
BRUKSANVISNING SLUSH 

 

1. Ikke plassèr maskinen i direkte sollys.  

Direkte sollys på tanken vil forlenge tiden det tar å lage slush ganske mye.  

2. Det brune begeret skal henges på fronten av slushmaskinen 

3. Hell oppi en liter essens og 4 liter vann, eller 2 liter essens og 8 liter vann. 

Bruk så kaldt vann som mulig.  

4. Det er 4 knapper på siden av maskinen. Alle skal skrus på 1. 

5. Dobbeltsjekk at alle knapper står på 1 

6. Ved full maskin tar det 1.5-2 timer å få ferdig slush. 

Det kan være lurt å begynne med 1 liter essens og 4 liter vann.  

La dette bli slush først og etterfyll resten.  

7. Sukkeret i essensen gjør at det tar tid før blandingen fryser. Hvis det går veldig tregt å få 

ferdig slush, kan det være et tips å øke mengden med vann noe.  

8. Når det er slush i maskinen: Stopp ikke maskinen midlertidig. Da vil det fryse til kompakt is 

rundt kjøleelementet. Hvis du forsøker å starte maskinen igjen har det roterende elementet 

frosset fast, og maskinen vil bli ødelagt.  

9. Når du avslutter: Hell lunkent vann oppi tanken for å gjøre slushen mer flytende. Tøm 

maskinen ved hjelp av tappekranen. Den siste resten som blir liggende i bunnen av tanken 

får du ut ved å vippe maskinen forsiktig framover mens du åpner tappekranen.  

 

 

Tips når du skal lage mye slush på store arrangementer:  Etterfyll litt og litt.  

Siden det tar ca 1.5 time å få ferdig 10 liter slush, så er det dumt å tømme tanken fullstendig, og 

begynne på nytt igjen. Hvis du etterfyller litt og litt underveis vil slushen vare mye lenger.  

Hvis du heller oppi 2 liter ferdig blanding etter at 2 liter slush er tappet ut vil det ta veldig kort tid 

før det du har etterfylt har fryst.  

 


