RENGØRINGSGUIDE

Rengør pakningerne og de afmonterede bakker/brett med en blød/myk
opvaskebørste og sæbevand/såpevann
(maks. 65°C).

ICEBREAKER bør rengøres før brug.
Regelmæssig rengøring er nødvendig for at bevare en
god funktionalitet og for at undgå bakteriedannelse
og kalkaflejringer, som kan være skyld i/grunnen til,
at isterningerne/isbitene sidder fast.

•

Hvis der drypper vand fra bunden under eller
efter påfyldning, er den orange markør ikke
placeret fuldstændigt på .

•

Fyld stille og roligt/forsiktig vand i påfyldningskaret med en tynd vandstråle for at
undgå overfyldning.

•

ICEBREAKER er helt fyldt, når vandet ikke
længere synker i påfyldningskaret. Tip: Tag
siderne af for at se, hvornår den er fuld.

•

Indsæt bakkerne/brettene så vandhullet
peger opad, og pres indtil du hører et
klik.

Før frysning skal du altid sikre dig, at
ICEBREAKER’s inderside og yderside ikke er
fyldt med overskydende/overflødig vand:
• Tag bund, låg/lokk og siderne af og
ryst/rist grundigt.

•

Indsæt siderne så den orange pil peger
opad. Indsæt toppen og pres siderne
på, indtil du hører et klik.

Ryst/rist op-ned hvis isterninger/isbiter sidder
fast inde i ICEBREAKER, og for at tjekke/sjekke om ICEBREAKER er tom.

•

Da isterningerne/isbitene kan sidde fast, bør
fryserfunktionen quick freeze ikke anvendes.
ICEBREAKER må ikke fryses koldere end
-20°C.

•

Siderne skal altid være monteret, når låget
drejes/lokket dreies.

•

ICEBREAKER kan kun adskilles og samles/
settes sammen i åben-position .

•

Rengør og afkalk jævnligt.

•

Tøm ICEBREAKER fuldstændigt før genfyldning/ny påfylling.

•

Hvis påfyldningen bliver langsom, kan du
tørre bakkernes/tørke brettenes inderside
med et rent viskestykke/kjøkkenhåndkle eller
afkalke ICEBREAKER.

Rengør påfyldningskarets top og bund.
Skyld alle rengjorte dele. Tør/tørk hver
del af med et rent viskestykke/kjøkkenhåndkle og lufttør til sidst.

Afkalkning/Avkalking
Flyt markøren til fyld-position  ved at
dreje låget/vri på lokket.

Samling/Montering
Tjek/sjekk at markøren fortsat er i
åben-position .

Fyld med ca. 140 ml kaffemaskine-afkalkningsmiddel/kalkfjerningsmiddel (følg
produktets doseringsforhold). Lad stå i 15
minutter, tøm og rengør.

Forberedelse til rengøring
Flyt markøren til åben-position  ved at
dreje låget/vri på lokket.

Sæt dispenseren, bunden og låget/
lokket på.

Tag låget/lokket, bunden og dispenseren
af ved henholdsvis at trække opad og
nedad.

Rengør pakningerne (hvis nødvendigt)

Tag siderne af ved at placere en tommelfinger på udløseren (markeret med en
orange label/merke inde i ICEBREAKER)
og pres udad.

1

Tag bakkerne/brettene af ved at placere
en tommelfinger på bakkens/brettets
bund inde fra og skub udad. Træk dernæst bakken ud/dra deretter brettet ut.

2

3
2

Manual Inddesign v11_DK-NO_REV1.indd 1-3

VIGTIG INFO

Rengøring

Hvis der opstår snavs/skitt bagved pakningerne, tages/tas de af ved forsigtigt
at trække udad og rengøres. Rengør
også ICEBREAKER indvendigt.
Monter pakningerne ved at placere
dem løst på de hvide rammer. Pres først
pakningernes top og bund hårdt fast og
dernæst/deretter midten. Pres til sidst
hele vejen rundt om pakningerne, så de
sidder helt til/stramt.
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LAD OS HØRE FRA DIG

ANSVARSFRASKRIVELSE

Hvis du har spørgsmål, gode ideer eller problemer, så
kontakt os. Find kontaktoplysninger på vores hjemmeside:

Denne produktguide er udarbejdet for at sikre, at
ICEBREAKER Urban (produktet) anvendes korrekt, herunder
for at imødegå at brugeren og/eller brugerens genstande
bliver påført skade ved anvendelse af produktet.

www.myicebreaker.com

QUICK GUIDE

Find videoer, drinksopskrifter, isterninginspiration/
isbit-inspirasjon og meget mere på
www.myicebreaker.com eller scan denne QR-kode:

NO

FYLD
Klargør

ICEBREAKER Nordic advarer mod forkert/feil eller atypisk
brug af produktet. Derfor bør produktet kun benyttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne produktguide.

Følg os på

DK

Fjern

Det anbefales særligt/spesielt:
At rengøringsanvisningen følges nøje for at undgå bakteriedannelse, udelukkende at anvende produktet når dette
er helt samlet/montert, kun med rent vand, ikke at opvarme
dele af eller hele produktet og ikke at placere produktet
tæt på genstande, som er modtagelige overfor væsker. Vær
opmærksom på, at efterlades et frossent produkt uden for
fryseren, kan det forårsage vandskade på overflader. Skarpe
genstande må ikke komme i kontakt med produktet. Herunder gælder under samling/montering, adskillelse, rengøring
og frigørelse af isterninger/isbiter. Hvis produktet ikke opbevares i fryseren, skal det altid opbevares i åben-position .
For at undgå produktskader skal produktets sider altid være
monteret, når låget drejes/lokket dreies. Under frysning må
produktets yderside og dets indvendige mekanismer ikke indeholde overskydende/overflødig vand. Vær opmærksom på
dette, hver gang du fylder og rengør dit produkt. Produktet
må ikke efterlades i fryseren i længere end tre måneder ad
gangen. Temperatur ved fødevarekontakt må være fra -20°C
til 20°C. Produktet betjenes ved omgivelsestemperatur fra
-20°C til 35°C og opbevares ved maks. 50°C.

FØDEVAREKONTAKT
ICEBREAKER må kun fyldes med rent vand.
ICEBREAKER er sikker og beregnet til kontakt med
fødevarer i henhold til ICEBREAKER Nordics overensstemmelseserklæring.

Fyld

FRYS
Luk

Ryst

Frys

ICEBREAKER Nordic fraskriver sig i videst muligt omfang ansvar for skader som følge af urigtig eller ukorrekt anvendelse
af produktet.

Find mere information om dette på:
www.myicebreaker.com

+8h

Garantien bortfalder, hvis produktet er anvendt forkert/feil.
Produktet er beregnet til kontakt med fødevarer i henhold til
ICEBREAKER Nordics overensstemmelseserklæring/samsvarserklæring på www.myicebreaker.com.

SERVER

ICEBREAKER Nordic ApS
Slotspladsen 1B
9000 Aalborg
Danmark
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