
Werkwijze voor het uitzetten van uw ijsmachine bij langdurige stilstand. 

Zet de machine uit en haal de stekker uit het stopcontact; zo kunt u veilig beginnen met schoonmaken.

Doe dit als de machine in de ontdooiing zit (net 
nadat hij de ijsblokjes gelost heeft); omdat dan 
het waterreservoir leeg loopt en u dit dus niet 

handmatig hoeft leeg te halen.

Draai de watertoevoer dicht en verwijder de 
toevoerslang.

Verwijder al het ijs uit de bunker en maak de bunker schoon

Reinig het luchtfilter

Reinig het deurrubber (van de ijsmachine of de bunker) en vervang deze als hij beschadigd is.    
Een kapot deurrubber kan niet goed gereinigd worden waardoor bacteriën een kans krijgen;                      

tevens leidt het tot koude verlies.

Reinig de buitenkant van de machine en laat de deur (of bunkerklep) open staan.

Draai de watertoevoer dicht en verwijder 
de  toevoerslang. 

Om het water uit de verdamper te halen 
dient u de onderste slang van de verdamper los 

te koppelen (watertoevoerslang).
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IJsblokjesmachine  Schilfer/Nugget ijsmachine 

Werkwijze voor het in bedrijf stellen van uw ijsmachine na langdurige stilstand 

Verwijder de oude waterfilter cartridges en gooi deze weg (indien u een Hoshizaki waterfilter heeft geplaatst) 

Desinfecteer en ontkalk de machine.

Plaats nieuwe cartridges en spoel het systeem goed door voordat u de productie van ijs weer opstart 
(indien u een Hoshizaki waterfilter heeft geplaatst). 

De ijsmachine zelf zal ook kort doorspoelen voordat hij het eerste ijs gaat produceren.

Zet de ijsmachine 24 uur van te voren aan, zo heeft de machine de tijd om de bunker te vullen.
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Sluit de watertoevoerslang aan, draai de kraan open en steek de stekker in het stopcontact. 
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www.hoshizaki.nl 
Hoshizaki Benelux
Twentepoort West 62 
7609 RD Almelo 
Nederland 

info@hoshizaki.nl
T: +31 (0)85- 01 88 370 

Heeft u vragen of wilt u onderhoud inplannen?                                                    
Neem contact op met ons via service@hoshizaki.nl 

Voor een langere levensduur van uw ijsmachine adviseren wij het gebruik van een waterfilter. 


