
NODIG OM WETEN
• Als er tijdens of na het vullen water uit de 

bodem druppelt, dan is het mogelijk dat de 
oranje markeerstift niet helemaal aan staat 
.

• Giet voorzichtig water in het vulbakje met 
een dunne waterstraak om overlopen te 
voorkomen.

• ICEBREAKER is volledig gevuld wanneer er 
geen water meer lekt. Tip: verwijder de zi-
jkanten om te zien wanneer de ICEBREAKER 
vol is.

• Alvorens te bevriezen, zorg ervoor dat de 
binnen- en buitenkant van de ICEBREAKER 
geen overtolllig water bevatten:

• Verwijder bodem, deksel en zijkanten 
en schud stevig.

• Schud zachtjes op en neer als de ijsblokjes 
vastzitten binnenin en controleer of de 
ICEBREAKER leeg is.

• Aangezien ijsblokjes kunnen vastkleven in het 
midden, gebruik niet de snelvriesfunctie in de 
diepvries en stel de temperatuur niet kouder 
in dan -20°C.

• De zijkanten moeten altijd gemonteerd zijn 
wanneer u aan het deksel draait.

• De ICEBREAKER kan enkel in de open positie 
 gedemonteerd en geassembleerd worden.

• Reinig en ontkalk regelmatig.

• Maak de ICEBREAKER volledig leeg alvorens 
deze opnieuw te vullen.

• Als het vullen traag wordt, veeg dan de bin-
nenkant van de bladen af af met een droge 
theedoek of ontkalk de ICEBREAKER.

Reinigen

Reinig de pakkingen en de gedemon-
teerde bladen met een zachte borst en 
zeepwater (max. 65°C).

Reinig de bovenkant en de onderkant 
van het vulbakje. 
Spoel alle gereinigde onderdelen af. 
Droog elk onderdeel met een schone 
doek en laat drogen aan de lucht.

Assemblage

Zorg ervoor dat de markeerstit in de 
open positie  staat.

Plaats de bladen met het watergat naar 
boven wijzend en druk tot u een klik 
hoort.

Plaats de zijkanten met de pijlen naar 
boven gericht. Plaats de top en druk de 
zijkanten dan naar het hoofdgedeelte 
tot u een klik hoort.

Plaats de dispenser, de bodem en het 
deksel.

Reinig de pakkingen (indien nodig)

Indien vuil zich ophoopt achter de twee 
pakkingen, verwijder deze dan door 
voorzichtig naar buiten te trekken. Rein-
ig dan de pakkingen en de binnenkant 
van de ICEBREAKER.

Monteer de pakkingen door deze los 
op de witte frames te plaatsen. Druk 
stevig op de boven en onderkant van de 
pakkingenn en druk dan op het midden 
ervan. Druk dan rondom de pakkingen 
zodat deze goed afgedicht zijn.
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REINIGINGSGIDS
De ICEBREAKER moet gereinigd worden voor eerste 
gebruik.

Regelmatig reinigen is nodig om de werking te ver-
zekeren. Reinigen helpt de vorming van bacteriën en 
kalkaanslag te voorkomen, wat ertoe kan leiden dat 
ijsblokjes blijven kleven in de ICEBREAKER.

Ontkalken

Beweeg de markeerstift naar de vulpositie 
 door aan het deksel te draaien.

Vul met ongeveer 140 ml ontkalker voor 
koffiemachine (volg de verhouding wa-
ter/ontkalker zoals gespecificeerd door 
het ontkalkingsproduct). Laat 15 minuten 
staan, ledig en reinig.

Voorbereiden voor reiniging

Beweeg de markeerstift naar de open 
positie  door aan het deksel te draa-
ien.

Verwijder het deksel, de bodem en de 
dispenser oor naar opeenvolgend naar 
boven en beneden te trekken.

Verwijder de zijkanten door uw duim op 
de loslaatknop te plaatsen (gemarkeerd 
met een oranje label binnen de 
ICEBREAKER) en naar buiten te duwen.

Verwijder de bladen door uw duim aan 
de onderkant van het blad te plaatsen, 
van binnenuit, en naar buiten te drukken. 
Trek het blad er dan uit.
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LAAT VAN U HOREN
Mocht u vragen, een goed idee of problemen heb-
ben, neem dan contact met ons op. Contactinformatie 
vindt u op onze website:

www.myicebreaker.com

Verbindt met ons op 

Vind video’s, drankrecepten, ijsblokjesinspiratie en 
nog veel meer op www.myicebreaker.com of door 
deze QR-code te scannen:

CONTACT MET VOEDING 

De ICEBREAKER mag enkel met zuiver water worden 
gevuld.

De ICEBREAKER is bedoeld en veilig voor contact met 
voedsel in overeenstemming met de conformiteitsverk-
laring van ICEBREAKER Nordic.

Voor meer informatie, bezoek onze website:
www.myicebreaker.com

 

DISCLAIMER
Deze productgids is opgesteld om ervoor te zorgen dat 
ICEBREAKER Urban (het product) correct wordt gebruikt. Dit 
omvat ervoor zorgen dat het gebruik van het product geen 
schade berokkent aan de gebruiker en zijn/haar bezittingen.

ICEBREAKER Nordic raadt onjuist gebruik van het product af. 
Daarom mag het product enkel worden gebruikt in overeen-
stemming met de instructies in deze productgids.

ICEBREAKER Nordic beveelt het volgende sterk aan:

Volg nauwgezet de reinigingsinstructies om de vorming van 
bacteriën te voorkomen. Gebruik het product enkel wanneer 
dit volledig geassembleerd is en met zuiver water. Verwarm 
het product of onderdelen ervan niet. Plaats het product niet 
in de nabijheid van voorwerpen die gevoelig zijn voor vloe-
istoffen. Houd er rekening mee dat wanneer u een bevroren 
product buiten de diepvries laat, dit waterschade aan een 
oppervlak kan veroorzaken. Scherpe werktuigen mogen niet 
in contact komen met het product. Dit geldt voor de assem-
blage, demontage, reinigen van het toestel en het lossen van 
de ijsblokjes. Indien bewaard buiten de diepvriezer, bewaar 
het product altijd in de open positie . Om schade aan het 
product te vermijden moeten de zijkanten van het product 
gemonteerd zijn wanneer u aan het deksel draait. Tijdens het 
bevriezen mogen de buitenste en binnenste mechanismen 
van het product geen overtollig water bevatten. Houd hier 
rekening mee telkens wanneer u het product vult en reinigt. 
Het product maag niet langer dan 3 maanden in de diep-
vriezet worden gelaten. Voedselcontacttemperatuur moet 
tussen -20°C en +20°C zijn. Het product moet worden gebru-
ikt in een omgevingstemperatuur tussen -20°C en +35°C en 
moet worden bewaard bij een temperatuur lager dan +50°C.

Voor zover toegestaan door de wet, wijst ICEBREAKER Nordic 
alle verantwoordelijkheid af voor schade veroorzaakt door 
onjuist gebruik van het product.

De garantie vervalt wanneer het product ongepast of onjuist 
wordt gebruikt. 

Het product is bedoeld en veilig voor contact met voedsel 
in overeenstemming met ICEBREAKER Nordic’s conformite-
itsverklaring op www.myicebreaker.com.

ICEBREAKER Nordic ApS
Slotspladsen 1B
9000 Aalborg
Danmark

 

SNELGIDS

VULLEN
Voorbereiden

Verwijderen

Vullen

BEVRIEZEN
Afsluiten

Schudden

Bevriezen

BEDIENEN
Openen
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