Isterningmaskine
Indhold:
1 Vejledning
1 Isterningmaskine
1 Isterning kurv (se figur 3)
1 Isterning øse (se figur 6)
Bemærk! Bag på eller i siden af maskinen er en ventil (Se figur 4). Denne ventil har meget små dele der
let bliver væk. Uden disse dele virker maskinen ikke. Vi har derfor blokeret/ limet ventilen, så den ikke
er brugbar. Dette har kun betydning når vandet skal tømmes.
Inden du tager isterningmaskinen i brug:
Tør med en fugtig klud, maskinen af indvendig for støv o. lign (den er gjort rent fra forrige kunde)
Stil maskinen hvor den skal bruges og tilslut strømstikket.
Brug af maskinen:
Fyld vand (og KUN vand) i beholderen. Fyld til max. lige under isterning kurven (Se figur 1)
Tænd isterningmaskinen (Se figur 2 nr.1)
Vælg størrelsen på isterningerne (Se figur 2 nr. 2)
Der produceres nu isterninger. Isterningerne falder ned i isterning kurven når en portion af 12
isterninger er færdige (Se figur 3). Hvis isterning kurven bliver fyldt, stopper isterningmaskinen
automatisk. Der skal ca. 3 l. vand til at fylde kurven.
Start ca. 1-2 timer før du skal bruge isterninger:
Maskinen laver 12 isterninger i en portion. Det tager:
9 min. for 12 små isterninger
10 min. for 12 mellem store isterninger
11 min. for 12 store isterninger
Efter brug og før afhentningen af isterningmaskinen:
Tøm maskinen for vand. Ventilen bag på er blokeret (Se figur 4 og bemærkning øverst).
Vandet skal derfor hældes direkte ud fra beholderen, eller skovles / tørres op.
Tør vandbeholderen efter med en tør klud (Se figur 1)
Tør lamellerne af med en tør klud (Se figur 5) Vandbakken skal være trukket tilbage.
Tænd maskinen og sluk den igen når bakken er trukket tilbage.
Vask maskinen, isterning øsen (se figur 6) og kurven (Se figur 3) af med en fugtig klud.
Pak det ned i emballagen som I modtog det.
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