
Procedure for rengøring af ismaskinen og
isknuseren

Ismaskinen:
1. Inden ismaskinen tømmes og klargøres til rengøring, er det vigtigt

at man slukker den. Dette gøres ved at trykke på den røde knap,
der er vist på billedet nedenfor. Herefter slukker den små lamper
og maskinen er slukket.

2. Herefter fjernes filteret og den hvide plastik bakke med huller i.
Disse er vist på billederne herunder.



3. Alt isen fjernes fra ismaskinen og hældes ud i et hjørne på
parkeringspladsen (helst omkring en rist).



4. Den hvide plastik bakke og risten rengøres grundigt i håndvasken
(dette må IKKE komme i opvaskemaskinen, hverken i baren eller i
opvasken).

5. Alle udvendige og indvendige overflader på ismaskinen tørres af
med en opvredet klud i sæbe og vand. Der må ikke sidde sorte
aflejringer nogen steder i maskinen. Det kan være skimmelsvamp
hvilket er sundhedsskadeligt for vores gæster. Du skal rengøre
maskinen inde i hullet, hvor risten er også.

6. Denne anordning som sidder i maskinen er en sensor som slukker
når maskinen ikke skal lave mere is. Det er vigtig at får en klud ind
og rengøre i de to små huller i sensoren.
Du kan desuden se hvordan der er aflejringer på kanterne, det må
der ikke være. Du skal være grundig.

7. Herefter sprøjtes der desinfektionsmiddel på alle indvendige og
udvendige overflader.
Tør spritten af med en mikrofiberklud, og gør dig sikker på at der
ikke sidder rester af sprit og sæbevand i ismaskinen.

8. Ismaskinen samles ved at man indfører den hvide plastik bakke og
sætter filteret tilbage på deres pladser.



9. Tryk til sidst på den grønne knap, så ismaskinen er tændt.

Isknuseren:
1. Sørg for at isknuseren er slukket på den øverste grønne knap.
2. Den store gennemsigtige plastik bakke tages ud og rengøres

(denne må heller ikke komme i opvaskemaskinen).
3. Isknuseren tørres af og sprittes på samme måde som ismaskinen

(selvom isknuseren er slukket må man ALDRIG stikke fingrene
ned til ‘tænderne’ der knuser isen).

4. Sæt plastik bakken på plads og lad isknuseren forblive slukket når
den ikke er i brug.


