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De ijsblokjesmaker is geïntegreerd in de vriesruimte van de 
koel-vriescombinatie. Om te kunnen functioneren, heeft hij een 
vaste wateraansluiting nodig. De volgende informatie is enkel van 
toepassing op de ijsblokjesmaker en op de wateraansluiting aan 
het magneetventiel. Instructies en informatie die het volledige 
apparaat betreffen, vindt u in de bijgevoegde gebruiksaanwijzing 
van de koel-vriescombinatie.

De vloer op de standplaats moet waterpas en effen zijn. Gelieve 
oneffenheden met behulp van de bijgevoegde gaffelsleutel via 
de stelpootjes te compenseren. De koel-vriescombinatie moet 
waterpas staan!

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
• De wateraansluiting mag niet worden uitgevoerd als de 

koel-vriescombinatie elektrisch is aangesloten.

• Enkel speciaal daarvoor opgeleid vakpersoneel mag de 
aansluiting aan het watervoorzieningsnet uitvoeren.

• De waterkwaliteit moet voldoen aan de drinkwatervoorschriften 
van het land waarin het apparaat wordt gebruikt.

• De ijsblokjesmaker dient uitsluitend voor de productie van 
ijsblokjes voor privé-huishoudens en er mag enkel daarvoor 
geschikt water worden gebruikt.

• Alle herstelwerken of ingrepen aan de ijsblokjesmaker mogen 
enkel door de technische dienst of door speciaal daarvoor 
opgeleid vakpersoneel worden uitgevoerd.

• De eerste drie keer dat u van de ijsblokjesmaker gebruik 
maakt, mogen de ijsblokjes niet worden geconsumeerd of 
gebruikt. Dit geldt zowel voor de allereerste keer dat u het 
apparaat gebruikt als voor gebruik na een langere pauze. 
Op die manier wordt gegarandeerd dat de waterleiding 
doorgespoeld is.

• De producent is niet aansprakelijk voor schade die veroor-
zaakt werd door een foutieve wateraansluiting.

Leidraad voor het vakpersoneel
Aansluiting aan de waterleiding
Neem voor u met de aansluiting begint de eerste drie punten van 
de veiligheidsinstructies en waarschuwingen in acht.

De waterdruk moet tussen 1,5 en 6 bar liggen. De watertoevoer 
naar het apparaat moet via een koudwaterleiding gebeuren die de 
werkdruk standhoudt en die voldoet aan de hygiënevoorschriften. 
Gebruik daarvoor de bijgeleverde rvs slang (lengte 1,5 m).

Een verlengslang van 1,5 m of 3 m is bij de technische dienst 
verkrijgbaar. Deze moet door een vakman worden gemon-
teerd.

Tussen de slangleiding en de lei-
dingwateraansluiting moet er een 
afsluitkraan voorzien zijn om indien 
nodig de watertoevoer te kunnen 
onderbreken.

Voor het eerste gebruik moet de verantwoordelijke vakman 
de waterleiding ontluchten!

1. Draai de afsluitkraan van de watertoevoer open en 
controleer of het volledige watersysteem dicht is. 

2. Steek de stekker van de koel-vriescombinatie in het 
stopcontact.

3. Verschuif de koel-vriescombinatie naar de gekozen standplaats. 
Let erop dat de waterleiding niet beschadigd wordt of in-
knikt.

Alle apparaten en voorzieningen die voor de toevoer van water 
naar het apparaat worden gebruikt, moeten voldoen aan de 
geldige voorschriften van het betreffende land!

Het gebogen stuk van de rvs slang 
wordt aan het magneetventiel aan-
gesloten. Het magneetventiel bevindt 
zich onderaan aan de achterkant van 
de koel-vriescombinatie. De aan-
sluitafmeting van het magneetventiel 
bedraagt R 3/4.

Leidraad voor het vakpersoneel
Positie van de wateraansluiting

Positie van de wateraansluiting bij gebruik van 
een slang met een lengte van 1,5 m. Deze slang 
wordt standaard met het apparaat meegele-
verd.

Positie van de wateraansluiting bij gebruik van een slang met 
een lengte van 3 m. Deze slang is bij de technische dienst 
verkrijgbaar.

Het rechte stuk van de bijgevoegde 
rvs slang wordt aan de afsluitkraan 
aangesloten. In het aansluitingsstuk 
bevindt zich een opvangzeef met 
dichting.
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Ingebruiknemen
De ijsblokjesmaker werkt enkel als de koel-vriescombinatie elek-
trisch is aangesloten. Er worden enkel ijsblokjes geproduceerd 
als het vriesgedeelte is ingeschakeld.
De ijsblokjesmaker bevindt zich in de bovenste, linker lade in het 
vriesgedeelte van de koel-vriescombinatie. U herkent deze lade 
aan het opschrift "IceMaker”.

Inschakelen:
• Lade uit het apparaat 

trekken.
• Op de "ON/OFF”-toets 

drukken zodat het bij-
horende controlelampje 
oplicht.

• Lade sluiten.

Tip: De ijsblokjesma-
ker kan enkel ijsblokjes 
produceren als de lade 
volledig gesloten is.

Uitschakelen:
Als u geen ijsblokjes meer nodig heeft, kunt u de ijsblokjesmaker 
onafhankelijk van het vriesgedeelte uitschakelen.
• Ca. 1 seconde op de "ON/OFF”-toets drukken zodat het bijho-

rende controlelampje uitgaat.

Tip: Als de ijsblokjesmaker is uitgeschakeld, kunt u de lege 
"IceMaker”-lade ook gebruiken om levensmiddelen in te 
vriezen en te bewaren.

IJsblokjes produceren
Na het ingebruiknemen kan het tot 24 uren duren vooraleer het 
eerste ijsblokje wordt gemaakt.

Let erop dat de ijsblokjes van de eerste drie keer niet gebruikt 
of geconsumeerd mogen worden.

De productiehoeveelheid van de ijsblokjes hangt af van de binnen-
temperatuur in het vriesgedeelte. Hoe lager de temperatuur, hoe 
meer ijsblokjes er binnen een bepaalde tijd worden gemaakt.

De ijsblokjes vallen uit de ijsblokjesmaker in de lade. Vanaf een 
bepaalde vulhoogte wordt de ijsblokjesproductie automatisch 
uitgeschakeld.

Als u een grotere hoeveelheid ijsblokjes nodig heeft, kunt u de 
volle "IceMaker”-lade verwisselen met de lade er rechts naast. 
Als u de lade dan sluit, begint de ijsblokjesmaker onmiddellijk 
weer met de ijsblokjesproductie. 

IJsblokjeshouder schoonmaken
De ijsblokjeshouder kan gereinigd worden. 
Volg deze werkprocedure:

• De ijsblokjesmaker moet ingeschakeld zijn.
• Nog verblijvende ijsblokjes uit de lade verwijderen.
• 10 seconden op de "ON/OFF”-toets drukken. (Na 1 seconde 

schakelt de ijsblokjesmaker uit - de LED gaat uit).
• Als u 10 seconden lang onon-

derbroken op de "ON/OFF”-
toets drukt, begint de LED 
60 seconden te knippe-
ren.

• Binnen deze 60 seconden 
kunt u de lade in het ap-
paraat schuiven. Daarna 
draait de ijsblokjeshouder zich 
naar een schuine positie.

• Lade uit het apparaat nemen - u kunt 
de ijsblokjeshouder poetsen. Gebruik daarvoor het best warm 
water met een beetje afwasmiddel.

• Op de "ON/OFF”-toets drukken en de lade sluiten. De ijsblok-
jesmaker begint dan onmiddellijk weer met de productie van 
ijsblokjes.

Poets de ijsblokjeshouder eveneens als de ijsblokjesmaker wordt 
uitgeschakeld. Dit zorgt ervoor dat er geen water of ijs in de ijs-
blokjeshouder achterblijft.

Storingen
Als er een storing optreedt, controleer dan of er een bedienings-
fout is gebeurd.

De volgende storingen kunt u zelf verhelpen:

• De ijsblokjesmaker kan niet worden ingeschakeld:
– Is de koel-vriescombinatie elektrisch aangesloten?

• Het apparaat produceert geen ijsblokjes:
– Is de ijsblokjesmaker ingeschakeld?
– Staat de watertoevoerleiding open?
– Is de "IceMaker”-lade helemaal gesloten?

Als u de storing niet zelf kunt verhelpen of als het controlelampje 
boven de "ON/OFF”-toets knippert, wendt u dan tot de technische 
dienst. Informatie over de gegevens op het typeplaatje vindt u in 
het gedeelte "Storingen” in de gebruiksaanwijzing van de koel-
vriescombinatie. 
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