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Sikkerhedsadvarsler
Når du bruger elektriske apparater, skal de grundlæggende 
sikkerhedsregler følges for at reducere risikoen for brand, elektrisk 
stød og skade på personer eller ejendom. Læs alle instruktionerne, 
før du bruger apparatet.

 � Dette eller andre apparater må ikke benyttes, hvis ledningen er 
beskadiget. Hvis ledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes 
af producenten, producentens serviceværksted eller en tilsva-
rende kvalificeret person for at undgå fare. Sørg for, at stikket er 
sat helt ind i stikkontakten.

 � Sørg for, at du har koblet isterningemaskinen direkte til et jordet 
stik (du må ikke bruge forlængerledning, hverken med et eller 
flere stik). Spændingen i stikkontakten skal stemme overens med 
mærkeskiltet på undersiden af maskinen.

 � Træk stikket ud før rengøring.
 � Stærke rengøringsmidler må ikke benyttes til rengøring af maskinen.
 � Maskinen må ikke nedsænkes i vand eller anden væske.
 � Isterningemaskinen må ikke benyttes udendørs. Placer isternin-

gemaskinen væk fra direkte sollys, og sørg for, at der er mindst 
10 cm afstand mellem bagsiden af enheden og væggen. Hold en 
afstand på mindst 10 cm på hver side af enheden.

 � Der må ikke bruges anden væske end vand til at lave isterninger.
 � Maskinen må ikke bruges i potentielt eksplosive omgivelser (let 

antændelige gasser/væsker osv.).
 � Maskinen må ikke vendes på hovedet eller lægges på siden.  

Det kan medføre alvorlige skader på kølesystemet.
 � Hvis isterningemaskinen er blevet fragtet om vinteren, skal den 

stå nogle timer i stuetemperatur, før den tændes.
 � Dette produkt må ikke benyttes af personer (gælder også børn) 

med reducerede fysiske eller mentale evner, nedsat følesans, 
eller som mangler erfaring eller viden, med mindre de er under 
opsyn eller får vejledning i brug af apparatet af en person, som er 
ansvarlig for deres sikkerhed.

 � Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
 � Apparatet er kun beregnet til brug i en privat husholdning ikke i 

restauranter, på caféer eller lignende.
 � Maskinen skal altid placeres på en stabil, tør og jævn overflade.
 � Maskinen skal stå stille i mindst 1 time, før den startes igen efter 

flytning eller omplacering. Det er nødvendigt for stabiliseringen 
af kølesystemet.
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Beskrivelse
1. Isskuffe
2. Sensor
3. Iskurv
4. Topdæksel med gennemsigtigt vindue
5. Ventilator
6. Vandafløb
7. Maksimalt vandniveau: -----S-----

Tag iskurven ud, hvorefter du kan se vandstandsmærket.
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Kontrolpanel
Isterningemaskinen betjenes nemt med to knapper på kontrolpanelet.

A. Valg af størrelse: Lille og stor
B. Strømindikator
C. Indikator for fuld iskurv
D. Indikator for opfyldning af vandtank
E. Knap til at tænde/slukke apparatet
F. Knap til valg af isterningestørrelse

Kontrolpanel
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Før brug af maskinen første gang
1. Fjern udvendig og indvendig emballage.
2. Fjern den tape, som er fastgjort over isskeen, iskurven og 

isskuffen. Rengør tanken og iskurven.
3. Sæt isterningemaskinen på et fladt underlag uden direkte 

sollys og andre varmekilder (dvs.: komfur, ovn, radiator). Placer 
maskinen, så der er mindst 10 cm afstand mellem bagsiden, 
siderne og væggen.

4. Maskinen skal stå stille i mindst 1 time, før den tændes. Det er 
nødvendigt for stabiliseringen af kølesystemet.

ADVARSEL: Brug kun drikkevand.

Rengøring og vedligeholdelse af din isterningemaskine
Før du bruger isterningemaskinen, anbefales det, at du rengør den 
grundigt.

1. Tag iskurven ud.
2. Rengør indvendigt med fortyndet vaskemiddel, varmt vand og 

en blød klud.
3. Brug vand til at skylle de indvendige dele, og tøm vandet ved 

at trække i afløbsproppen forrest på den nederste del.
4. Ydersiden af isterningemaskinen bør rengøres regelmæssigt 

med et mildt vaskemiddel og varmt vand.
5. Tør indvendigt og udvendigt med en ren blød klud.
6. Når maskinen ikke er i brug, tømmes alt vandet, og tanken 

aftørres.
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Anvendelse
1. Åbn dækslet, fjern iskurven, og hæld vand i tanken.
2. Hold vandstanden under maksimalt vandniveau.
3. Tryk på knappen ”ON/OFF” på kontrolpanelet for at starte 

maskinen.
4.  Vælg isterningestørrelse ved at trykke på knappen ”SELECT”. 

Hvis rumtemperaturen er lavere end 15 °C, anbefales det at 
vælge en lille isterning for at undgå, at isen klæber sammen.

5. Isterningecyklussen er på mellem 6 og 13 minutter, afhængigt 
af isterningestørrelsen og rumtemperaturen. Den anbefalede 
rumtemperatur er 10 °C til 43 °C.

6. Hvis indikatoren ”Add Water” lyser, skal der fyldes vand på, før 
isterningecyklussen starter igen. Tryk på knappen ”ON/OFF”, 
fyld vand op til det maksimale vandniveau, og tryk på knappen 
”ON/OFF” igen for at tænde enheden. Lad maskinen stå i 
mindst 3 minutter, før den startes igen.

7. Hvis indikatoren ”Ice Full” lyser, stopper enheden, og 
isterningerne skal fjernes fra kurven.

8. Skift vandet i beholderen mindst én gang i døgnet af hygiejniske 
årsager.

Advarsel! Direkte sollys eller refleksion af sollys kan medføre infrarød 
sensorfejl. Sensorerne i maskinen fungerer i så fald ikke optimalt.  
Flyt enheden væk fra sollys. 
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PROBLEM MULIG ÅRSAG LØSNING

Indikatoren 

”Add Water” 

er tændt

Mangel på vand. Stop isterningemaskinen, fyld 

vand på, og tryk på ”ON/OFF” 

for at starte enheden.

”Ice Full” er 

tændt

Iskurven er fuld. Fjern is fra iskurven. 

Isterningerne 

hænger 

sammen

Isterningecyklussen er for lang. Stop isterningemaskinen, 

og start den op igen, når 

isterningerne er smeltet. 

Vælg den mindste størrelse 

isterninger.

Vandtemperaturen i den indre 

tank er for lav.

Skift vandet. Temperaturen på 

vandet skal være mellem 8-32 °C

Isterninge-

cyklussen er 

normal, men 

der dannes 

ingen is

Rumtemperaturen eller 

vandtemperaturen i den indre 

tank er for høj.

Rumtemperaturen bør være 

10-43 °C, vandtemperaturen bør 

være 8 til 32 °C

Lækage i kølesystemet. Kontrolleres af en kvalificeret 

tekniker.

Kobberrør til kølesystemet er 

blokeret.

Kontrolleres af en kvalificeret 

tekniker.

Teknisk info:
Spænding 220-240V/50Hz 100W
Kølemedium R134a/62g
Nettovægt 9,2 kg


