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De figuren in deze handleiding zijn van algemene aard en kunnen daarom, voor wat betreft 
bepaalde onderdelen, verschillen van het door u gekochte model. 
 
De Fabrikant heeft geen verantwoordelijkheid voor eventuele onnauwkeurigheden in deze 
handleiding voor reiniging en ontsmetting, die te wijten zijn aan druk- of schrijffouten. De 
Fabrikant behoudt zich het recht voor wijzigingen aan zijn producten aan te brengen, die hij,  
ook in het belang van de klant, nodig of zinvol acht zonder de belangrijke functionele 
eigenschappen en veiligheidsvoorzieningen te benadelen. 



1  AANBEVELINGEN 
Deze handleiding voor reiniging en ontsmetting maakt deel uit van de automatische ijsblokjesmaker (in 
deze handleiding ook wel eenvoudigweg apparaat genoemd) en moet bewaard worden voor iedere 
mogelijke raadpleging in de toekomst. 
Als het apparaat verkocht wordt of hoe dan ook afgestaan wordt aan een andere persoon, dan moet 
deze handleiding aan de nieuwe gebruiker afgeleverd worden opdat deze op de hoogte gesteld kan 
worden van de werking en bijbehorende waarschuwingen. 
 
Deze handleiding voor schoonmaak en ontsmetting dient niet ter vervanging van de algemene 
handleiding die samen met de ijsblokjesmaker werd geleverd, die het exclusieve referentiepunt is voor 
alle onderwerpen die niet in deze handleiding behandeld worden; in het bijzonder wordt naar de 
algemene handleiding verwezen voor de startprocedure, de aansluiting van het toestel op het 
elektriciteitsnet en op de waterleiding en voor de schoonmaak van die onderdelen die niet expliciet 
behandeld worden in deze handleiding voor schoonmaak en ontsmetting. 
 
De frequentie van de schoonmaak- en ontsmettingscycli is afhankelijk van: 
• de temperatuur en condities van de omgeving 
• de watertemperatuur en -kwaliteit (hardheid, aanwezigheid van zanddeeltjes, enz.) 
• de hoeveelheid geproduceerd ijs, m.a.w. de werktijd van de ijsblokjesmaker 
• perioden dat de ijsblokjesmaker niet gebruikt wordt 
 
VOOR EEN CORRECTE SCHOONMAAK EN ONTSMETTING VAN DE IJSBLOKJESMAKER MOET U 
DE HANDELINGEN DIE VERMELD STAAN IN DEZE HANDLEIDING MINSTENS EENMAAL PER 
MAAND UITVOEREN. 
 

  ‼   OPGELET: 
• de handelingen die in de handleiding beschreven staan mogen uitsluitend uitgevoerd worden door 

professioneel gekwalificeerd en bevoegd personeel 
• de ijsblokjesmaker moet geïnstalleerd worden in een omgeving die vanuit een hygiënisch standpunt 

schoon is. Vermijd derhalve kelders of opbergruimtes: indien de hygiënische normen niet 
gerespecteerd worden zal dit de vorming en groei van bacteriën in het apparaat bevorderen 

• bij uw verkoper kan u een speciaal voor dit apparaat bestemd kit voor schoonmaak en ontsmetting 
verkrijgen  

• gebruik geen bijtende stoffen om kalkresten te verwijderen uit het toestel: hierdoor vervalt de garantie 
en kan u ernstige schade berokkenen aan de materialen en onderdelen van het toestel 

• bij het uitvoeren van handelingen die te maken hebben met de manipulatie van delen in plaatijzer 
moet u geschikte handschoenen dragen om te vermijden dat u zich snijdt 

• voor alle schoonmaak- en ontsmettingscycli moet u geschikte handschoenen dragen om uw huid te 
beschermen tegen de gebruikte stoffen 

• tijdens de schoonmaak- en ontsmettingscycli moeten de ogen beschermd worden tegen spatten van 
het gebruikte product met een geschikte bril  

• giet geen water of andere vloeistoffen op de bekabeling en de voedingskabel 
 

2  SCHOONMAAK 
1. wacht totdat alle ijsblokjes uit het toestel gevallen zijn, schakel het toestel uit, koppel het los van 

het elektriciteitsnet en open het luikje 
2. verwijder het aanwezige ijs volledig uit de bak 
3. verwijder het symbolenpaneel (1 op Fig. 1), de ijsblokjesbaan (2 op Fig. 1) en haal de overloopbuis 

(3 op Fig. 1) er af om het water in het reservoir te laten weglopen  
4. plaats de overloopbuis terug en vul het reservoir met een 25% oplossing van water en witte azijn. 

Raadpleeg de tabel voor de hoeveelheid oplossing die nodig is in functie van de dagelijkse behoefte 
aan ijs (Fig. 2) 

5. plaats de ijsblokjesbaan terug en het symbolenpaneel 
6. sluit het luikje en laat het toestel vijf maal werken gedurende één minuut, met telkens een rustpauze 

van vijf minuten ertussen 
 
 
 
 



  ‼   OPGELET: Tijdens de schoonmaakcycli moet de pomp werken (controleer of het water 
wordt gespoten). Zoniet moet u onmiddellijk de stelschroef van de timer in wijzerzin draaien, 
totdat de aanwijzer op de pen uit de zone DEFROST komt te liggen.  
De timer is toegankelijk door de schroeven op het voorpaneel los te draaien met een schroevendraaier 
met kruiskop, het voorpaneel naar boven toe weg te schuiven. De timer kan ingesteld worden met een 
schroevendraaier met platte kop (Fig. 3). 

 
7. stop het toestel en koppel het los van het elektriciteits- en waternet  
8. demonteer de top van het toestel door de achterkant op te heffen en het uit de voorste haken te 

schuiven (Fig. 4). OPM.: op enkele modellen werd de top bevestigd aan het voorpaneel van het 
toestel met een schroef die eerst verwijderd moet worden alvorens de top op te heffen en 
teruggeplaatst moet worden na de schoonmaak en ontsmetting 

9. demonteer het achterpaneel door de bevestigingsschroeven los te draaien en het paneel op te 
heffen (Fig. 5)   

10. verwijder het verdamperdeksel (Fig. 6) en maak de bovenkant van de verdamper, het reservoir, het 
verdamperdeksel en het luikje schoon met een water- en azijnoplossing 

11. verwijder afzettingen uit de verdamper en op het verdamperdeksel met behulp van een zachte 
borstel en een spons die niet schuurt 

12. giet voldoende fris water in de verdamper en laat met behulp van de borstel de losgemaakte 
afzettingen wegvloeien in het onderliggende reservoir, maar let op dat de openingen op de bodem 
van de verdamper niet verstopt geraken. 
Tijdens de schoonmaak van de verdamper moet u opletten dat: 
• de koelelementen niet gebogen worden 
• de watertoevoerbuizen niet uitgetrokken worden 
• de thermostaat van de verdamper niet verwijderd wordt 

13. open het pompreservoir gelegen op de achterkant van het toestel door de schroeven los te draaien 
met een schroevendraaier met kruiskop (Fig. 7)  

14. maak de bekabeling van de pomp los (Fig. 8) 
15. hef de pompeenheid op maar let op dat de elektrische aansluitingen niet beschadigd worden (Fig. 9) 
16. maak de toevoerbuis van de sproeierbaan (6) los van de pomp en verwijder hem uit de opening 

(Fig. 10) 
17. verwijder (Fig. 1) de volgende onderdelen en maak ze schoon met een gewoon afwasmiddel: 

• het symbolenpaneel (1) 
• de ijsblokjesbaan (2) 
• de overloopbuis (3) 
• de sproeierbaan (4): verwijder ook de dopjes op de zijkant (5) 
• de toevoerbuis van de sproeierbaan (6) 
• de pompfilters (7) 

18. maak met hetzelfde afwasmiddel de volgende onderdelen schoon: 
• het verdamperdeksel (Fig. 6) 
• het binnenreservoir  
• het pompreservoir 
• het ondergedompelde deel van de pomp en onderste deel van het deksel van het pompreservoir 

(8 op Fig. 10) 
• de bak 
• het luikje 

19. spoel de pas afgewassen delen goed af met veel koud water  
20. spoel en monteer (Fig. 1): 

• de pompfilters (7) 
• de toevoerbuis van de sproeierbaan (6) 
• de sproeierbaan (4), nadat de doppen op de zijkant werden teruggeplaatst (5) 
• de overloopbuis (3) 
• het verdamperdeksel (Fig. 6) 

21. maak de toevoerbuis van de sproeierbaan (6 op Fig. 10) vast op de pomp en monteer de 
pompeenheid terug door hem te bevestigen met de schroeven 

22. voer de ontsmetting uit volgens de handelingen beschreven in het volgende hoofdstuk 
 
 



3  ONTSMETTING 
Gebruik een oplossing van 200 mg/l natriumhypochloriet in water of één van de commercieel 
verkrijgbare oplossingen voor ontsmetting van zuigflessen. In dit geval moet u controleren dat het 
ontsmettingsproduct: 
• geautoriseerd werd door het Ministerie van Volksgezondheid 
• bruikbaar is voor machines uit de voedingssector 
• niet schadelijk is voor de materialen en onderdelen van dit toestel 
 
Voor de gebruiksmodaliteiten en de concentraties moet u zich houden aan de voorschriften op de 
verpakking, aanbevolen door de fabrikant. Wij raden aan de oplossing te gebruiken bij een temperatuur 
van 25°C. 
 
1. vul het reservoir met de ontsmettende oplossing. Raadpleeg de tabel voor de hoeveelheid oplossing 

die nodig is, in functie van de dagelijkse ijsproductie (Fig. 2) 
2. monteer de ijsblokjesbaan (2 op Fig. 1) en het symbolenpaneel (1 op Fig. 1) terug  
 

  ‼   Alvorens het toestel aan te sluiten op het elektriciteitsnet moet u controleren dat alle 
elektrische kabels perfect droog zijn. 
 
3. laat de ijsblokjesmaker vijfmaal werken gedurende één minuut, met telkens een rustpauze van vijf 

minuten ertussen  
 

  ‼   OPGELET: Tijdens de ontsmettingscycli moet de pomp werken (controleer of het water 
wordt gespoten). Zoniet moet u onmiddellijk de stelschroef van de timer in wijzerzin draaien, 
totdat de aanwijzer op de pen uit de zone DEFROST komt te liggen 
De timer is toegankelijk door de schroeven op het voorpaneel los te draaien met een schroevendraaier 
met kruiskop, het voorpaneel naar boven toe weg te schuiven. De timer kan ingesteld worden met een 
schroevendraaier met platte kop (Fig. 3). 
 
4. stop het toestel en koppel het los van het elektriciteits- en waternet 
5. verwijder het verdamperdeksel (Fig. 6) 
6. giet de ontsmettende oplossing op de bovenkant van de verdamper en spreidt het uit met een 

borstel. Spoel dan grondig af met koud water 
7. open het pompreservoir gelegen op de achterkant van het toestel door de schroeven los te draaien 

met een schroevendraaier met kruiskop (Fig. 7) 
8. hef de pompeenheid op maar let op dat de elektrische aansluitingen niet beschadigd worden (Fig. 9)  
9. maak de toevoerbuis van de sproeierbaan los van de pomp en verwijder hem uit de opening (Fig. 10) 
10. demonteer (Fig. 1) de volgende onderdelen en dompel ze gedurende 30 minuten in een 

ontsmettende oplossing: 
• het symbolenpaneel (1)  
• de ijsblokjesbaan (2) 
• de overloopbuis (3) 
• de sproeierbaan (4) met doppen op de zijkant (5), nadat u ze uit de sproeierbaan verwijderd heeft 
• de toevoerbuis van de sproeierbaan (6) 
• de pompfilters (7)  
• de verdamperdeksel (Fig. 6) 

11. breng de ontsmettende oplossing met een spons en borstel op de wanden van de bak en op het 
luikje, op de wanden van het pompreservoir, op het ondergedompelde deel van de pomp en op de 
onderkant van het deksel van het pompreservoir (8 op Fig. 10) 

12. spoel met veel koud water de in het vorige puntje vermelde delen  
13. spoel de ijsblokjesbaan, het verdamperdeksel, de sproeierbaan en de bijbehorende dopjes op de 

zijkant, het symbolenpaneel, de overloopbuis, de pompfilters en de aanvoerbuis van de 
sproeierbaan grondig met een waterspuit 

14. spoel het pompreservoir grondig met veel koud water onder druk 
15. monteer de pompeenheid terug door de schroeven vast te draaien 
16. bevestig de bekabeling van de pomp 
17. monteer de voorheen gedemonteerde onderdelen terug 
18. plaats het achterpaneel en de top terug en bevestig hem aan het achterpaneel met de schroef 



De ijsblokjesmaker kan nu terug aangeschakeld worden volgens de aanwijzingen in de algemene 
handleiding. 
 

  ‼   OPGELET:  
Alle ijsblokjes die gevormd worden tijdens de eerste vijf cycli die volgen op een schoonmaak- en 
ontsmettingsbeurt moeten worden weggegooid. 
 
 
HIER VOLGEN EEN AANTAL BIJKOMENDE HANDELINGEN DIE NODIG ZIJN 
VOOR SPECIALE MODELLEN: 
 

4  IJSBLOKJESMAKER MET AFWERKINGEN IN ABS (Fig. 11)  
Ga als volgt te werk om toegang te krijgen tot het binnenreservoir, de verdamper en de stelschroef van 
de timer: 
• verwijder de afscherming op de schroeven 
• verwijder de schroeven met een schroevendraaier met kruiskop 
• open het voorste luikje en schuif het meubel in ABS er uit 
 

5  IJSBLOKJESMAKER MET PRODUCTIE GROTER DAN 21 kg/24h 
Voer de handelingen voor schoonmaak en ontsmetting uit zoals beschreven in hoofdstukken 2 en 3. 
Ga als volgt te werk om toegang te krijgen tot de pompfilter (Fig. 12): 
• verwijder het symbolenpaneel (1), de ijsblokjesbaan (2) en verwijder de overloopbuis (3) om het water 

in het reservoir te laten afvloeien 
• koppel de pompaansluitbuizen (10) en sproeierbaan (11) los 
• draai de moer met schroefdraad los (9) 
 
Ga als volgt te werk om toegang te verkrijgen tot de pompzijde van het binnenreservoir: 
• verwijder het achterpaneel door de schroeven los te draaien en schuif het naar boven toe er uit  
 (Fig. 13) 
• verwijder de pompaansluitbuis (10 op Fig. 12) 
• koppel de bekabeling van de pomp (12 op Fig. 14) los en verwijder de pompeenheid gelegen op de 

rechterkant van de verdamper door hem uit de zitting te heffen, maar let op dat de elektrische 
aansluitingen niet beschadigd worden 

• breng de waterazijnoplossing en ontsmettende oplossing met een spons op de wanden van de 
pompbak, maar let op dat de elektrische onderdelen niet beschadigd worden 

• na de schoonmaak en ontsmetting van het reservoir moet u de pomp terug monteren maar opletten 
dat de aansluitbuis van de sproeierbaan (11 op Fig. 12), de pompaansluitbuis (10 op Fig. 12) correct 
geblokkeerd zit en de bekabeling van de pomp (12 op Fig. 14) opnieuw vastzetten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




