INSTRUCTIELIJST
DROOGIJSMACHINE
Het gebruiken van een droogijsmachine, behoeft enige uitleg. In deze
korte instuctielijst nemen wij u mee langs alle aandachtspunten en
leggen wij u exact uit hoe u de droogijsmachine dient te gebruiken.
Heeft u na het volgen van de instructies nog vragen, schroom dan
niet om contact op te nemen met Leeborent, telefonisch op
020-4976834 of per mail op info@leeborent.nl.
1. Open de klep van de machine, door gebruik van de 2 zwarte
knoppen bovenop het apparaat om te draaien kunt u de klep
openen. Zorg er daarna voor dat de mand in de bovenste positive
staat, hiervoor gebruikt u de hendel aan de zijkant. Bevestig
hierna de slang aan het mondstuk aan de voorzijde van de
machine.
2. Vul de machine met water via de opening van de klep tot deze
tot de onderkant van de mand gevuld is, als u dit doet met zo
warm mogelijk water, is de opwarmtijd korter.
3. Steek allebei de stekkers in het stopcontact, hiervoor gebruikt
u 2 aparte 16A groepen. Mocht u niet weten waar deze zich
bevinden, vraag het dan aan de technische dienst op de
betreffende locatie.
4. Zodra de stekker zijn aangesloten, begint de machine met
verwarmen. Hoelang het opwarmen duurt, hangt af van de
temperatuur van het water en de omgevingstemperatuur. Zodra
de groene lamp aan de bovenzijde van de machine brand, is het
water op temperatuur.
5. Zodra het water is opgewarmd, kunt u de klep aan de
bovenzijde openen. U vult het mandje in de machine met droogijs,
gebruik hiervoor de meegeleverde schep en handschoenen.
6. Om rook uit de machine te laten komen, sluit u de klep en haalt
u de hendel langzaam omlaag. Dit doet u tot de hendel niet verder
meer kan zakken, dan haalt u de mand weer omhoog. Het maakt
niet uit of er nog een beetje droogijs in het mandje zit, dit gaat
er de volgende keer wel uit. De gemiddelde gebruikstijd is 3
minuten, hierna is het droogijs verdampt.
7. Zodra het effect voorbij is, moet de machine weer zo’n 20
minuten opwarmen (als allebei de stekkers zijn aangesloten). Het
water is nu namelijk afgekoeld tot onder de 0 graden.
8. Zodra de groene lamp weer gaat branden, volgt u de stappen 5,
6 en 7 opnieuw. Zo gaat u door tot het effect niet meer benodigd
is, of tot de piepschuimen dozen leeg zijn.
9. Laat de machine afkoelen en haal de slang eraf. Zodra deze is
afgekoeld kunt u het water via het mondstuk aan de voorzijde
weg laten lopen.

