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ALVORENS IN GEBRUIK TE NEMEN

Lees de gebruiksaanwijzing door alvorens het toestel de eerste keer in gebruik te 
nemen. De gebruiksaanwijzing geeft belangrijke informatie.

1. Het juiste gebruik en goed onderhoud zorgen voor de beste prestatie. 
Controleer na het verwijderen van de verpakking of het apparaat onbeschadigd is.  
Laat het apparaat na ontvangst gedurende 12 uur staan. 
Behandel het apparaat met zorg. Het systeem bevat milieuvriendelijk maar wel brandbaar 
koelmiddel. 
Mocht er sprake zijn van enige lekkage van het systeem, zorg dan voor voldoende ventilatie.  
Ook de ruimte waarin het apparaat wordt geplaatst dient voldoende van omvang te zijn. 
Sluit het apparaat niet aan bij enige twijfel over mogelijke schade of enig defect. Raadpleeg 
dan de leverancier.

2. Let er op dat bij het vervoer het apparaat niet schuiner komt dan 45 graden. Zet het apparaat 
niet op de kop als er bijvoorbeeld een probleem met de compressormotor of het koelsys-
teem zou zijn.

3. De aansluiting dient te geschieden op een goed geaard stopcontact. Aansluiting 220V-50Hz. 
Let er op dat de aansluitkabel niet beschadigd is.

4. De ventilatieopeningen van het apparaat dienen altijd open te zijn. Het afdekken van deze 
openingen leidt tot een hoger energieverbruik en tot mogelijke schade.

5. Alvorens het apparaat schoon te maken of ander onderhoud uit te voeren is het noodzakelijk 
de stekker uit het stopcontact te nemen.

6. Pas op met het aanraken van diepgevroren producten met de blote hand.

7. Het apparaat mag niet door kinderen worden bediend. Bediening uitsluitend door daartoe 
aangewezen personen.

8. De thermostaat van het apparaat is bij de fabricage op standaardwaarden ingesteld welke 
geen wijziging behoeven. Het verdient dan ook aanbeveling deze fabriekswaarden niet te 
wijzigen.
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DE PLAATS VAN DE MACHINE
1. Het apparaat dient in een koele droge ruimte te worden geplaatst, niet in direct zonlicht of 

naast een verwarming en met voldoende luchtcirculatie. Zorg voor een horizontale vlakke 
vloer met ongeveer 150 mm. ruimte aan alle zijden zodat er voldoende ventilatie is.

2. Let er op dat de omgevingstemperatuur tenminste 10ºC bedraagt;  
daaronder treden functiestoringen op.

3. Een goed geaard stopcontact en een drinkwater aansluiting dienen in de nabijheid en goed 
bereikbaar te zijn.

4. Stel het apparaat waterpas met gebruikmaking van de stelpootjes.

5. Sluit de waterafvoerslang aan op de achterzijde van het apparaat in een vaste afvoer resp. 
in een wateropvangbak met voldoende capaciteit. Deze bak dient dan regelmatig te worden 
geledigd.

6. Schroef de wateraanvoerslang op de drinkwaterkraan en de andere zijde op de aanvoer aan 
de achterzijde van het apparaat. Gebruik afdichtringen.

ONDERDELEN

1. Frontpaneel schakelaar
2. Bedieningspaneel
3. Frontpaneel
4. Klep
5. Rooster
6. IJsopslag

7. Sensor: vol
8. Aansluitkabel
9. Wateraansluiting
10. Waterafvoeraansluiting
11. Stelpootje
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IN GEBRUIKNAME

Bedieningspaneel

ICE
FULL

FAULTRUN WATER
LOW

schakelaar

Als het apparaat voor de eerste keer wordt gebruikt of weer wordt gebruikt na een lange 
periode van stilstand, dienen de eerste twee ladingen ijsblokjes te worden afgevoerd.
Eventuele verontreiniging is dan verdwenen.

1. Sluit het apparaat aan op een goed geaard stopcontact

2. Druk de schakelaar op aan (I). Het lampje van de schakelaar brandt en de werking begint. 
Gedurende de eerste 5 minuten vindt er een controle van de machine plaats, daarna begint 
het maken van de ijsklontjes.

3. Zodra de opvangbak voor ijsklontjes vol is gaat het lampje “ice full” op het bedieningspanel 
branden en stopt het apparaat automatisch met de werking. De aanmaak van ijsblokjes be-
gint weer als de ijsblokjes zijn verwijderd.

4. Als er onvoldoende watertoevoer is gaat het “water low” lampje branden en stopt het ap-
paraat automatisch met werken.

5. Als er iets fout gaat het “fault” lampje branden en stopt de aanmaak van ijsklontjes. Schakel 
het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact indien het apparaat niet wordt ge-
bruikt.

6. Schakel het apparaat niet direct weer aan als het automatisch is gestopt met de werking bij 
één van de genoemde meldingen of bij stroomuitval. Wacht in een dergelijk geval altijd ten-
minste 5 minuten alvorens het apparaat weer in te schakelen. Daardoor wordt schade aan 
het vries- systeem vermeden.

7. Als gedurende langere tijd het apparaat niet wordt gebruikt, laat er dan het water via de 
afvoerschroef aan de achterzijde uitlopen. Maak het toestel binnen droog met een zachte 
doek.

REINIGING EN ONDERHOUD
1. Zet het apparaat altijd uit en neem de stekker uit het stopcontact.

2. Trek de stekker niet aan de kabel uit het stopcontact maar houd de stekker vast. Gebruik 
geen schoonmaakmiddelen maar uitsluitend lauwwarm water.

3. Maak het toestel met een vochtige zachte doek schoon.

4. Controleer regelmatig de diverse aansluitingen voor aan-en afvoerwater op eventuele 
 lekkage. Als gedurende langere tijd het apparaat niet wordt gebruikt, laat er dan het water 
via de afvoerschroef aan de achterzijde uitlopen. Maak het toestel binnen droog met een 
zachte doek.
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EVENTUELE PROBLEMEN OPLOSSEN
Ga de volgende punten na alvorens een servicemonteur in te schakelen.  
Let op: alleen een servicemonteur mag het apparaat openen en repareren, anders vervalt 
elke aanspraak op garantie.
Het lampje ‘run’ gaat pas branden als het apparaat daadwerkelijk werkt en de 
compressormotor draait.

De verschillende indicatielampjes melden een eventuele storing.
1. Als het apparaat niet werkt en lampjes branden niet, ga dan na of er wel stroom op het 

 stopcontact staat.

2. Als alleen het lampje van de schakelaar brandt en het apparaat werkt niet kan het 
 besturingspaneel defect zijn; dat dient dan te worden vervangen.

3. Als het lampje ‘ice full’ brandt maar het apparaat werkt niet, dan is de ijsbak vol of is de 
omgevingstemperatuur te laag (onder 100C). Maak dan de ijsbak leeg of zorg voor een wat 
warmere omgevingstemperatuur.’

4. Als het watercontrole lampje brandt dient gecontroleerd te worden of de kraan voldoende 
open staat en of de verdere wateraanvoer in orde is. Als dat het geval is,. start dan de 
 machine opnieuw op.

5. Als de compressor niet werkt kan het zijn dat het apparaat geen water krijgt of dat er teveel 
ijsblokjes in de bak aanwezig zijn.

6. Als de compressor wel functioneert maar er geen ijsblokjes worden gemaakt kan er een 
 blokkering of lekkage in het systeem zijn. Controleer de werking van de ventilator.  
Neem contact op met de servicedienst.

7. Als de ijsblokjes moeilijk of niet willen vallen kan de omgevings- of watertemperatuur te laag 
zijn. Controleer dit.  
Er kan ook een technisch defect zijn; neem dan contact op met de servicedienst.

CIRCUIT DIAGRAM
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READ ALL SAFETY INFORMATION BEFORE USING

Many advantages of the ice maker are available, such as ice making quickly,  
great ice making capacity, nice ice shape and ice dropping quickly.  
Water inlet - water filling - ice making - water releasing and ice dropping,  
all these processes are automatically controlled for ice making continuously.  
In case of water shortage or ice full in cabinet, the indicator on the operation 
board will light on accordingly and the ice maker will stop operation automatically. 
The ice storage cabinet is PU foamed, so it is insulated well and it could prevent 
the ice from melting.

NOTES BEFORE OPERATION

8. The incline angle of the cabinet could not be over 45° during transportation. Don’t make ice 
maker upside-down in case the compressor or refrigerating system troubles occur.

9. When use for the first time or when restart after long period of unused, the ice made for the 
first two times is not edible, it is the self-cleaning process of the ice making system.

10. The ice maker should be placed on horizontal and structurally sound ground and away from 
heat source and corrosive gas. At least about 150 mm room should be left around the ice 
maker to ensure the fine ventilation.

11. Please adjust the feet when placing the ice maker somewhere, otherwise the water level will 
be effected and so do the ice shape. Before using the ice maker for the first time, you should 
wait about 12 hours after positioning it in a proper place.

12. The outlet of drainage tube should be lower than cabinet so as to drain water easily.

13. The separate three-pole outlet should be used and the grounding must be good.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
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STRUCTURE:

1. Power Switch

2. Display panel

3. Front Panel

4. Door

5. Ice Bouncing Shelf Container

6. Ice Storage

7. Ice Lever Sensor

8. Power Cord

9. Water inlet Valve

10. Drainage Tube

11. Bottom Foot

OPERATION PROCEDURES:
1. Unpack the ice maker from its carton, then remove the ice shovel, inlet/outlet tubes, and 

sealing washers, from the container in the icemaker where they are packed for transit.

2. Position the ice maker on a well ventilated place, leaving at least a 150 mm gap between the 
ice maker and the walls/ceiling etc. The icemaker must be level, and situated away from any 
heat source.

3. Attach one end of the Ø12mm flexible plastic corrugated pipe to the water outlet on back 
of machine. The ether end of the pipe should be inserted into a plumbed in stand waste 
pipe, or a suitable container tor the collection of the waste water.

4. Connect the 3/4” water inlet hose, supplied with the ice maker, to a drinking water supply 
and then connect the ether end to the water inlet on the back of the machine. When con-
necting this hose, use the sealing washers supplied with the ice maker to eliminate the risk of 
a water leak. The water pressure must be a minimum of 1 Kg/cm2 or 14.7psi and a maximum 
of 8 kg/cm2 or 117 psi.

5. Plug the power lead in to the supply socket, then press the green on/off switch on the ice 
maker to start it, the green “run” light will be lit. The ice maker will start to operate.
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6. The operation of the ice maker is completely automatic unit the ice is removed from the con-
tainer. Water supply-ice making-ice transfer-ice storage.

7. If the storage container is full with ice, the “ice full” indicator on the display panel will light, 
and the ice maker will stop automatically. Remove the ice from the storage container, wait 
for five minutes, then restart the ice maker.

8. Should the water supply be restricted or fail, the “water low” light will be lit. The ice maker 
will stop automatically. When the water supply is restored, wait for at least five minutes then 
re-start the ice maker.

MAINTENANCE
1. If the compressor stops for any reasons like water shortage, too much ice, power off, etc., 

Don’t restart it right away. You can restart it 5 minutes later to protect compressor.

2. Check regularly the connectors of the water inlet and outlet tubes and drain the little surplus 
water that may occur.

3. If the ice maker will be unused for long periods of time, please screw off the plastic drainage 
connector screw on the back of the ice maker so as to drain the surplus water in the water 
groove. Then screw it on. Wipe the inner liner of the ice storage container with a clean rag.

4. When plugging or unplugging, the plug should be held by hand and the wires should not be 
dragged heavily.

5. Please clean the ice maker and its water supply system for one time every month. The ice 
maker should be unplugged before cleaning.

TECHNICAL SPECIFICATION
(tested under the conditions of ambient temperature 15°C and tap water temperature 10°C)

Model Ice Making Capacity - 24 hours Climate Electrical Class Power Input
(W)

Dimension
LxDxH (mm)

*905.625  26 Kgs N I 220 420x528x655

The specifications are subject to be changed without notice.  
Please check the nameplate for sure.
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TROUBLE AND SHOOTING
(for reference of users and technicians)

Disconnect Ice Maker from power before carrying out any of these checks.

TROUBLE CAUSE REMEDY

The Ice marker does not work

1. The voltage is out of the 
 limilation

2. The ambient temperature 
is lower than 10°C.

1. Stop the ice maker and  restart it 
until the voltage is normal

2. Try again when the ambient 
 temperature higher than 10°C

Water shortage indicator lights 
on.

1. Water shortage from the 
 water supply system. 

2. Water valve damaged
3. Tap water preesure too 

low.

1. Check the water supply.  
If it is OK, restart the maker. 

2. Check the water valve.
3. Be sure the tap water  pressure is 

higher than 1 kg/cm2

Compressor doesn’t work 1. Watershortage. 
2. Ice full.

1. Check the water supply  system 
(water valve and  water supply 
tube).

2. Take out some ice.

Compressor works,  
but no ice is made

1. Refrigerant leakage.
2. The refrigerating system 

is blocked

1. Recharge the refrigerant and 
check the leakage again.

2. Charging N2!0 check whether The 
system is blocked and  replace the 
dryer-filter.

3. Replace the solenoid valve
4. Check whether the fan is running.

It is difficult for ice dropping or 
ice cannot be dropped.

1. Water temperature or 
 ambient temperature is  
too low.

2. The solenoid valve is 
 damaged.

1. Check whether the  ambient 
 temperature is too low.  
(Lower than 10°C) or  water 
 temperature is to a low   
(lower than 7°C)

2. Replace the solenoid valve.

Trouble indicator lights on. 1. The water box does not 
tilt.

1. Unplug the power, check the 
 tiling motor and relative  system. 
3-5 minutes later  restart the 
 machine.
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CIRCUIT DIAGRAM


