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 ((IS.CREAM  بستنی ساز  یدستورالعمل راه انداز))

 

 
قبل از هرگونه اقدامی با توجه به دفترچه راهنما و مراجعه به بخش نظافت و ضد عفونی ابتدا دستگاه را کامال 

 نظافت می کنیم.

 شدن دستگاه دو شاخه برق را به یک پریز برق استاندارد متصل می کنیم. بعد از آماده به کار

 در مرحله بعدی مطمئن می شویم دستگاه بر روی یک پایه محکم و کامال به صورت تراز قرار دارد.

دستگاه برای اینکه بتواند تبادل و گردش هوا مناسب داشته باشد به هیچ عنوان در کنار دستگاه های گرمازا قرار 

 حداقل از دیوار فاصله داشته باشد. 15cmنگیرد و توجه داشته باشید که دستگاه از هر طرف 

در قسمت باالی مخزن یک کلید خاموش روشن اصلی قرار دارد، کلید را در حالت روشن قرار دهید و از روی صفحه 

 را نگه دارید تا دستگاه روشن شود.  OFF/ONنمایش کلید 

 ایده آل با توجه به کارکرد دستگاه می توان به روش زیر عمل کرد:برای داشتن یک بستنی 

*توجه داشته باشید این دستگاه مناسب برای استفاده در کافه ها و یا در مکان هایی که مصرف کمی دارند مناسب 

 است و به هیچ عنوان این دستگاه با نمونه های صنعتی و ایستاده نباید مقایسه شود.

در های آماده استفاده می شود با توجه به دستور العمل محصول عمل شود ولی به طور کلی پودر در صورتی که از پو

هایی که بر پایه آب تهیه می شوند برای این دستگاه مناسب تر هستند و زمان تولید بستنی در این شرایط کمتر 

می شود و اگر تمایل داشتید  می شود و پودر هایی که بر پایه شیر درست می شود زمان آماده سازی کمی بیشتر

گرم ثعلب)مناسب دستگاه  3گرم شکر و  300مایع بستنی را خودتان درست کنید می توانید به ازای هر لیتر شیر 

 های بستنی(استفاده کنید.

ابتدا شکر و ثعلب را جداگانه با هم ترکیب کنید و به آرامی به شیر اضافه کنید و به خوبی ترکیب کنید تا شکر و 

 لب کامال در شیر حل شود.ثع

درجه نگه داری کنید  5ساعت در یخچال با دمای  2برای عملکرد بهتر بعد از آماده سازی مایع بستنی آن را به مدت 

 و بعد از آن مایع را داخل دستگاه بریزید.
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 این دستگاه مجهز به حالت های عملیاتی زیر می باشد:

 تولید بستنی-

 نگهداری-

 شستشو-

 نمایش آالرم و عیب ها-

 تنظیم میزان قوام بستنی-

 و...

 برای اطالع از حالت های عملیاتی در دستگاه، به دفترچه راهنما مراجعه کنید.

 
 
 
 
 
 
 

 *رچه راهنما را کامال مطالعه کنیدحتما قبل از استفاده از دستگاه دفت*

درجه طراحی  32تا  5دستگاه برای استفاده در محیط داخل اتاق در دمای بین 

اختالل در شده و استفاده در فضاهای باز باعث کاهش راندمان دستگاه و 

 عملکرد دستگاه می شود
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