
 
 
 
 
 

     
Gebruiksaanwijzing: 4331005 IJsblokjesmachine, 44 kg, 230 V 

  
 
 

 
 
 

 
Veiligheidsvoorschriften 

- Het apparaat mag alleen worden geïnstalleerd door ter zake kundig en bevoegd personeel. 
- Let op: wees ervan overtuigd dat u minimaal 215 Watt aan vrij vermogen heeft. 

- Gebruik alleen 16 Ampère verlengkabels 3G 2,5 mm2. 
Apparaat in gebruik nemen 

1. Sluit de koud wateraanvoer en afvoer aan. 
2. Draai de koud waterkraan open. 
3. Steek de stekker in het stopcontact. 
4. Het apparaat is nu klaar voor gebruik. Na ongeveer 2,5 uur zijn de ijsblokjes gereed voor gebruik. 

Apparaat uitschakelen 
1. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. 
2. Draai de kraan van de wateraanvoer dicht. 
3. Koppel de waterslangen los. 

Storing 
Controleer bij een storing, of als het apparaat niet goed functioneert, onderstaande checklist. 

- Controleer of u voldoende vermogen heeft en of de wateraanvoer en afvoer goed is aangesloten. 
- Gebruik alleen 16 Ampère verlengkabels 3G 2,5 mm2. 
- Controleer of niet te veel apparaten gebruikmaken van dezelfde stroomgroep. 
- In het geval een aggregaat wordt gebruikt, moet deze worden aangezet vóór u de ijsblokjesmachine inschakelt. 
- Haal de stekker uit het stopcontact en koppel de koud wateraanvoer af. Sluit het apparaat opnieuw aan door de instructies 

op te volgen die hierboven staan vermeld onder ‘Apparaat in gebruik nemen’. 
Retour 

- De ijsblokjesmachine schoonmaken en compleet retourneren in bijgeleverde emballage. 
Bereikbaarheid 
Arma Verhuur Horeca is van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op nummer: 026 36 40 300.  
Voor calamiteiten en storingen kunt u ons ook buiten de genoemde tijden op dit nummer bereiken. U wordt dan automatisch 
doorgeschakeld naar onze servicedienst.  Let op: aan het gebruik van de servicedienst zijn mogelijk kosten verbonden. 

 

Technische gegevens 

Voltage:  230 
Ampère:  1 
Vermogen: 215 Watt 

CEE:  16 A, 3G 2,5 mm2 

Onderdelen           Aantal 

IJsblokjesmachine:  1 
Verhuisdeken:  1 
Gebruiksaanwijzing:  1 
 


