CUBE ijsmachine - handleiding
CUBE 750 | CUBE 1,5

1. informatie fabrikant
Informatie

Beschrijving

Fabrikant

CUBE srl

Italiaans BTW nummer

02396240182

Adres

Via Mezzadra, 10

Postcode

27054

Stad

Montebello delle Battaglis (Pavia)

Land

Italië

Telefoon

+39 (0383) 890114

E-mail

mancin@cubeitaly.com

2. informatie hej hej
Informatie

Beschrijving

Naam

hej hej ijs

Adres

Jutfaseweg 2-G

Postcode

3522 HA

Stad

Utrecht

Land

Nederland

KVK

71197524

BTW nummer

NL 1609.23.785.B02

E-mail

info@hejhej.nl

3. technische specificaties
Informatie

CUBE 750

CUBE 1,5

Lengte

30 cm

35 cm

Hoogte

30 cm

35 cm

Diepte

30 cm

35 cm

Gewicht

16 kg

25 kg

4. veiligheidsinformatie
LET OP! Belangrijke opmerking: het niet naleven van de onderstaande informatie kan leiden
tot een onjuiste werking van het apparaat.
Bij gebruik van de CUBE raden wij aan rekening te houden met de volgende
veiligheidsinformatie:
• Lees alle instructies door voor het (eerste) gebruik van het apparaat;
• Bewaar deze handleiding;
• Gebruik het apparaat op geen enkele andere manier dan beschreven in deze
handleiding;
• Zowel de fabrikant als hej hej kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor het
bestaande elektrische systeem;
• Laat kinderen niet zelfstandig gebruik maken van dit apparaat. Zorg altijd voor
begeleiding van een volwassene;
• Plaats het apparaat niet te dichtbij of op een warmtebron;
• Zowel de fabrikant als hej hej kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor reparatie of
schade voortvloeiend uit onjuist gebruik van het apparaat;
• Het apparaat moet op minimaal 15 cm afstand van muren of voorwerpen worden
geplaatst om de luchtcirculatie rondom het apparaat te stimuleren en oververhitting van
de machine te voorkomen.
De volgende algemene regels moeten worden nageleefd bij het gebruik van dit
elektrische apparaat;
• Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u het in het stopcontact steekt of
verwijderd;
• Raak het apparaat niet aan met natte handen;
• Trek niet te hard aan de elektriciteitssnoer van het apparaat;
• Verwijder altijd de stekker wanneer het apparaat niet in gebruik is/ het apparaat
schoongemaakt gaat worden;
• Schakel in geval van storing het apparaat uit en neem contact op met een de fabrikant
of hej hej ijs;
• Gebruik het apparaat niet bij beschadiging van stekker, snoer of apparaat;
• Houd al het verpakkingsmateriaal (zoals plastic) buiten het bereik van kinderen.

5. hoofdonderdelen
1. Deksel; deze transparante deksel beschermt het product tijdens bereiding. Deze deksel
is uitgerust met beveiliging, wanneer de deksel tijdens het draaien eraf wordt gestoten
of gepakt, stopt de machine direct. Wanneer de deksel terug wordt geplaats, wordt het
proces hervat;
2. Vergrendelmoer; wordt gebruikt om de peddel in de juiste positie te blokkeren en te
houden. Eenmaal losgeschroefd, kan de peddel worden verwijderd voor reiniging en
onderhoud;
3. Roerwerk; gemaakt van roestvrijstaal, de roterende roerwerk produceert bevroren ijs
door de ingrediënten naar de binnenwand van de mengkom te duwen, die wordt gekoeld
door een interne vriescompressor;
4. Timer; een mechanische timer van 60 minuten die werkt in combinatie met een verkoelen chill schakelaar om de unit uit te schakelen wanneer de ingestelde tijd verstreken is;
5. Vriescompressor; aan/uit schakelaar. (“I” met lampje AAN geeft aan dat de compressor
in werking is, “O” met lampje UIT geeft aan dat de compressor uit is);
6. Churn-schakelaar is de aan/uit schakelaar van het roerwerk (3)

6. algemene waarschuwingen
• Zorg ervoor dat de stekker correct in het stopcontact is gestoken voordat u een
handeling uitvoert;
• Schakel de vriescompressor (5) niet uit voordat het ijs klaar is. Als dit wel gebeurt zorgt
een veiligheidsmechanisme ervoor dat de compressor automatisch uitschakelt voor een
periode van 5-6 minuten.
• Het voor-koelen van ingrediënten zal de invriestijd versnellen
• Om de bereidingstijd te verkorten, raden we aan om de knop van de vriescompressor
(5) 5 minuten voordat je de ingrediënten erin giet, te activeren.
• Controleer voor gebruik de juiste plaatsing van het roerwerk (3) en de
vergrendelmoer (2).
• Mocht de batch te dicht/dik worden, dan zorgt een veiligheidsmechanisme ervoor
dat de motor wordt uitgeschakeld. Zet de churn-schakelaar (6) uit. Wanneer je het ijs
verwijderd zet je ook de schakelaar van de vriescompressor (5) uit. Haal het bevroren ijs uit
de machine met de bijgeleverde spatel.
LET OP! Ook al is de deksel uitgerust met
een beveiliging, verwijder het deksel (1)
niet zonder de churn-schakelaar (6) uit te
zetten, aangezien het roerwerk (3) letsel kan
veroorzaken.
Voor het gebruik van bijvoorbeeld
chocoladestukjes, rozijnen, schuimgebak
enz. zet de churn-schakelaar (6)
uit, verwijder het deksel (1), voeg de
ingrediënten toe, plaats het deksel op
de juiste manier terug en zet de churnschakelaar weer aan.

LET OP! Wanneer je het roerwerk na het schoonmaken van de machine terugplaatst, is het
van groot belang dat deze de bodem licht raakt. Druk het roerwerk goed aan wanneer
deze geplaatst wordt in de machine en zorg dat de vorm en het schroefje precies in
elkaar vallen, zoals op onderstaande foto.
Wanneer het roerwerk niet goed wordt geplaatst en dus niet de bodem raakt, zal het ijs op
de bodem van de CUBE gaan bevriezen wat ervoor zorgt dat het roerwerk vastloopt. Door
bovenstaande handeling goed uit te voeren, voorkom je dit.

7. ijs bereiding
1. Steek het roerwerk (3) in de kom en schuif hem over de middelste as. Eenmaal stevig op
zijn plaats, draai je de vergrendelmoer (2) rechtsom vast;
2. Steek de stekker in het stopcontact en draai de timer (4) tot 60 minuten rechtsom;
3. Zet de vriescompressor (5) aan;
4. Giet de koude ingrediënten in de kom en plaats het deksel (1) terug;
5. Zet de churn-schakelaar aan;
6. In ongeveer 20 minuten wordt het ijs bereid. Wanneer je klaar bent beide schakelaars
uitzetten en de timer weer op 0;
7. Verwijder de deksel en schep het ijs uit de machine met de megeleverde spatel.

8. schoonmaken
LET OP! Haal altijd de stekker uit het stopcontact alvorens je start met schoonmaken!
1. De peddel en de vergrendelmoer zijn vaatwasserbestendig;
2. Voor de deksel adviseren wij een kort en niet te warm programma;
3. Zet warm water in de kom en laat een paar minuten staan. Maak de kom schoon met
een spons en droog met een droge handdoek.
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