
 

 

 

 

Handleiding ijsblokjesmachine klein 
 

          
Apparaat altijd rechtop vervoeren en NOOIT leeg kiepen of schuinhouden!! 

Indien dit toch gebeurd is, dient het apparaat 3 uur stil te staan alvorens in gebruik 

te nemen!! 
        

          Stel het apparaat zodanig op dat rondom minimaal 20 cm vrije ruimte is voor  

aan- en afvoer lucht. 
                 Het apparaat dient gevult te worden met (bij voorkeur gekookt) water, ca 2,5 ltr. 

Dit doet men door de grote bovenklep te openen en het ijsklont-opvangbakje  

uit te nemen, hieronder vult u het water en plaatst u het bakje weer terug. 
 

          Het apparaat aansluiten op het stopcontact 220 volt. 
   Druk op de START knop op het bedieningspaneel. 
   Na ca. 10 minuten zullen de eerste 12 klontjes vallen. 
   

          Met de SELECT toets kunt u kleine (S), middel (M) of grote (L) klontjes kiezen. 

          Indien u de produktie van klontjes wilt stoppen, drukt u op de STOP toets. 

Indien de ijsvoorraadbak vol is geraakt (ledje ICE FULL), zal de produktie  

automatisch tijdelijk stoppen, wanneer u de ijsvoorraad wegneemt, zal deze ook  

weer automatisch gestart worden.  
     

          Wanneer het ledje FILL WATER brandt, dient u water aan te vullen in de 

bovengenoemde opening. 
      

          Na gebruik zet u het apparaat uit door op STOP te drukken en daarna de stekker 

uit het stopcontact te halen. Als laatste dient u het apparaat leeg te maken door 

alle resterende ijsklonten te verwijderen én het resterende water eruit te laten 

lopen. Dit doet men door het dopje aan de acterzijde los te draaien en  
 voorzichtig het rubber stopje te verwijderen. Na deze aktie rubbertje én dopje  

terugplaatsen!!  
        

          
          Waarom gekookt water? 

      Door het gebruik van gekookt water krijgt u mooiere en heldere ijsklonten 

en is de afzetting van kalk in het apparaat aanzienlijk minder. 
  

Wij hopen dat u de moeite wilt nemen gekookt water te gebruiken, waarvoor 

onze hartelijke dank! 
       



 


