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1.0 Externe lay-out van de machine
1.1 Model: 2-baks

1.2 Beschrijving: SLUSH PUPPiE I-PRO
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Taphendels
Tank.

Tapkraan

Lekbak Rooster

Bedienings paneel /
Timer

Lekbak

Bedienings Paneel /
Timer
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2.0 De siroop klaarmaken
THE EUROPEAN FOOD SAFETY ACT 1990 REQUIRES YOU TO KEEP YOUR
PREMISES AND EQUIPMENT CLEAN AND HYGIENIC AT ALL TIMES:

2.1

Gebruik een lege 5 Liter kan voor het aanmengen van de juiste siroop verhouding.
Zoals hieronder aangegeven:

Instrucies voor het
verdunnen van de
Premix siropen
Stap 1:
Ontsmet en reinig
de machine.
Stap 2:
Vul de lege kan tot de
zwarte streep met
siroop.
Stap 3:
Vul de kan tot de rand
met drinkbaar water.

Stap 4:
Draai de dop op de kan
en schudt de kan.
Stap 5:
Giet de siroop direct in
de machine en bewaar
deze niet.

2.2

Zorg er altijd voor dat de kannen die gebruikt worden om siroop te
mixen gereinigd zijn. Dit kunt u het beste doen met Slush Puppie
reinigingsmiddel (zie afbeelding rechts), voor en na het gebruik
van de kan, zie hieronder.

2.3

Vul de kan met schoon water en reinig deze grondig. Ook de
deksel moet goed gereinigd worden.

2.4

Bij het gebruik van het Slush Puppie reinigingsmiddel sprayt u 10
maal in de kan. Vul de kan tot aan de rand en draai de dop terug
op de kan. Schudt de kan en laat deze staan voor 10 minuten.

2.5

Maak de kan leeg en maak deze grondig schoon. Zorg dat er
geen overblijfselen van het schoonmaakmiddel achterblijven.

2.6

De kan is nu klaar voor gebruik.
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2.7

Ben er altijd zeker van dat de siroop op de juist manier verdund is. (Zie pag. 3)

2.8

Schudt de verdunde siroop goed en giet het direct in de siroop tank van de machine.
Bewaar de verdunde siroop niet.

2.9

Zorg ervoor dat de dop goed terug wordt gedraaid, wanneer er een kan met siroop
is geopend. Bewaar deze op een koele droge plek, uit het zonlicht.

2.10

Wanneer er siroop wordt gemorst, zorg er dan voor dat dit direct wordt verwijderd
met een vochtige schoonmaakdoek.

3.0 Bediening van de machine
3.1

Vul de machine met de verdunde siroop door het deksel van de machine af te halen
en de siroop in de tank te gieten.

3.2

Vul de tank tot de lijn die het maximum aangeeft op de machine.

3.3

Zorg er voor dat u deze lijn niet overschrijdt.

3.4

Wanneer u de verdunde siroop in de tank heeft gegoten en de machine op
vriesstand heeft gezet, bedraagt de initiële vriestijd vóór gebruik ongeveer 45
minuten

3.5

Om het product te tappen, houdt u een beker onder de uitgang van de tank. Trek de
hendel naar u zelf toe om de beker te vullen en zorg dat de hendel hierna weer
terug in zijn startpositie staat.

3.6

Wanneer de verdunde siroop in de tank de minimum lijn bereikt, zorgt u er dan voor
dat de machine weer opnieuw wordt aangevuld met verdunde siroop.

Let op: Zorg er voor dat de siroop in de tank niet beneden het minimum level komt.
3.7

Wanneer de tank is bijgevuld, (zie 3.5), wacht dan tot dat er een samenhang van
Slush ontstaat, voordat u het product uitserveert.

3.8

Zet de machine nooit uit, dit voorkomt derving van het product. Doe dit alleen
wanneer u deze instructie krijgt vanuit Frozen Brothers BV.

3.9

Er moet voor gezorgd worden dat de machine ten alle tijden schoon en hygiënisch
gehouden wordt. Zie 4.0 voor dagelijke schoonmaak.

3.10

Verplaats de machine nooit, dit mag alleen worden gedaan door een werknemer
van Frozen Brothers BV.
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4.0 Instructies voor dagelijkse schoonmaak
THE FOOD SAFETY ACT 1990 REQUIRES YOU TO KEEP YOUR PREMISES AND
EQUIPMENT CLEAN AND HYGIENIC AT ALL TIMES. THE FREEZER IS EASY TO LOOK
AFTER! PLEASE FOLLOW THESE SIMPLE INSTRUCTIONS TO ENSURE THE
FREEZER IS KEPT CLEAN AND HYGIENIC:

4.1

Schoonmaak benodigdheden zijn verplicht: Slush Puppie schoonmaakmiddel en
schoonmaakdoekjes.

4.2

Aan het einde van iedere dag dat de machine is gebruikt, moet de machine volledig
opnieuw gevuld worden en aan de gehele buitenkant worden schoongemaakt.
Gebruik altijd Slush Puppie schoonmaakmiddel om uw machine te reinigen.

4.3

Zorg ervoor dat u de gehele buitenkant van de machine met een
schoonmaakdoekje en Slush Puppie schoonmaakmiddel schoonmaakt. Gebruik
een droog schoonmaakdoekje om het resterende schoonmaakmiddel weg te
vegen.

4.4

Verwijder de lekbakjes van de machine en reinig deze grondig. Wanneer de
lekbakjes ernstig vuil zijn geworden kunt u deze onderdompelen in warm water.
Wanneer de lekbakjes zijn schoongemaakt en opgedroogd, mogen deze worden
terug geplaats aan de machine.

4.5

Verwijder de deksels van de tanks, reinig deze en plaats ze daarna weer terug op
de machine.

4.6

Gooi de siroop die in de lekbakjes valt nóóit terug in de tank van de machine.

4.7

Let op: Frozen Brothers BV zal jaarlijks periodiek onderhoud uitvoeren over
de gehele machine.
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5.0 Probleemoplossingen voor handmatig gevulde
machine
PROBLEEM

MOGELIJKE OORZAAK

Machine vriest niet / niet goed

1.

Timer niet goed ingesteld

2.

Mengverhouding verkeerd.

3.

Display storing (e-storing)

4.

Stoffilter verstopt / vol of geen
voldoende luchttoevoer.

MOGELIJKE OPLOSSING
1.

Timer resetten volgens
handleiding. Informatie
klantenservice
Verwijder product uit tank. Meng
nieuwe siroop aan volgens de
stappen uit 2.1.
Stekker van de machine uit
stopcontact halen. Hierna
opnieuw insteken en opstarten.
Maak stoffilter schoon, en zorg
dat de machine vrij staat voor
voldoende lucht.

2.
3.

4.

Siroop blijft/is te vloeibaar.

. 1.
2.

Mengverhouding verkeerd.
Stoffilter verstopt / vol of geen
voldoende luchttoevoer.

Siroop te ijzig / vriest te hard.

1.

Mengverhouding verkeerd.

Toetsen van de timer
functioneren niet meer.

1.

Security mode / beveiliging
modus aan

1.
2.
3.
4.

Schakelaar staat uit
Mengverhouding verkeerd
Roerwerkmotor kapot
Roerwerk geblokkeerd door
vreemd voorwerp?
Tank deksels slaat niet of is
verkeerd gemonteerd.

Roerwerk draait niet

5.

1.

Verwijder product uit tank. Meng
nieuwe siroop aan volgens de
stappen uit 2.1.

2.

Maak stoffilter schoon, en zorg
dat de machine vrij staat voor
voldoende lucht.

1.

Verwijder product uit tank. Meng
nieuwe siroop aan volgens de
stappen uit 2.1.

1.

1.
2.

3.
4.
5.

Lekbakjes vullen zich met
siroop.

1.
2.
3.

Bakrubber lek of niet goed
gemonteerd na schoonmaak.
Kraan rubbers lek of niet goed
gemonteerd.
Er is geen vaseline aangebracht op
de rubbers na schoonmaak.

1.

2.
3.

Licht aan/uit knop 5 seconden
ingedrukt houden voor
activeren/deactiveren.

Controleer roerwerk schakelaars
aan/uit (zie 1.0)
Verwijder product uit tank. Meng
nieuwe siroop aan volgens de
stappen uit 2.1.
Indien roerwerken niet draaien na
inschakeling motor (zie 1.0) contact
opnemen klantenservice.
Machine uitschakelen en machine
schoonmaakhandleiding volgen.
Controleer kappen en Deksels goed
zijn gemonteerd. Volg
schoonmaakhandleiding.
Vervang bakrubber en volg daar
schoonmaakhandleiding. Indien
geen op voorraad (bel
klantenservice)
Vervang kraan rubbers en volg
daarna schoonmaakhandleiding.
Volg schoonmaakhandleiding en
zorg dat alle aangegeven rubbers
ingesmeerd zijn.

Indien bovenstaande stappen geen oplossing bieden, bel dan onze klantenservice op:
+31497 384758
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6.0 Onderhouden van de machine
•

De machines moeten in een koele, goed geventileerde omgeving staan om
oververhitting te voorkomen.

•

De machine en tanks moeten uit het zonlicht of ander OV-licht worden gehouden
om verkleuring van het product te voorkomen.

•

Zet de machine niet uit, mits u dit als instructie heeft gekregen van een van de
Frozen Brothers service monteurs.

•

Maak het luchtfilter weekelijks schoon. Dit zorgt ervoor dat de machine optimaal
kan vriezen.

Aan het einde van iedere dag dat de machine is gebruikt:
•
•
•

Spray schoonmaakmiddel op een wegwerp doekje en maak de machine aan de
buitenkant schoon. Gebruik hierna een droge wegwerp doek om resten van het
schoonmaakmiddel te verwijderen.
Haal het lekbakje van de machine af en maak deze grondig schoon. Spray
schoonmaakmiddel op een wegwerp doekje en reinig de machine hiermee. Als het
lekbakje ernstig vuil is kan deze worden gereinigd in warm water. (Zie 4.4)
Maak het lekbakje droog en zet deze terug op de machine.
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7.0 Opslag van de siropen en levensduur
1. Wanneer u de siropen wilt bewaren, zorgt u er dan voor dat het product in een
koele, droge en schone omgeving wordt opgeslagen. Deze ruimte moet insecten
vrij, stofvrij, knaagdiervrij en besmettingsvrij zijn.
2. De siropen moeten worden opgeslagen in een ruimte waar de temperatuur lager
is dan 24 graden.
3. De siropen moeten niet blootgesteld worden aan direct zonlicht, UV-licht of hoge
luchtvochtigheid.
4. De voorraad moet worden bijgevuld op de ‘FIFO’ manier. (First in, First out).

** Voor kannen is het te adviseren om een label op de geopende kannen de plakken,
zodat er duidelijk is welke kannen al geopend zijn.

De levensduur van het product
Product
Slush Puppie Classic
Slush Puppie No Sugar
Slush Puppie Neutrale Basis
Slush Puppie Limited Flavours
Slush Puppie Fruit & Ice
Frutina ICE
Frutina Juice
Frutina Fruit Rush
Quench

* Houdbaarheid na
productie
24 maanden
24 maanden
24 maanden
24 maanden
12 Maanden
24 Maanden
12 Maanden
12 Maanden
9 Maanden

Na openen product,
gebruiken binnen:
1 Maand
1 Maand
1 Maand
1 Maand
1 Maand
1 Maand
1 Maand
1 Maand
1 Maand

* De houdbaarheidsdatum staat op de dop van de kan en op de verpakking.
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8.0 Werkbon voor de monteur
Bel ons via: +31 (0)497 384 758
Met behulp van uw accountnummer kunnen wij u sneller vinden in ons systeem.
Wij vragen u dan ook deze bij de hand te houden wanneer u ons belt.
Mijn accountnummer is: ............................................................................................
Datum

FA nummer

Notities
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