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Quick manual
RENGÖRING AV MASKINENS KONDENSATOR
OCH INSTÄLLNING AV TIMER

RENGÖRING AV KONDENSATOR
För att försäkra optimal maskindrift, ska kondensatorn
alltid hållas i rent skick.
Börja med att slå av maskinen och ta bort vänster
sidopanel (fig 50).

OBS!
Apparatens
kondensator
ska rengöras
var tredje
månad!

Ta sedan bort damm med antingen en torr borste
eller en dammsugare med ett mjukt munstycke
(fig 51). OBS! Var försiktig så att inte lamellerna
förstörs på kondensatorn.
Avsluta med att sätta tillbaka sidopanelen innan
du slår på maskinen. Apparaten får endast användas
när alla paneler är monterade på rätt sätt.

INSTÄLLNING AV FUNKTIONER

GT1-S
KONTAKT

A
B
C
D

GT2-S
MODELL

Alla
Alla
Alla
Alla

FUNKTION

GT3-S

Huvudbrytare. På och avstängning av alla funktioner.
Tänder och släcker ljuset på toppen av apparaten.
På och avstängning av omrörare.
Funktioner för kylsystemen.
Pos. 0: Kylsystemet är avslaget.
Pos. I: Maskinen tillverkar slush beroende på timerinställning.
Pos. II: Maskinen tillverkar kall dryck.

SÅ HÄR STÄLLER DU IN MASKINENS TIMER:
Gäller modellerna GT2-S och GT3-S.
Maskinen är utrustad med en mekanisk timer.
Börja med att stänga av maskinen och dra ut kontakten. Detta ska alltid göras när timern
ska ställas in.
Var och en av de vita knapparna på yttersidan av timern motsvarar 2 timmar. Varje dygn har
12 vita knappar.
Vid justering av timern ska klockan och den aktuella veckodagen ställas in:
• Dagsjustering: Vrid skivan på klockan medsols tills den aktuella dagen är framför pilen.
• Timjustering: Vrid minutvisaren i riktning av pilen medsols tills det aktuella tidpunkten är framför
pilen.
INSTÄLLNING AV DE 3 POSITIONERNA PÅ TIMERN:

Position 1: Nu tillverkar apparaten slush konstant. Det
betyder att apparaten körs manuellt och att maskinens egen
kontrollpanel används som vanligt.
Klocksymbolen i mitten: När knapparna är intryckta
tillverkar apparaten saft och när knapparna är uttryckta
tillverkar apparaten slush.
Position 0: Nu tillverkar apparaten saft konstant. Det
betyder att apparaten körs manuellt och att apparatens egen
kontrollpanel används som vanligt.
Timern sett från sidan
Vit knapp bort från mitten = Frys / slush
Vit knapp in mot mitten = Kyl / kall dricka

En instruktionsfilm gällande inställning av timer finns på www.nicice.se
Vid beställning av reservdelar: order@nimatopaal.se
För teknisk support kontakta + 45 28 80 98 00

