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KONTROLPANEL OG KNAPPEFUNKTIONER

Brugsanvisning

Tak, fordi du har valgt dette apparat. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem, før du bruger 
apparatet, og gem den til senere opslagsbrug. 

Power
Menu

Start / Pause

Tiføj tid

Forkort tid

1. Påfyldningslåg 
2. Røreklinge
3. Udluftning

4. Gennemsigtigt låg 
5. Udtagelig skål 
6. Display 

7. Drejeknap
8. Knapper



KONTROLPANEL OG KNAPPEFUNKTIONER

• Læs alle instruktioner omhyggeligt, og opbevar brugsanvisningen på et sikkert sted, så du kan 
finde den til opslag i fremtiden. 

• Tilslut kun apparatet til jordede stikkontakter, der svarer til den angivne spænding.
• I tilfælde af at netkablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, et autoriseret spe-

cialfirma eller en tilsvarende kvalificeret person. 
• Tip ikke apparatet mere end 45°. 
• For at beskytte dig mod elektrisk stød skal du holde vand væk fra stikket, kablet og ventilations-

åbningerne, og apparatet må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker. 
• Træk stikket ud af stikkontakten, før du rengør apparatet. 
• Hold en afstand på 8 cm mellem apparatet og vægge eller andre apparater for at sikre tils-

trækkelig luftcirkulation
• Brug kun tilbehør, der er udtrykkeligt godkendt af producenten
• Børn fra 8 år og op samt fysisk og psykisk handicappede personer må kun bruge apparatet, 

hvis de på detaljeret vis er blevet gjort bekendt med apparatets funktioner og sikkerhedsfo-
ranstaltninger af en tilsynsførende. Sørg for, at børn ikke leger med apparatet og kun rengør 
apparatet under opsyn. 

• Apparatet må ikke placeres i nærheden af ild, komfur eller ovn.
• Tryk ikke på tænd-knappen flere gange i træk, da dette kan beskadige kompressoren
• Læg eller tilfør ikke metalgenstande i apparatet, da dette kan føre til kortslutninger.
• Slå ikke på skålen når du tager isen ud, da dette kan beskadige den. 
• Tænd ikke for apparatet, før du har sat skålen og røreklingen på.
• Ingrediensernes temperatur skal være på ca. 25 °C. Læg ikke ingredienserne i fryseren før tilbe-

redning, da dette hårde fødevarestykker kan blokere røreklingen.  
• Fjern ikke røreklingen mens apparatet er i drift.
• Brug ikke apparatet i nærheden af letantændelige sprays eller væsker. 
• Apparatet er ikke beregnet til kommerciel brug, men kun til brug i private husholdninger og 

lignende miljøer. Dette apparat indeholder kølemidlet isobutan (R600a) - en naturgas med høj 
miljøvenlighed, men som er brandfarlig. Selv om det er brandfarligt, skader det ikke ozonlaget 
og øger ikke drivhuseffekten. Brugen af dette kølemiddel resulterer i et lidt højere støjniveau i 
apparatet. Ud over kompressorstøjen kan du høre kølemiddelstrømmen gennem apparatet, 
hvilket er uundgåeligt og ikke har nogen negativ indvirkning på apparatets ydeevne. Vær forsig-
tig under transport, så kølekredsløbet ikke beskadiges. Lækager af kølemiddel kan irritere øjnene. 

KNAPPEFUNKTIONER:

Power Når stikket er sat i stikkontakten, trykkes på POWER-knappen. Standardindstill-
ingen er ICE CREAM, displayet tændes og viser [60:00]. Trykkes der ikke på nogen 
knap, slukker displayet automatisk. Tryk på POWER-knappen igen for at skifte til 
standbytilstand.

Menu Tryk på knappen flere gange for at vælge en af følgende 4 arbejdsfunktioner:  
BLAND, AFKØL, IS og YOGHURT.

+/- drejeknap Tilføje eller forkorte tid

Start/Pause Når en funktion er valgt via menuknappen, trykkes på START/PAUSE for at starte 
funktionen. Når apparatet er i drift, kan den stoppes ved et tryk på den samme 
knap.. Tryk på knappen igen for at fortsætte driften.



SÆRLIGE HENVISNINGER
Børn i alderen 3-8 år må på- og affylde køleapparater. For at undgå forurening af fødevarer bør 
følgende anvisninger overholdes:
• Står apparatet åbent i længere tid, kan det medføre en betydelig temperaturstigning i appara-

tets kølerum.
• Rengør regelmæssigt overflader, der kan komme i kontakt med fødevarer. Rengør vandafløbet 

regelmæssigt. 
• Omfatter apparatet en vandtank, skal du rengøre den, når apparatet ikke har været brugt i 48 

timer. Skyl tanken, hvis der ikke er blevet tappet vand i 5 dage
• Opbevar råt kød og rå fisk i passende beholdere i køleskabet, så kød og fisk ikke kommer i kontakt 

med eller drypper på andre fødevarer. 

BEMÆRKNINGER OM FRYSERUMMENE
• De to-stjernede fryserum er egnede til opbevaring af forfrosne fødevarer, opbevaring eller 

fremstilling af is og fremstilling af isterninger. 
• En-, to- og trestjernede fryseapparater er ikke egnet til frysning af friske fødevarer.
• Hvis et køleapparat står tomt i længere tid, skal du slukke det,  afrime, rengøre, tørre det og lade 

lågen eller døren stå åben for at forhindre, at der dannes skimmelsvamp deri.

TEKNISKE PARAMETRE

FREMSTILLING AF IS OG YOGHURT

Inden første brug af apparatet 
Før du tager apparatet i brug, skal du først rengøre alle dele, der kommer i kontakt med isen.  
Sørg for, at apparatet er slukket og taget ud af stikkontakten, før du fjerner delene. Placer  
apparatet på en så plan overflade som muligt, så kompressoren kan arbejde bedst muligt.

Model EISMA_001

Spænding 220 – 240 V

Nominel frekvens 50 Hz

Ydelse 150 W

Kapacitet 1.5 L

Mål (L x B x H) 402 x 281 x 245 mm

1. 

Tilbered ingredienserne som beskrevet i din  
opskrift, og hæld dem i den udtagelige skål.

2. 

Sæt skålen i apparatet, og drej den mod uret  
for at spænde den fast.



3.

Sæt røreklingen i skålen når du laver is. Ved 
fremstilling af yoghurt, skal røreklingen fj ernes. 
Til sidst placeres det gennemsigtige låg på skå-
len, som drejes mod uret for at skrue det fast.

4.

Tryk på POWER-knappen for at tænde for 
maskinen. Tryk derefter på knappen Menu 
for at vælge den ønskede funktion.

5.  Drej på +/- knappen for at indstille den 
ønskede tid.

6.  Tryk på START/Pause for at starte produktionen.

7.  Under isproduktionen kan der tilsættes yderli-
gere ingredienser via påfyldningslåget.

YOGHURT-FUNKTION
1.  Bland mælk eller yoghurt efter opskriften og hæld det i skålen. 
2.  Sæt skålen i apparatet, og drej den mod uret, indtil den stopper, så den sidder fast. 
3. Sæt til sidst det gennemsigtige låg på skålen som angivet af pilen på låget.
4. Tislut ismaskinen via dens stik i en stikontakt. 
5. Tryk på „POWER“-knappen  for at tænde apparatet. 

6.  Tryk på „MENU“-knappen 

5. Tryk på „POWER“-knappen  for at tænde apparatet. 

 , for at vælge funktionen „yoghurt“, symbolet   blinker. 

7.  Den i menuen forudindstillede istilberedningstid er på 8 timer. 
Via drejeknapppen kan den ønskede tilberedningstid indstilles.  

8.  Når tiden er indstillet, startes yoghurtproduktionen ved at trykke 
på knappen „Start/Pause”. Displayet viser nedtællingen af tiden. 

9.  Når den indstillede tid er gået, bipper apparatet et par gange. 
Displayet blinker og skifter til køletilstand, indtil det slukker af sig selv.

 Bland      Afk øl            Is       Yoghurt

8.  Efter brug slukkes for apparatet og stikket 
trækkes ud af stikkontakten, før skålen 
tages ud.



Motorbeskyttelsesfunktion
Når isen bliver hårdere, kan den blokere røreklingen. Motorbeskyttelsesfunktionen sikrer at motoren 
stopper, således at den ikke overophedes og apparatets levetid derigennem mindskes.

Udvidede kølefunktioner
Is: 
For at forhindre, at isen smelter efter tilberedningen, har apparatet en kølebevarende funktion.  
Når isproduktionen er afsluttet, vises [00:00] på displayet, og apparatet skifter til køletilstand. Efter 
10 minutter vises [COOL] på displayet, og kompressoren begynder at køre i 10 minutter. Derefter 
stopper motoren og kompressoren, der lyder 3 biplyde, og apparatet skifter til standbytilstand.  

Yoghurt: 
Når yoghurtproduktionen er afsluttet, skifter apparatet automatisk til køletilstand, og displayet viser 
[COOL]. Apparatet fortsætter med at køle, indtil det slukkes manuelt. Vi anbefaler, at tage den fris-
ke yoghurt ud og spise den inden for 24 timer.

Vigtig bemærkning om påfyldningsmængden: 
For at undgå, at isen løber over, skal du sørge for, ikke at fylde den udtagelige skål mere end  
60 %, da isen udvider sig under tilberedningen. 

OPSKRIFTER PÅ HJEMMELAVET IS 
MED ISMASKINEN

MÆLKEBASIS

Ingredienser:
200 ml fløde
200 ml mælk

80 g sukker 
2 g bindemiddel (f.eks. guargummi, johannesbrødkernemel)

1 vaniljestang
1 knivspids salt

Fremgangsmåde:
1. Skrab vaniljen ud af vaniljestangen og kog det op med mælken. Rør derefter alle ingredienserne 

sammen til en fin, jæv masse uden klumper.
2. Kom blandingen i ismaskinen og kør den i ca. 40 minutter til den har den rigtige konsistens.
3. Nyd den enten med det samme som softice eller efter mindst 4 timer i fryseren. 

Tip: Du kan tilføje alle slags krydderier  til basisopskriften, f.eks. kanel, tonka, spirulina, pumpkin  
pie-krydderi osv. 

Variant 1: Frugt-flødeis 
Erstat 30 g sukker og 100 ml mælk med 150 g frugt efter eget valg. Udelad evt. også vaniljen. 

Variant 2: Chokoladeis: 
Erstat 50 g sukker med 100 g chokolade, 20 g kakaopulver og 50 ml ekstra mælk. 

Variant 3: Nutella-is: 
Erstat 50 g sukker med 100 g Nutella og tilsæt 50 ml ekstra mælk. 

Variant 4: Pistacieis
Erstat 50 g af fløden med 50 g pistaciesmør. Du kan selvfølgelig også bruge en anden nøddesmør, 
eksempelvis hasselnødde- eller valnøddesmør.



VEGANSK

Ingredienser:
200 g plantebaseret mælkealternativ efter eget valg, f.eks. KoRo havredrik

100 ml kokosmælk eller havre-/ sojafløde
50 g nøddesmør efter eget valg
20 g kokosolie
70 g sukker eller kokosblomstsukker (dadler, agavesirup eller ahornsirup kan også anvendes)

1 knivspids salt

Fremgangsmåde:
1. Bland alle ingredienserne grundigt med en mixer
2. Hæld derefter massen i ismaskinen og kør den i ca. 40 minutter til den har den rigtige konsistens.
3. Nyd den enten med det samme som softice eller efter mindst 4 timer i fryseren

Variant 1: jordnøddeis
Tilføj dertil 50 g jordnøddesmør

Variant 2: Nougatis 
Tilsæt 50 g hasselnøddesmør som sauce efter frysningsprocessen. Hvis du ønsker endnu mere knas, 
kan du også tilsætte karamelliserede hasselnødder.

RÅVEGANSK

Ingredienser:
100 g cashewnødder eller -brud

200 ml vand
100 g dadler

200 ml plantebaseret mælkealternativ efter eget valg

Fremgangsmåde: 
1. Blend ingredienserne i en til der opstår en jævn, cremet masse.
2. Hæld derefter massen i ismaskinen og kør den i ca. 40 minutter til den har den rigtige konsistens.
3. Nyd den enten med det samme som softice eller efter mindst 4 timer i fryseren



OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Producenten af dette produkt er KoRo Handels GmbH, Hauptstr. 26, 10827 Berlin, Tyskland. 

Dette produkt er i overensstemmelse med følgende europæiske direktiver: 
2014/30/EU (EMC) 
2014/35/EU (LVD) 
2011/65/EU (RoHS) 
643/2009/ EG (ErP) 
1060/2010/EU (ErP) 

EU-overensstemmelseserklæringen kan rekvireres på ovenstående adresse. 

Korrekt bortskaffelse af dette produkt: 

Gør straks kasseret udstyr ubrugeligt. 
Inden for EU angiver dette symbol, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen 
med andet husholdningsaffald. Affald fra elektrisk og elektronisk udstyr indehol-
der værdifulde genanvendelige materialer, som bør genanvendes. En ukontrolleret 
bortskaffelse af elektrisk og elektronisk affald kan potentielt skade miljøet og men-
neskers sundhed. Derfor skal du bortskaffe gamle apparater via passende sorte-
rings- og indsamlingssystemer eller sende apparatet til bortskaffelse på det sted, 
hvor du købte det. Disse vil derefter sende apparatet til genanvendelse.. 

Bortskaffelse af emballage 
Smid ikke bare emballagemateriale væk, men genbrug det. Sorter papir, pap og bølgepap i de 
tilsvarende skraldespande. Plastemballagedele og -folier skal også lægges i de dertil indrettede 
affaldsbeholdere.

Service og reparation
Hvis apparatet skal repareres, skal du henvende dig til din forhandler eller til producenten:

KoRo Handels GmbH, Hauptstr. 26, 10827 Berlin, Tyskland. 
Telefon: +49  030 9210 97070 
E-mail: support@koro-shop.dk 
Internet: https://www.koro-shop.dk/

Bemærk! Elektriske apparater må kun repareres af kvalificerede elektrikere, da ukorrekte repara-
tioner kan forårsage betydelige følgeskader. 



KoRo Handels GmbH | www.korodrogerie.de 
Koppenplatz 9, 10115 Berlin, Germany

KoRo Handels GmbH | www.korodrogerie.de
Hauptstraße 26, 10827 Berlin, Germany


