
Brugsanvisning Softicemaskine  

Sådan laver du softice:  

  

Softicemix 2 liter svarer til 10 – 13 portioner     

 

1. Sæt strøm til og tænd maskinen. (220V, men trækker 10-13A. - ca. 2200 watt)  

  

2. Hæld Softice Mix i beholderen i toppen af maskinen.  

3. Tryk på ”cool” knappen, og brug derefter ↑og ↓ til at indstille isens hårdhed. Denne skal være mellem 

4,5 og 5,1.  

4. Lad maskinen køre indtil tallet i øverste venstre hjørne er det samme som indstillet tal (øverst højre 

hjørne) 

5. Maskinen vil selv tænde og slukke for frysningen for at vedligeholde isens hårdhed.  

6. Placer en skål eller vaffel under håndtaget, og tryk håndtaget helt ned, for at lukke isen ud. Skub 

håndtaget helt op for at stoppe isen igen.   

  

TIPS Softicemix sættes i køleskab, så går det hurtigere med at lave softice, du kan med fordel lave 

børnene spise først, så får maskinen lige tid til at fryse igen, når de voksne skal spise.                                                             

  

Værd at vide   

Vores softicemaskiner kører på almindelig 220V, men trækker 10-13A. - ca. 2200 watt - hvilket betyder at 

en softicemaskine skal køre på sin egen strøm-gruppe. Du må derfor ikke have andet sat til denne 

stikkontakt eller andre stikkontakter der kører på samme gruppe, som softicemaskinen.  

  

Rengøring af Softicemaskine  

Når Softicemaskinen ikke længere er i brug, skal den renses. (vi rengøre maskinen, bare i vil tømme for is og 

skyld den igennem.)   

  

1. Tryk på ”clean” knappen på, for at tømme resterende is ud af maskinen. Tryk på ”clean” igen for at 

stoppe rensningen. Maskinen skal stå 5 minutter.  

  

2. Hæld varmt vand i beholderen. Tryk på ”clean” knappen og lad maskinen køre i 5-10 minutter. Tryk på 

”clean” knappen, for at stoppe maskinen, og tøm indholdet ud. 3. Hæld vand igennem med varmt vand 2-3 

gange indtil vandet som kommer ud er rent igen. 4. Vi rengør maskinen med sæbe og desinficerende 

middel når maskinen kommer retur.   BEMÆRK SOFTICEMASKINEN LARMER MEGET NÅR DEN KØLER. KAN 

MED FORDEL SÆTTES I ET ANDET RUM. 


