
boxskötsel
RENGÖRING AV GlAssBOX
Hos GB Glace ställer vi höga krav på rengöring och hygien  
– och det vet vi att du som försäljare av GB Glace också 
gör. Därför rekommenderar vi att du rengör glassboxen 
minst en gång i månaden.

DET GÖR DU sÅ HÄR:
1. Ta ut all glass ur boxen.
2.  Starta avfrostningen (om din kulglassbox har en sådan 

funktion) och vänta fem minuter – påskynda eventuellt 
processen genom att ta bort serveringsluckan och 
öppna dörren till förvaringsutrymmet.

3.  Dra ut kontakten.
4.  Rengör noggrant i varuutrymme,  

förvaringsutrymme och droppränna.
5.  Dammsug kondensorn.
6.  Rengör hela boxen.
7.  Låt boxen stå med öppna luckor över natten.
8.  Starta boxen igen och stoppa avfrostningen.
9.  Ställ temperaturen på ca -18°C.

FÖRVARING AV GlAss
Bäst före-datumet som står på tråget gäller oöppnad 
förpackning vid rekommenderad förvaring, -18°C eller 
kallare. För öppnad förpackning är det hanteringen av 
produkten och framförallt temperaturen den förvaras  
i som avgör dess hållbarhet.  
Tas glassen om hand enligt våra rekommendationer så  
är hållbarheten ca 1 månad men normalt är rotationen 
snabbare än så dvs tråget har sålts slut innan dess.

DRIFTsTÖRNINGAR
Om glassboxen stängs av eller går ojämnt, ska du  
kontrollera följande:

1.  Kontrollera om säkringarna gått.
2.  Kontrollera att rumstemperaturen inte är högst 25°C.
3.  Kontrollera att det finns 10 cm luft hela vägen runtom.
4.  Kontrollera att termostaten är korrekt inställd på ca -18°C.
Om du inte omedelbart kan hitta felet ska du kontakta  
din lokala GB Glace-leverantör. 

RENGÖRING AV MJUKGlAssMAsKIN
Din mjukglassmaskin ska alltid vara rengjord. Hur ofta  
den behöver rengöras och hur du går tillväga för att ren- 
göra den beror på vilken modell just du har. Här nedan  
hittar du kontaktuppgifter till olika maskinleverantörer. 
Kontakta leverantören av din mjukglassmaskin för att få  
en rengöringsrutin som passar för just din maskin.
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PlACERING AV BOXEN
Ställ inte boxen i direkt solljus eller för nära  
någon annan värmekälla då detta påverkar 
kylan i boxen negativt

Placera inte boxen i direkt luftström bredvid en 
dragig dörr, ett fönster eller under en luftkondi-
tionering. Detta kan leda till kondens på boxens 
lock och därmed sämre kvalitet på produkterna 
om inte locket alltid är riktigt stängt
Lämna minst 20 cm utrymme runt boxen för att 
säkerställa att luftströmmen kan cirkulera fritt 
runt boxen så att det inte blir för varmt.

Säkerställ att boxen står plant så att kylan  
cirkulerar rätt

Lämna locket fritt från lösa föremål, annars är 
det lätt hänt att föremål trillar i boxen. Andra 
föremål än glass bör aldrig finnas i boxen då 
detta kan skada produkterna eller störa kylans 
genomströmning.

lÖPANDE UNDERHÅll
För att undvika att det bildas stora mängder is 
på boxens väggar bör man avfrosta boxen två 
gånger om året, alt. vid behov. Ta ur glassen och 
dra ur sladden ur vägguttaget. Låt boxen stå 
under natten. Vassa föremål får inte användas 
för att avlägsna is.
Tvätta bara med tvål och vatten. Använd ej star-
ka lösningsmedel. För snabb avfrostning använd 
ljummet vatten för att skynda på tining av isen.

Rengör regelbundet galler och kompressor med 
dammsugare eller borste (minst en gång per 
månad). Då kommer boxen att ha lättare att hål-
la jämn kyla, livslängden blir längre och glassens 
kvalitet bättre.
Använd alltid en jordad kontakt vid installa-
tion av boxen, annars riskerar du att boxen blir 
strömförande vid eventuella elfel.

Använd varken förlängningssladd eller grenkon-
takt för att undvika kortslutning.

PROBlEM OCH lÖsNINGAR
Box fungerar ej  
Kontrollera att kontakten sitter i och att sladden 
inte är klämd etc.

Boxen låter för mycket  
Kontrollera att inget stör ventilationen.  
Ett vanligt fel är att papper fastnar i fläkten. 
Kontrollera att alla skruvar är åtdragna.
Glassen är för mjuk Kontrollera placeringen av 
boxen så att den inte står i solsken. Kontrollera 
ventilationen. Kontrollera hur högt produkterna 
ligger i boxen. Kontrollera termostatinställ-
ningen. Enligt lag skall temperaturen i boxen 
vara på -18 till  -25 grader. 

ElINsTAllATION
Använd alltid en jordad kontakt vid installation 
av boxen, annars riskerar du att boxen blir 
strömförande vid eventuella elfel.

Använd varken förlängningssladd eller gren-
kontakt för att undvika kortslutning.

REsPEKT FÖR TEMPERATUREN
•  Se till att locket är ordentligt stängt efter varje gång 

någon tagit glass, så inte kylan försvinner ur boxen  
och försämrar produkterna.

•  Enligt lag skall temperaturen i boxen vara på -18  
till -25 grader.

•  Lägg inte produkter högre än den röda säkerhets- 
marginalen då det inte finns samma kyla ovanför 
markeringen. Detta gör att produkterna tinar och  
blir mjuka.

Om IngeT av ovaNståendE fuNgerAr
Kontakta din lokala GB-grossist.  
Kontaktuppgifterna hittar du på sista sidan.


