette kan 
med fordel tilføjes til kammeret sammen med en passende mængde vand. Vi 
anbefaler at alle får en portion, hvorefter man hælder saften og 2 liter vand i, 
og lader den fryse igen. På denne måde tager det maks. 20 min at fryse igen, 
og folk kan få en ekstra portion. 

Vodka slushice 
Vi anbefaler at du kigger i vores FAQ, som også indeholder forskellige 
procenter man kan opnå. 
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Rengøring af maskinen efter brug 
Når du er færdig med at bruge maskinen, skal du putte 5 liter vand i hvert 
kammer og 1 dl medfølgende rengøringsmiddel, og brug en blød klud til at tørre 
siderne af kammeret af. Lad maskinen kører i 5 min med mixer tændt og 
sæbeblanding. Skyld herefter 2-3 gange med 5 liter rent vand. 

Vask herefter drypbakken med opvaskemiddel og en blød børste. Tør også 
træet af hvis noget skulle være dryppet udover, og en klud over metallet for at 
fjerne overskydende saft. 

Skulle maskinen ikke være rengjort ifølge den beskrevet metode, vil dette 
medføre kr. 200 gebyr. 

Maskinen er nu klar til at blive pakket sammen. Du må ikke skille noget ad. 

Gør klar til transport 
Når maskinen er brugt, tømt og rengjort. Så er det tid til at løfte maskinen ned 
på hjul igen, og sætte kassen på. Vær forsigtig med ikke at ramme 
plastikdelene med kassen. 

Husk at fjerne låg på maskinen, disse transporteres separat. Dette er for at 
sikre at der kommer lidt luft ned i maskinen. 

Bemærk: Sæt først låget på når maskinen er klar til at afleveres tilbage, dette 
sikre at væske ikke står for længe og skaber et bakterierigt miljø. 

Løft ALTID kun i de 2 håndtag på hver side af bundkassen. 

 


