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Tak fordi du valgte vores automatiske isterningmaskine! For at sikre korrekte betjening af 

isterningmaskinen, bedes du læse brugervejledningen omhyggeligt før 

ibrugtagning af maskinen. Gem brugervejledningen til senere brug! 
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Introduktion 
Brug et øjeblik på at læse denne brugervejledning omhyggeligt . Korrekt 

vedligeholdelse og betjening af maskinen vil ikke give dig den bedst mulige 

ydelse. 

 
Sikkerhedstips 

• Stil altid maskinen på et fladt og stabilt underlag. 

• En kvalificeret servicetekniker/autoriseret el-installatør skal udføre installation 

og eventuelle reparationer, hvis det kræves. Fjern ikke komponenter eller 

kontrolpanelet på dette produkt. 

• Maskinen MÅ IKKE nedsænkes i vand eller andre væsker , eller bruge en 

damp/højtryksrenser til at rengøre maskinen med. 

• Maskinen MÅ IKKE overdækkes når den er i drift. 

• Maskinen MÅ IKKE stilles i nærheden af brændbare materialer, og sørg for 

at der er god ventilation. 

• Kabler MÅ IKKE lægges på tæpper eller varmeisolationer. Tildæk ikke 

kablet. Hold kablet væk fra arbejdsområdet og må ikke nedsænkes i vand. 

• Du skal altid bære, opbevare og håndtere maskinen i lodret position. 

• Du må aldrig vippe maskinen mere end 45° fra lodret position. 

• Brug KUN drikkevand/kildevand, når du laver isterninger. 

• Sørg for at vandtrykket på den tilsluttede vandforsyning er mellem 1 kg/cm til 8 

kg/cm. 

• Maskinen må kun bruges indendørs. 

• Hold alt emballage væk fra børn. Bortskaf emballagen i overensstemmelse 

med reglerne i hos lokale myndigheder. 

• Hvis strømkablet er beskadiget, skal den udskiftes af en kvalificeret 

servicetekniker/ autoriseret el-installatør for at undgå fare. 

• Den separate tre-polet stik skal anvendes, og den skal jordes. 

• Ledningens nominelle kapacitet skal være over 6A, men for IM-80  

skal den være over 10A, ledningens tværsnitsareal skal være på 0,75 mm2.  

Men for IM-80 skal den være1.0mm2 ledningen kan bestå af enkeltlag eller  

multiplicerer.      
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Opbygning 
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1 Tænd/sluk kontakt 

4 Hylde 

7 Isterningskuffen 

10 Afløbsskrue 

 

2 Displaypanelet 

5 Vandtank 

8 Strømkabel 

11 Tilslutning til vandudløb 

 

3 Vippelåge 

6 Sensor for fuld isterningskuffe 

9 Tilslutning til vandindløb 

12 Ben 
 

 

Tilbehør 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vandindløbsslange 

 

 
 
 
 
φ12 

 

 
 
 

Vandafløbsslange 

 
 
 
 
 

Tætningsskiver Isskovl 
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Kontrolpanel 
 

I 
TÆND/SLUK KNAP 

O 

 

 
DRIFT FEJL 

 

 
 

IS  
FULD 

 

 
 

VANTRYK  
LAV 

 

 

Installation 
1. Tag maskinen ud af emballagen og den beskyttende film fjernes fra alle overflader. 

2. Fjern isskovlen, vandindløbsslangen, vandafløbsslangen og tætningsskiver fra 

isterningskuffen. 

3. Anbring maskinen oven på en jævn og sikker overflade der kan bære maskinens vægt. 

4. Vælg et sted, hvor isterningmaskinen ikke udsættes for direkte sollys eller tæt på en 

direkte varmekilde, såsom en komfur, ovn eller radiator. 

5. Ved placering af isterningmaskinen, skal der være en afstand på 20 cm 

mellem maskinen og væggen eller andre objekter til ventilation. Øg denne 

afstand, hvis forhindringen er en varmekilde.  

6. Placer maskinen på en sådan måde, at strømstikket altid er tilgængeligt. 

7. Sæt maskinen tæt ved tilslutning af vandforsyningen. 

8. Hvis det er nødvendigt, kan du justere benene på isterningmaskinen så maskinen er i 

vater. Effektiviteten af isterningmaskinen kan reduceres, hvis maskinen star ujævnt. 

9. Tilslut den ene ende af vandafløbsslangen til vandudløbet på isterningmaskinens 

bagside. 

10. Tilslut den anden ende af slangen til en afløbsslange eller beholder egnet til 

opsamling af spildevand. 

11. Tilslut den ene ende af vandindløbsslangen til 3/4" slangeforskruning på vandhanen. 
Sørg for at sætte tætningsskiver i begge ender af vandindløbsslagen før du tænder for 

vandet. 

12. Tilslut den anden ende af indløbsslangen til vandindløbsstikket. 

 
Betjening 

Bemærk: Hvis du bruger isterningmaskinen for første gang (eller efter en periode 

uden aktivitet) kassere de to første partier af isterninger, dette renser de interne 

systemer i isterningmaskinen. 
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1. Tilslut maskinen til en enkelt jordet stikkontakt 

2. Tryk på tænd/sluk- kontakten til ON positionen [I]. Kontakten vil lyse og 
maskinen vil begynde at arbejde.  De første 5 minutter anvendes til egenkontrol 

af isterningmaskinen. Derefter vil maskinen begynde at lave isterninger. 

3. Så snart isterningskuffen er fuld, lyser "IS FULD" lampen på displaypanelet, og 
isterningmaskinen stopper automatisk. Produktion genoptages, når alt is er blevet 

fjernet fra skuffen. 

4. Hvis vandforsyningen er utilstrækkelig vil “VANDTRYK LAV” lampen lyse og 

isterningmaskinen vil stoppe driften automatisk. 

5. Hvis der opstår fejl vil “FEJL” lampen lyse og produktionen af is stopper. 

6. Sluk for maskinen og koble den fra strømforsyningen (tag stikket ud af 

stikkontakten!) hvis maskinen ikke bruges. 

7. Tænd ikke straks for maskinen efter at maskinen er stoppet automatisk 

(forårsaget af utilstrækkelig vandforsyning, isterningskuffen er fuld, nuværende 

afbrydelse). Vent mindst 3-5 minutter før du genstarter maskinen for at undgå skader på 

kompressoren. BEMÆRK: Hvis maskinen ikke bruges i længere tid, skal du dræne 

vandet fra vandtanken via afløbsskruen bag på maskinen (nogle modeller har ingen 

afløbsskrue). Fjern vandet fra vandtanken med en tør klud. 

 

Rengøring og vedligeholdelse 
• Før rengøring skal du slukke for maskinen og stikket trækkes ud af stikkontakten. 

• Det anbefales at bruge varmt sæbevand til rengøring. Rengøringsmidler kan efterlade 

skadelige rester. 

• Der må ikke spules med vand på maskinen, brug i stedet en fugtig klud til at tørre 

ydersiden af med. 

• Kontroller tilslutningerne til vandindløbet og vandudløbet regelmæssigt og dræne 

det overskydende vand, der kan lække. 

• Hvis maskinen ikke skal bruges i en længere periode, skal du slukke maskinen på 

tænd/sluk kontakten og tørre indersiden af isterningskuffen med en ren klud. 
• Når stikket sættes i eller tages ud, skal du tage fat i stikket, og ikke trække i 

ledningen.
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Tekniske parametre 
(testet under omgivelsestemperaturen 1 5℃ og vandtemperatur 10℃) 

 

 
Model 

 Is 
kapacitet 
(kg/24t) 

Effekt
-input 
(W) 

 
Isterning-
skuffe (kg) 

 
Mål 

(mm) 

 

IM-20  20 
 

220 5 
 

330×503×607 
 

IM-25 
  

25 
 

240 7 
 

398×542×682 

IM-25A  25 240 7 398×512×786 

IM-50  50 380 13 548×610×823 

IM-50A  50 380 25 500×610×893 

IM-50B  50 380 7 398×542×682 

 

IM-80 
  

80 560 
 

13 
 

548×610×823 

IM-8 $  80 560 
 

55 682×610×1050 

IM-100  100 700 55 682×610×1050 

IM-120  120 750 55 682×610×1050 

Specifikationerne kan ændres uden varsel.  
Du bedes kontroller typeskiltet. 
 

Fejlfinding 
(som reference for brugere og teknikere) 

 

Bemærk: Hvis der skulle opstå problemer, skal du vente indtil maskinen 
stopper automatisk; Det kan være nyttigt for dig at føle list så du kender 
maskinproblemerne, men kun en autoritet servicetekniker kan åbne, 
kontrollere eller reparere maskinen! 
· DRIFT lampen lyser ikke, når maskinen tændes første gang, den vil 
begynde at lyse når kompressoren kører . 
· Denne isterningmaskine har en selvkontrollerende funktion, hver fejl 
vises i displayet, med de forskellige lamper der blinker . 
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Problem Mulig årsag Foreslået løsning 
· Maskinen virker ikke 

(Ingen lamper lyser) 

· Strømforsyningen er afbrudt 
· Strømforsyningsspænding er ikke 
· korrekt 

· Tjek strømforsyningen 
· Sluk for strømforsyningen 

Maskinen virker ikke   
(Kun tænd/sluk 

kontakten lyser) 

· Strømforsyningsspænding er ikke 
korrekt · Printkortet er beskadiget 

· Sluk for strømforsyningen 
 
· Udskift den 

Maskinen virker ikke    
(Is fuld lampen lyser) 

· Is fuld forekommer periodisk 
· Omgivelsestemperaturen er under  
6 ℃ 

· Fjern isterninger fra skuffen 
· Hold omgivelsestemperaturen på 
· mere end 7 ℃, genstarte den 

Maskinen virker ikke 
(is fuld og fejl 
Blinker sammen) 

· Is fuld sensor beskadiget eller 
· er ikke tilsluttet 

· Udskift eller tilslut denne sensor 

· Maskinen virker ikke    
(fejllampen blinker) 

· Kondensatorføler beskadiget eller 

er 
ikke tilsluttet 

· Udskift eller tilslut denne sensor 

Vandtryk lav og is 
fuld blinker sammen 
eller fejl lampen 
blinker hurtigt 

· Kølemiddel er lækket 
· Kompressoren kører ikke 
· Omgivelsestemperaturen er under  

6 ℃ 

· Tjek og genoplade 
· · Kompressor er beskadiget eller 

omgivelsestemperaturen er højere end 43 
℃· Hold omgivelsestemperaturen på 
mere end 7 ℃, genstarte den 

·Fejl, vandtryk lav, is 
fuld  tre lamper blinker 
langsomt 

· HALL-sensoren er ikke i 
korrekt 
position eller er beskadiget. 
paddel motor er beskadiget 

juster positionen eller udskift den. 

· udskift den 

  Kun fejl lampen 
blinker hurtigt    
(efter at have 
arbejdet i en 
periode.) 

·Is-motoren er beskadiget 
· Micro-afbrydere fungerer ikke. 
· Vandtanken er i stykker 

· Vandtanken blev blokeret af is 
terninger 

· Udskift den 
· Udskift eller juster position igen 

· Udskift den 

· Fjern isterningerne 

Maskinen stopper efter 
2 minutter eller mere. 
(vandtryk lampen lyser) 

· Ingen vand i vandforsyningen 
· · Vandtilløbsventilen er beskadiget eller 

tilslutter ikke 
· Vandstandssensoren er ikke i korrekt 

position 

· venter på vandforsyning 

· Tjek om ventilen tilslutter ellers 

udskifte den. 

· Vandtryk    lampen 
lyser altid 

· uden vandforsyning i mere end 
24 timer 

· stop maskinen og genstart den hvis 

vandforsyningen er klar 

·Isterningerne 
hænger fast på 

vandtanken 

· Den elektriske ventil fungere 
ikke· 

· Lidt is forbliver i vandtanken 

· Tjek ventilens elektriske tilslutning 
· ellers udskift den 
· ·Stop maskinen og flyt den 

Der laves ikke 
isterninger, ingen fejl 
vises 

· Lækage på den elektriske ventil  
· Kompressoren kører ikke 

· Udskift den. 
·Spørg om service 

· Isterningerne er 
ikke ens 

· Kølemiddel er lækket · Genoplade den 
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Kredsløbsdiagram 

 
 

IM-20   IM-25 IM-25A IM-50 IM-50B  IM-80A 
 

 

Kredsløbsdiagram×2 

 
 

IM-100 IM-120 
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Symbolet             på produktet eller på emballagen angiver, at dette 

produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. I stedet skal det 

afleveres til et kommunalt indsamlingssted for genbrug af elektrisk og 

elektronisk udstyr. Ved at sikre at dette produkt bliver bortskaffet 

korrekt, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative 

konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed, som ellers kunne 

forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt. For mere 

detaljeret information om genbrug af dette produkt, bedes du kontakte 

din kommune, dit lokale indsamlingssted eller den butik, hvor du 

købte produktet. 
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