
 

 

Lacor Ismaskine, 69315. 

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger og generel beskrivelse 

Brug altid elektriske apparater med omtanke, men vær især opmærksom på: 

1: Læs denne vejledning omhyggeligt, inden maskinen tages i brug. 

2: Sænk aldrig maskindelen ned i vand eller anden væske. 

3: Hold altid opsyn, hvis maskinen bruges af børn, eller hvis der er børn i nærheden, når maskinen er i brug. 

4: Træk stikket ud, når maskinen ikke er i brug, inden dele af maskinen afmonteres eller på monteres. 

5: Hold hænder og redskaber væk fra beholderen, når maskine kører. Skarpe redskaber kan ridse og skade 

beholderen. En gummispartel eller en træske kan anvendes i beholderen, når maskinen er slukket. 

6: Brug ikke maskinen, hvis ledning eller stik på nogen måde er beskadiget. Lad kun en godkendt elektriker 

udføre eventuelle reparationer. 

7: Brug kun tilbehør, der hører til denne maskine. 

8: Anvend ikke maskinen udendørs. 

9: Lad ikke ledningen hænge ud over en bordkant, og lad den ikke komme i kontakt med varme flader. 

10: Denne maskine er kun til almindelig husholdningsbrug. 

11: Undgå at vippe ismaskinen mere end 30 grader, så undgår du at spilde is. 

12: Lav aldrig is direkte i beholderen, men benyt altid aluminiumsbeholderen der medfølger. 

13: Fyld ikke is til toppen, da du kan spilde is under forberedelsen. Beholderen har en kapacitet på 1,4 ltr., 

dog anbefales det at der max. Laves 1 ltr. ad gangen. 

14: Der må ikke tilføjes vareme ingredienser over 25 grader.  

15: Der må ikke bruges frosne ingredienser som isterninger eller frossen frugt, da disse kan blokere 

rotationen. 

16: Hvis du tilføjer frugt stykker, kan disse maksimalt være 1x1x1x cm. 

17: Undgå at ramme aluminiumsbeholderen  eller brug metal redskaber til at tage isen ud med. 

18: Kun plast dele kan komme i opvaskemaskinen. Aluminiumsbeholderen vasken af med varmt vand og 

opvaskemiddel. Maskinen og motor aftørres med en fugtig klud. 

19: Tag ikke motorhovedet af, uden først at stoppe maskine. 

20: For at undgå problemer med kompressor, må du ikke tænde for apparatet, vent mindst 5 min. fra 

opstart til nedlukning. 

21: Denne maskine må ikke bruges til is drinks. 

 

Ismaskinen er fremstillet af materialer beregnet til kontakt med fødevarer efter EU’s gældende regulativer. 

 

 

 

 



 

 

GEM DENNE BRUGSANVISNING. 

 

 

Tilbehør: 

Rørevinge 

Udtagelige aluminiumsbeholder 

Plastlåg 

 

UDPAKNING: 

1: Fjern al emballage. 

2: Fjern alt tilbehør. 

3: Anbring apparartet på en hård overflade, flad og i niveau. 

4: Sørg for at rengøre alle dele, der kommer i kontakt med fødevarer. 

 

  



 

 

BETJENING: 

DET ER NEMT AT LAVE IS! 

 

1: Sæt ledningen i stikkontakten 

1: Gør alle indredienserne klar inden du starter maskine.  

2: Hæld isen i aluminiumsbeholderen og indsæt rørevingen. Luk gennemsigtigt låg og drej den lidt med uret 

og anbring motorhovedet. 

 

For soft ice vælg ca. 30 minutter. For mere fast is vælg mellem 40 og 60 minutter. 

 

Tryk på knappen POWER, vel displayet viser ”60:00”. For at justere tiden, skal du tykke på TIMER knappen, 

og den tid, der vises vil blive reduceret med 10 minutter hver gang du trykker på knappen. 

 

Tryk på START/STOP knappen, til at begynde med vil lyset blive grønt og rørevingen vil begynde at rotere. 

Kompressoren starter op 2 minutter inden i processen, et rødt lys tændes. 

 

Displayet viser skriftevis temperaturen af kompressoren og den resterende tid. 

Når tiden er færdig, vil maskinen slukke automatisk og udsender biplyde flere gange. Displayet blinker 

”00:00”  



 

 

Tryk på knappen POWER for at slukke for maskinen. 

Fjern motorhovedet, drej forsigtigt låget mod uret og fjern det. Træk i håndtaget aluminiumsbeholderen, 

indtil den kommer op. 

Brug den med følgende spartel til at fjerne is der er tilbage på rørevingen, og derefter rengøre rørevingen 

med varmt vand. Hæld isen i en anden beholder til opbevaring eller at spis isen med det samme. 

Brug ikke metal redskaber til at fjerne isen, da disse kan permanent beskadige non-stick belægningen.  

Det anbefales ikke at opbevare is højere end -30 grader eller i mere end 2 måneder. 

Sørg for at vaske alle dele der kommer i kontakt med is. 

Et godt råd! 

Lader du maskinen kører i 20 minutter, tager skålen ud og rører rundt i isen en gang og så lader isen køre 

ca. 20 minutter igen, får du efter vores mening en helt eventyrlig god is. 

 

Specifikationer: 

Model: 69315 

Volt: 220-240V/50Hz 

150 Watt 

Kapacitet: 1,4 ltr. 

Mål: 38x29x31 cm 

Netto vægt: 14 kg 

 

 


