
 Handleiding               

ijsblokjes machine  

Lees voor gebruik de onderstaande aanwijzingen. 

 

 

 

 De hellingshoek van de machine mag tijdens het vervoer niet groter dan 45° zijn. Houd de 

ijsmachine niet ondersteboven, dit kan leiden tot het niet juist functioneren van de compressor 

of het koelsysteem.  

 Het apparaat moet uit de buurt worden gehouden van warme en bedorven lucht en waterpas 

geplaatst worden op een luchtige plaats. Houd 150mm ruimte rond de ijsblokjesmachine om te 

zorgen dat lucht goed kan circuleren.  

 Het is beter de machine een tijdje aan te zetten vóór u het correct plaatst.  

 Watertank, ijsblokjeslade, ijsdrukker en verdamper moeten voor of na gebruik worden 

gereinigd.  

 Maak de ijsblokjesmachine regelmatig schoon. Ontkoppel het apparaat en verwijder de 

ijsblokjes tijdens het schoonmaken. Gebruik een mild schoonmaakmiddel verdund in water met 

een zachte handdoek of spons om het oppervlak aan de binnenkant en buitenkant van het 

apparaat schoon te maken. Spuit geen vloeistoffen op het apparaat. Vermijd het gebruik van 

sterke schoonmaakmiddelen, zoals zuur en benzine.  

 Ververs het water regelmatig om de kwaliteit van de ijsblokjes te waarborgen.  

 Beweeg de sensor of de draden in het apparaat niet tijdens het schoonmaken.  

 U moet gebruik maken van drinkwater bij het maken van ijsblokjes.  

 Het waterniveau mag niet hoger zijn dan het gemarkeerde max. waterniveau (2.15 liter).  

 Zet het apparaat niet vaak aan en uit om de compressor te beschermen, de periodieke tijd 

moet meer dan 3 minuten zijn.  

 Als het apparaat voor lange tijd niet gebruikt, zet het dan uit, laat al het water weglopen en 

houd de binnenkant droog.  

WAARSCHUWING: vul het apparaat alleen met drinkwater.  

 

  

 



  

 

 

 

 

 

 

■Werkwijze  

De procedure bestaat uit een cyclus met de volgende 5 stappen: water pompen—ijs maken—

het water verwijderen—de ijsblokjes vallen omlaag—waterlade terug naar normale positie. Dit 

gaat door tot de ijsblokjeslade vol is of er onvoldoende water is.  

■Bediening 1. Bediening van het Bedieningspaneel  

  

 START’ en ‘STOP’ knop: Het apparaat zal wanneer het is aangesloten in standby-status gaan 

(het lampje voor het selecteren van het ijs zal knipperen) 

Het apparaat begint te werken wanneer u op de ‘START’ knop drukt (het lampje dat bij de 

selectie hoort zal groen worden).  

Het apparaat zal terug in standby-status gaan wanneer u op de ‘STOP’ knop drukt.   

ICE SIZE’ knop: Druk één keer op deze knop om de ijsselectie te veranderen (het apparaat is 

standaard ingesteld op klein, de instellingscyclus is: klein-middel-groot)  

Grote grootte-indicator(groen): Wanneer dit lampje aan is, dan geeft dat aan dat het apparaat 

grote ijsblokjes maakt. Dit zal ook de ijsmaak-tijd aanpassen (ong. 15 min) 

 Gemiddelde grootte-indicator(groen): Wanneer dit lampje aan is, dan geeft dat aan dat het 

apparaat gemiddelde ijsblokjes maakt. Dit zal ook de ijsmaak-tijd aanpassen (ong. 12 min) 

Kleine grootte-indicator(groen): Wanneer dit lampje aan is, dan geeft dat aan dat het apparaat 

kleine ijsblokjes maakt. Dit zal ook de ijsmaak-tijd aanpassen (ong. 10 min) 

Ijs vol-indicator(rood): Wanneer de ijsblokjeslade vol is, dan zal de indicator rood worden. Het 

apparaat zal nog werken tot de volgende ronde en daarna stoppen. Als u het apparaat wilt 

herstarten, druk op ―stopǁ, en vervolgens op ―startǁ, het apparaat zal herstarten.  

  

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

Gebrek aan water-indicator(red): De ijsblokjesmachine zal automatisch het watervolume in de 

watertank controleren. Als het watervolume te laag is, dan zal het rode lampje aan gaan. De 

ijsblokjesmachine zal automatisch stoppen met werken. Het lampje zal uit gaan wanneer u 

voldoende water toevoegt aan de watertank, het apparaat zal dan automatisch herstarten.  

Voor de beste resultaten en eenvoudig gebruik:  

 

• Leeg de ijsblokjeslade wanneer de ―ICE FULLǁ indicator aan is, anders zullen de ijsblokjes 

langzaam smelten en het ijsmaak-proces vertragen.  

• Vul water NIET hoger dan de ―FULLǁ niveaumarkering (ong. 2 liter), omdat het water dan zal 

overlopen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          
 

 

 


