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Stoelting SP 100 
 
INSTRUKSJONSMANUAL 
 
 
 
Servering  
 
Slushen tappes ut av maskinen når serveringskranen åpnes  
(det svarte håndtaket dras ut). Når man stenger kranen skal man 
føre håndtaket hele veien tilbake mot maskinen. Slipp aldri håndtaket  
og la det sprette tilbake av seg selv.  
 
 
Slik serverer man en godt blandet drikk: 
 

1. Ha først smaken oppi begeret (1 pump for 2 dl,  
2 pump for 3 dl beger og 3 pump for 5 dl beger). 

2. Hold begeret under og mot kranen. 
3. Dra ut håndtaket så langt det går og vri samtidig på det. 
4. Fyll begeret med slush. Strålen fra kranen blander automastisk  

smaken med slushen på riktig måte. 
5. Før håndtaket hele veien tilbake når begeret er fullt. 

 
 
Vridningen som nevn under punkt 3 hjelper til med å forhindre at rester blir liggende igjen i 
kranen. 
 
 
 
Tømming av maskinen 
 
Still bryteren på ”STIRRING ONLY” (kun røring) i god tid før maskinen skal tømmes, f eks for 
rengjøring, slik at slushen begynner å smelte. 
 

1. Fjern dryppskålen. (Ta tak med begge hendene nederst på skålen og dra forsiktig ut 
og ned.) Tøm slushen med dreneringskranen (nedre tappe kran). 

2. Hell ca 10 liter varmt vann i beholderen slik at resten av slushen smelter. 
3. Når isen er smeltet, tøm så av, å gjenta med lunkent vann. 
4. Still bryteren i posisjon ”OFF”. 



Demontering av kraner og visp 
 
ADVARSEL! Før du begynner med demonteringen, still bryteren til ”OFF” posisjon, å dra ut 
strømkontakten. 
 

1. Tøm maskinen. 
2. Demonterserveringskranen og dreneringskranen. Løsne først låsekamrene, og dra så 

kranen forsiktig rett ut av munnstykkene. 
3. Fjern toppbegeret og plastlokket. 
4. Fjern akselkorken. 
5. Demonter låsringen. 
6. Demonter islokket ved først å vri et motsols. Løft så vispen rett opp, og islokket vil 

følge med. 
7. ta bort den nedre ”plastbussningen.” 
8. Skru vingemutrene av islokket. 
9. Fjern avstandsbrikken av teflon fra vispen. 
10. Løft drivakselen forsiktig opp. 

 
OBS! Håndter delene med forsiktighet. Skadede deler kan forårsake driftforstyrrelser. 
 
Rengjøring av serveringskran og dreneringskran 
 

1. Ta av O ringene og legg alle deler i varmt zalo vann slik at evt tørket baseblanding 
løses opp. 

2. Skyll alle deler i rent varmt vann. 
3. Rengjør øvre og nedre munnstykke med varmt vann. Anvend spesialbørsten for 

rengjøring av munnstykkene. OBS! Rengjør ikke den faste vertikale akselen innvendig. 
4. Rengjør maskinen utvendig med et mildt vaskemiddel. OBS! Etter hver rengjøring skal 

maskinen desinfiseres før den fylles med base. 
 
 
Montering av kraner og visp 
 

1. Smør de øvre 5-8 cm av drivakselen. Anvend kun smørefett / vaselin som er godkjent 
for matvarer. 

2. Monter drivakselen. Roter og press akselen lett nedover til den griper fast i 
motorkoplingen. 

3. Monter de faste fingrene på islokket med vingemutrene. 
4. Monter avstandsbrikken på vispeakselen. 
5. Monter islokket på vispeakselen. 
6. Monter plastpakningen med den runde skulderen oppover. 
7. Monter islokket / vispeenheten. Islokket sikres ved hjelp av hakk som passer i te 

tapper i beholderveggen. Vri lokket medsols til den låses. Pilen skal da peke mot 
serveringskranen. OBS! Kontroller at islokket er korrekt montert ved å forsøke å løfte 
helen enheten. Er dette umulig er den korrekt montert. En dobbel kontroll kan gjøres 
ved å vri vispeakselen for hånd. Kan den vris løst og rolig sitter islokket som det skal. 

 



8. Monter låsringen ved å trykke den sammen med hendene og forsiktig styre den ned 
om islokket og mellom islokket og sylinderveggen. OBS! For å få en korrekt pasning 
kan man bruke akselkoppen og forsiktig drive låseringen nedover mot islokket. 

9. Monter akselkoppen. Vri vispen slik at halvhullet i vispeakselen står rett overfor 
halvhullet i drivakselen. Koppen monteres ved at tappen i denne plasseres i hullet. 
Hvoretter den trykkes ned. Koppen må sitte riktig for at maskinen skal fungere 
skikkelig. Kontroller at tetningen i koppen sikkert korrekt. 

10. Sett på plass plastlokket og toppbegeret. 
11. Kontroller at monteringen er korrekt utført ved å sette i strømkabelen og sette 

bryteren på ”STIRRING ONLY”. Maskinen skal da gå stille og uten ulyder. Om ulyder 
kan høres sett bryteren på ”OFF”, demonter og kontroller delene, og monter igjen fra 
steg 1. 

12. Smør kranens o-ringer og aksler med ”matvarefett / vaselin”. Bytt ut skadde og slitte 
o-ringer. 

13. Smør munnstykkene innvendig og monter deretter kranene forsiktig. 
Serveringskranen – med det svarte håndtaket – passer inn i det øvre munnstykket, og 
den andre kranen i det nedre munnstykket. Sikre kranene med låsklammene. 

 
 
Desinfisering 
 

1. Monter kranene og hell deretter ca 25 liter av en løsning, bestående av 1 del 
desinfeksjonsmiddel (klorin) og 20 deler vann, i beholderen. Børste beholderens 
vegger ovenfor islokket slik at evt rester av baseblandingen løsner. Sett bryteren i 
stillingen ”STIRRING ONLY” og la maskinen vispe i ca 5 min. Tøm løsningen først 
gjennom serveringskranen og siden gjennom dreneringskranen. Skyll beholderen 3-4 
ganger med vanlig lunkent vann. 

2. Fyll beholderen med korrekt baseblanding. Sett bryteren i stillingen ”STIRRING AND 
FREEZING”, og hovedstrømbryteren i stillingen ”NORMAL OPERATING POSITION”. 

3. Dryppskålen settes på plass ved at man setter den øvre delen av skålen mot 
maskinen og lar den gli opp mot smakshyllen så langt den må for at uttaket for 
serveringskålen skal passe. Trykk den nedre delen av dryppskålen mot maskinen og 
dra hele skålen nedover til den hviler mot de to tappene. Innlegget klikker på plass. 

 
Anvend kun godkjente ingredienser fra Mr Slush, nøytral base og smak, i maskinen.  
 
Rengjøring av smakspumper og flasker 
 
Pumpene og flaskene må kun vaskes for å få fjernet tørkede rester av smak. Rengjør 
pumpene og flaskene i varmt vann og desinfiser likt som i forrige avsnitt. Skyll godt og fyll 
igjen med smak. 

 
 

 


