
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handleiding 

Ice-Gun® glas koeler 



 

Packing List 

Ice-Gun® Glas koeler ×1 

Handleiding         ×1 

Afdichtringen        ×2 

 

 

 

WAARSCHUWING: dit product werkt alleen met vloeibare CO2. Sluit nooit 

andere gecomprimeerde gasflessen aan met hoge druk. Een vloeibare 

CO2-cilinder met sifonbuis of dompelbuis heeft de voorkeur om vloeibaar 

CO2 af te leveren. Als een standaard gas-CO2-cilinder wordt gebruikt, moet 

de cilinder ondersteboven worden geplaatst om vloeibare CO2 af te geven. 

Installeer dit product in een goed geventileerde ruimte, anders kan zich een 

hoog CO2-gehalte ophopen. 



Richt dit product NIET op het gezicht van uzelf of iemand anders. 

 

Voorbereiding voor gebruik 

Stap 1: Een CO2-cilinder met een sifonbuis of een dompelbuis naar de 

onderkant ervan heeft de voorkeur, zodat het vloeibare CO2 rechtstreeks 

naar de droogijsmachine kan worden afgeleverd en perfecte prestaties 

bereikt 

 

 

 

Stap 2: AA(1.5V)X2 Batterijen 

 



 

 

Installatie 

Stap 1 : Haal het product uit de verpakking en installeer de 2 batterijen. 

 

Stap 2 : Maak de spuitmond los en installeer de transparante kap. 

 



 

Stap 3: 

Neem de afdichtring uit de accessoiretas en steek deze in de aansluitmoer. 

   

 

 

Stap4: Sluit het product aan op de CO2-cilinder. 

Gebruik eerst uw vingers om de moer op het ventiel van de CO2-cilinder te 

schroeven. 

Ten tweede, gebruik de sleutel op het product om de verbinding tussen de 

moer en cilinder te versterken. 

 

  



 

Schakel het product in 

Open de klep van de CO2-cilinder, zorg dat er geen gas lekt, druk dan op de 

trekker van de glazen koelmachine en het begint te werken, maak je klaar 

om je bril nu af te koelen! 

Het is raadzaam om de transparante kap dicht bij de rand van het glaswerk 

te houden, maar niet te strak. 

 

 

Vervang de CO2 Cylinder 

Wanneer het pistool geen CO2-gas spuit dat sterk genoeg is om een glas te 

bevriezen tussen 7-10 seconden, of helemaal niet koelt, is dit een indicatie 

dat het tijd is om de lege cilinder te vervangen door een volle cilinder, volg 

dan de instructies zorgvuldig . 

1. Sluit de kraan van de cilinder. 

2. Druk herhaaldelijk op de trigger totdat alle druk is opgeheven. 

3. Schroef de koelmachinefitting van het CO2-pistool uit de cilinder. 

4. Sluit het apparaat aan op een cilinder vol vloeibaar CO2 zoals hierboven 

beschreven. 
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