Bruksanvisning Glass och Sorbetmaskin
Musso
1. Anslut maskinen till enfas 230 v uttag (eller annan spänning som står angiven på
utrustningens skylt)
2. Vrid timer-vredet medsols ett halvt varv.
3. Tryck på (vrid om) ”spatola” och ”cold” knapparna (vreden) för att kontrollera att
maskinen fungerar som den ska medan den ännu är tom.
4. Tillsätt glassmixen med maskinen avstängd. Mixen får ej vara varm och/eller
överskrida den korrekta mängden. Se nedan.
5. Starta maskinen genom att ställa in timer-vredet på ca 20 minuter. Efter
gångna 20 minuter kommer maskinen att stanna.
Viktigt!! Timern är så konstruerad att timer-vredet kan vridas i båda riktningar för
att ställa in korrekt tid.
Maskinen bör inte stängas av före tiden har gått ut.
Om så ändå skulle ske, vänta några minuter innan den startas igen, så att glassen
tinar något.
Stäng av ”Cold” knappen (vredet) 4 minuter innan utgången tid så blir det lättare att ta
ut glassen när den är färdig (mixen skall fortsätta tiden ut). Glassen blir då jämn och
mjuk vilket gör den lättare att ta ut.

6. RENGÖRING
Ta bort mixerenheten efter att ha lossat skruven och diskat skålen. Sätt därefter
tillbaka mixerenheten och var noga med att den hamnar i rätt läge så att det inte
kommer fukt på axel och lager.
7. UNDERHÅLL
Maskinen kräver inget särskilt underhåll eller smörjning. Om den användes på rätt
sätt kommer den att fungera effektivt och problemfritt i många år framöver.
KAPACITET
Musso mini
Stella:
Giardino:
Club:
Consul:

ABM AB
Anläggarvägen 10
136 44 Handen

PRODUKTION/TIM
0,5-0,75 Liter
1-1,5 Liter
2-2,5 Liter
2-2,5 Liter
3-3,5 Liter

Ca 2 Liter
Ca 4,5 Liter
Ca 9 Liter
Ca 9 Liter
Ca 12 Liter
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OBS!
VIKTIGT!

Efter avslutad frysning skall glassen tas ur
maskinen, genom att lossa skruven till
mixerenheten och ta loss den.
Gör man inte detta kommer glassen att
efterfrysas (genom att frys cylindern är kall),
och det kommer att bli tvärstopp om man
försöker starta maskinen igen, med
maskinskada som följd.
I förekommande fall får man vänta tills glassen
tinat något innan man startar maskinen igen.
Plastdrevet i maskinen går Ej under garantin.
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