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Jak używać niniejszy podręcznik 
 
Ice-O-Matic dostarcza niniejszy podręcznik jako pomoc dla użytkownika koocowego oraz technika 
serwisowego podczas instalacji i konserwacji maszyn do produkcji lodu z serii GEM-MFI. Nie wolno 
podejmowad prób instalacji, uruchamiania lub konserwacji maszyny bez dokładnego zapoznania się i 
zrozumienia treści niniejszego podręcznika. 
Jeśli, w trakcie użytkowania maszyny wystąpią okoliczności nieopisane w niniejszym podręczniku, należy 
skontaktowad się z Działem Serwisowym w sposób telefoniczny, za pomocą poczty elektronicznej lub 
tradycyjnej. 
 
Ice-O-Matic 
11100 E. 45th Ave. 
Denver, Co. 80239 
Attn: Technical Service Department 
E-Mail: Tech.service@iceomatic.com 

Lub Telefonicznie: 

800-423-3367  All Departments 
888-349-4423  Technical Assistance Only 
303-371-3737   

 

Lub: 

 

Classeq Polska 

E-Mail: biuro@classeq.pl 

Tel. 22 813 03 25 

 

W przypadku kontaktowania się z Działem Serwisowym należy podad: 

 Numer modelu 

 Numer seryjny 

 Szczegółowy opis problemu 
 

Niniejszy podręcznik należy zachowad do celów referencyjnych. 
 
Podręczniki dotyczące części serwisowych dla maszyn z serii GEM oraz MFI są udostępniane oddzielnie. 
Maszyny do produkcji lodu oraz dozowniki Ice-O-Matic nie są przeznaczone do instalacji na zewnątrz. 
 
OSTRZEŻENIE:  
 
Podczas przeprowadzania czynności konserwacji lub naprawy maszyny do produkcji lodu, należy 
zawsze wyłączad zasilanie oraz doprowadzenie wody. 
 
UWAGA:  
 
Podczas przeprowadzania konserwacji lub napraw maszyny do produkcji lodu, należy zawsze używad 
sprzęt ochronny dla oczu. 
 

 

 

mailto:Tech.service@iceomatic.com
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Ważne! 
 
Dokładna inspekcja 
Urządzenie zostało dokładnie skontrolowane i zapakowane zgodnie ze specyfikacjami przewoźnika. 
Odpowiedzialnośd za bezpieczną dostawę ponosi przewoźnik. W razie wystąpienia uszkodzenia, 
odbiorca przesyłki musi złożyd skargę do przewoźnika oraz zachowad przesyłkę do celów inspekcji 
przeprowadzanej przez przewoźnika. 
 
Widzialne uszkodzenia 
Wszelkie zewnętrzne dowody uszkodzeo muszą zostad w pełni opisane i zanotowane na liście 
przewozowym podpisanym przez przedstawiciela przewoźnika. Skarga powinna zostad złożona na 
formularzu dostępnym u przewoźnika. 
 
Ukryte uszkodzenia 
Jeśli uszkodzenie nie było widoczne do momentu rozpakowania produktu, należy sporządzid pisemne 
żądanie inspekcji przez przewoźnika w terminie do 7 dni od daty dostawy. Następnie należy złożyd 
skargę za pomocą formularza dostępnego u przewoźnika. 
 
Skargi należy składad bez zbędnej zwłoki. Nie zwracad uszkodzonego produktu do Classeq Plska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUKCJA OBSŁUGI DO MASZYN  SERII MFI  I GEM 
 

str. 4 
 

Wskazówki odnośnie instalacji 
W celu prawidłowej obsługi maszyny do produkcji lodu Ice-O-Matic, należy przestrzegad następujących 
wskazówek. 
Nieprzestrzegania tych wskazówek może prowadzid do utraty zdolności produkcyjnej, przedwczesnych 
awarii części oraz może byd przyczyną unieważnienia gwarancji. 
Temperatury zewnętrzne pracy maszyny: (Bez skraplacza) 
Minimalna temperatura pracy: 50 °F (10 °C) 
Maksymalna temperatura pracy 100 °F (38 °C) 
 

Uwaga: Maszyny do produkcji lodu oraz dozowniki Ice-O-Matic nie są przeznaczone do instalacji na 
zewnątrz. 
 

Woda wchodząca 
Minimalna temperatura wody wchodzącej:  40 °F (4,5 °C) 
Maksymalna temperatura wody wchodzącej:  100 °F (38 °C) 
Minimalne ciśnienie wody wchodzącej:   20 psi (1,4 bara) 
Maksymalne ciśnienie wody wchodzącej:  80 psi (4,1 bara) 
Uwaga:  
Jeśli ciśnienie wody będzie przekraczad wartośd 80 psi, należy zainstalowad regulator ciśnienia. 
 

Odprowadzenie wody 
Wszystkie linie odprowadzania wody muszą byd zainstalowane zgodnie z lokalnymi przepisami. 
Połączenia za pomocą rur elastycznych nie są zalecane. Wodę z pojemnika oraz wodę z parownika należy 
odprowadzad indywidualnie do kanału podłogowego. Używanie pomp kondensacyjnych do 
odprowadzania wody nie jest zalecane przez Ice-O-Matic. Ice-O-Matic nie ponosi odpowiedzialności za 
nieprawidłowo zainstalowany sprzęt. 
 

Filtracja wody 
System filtrowania wody należy zainstalowad wraz z maszyną do produkcji lodu. 
 

Wymagania odnośnie prześwitów 
Wolnostojące maszyny do produkcji lodu chłodzone powietrzem muszą posiadad odstęp wielkości 
przynajmniej 15 cm po bokach i z tyłu maszyny w celu prawidłowej cyrkulacji powietrza. 
 

Układanie w stosy 
Maszyny Ice-O-Matic z serii GEM-MFI nie są przeznaczone do układania w stosy. 
 

Używanie dozownika 
Maszyna do produkcji lodu z serii GEM jest zatwierdzona do użytku wraz z określonym dozownikiem, 
zobacz strona 4. 
Maszyny z serii MFI nie są zatwierdzone do użytku wraz z dozownikami. 
 

Specyfikacje elektryczne 
Zapoznad się z tabliczką znamionową umieszczoną w tylnej części maszyny w celu określenia 
prawidłowego napięcia oraz przerywacza prądowego. Upewnid się, czy maszyna nie jest zasilana 
dedykowanym obwodem. Maszyny z serii GEM-MFI nie są dostarczane wraz z przewodem zasilającym i 
muszą byd instalowane zgodnie z lokalnymi przepisami elektrycznymi. 
 

Regulacje 
Wypoziomowad maszyną w zakresie 2 mm we wszystkich kierunkach.  
Sprawdzid obsługę pojemnika pod katem prawidłowego funkcjonowania. 
Sprawdzid poziom wody w zbiorniku. 
Sprawdzid zawór regulacyjny wody, pod kątem prawidłowego chłodzenia wody. 
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Zbiorniki (BIN) 
Maszyny z serii GEM i MFI są przeznaczone do użytku z następującymi zbiornikami (BINAMI) Ice-O-Matic 

 B42, przy użyciu adaptera KBT 24 

 B25, B40 lub B55 przy użyciu adaptera KBT 19. 

 B100 oraz B120 przy użyciu adaptera KBT 23 (jeden) lub KBT 22 (dwa). 

 B150 oraz B170 nie są przeznaczone dla maszyn z serii GEM-MFI. 
 

Dozowniki 
Maszyny z serii GEM można umieszczad na oraz używad wraz z określonymi dozownikami lodu i napojów 

chłodzących. Dla poprawnej obsługi wymagane jest stosowanie odpowiednich zestawów. Maszyny z 

serii MFI nie są przystosowane do użytku z dozownikami. 

 

Wszystkie dozowniki są wyposażone w automatyczne urządzenia do wstrząsania lodu w celu 
uniemożliwienia zbijania się lodu w bryły. Jeśli wstrząsanie lodu odbywa się zbyt często, urządzenie Pearl 
Ice zostanie uszkodzone i dozowanie lodu będzie trudne do wykonania. Dozowniki Ice-O-Matic i 
Cornelius należy włączad na 2 sekundy co 3 godziny, natomiast dozowniki Lancer muszą byd włączane na 
4 sekundy i wyłączane na 150 sekund. 
 
 
Dozowniki Ice-O-Matic oraz większośd dozowników Cornelius są wyposażone w przepustnicę na wyjściu 

z zasobnika. Podczas używania, płyta przepustnicy musi zostad otwarta na 1,5 cala w celu ograniczenia 

prędkości przepływu lodu podczas dozowania. 
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Lokalizacja: 
Maszyny do produkcji lodu Ice-O-Matic są przeznaczone do instalacji w pomieszczeniach zamkniętych i 
w kontrolowanym środowisku. Maszyny należy instalowad w miejscu, gdzie istnieje wystarczająca 
przestrzeo umożliwiająca dostęp w celu serwisowania urządzenia. Z tyłu maszyny musi istnied odstęp od 
ściany wielkości przynajmniej 15 cm w celu zapewnienia cyrkulacji powietrza dla modeli chłodzonych 
powietrzem. Należy unikad gorących, brudnych i przepełnionych lokalizacji. Upewnid się, czy lokalizacja 
maszyny spełnia ograniczenia środowiskowe dla instalacji. 
 
Pojemnik do przechowywania lodu: 
Zdjąd opakowanie z pojemnika. Przechylid pojemnika na jego tylną częśd, podkładają części opakowania 
w celu zabezpieczenia lakieru pojemnika. Zdjąd podpórki i zainstalowad nóżki do gwintowanych 
otworów na dnie pojemnika. Skręcid wszystkie śruby poziomujące w celu przygotowania się do 
późniejszego poziomowania. Ustawid pojemnik w pionowej pozycji. 
Uwaga: Nie pchad pojemnika, ale podnieśd go do pozycji pionowej. Pchanie pojemnika, w szczególności, 
gdy znajduje się w nim lód, może uszkodzid nóżki oraz ich mocowanie. 
Zainstalowad odpowiedni adapter zgodnie z instrukcjami podanymi na pojemniku. 
 
Maszyna do produkcji lodu: 
Maszyna do produkcji lodu jest ciężka, w związku z tym zalecane jest używanie podnośnika 
mechanicznego do podniesienia maszyny na wysokośd umożliwiającą zainstalowanie na adapterze. Po 
zainstalowaniu na pojemniku, należy adapter wyrównad z tylną częścią pojemnika. Zabezpieczyd 
maszynę do pojemnika za pomocą osprzętu dostarczonego wraz z maszyną. Zdjąd panel przedni, a 
następnie usunąd wszelkie materiały pakujące (bloki, etc.). 
Prawidłowe funkcjonowanie drzwi pojemnika wymaga, aby znajdowały się one w stabilnej pozycji 
podczas otwierania. Jeśli maszyna do produkcji lodu jest przesunięta zbyt daleko do przodu względem 
pojemnika, otwarte drzwi mogą byd niestabilne i powodowad niespodziewane ich zamknięcie. 
jeśli maszyna do produkcji lodu będzie montowana na pojemniku lub dozowniku innym niż Ice-O-Matic, 
należy zapoznad się z instrukcjami producenta dla montażu maszyny. Spółka Ice-O-Matic nie odpowiada 
za uszkodzenia mienia lub ciała wynikające z niespodziewanego zamknięcia się drzwi z powodu 
przesunięcia się maszyny zbyt daleko względem pojemnika. 
 
Ograniczenia dla wody: 
Maszyna do produkcji lodu jest urządzeniem do produkcji żywności: wykorzystuje ona surowiec, jakim 
jest woda, i przekształca go w produkt spożywczy, czyli lód. Czystośd wody jest bardzo ważna do 
uzyskiwania czystego lodu oraz zmaksymalizowania żywotności maszyny. Poniższy rozdział nie stanowi 
kompletnego źródła informacji odnośnie kwestii związanych z wodą, ale zawiera następujące zalecenia o 
znaczeniu ogólnym: 

 Przeprowadzenie testu czystości przez specjalistę od uzdatniania wody oraz zastosowanie jego 
zaleceo odnośnie filtrowania i uzdatniania. 

 W większości przypadków, woda używana do produkcji lodu powinna byd filtrowana lub 
uzdatniana w zależności od jej jakości. 

Nie istnieje jeden rodzaj filtra wody, który byłby wydajny we wszystkich sytuacjach. Właśnie dlatego test 
wody posiada tak duże znaczenie. 
 
Ograniczenia RO dla wody: 
Przewodnośd wody musi byd nie mniejsza niż 35 mikro Siemensów/cm. 
 
Uwaga: 
Maszyny Ice-O-Matic są przeznaczone i zostały wyprodukowane z uwzględnieniem najwyższych 
standardów bezpieczeostwa i wydajności i spełniają lub przekraczają wymagania standardów UL, NSF 
oraz CUL. 
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Ice-O-Matic nie bierze na siebie odpowiedzialności za produkty wyprodukowane przez Ice-O-Matic, 
które zostały w jakikolwiek sposób zmodyfikowane, włączając w to używanie części i elementów 
niezatwierdzonych przez Ice-O-Matic. 
 
Ice-O-Matic zastrzega sobie prawo do zmian w projekcie maszyny oraz/lub do wprowadzania ulepszeo. 
Specyfikacje techniczne maszyny mogą byd przedmiotem zmian, bez uprzedniego powiadomienia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

POZOSTAW MIN 15 CM MIEJSCA  DLA 

PRAWIDŁOWEJ WENTYLACJI 

Poprawna instalacja maszyny 
wymaga zlokalizowania maszyny w 
pomieszczeniu zamkniętym, ale w 
miejscu, gdzie ciepło oraz hałas 
generowany przez maszynę będzie 
możliwy do zaakceptowania. 
 
Maszyny chłodzone powietrzem 
odprowadzają gorące powietrze 
przez tylną częśd i muszą byd 
ustawiane w odległości 
przynajmniej 15 cm od ściany. 
 
Przestrzeo umożliwiająca 
serwisowanie maszyny jest 
również bardzo ważna. Jeśli dwie 
maszyny są ustawiane obok siebie 
na pojemniku, dostęp do maszyn 
od strony bocznej staje się  jeszcze 
bardziej istotny. 
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Podłączenie wody 
 

● Modele chłodzone powietrzem: Zalecanym źródłem wody jest czysta, zimna woda. Przyłącze należy 
wykonad miedzianą rurkę 3/8 cala, podłączaną do złącza FPT 3/8 cala w tylnej części obudowy. 
Zainstalowad zawór ręczny w pobliżu maszyny, aby kontrolowad dostarczanie wody do maszyny. 
● Modele chłodzone wodą: Zalecana jest oddzielna miedziana linia O.D. 3/8 cala, z oddzielnym 
zaworem ręcznym służącym do kontroli przepływu wody. Podłączyd do złącza 3/8 cala wlotu skraplacza 
FTP w tylnej części obudowy. Ciśnienie wody we wszystkich liniach musi byd zawsze większe niż 1,4 bar a 
mniejsze niż 4,1 bar. 
● Uzdatnianie wody: Na wszystkich obszarach, użyteczne będzie zastosowanie filtra wody. Na 
obszarach, na których woda posiada wysokie stężenie minerałów, powinna ona zostad przetestowana 
przez specjalistę od uzdatniania wody oraz należy przestrzegad zaleceo specjalisty dotyczących filtracji 
oraz/lub jej uzdatniania. 
 

Odprowadzenie wody: 
 

● Modele chłodzone powietrzem: Podłączyd sztywną rurę odprowadzającą do złącza odprowadzania ¾ 
FPT w tylnej części obudowy. Odprowadzanie wody jest grawitacyjne, w związku z czym spadek 2 cm na 
1 metr długości stanowi minimalne akceptowalne nachylenie systemu odprowadzania. W najwyższym 
punkcie linii odprowadzającej powinien znajdowad się otwór wentylacyjny, natomiast idealne 
odprowadzenie powinno byd umieszczone w podłodze. Używad wyłącznie sztywnych rur ¾ cala. 
● Modele chłodzone wodą: Podłączyd oddzielną linię odprowadzającą do złącza 1/2 cala odprowadzania 
skraplacza w tylnej części szafki. Ten system nie powinien posiadad otworu wentylacyjnego. 
● Pojemnik do przechowywania lodu: Podłączyd oddzielną linię odprowadzania typu grawitacyjnego 
pojemnika do przechowywania lodu. Jeśli zastosowana linia jest długa licząc od pojemnika do 
odprowadzenia w podłodze, należy zastosowad wentylację linii. Zalecane jest również zaizolowanie tej 
linii. 
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Przyłącze elektryczne 
 

Zapoznad się z tabliczką znamionową maszyny (na panelu tylnym) pod kątem wymagao dla napięcia oraz 
minimalnego natężenia prądu. Maszyna do produkcji lodu wymaga uziemienia. 
 
Podłączyd maszynę do produkcji lodu do jej własnego obwodu elektrycznego. Zmiany napięcia muszą 
znajdowad się w zakresie limitów, nawet podczas uruchamiania maszyny. 
 
Uwaga:  
Wszystkie zewnętrze połączenia elektryczne muszą spełniad krajowe oraz lokalne przepisy 
elektryczne. 
Instalacja elektryczna powinna byd wykonywana przez wykwalifikowanego elektryka. 

INSTALACJA MUSI SPEŁNIAD WSZYSTKIE OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY. 
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Chłodzenie wodne Przyłącze 
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INSTALACJA MUSI SPEŁNIAD WSZYSTKIE OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY. 
Podłączyd zasilanie elektryczne jednostki do przewodów skrzynki rozgałęźnej umieszczonej w tylnej 
części maszyny. Zapoznad się z tabliczką znamionową maszyny (na panelu tylnym) pod kątem wymagao 
dla napięcia oraz minimalnego natężenia prądu. 
Maszyna do produkcji lodu wymaga uziemienia. 
Podłączyd maszynę do produkcji lodu do jej własnego obwodu elektrycznego. Zmiany napięcia muszą 
znajdowad się w zakresie limitów, nawet podczas uruchamiania maszyny. 
Istniej oddzielna skrzynka rozgałęźna dla silnika wentylatora skraplacza. Zainstalowad przewód łączący 
skraplacz ze skrzynką rozgałęźną w tylnej części maszyny. 
Połączenia elektryczne skraplacza oraz maszyny do produkcji lodu muszą byd wykonane zgodnie z 
lokalnymi i krajowymi przepisami elektrycznymi przy użyciu przewodu przynajmniej 18 AWG 
podłączonego do śruby uziemiającej skraplacza i maszyny umieszczonej w skrzynkach elektrycznych. 
Połączenia elektryczne prowadzone na zewnątrz muszą byd wodoszczelne. 
 
Wszystkie zewnętrze połączenia elektryczne muszą spełniad krajowe, stanowe oraz lokalne przepisy 
elektryczne. Instalacja elektryczna powinna byd wykonywana przez wykwalifikowanego elektryka. 
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Koocowa lista kontrolna: Maszyny chłodzone powietrzem i wodą 

 _____1. Czy maszyna została zainstalowana w pomieszczeniu zamkniętym w miejscu, gdzie 
przepływ powietrza oraz temperatury wody mogą byd kontrolowane i nie przekraczają 
projektowych limitów? 

 _____2. Czy została zainstalowana instalacja awaryjna w zasięgu maszyny? 

 _____3. Czy napięcie zostało sprawdzone i porównane z wartościami podanymi na tabliczce 
znamionowej? 

 _____4. Czy zostały wykonane wszystkie połączenia hydrauliczne i skontrolowane pod kątem 
przecieków? 

 _____5. Czy maszyna do produkcji lodu oraz pojemnik na lód zostały wypoziomowane? 

 _____6. Czy odstęp pomiędzy tylną częścią maszyny a ścianą wynosi przynajmniej 6 cali 
umożliwiając prawidłową cyrkulację powietrza? 

 _____7. Czy wartośd ciśnienia wody wynosi minimum 20 psig? 

 _____8. Czy maszyna została przymocowana do pojemnika do przechowywania lodu? 

 _____9. Czy istnieje wystarczająca ilośd miejsca w górnej części maszyny umożliwiająca 
przeprowadzanie czynności serwisowych? 

 ____10. Czy w pobliżu maszyny został zainstalowany zawór odcinający wodę? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawdź czy urządzenie jest 

wypoziomowane 

Połącz wytwornicę lodu z 

pojemnikiem używając 

dołączonego zestawu części  
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Inspekcja przed uruchomieniem:  
 
Maszyny chłodzone powietrzem i wodą 
 

1. Zdjąd przednie i boczne panele serwisowe. 

2. Sprawdzid, czy zostały usunięte wszelkie elementy zabezpieczające pakowanie maszyny. 

3. Sprawdzid wnętrze maszyny pod kątem luźnych śrub lub przewodów. 

4. Sprawdzid, czy przewodu chłodziwa nie ocierają o siebie. 

5. Sprawdzid, czy łopatki wentylatora obracają się swobodnie (dotyczy maszyn chłodzonych 
powietrzem). 

6. Sprawdzid, czy jednostka została zainstalowana poprawnie zgodnie z koocową listą kontrolną. 
 

Uruchomienie: 
1. Przeprowadzid inspekcję przed uruchomieniem. 
2. Otworzyd zawór ręczny, obserwowad, czy woda wchodzi do zbiornika wody, napełnia rurkę 

łącząca zbiornik z parownikiem, a następnie zostaje wyłączona. (Dotyczy tylko modeli 
chłodzonych wodą, Włączyd doprowadzenie wody (ON) do skraplacza chłodzonego wodą). 
Sprawdzid pod kątem występowania przecieków. 

3. Włączyd przełącznik główny (ON). Kolejnośd uruchamiania elektrycznego odbywa się 
automatycznie. 

a. Uruchomienie silnika powinno odbyd się z krótkim opóźnieniem (15 sekund). 
b. Po uruchomieniu silnika rozpoczyna się uruchamianie sprężarki. 

4. Dla modeli chłodzonych powietrzem sprężarka będzie odprowadzad ciepłe powietrze, a dal 
modeli chłodzonych wodą zawór regulacyjny wody otworzy się i ciepła woda będzie 
odprowadzana do systemu odprowadzania wody. 

5. Jednostka będzie gotowa do produkcji lodu; można sprawdzid stronę niskociśnieniową: ciśnienie 
powinno wynosid: 32 psig +/- 2 psig. 
Temperatura linii zasysania sprężarki jest zwykle bardzo niska, blisko punktu szronienia. 
Ciśnienie odprowadzanego powietrza będzie zależed od temperatury wody i powietrza, ale 
powinno znajdowad się w przedziale 200 - 280 psig. 
Ciśnienie odprowadzanej wody chłodzącej powinno byd stałe i równe około 245 psig. 

 
Uwaga:  
Powyższe wartości dotyczą nowych i czystych maszyn. Dla różnych jednostek można oczekiwad 
wartości mniejszych lub większych. 

 
6. Nie ma potrzeby wykonywania żadnych regulacji, można więc ponownie założyd panele. 
7. Wyczyścid oraz/lub wysterylizowad wnętrze pojemnika na lód, wytrzed wnętrze pojemnika za 

pomocą czystej, wilgotnej szmatki. 
8. Przekazad właścicielowi/użytkownikowi instrukcję obsługi, pouczyd go o sposobach obsługi 

maszyny oraz poinformowad o kontaktowych numerach telefonów w przypadku serwisowania 
maszyny. 

9. Wypełnid rejestrację producenta i odesład ją do Ice-O-Matic. 
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Czyszczenie i dezynfekcja 

Użytkownik urządzenia ponosi odpowiedzialnośd za dbałośd o jego czystośd i prawidłową konserwacje. 

Zawsze lepiej i mniej kosztownie jest w dłuższej perspektywie czasu, w celu uniknięcia ewentualnych 

przestojów i uszkodzeo utrzymywanie urządzenia  w czystości i odpowiedniej sprawności technicznej  

wykonując okresowe przeglądy techniczne a w razie potrzeby wymianę zużytych elementów, zanim 

spowodują one poważniejsze uszkodzenie.  

Poniżej znajduje się lista zalecanych prac konserwacyjnych, których przestrzeganie pomoże utrzymad 

wytwornice lodu w doskonałej kondycji przez wiele lat.  

Czyszczenie i konserwacja powinny byd zaplanowane i wykonywane nie rzadziej niż dwa razy w roku. 

Uwaga: 

W czasie czyszczenia i dezynfekcji urządzenia będzie ono PODŁĄCZONE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ 

Czyszczenie wytwornicy lodu. 

1.  Sprawdź i wyczyśd urządzenia do uzdatniania wody, jeśli są one zainstalowane. 

2.  Usuo śruby i zdejmij przedni i górny panel. 

3.  Przesuo ON-OFF przełącznik w pozycje OFF. 

4.  Usuo lód z pojemnika. 

5.  Zdjąd pokrywę zbiornika wody i zablokowad pływaka. 

6. Opróżnid zbiornik na wodę i układ wytwarzający lód przy użyciu przewodu spustowego 

podłączonego do wlotu wody układu produkcyjnego. Umieśd przewód spustowy w normalnej 

pozycji i zaślep otwór spustowy układu produkującego. 

7. Przygotowad roztwór do mycia maszyny zgodnie z zaleceniami producenta 

8. Powoli wlad roztwór do pojemnika na lód napełniając go do pełna. Odczekad 15 minut, a 

następnie włączyd przełącznik główny (ON). 

9. Gdy maszyna zacznie używad wodę z pojemnika na lód, dodawad roztwór czyszczący napełniając 

pojemnik do pełna.  

10. Po dodaniu całej ilości roztworu czyszczącego do zbiornika, gdy zbiornik będzie prawie pusty, 

wyłączyd przełącznik główny (OFF).  

11. Odprowadzid wodę ze zbiornika oraz jednostki zamrażania przy użyciu rurki odprowadzającej 

zamontowanej do wlotu wody do zamrażarki. Umieścid rurkę odprowadzającą a jej normalnym 

położeniu i założyd zatyczkę. Umyd i wypłukad zbiornik na wodę. 

 

Dezynfekcja 
 
Do celów dezynfekcji należy używad zatwierdzonych roztworów do dezynfekcji lub zmieszad jedną uncję 
chloru z 2 galonami ciepłej (95 ºF-115 ºF) wody. Powtórzyd czynności opisane w punktach 8-11 używając 
roztworu do dezynfekcji zamiast roztworu czyszczącego. 
 

12. Zdjąd blokadę z przepływu w zbiorniku na wodę. 
13. Włączyd przełącznik główny (ON).  
14. Kontynuowad produkcję lodu przez przynajmniej 15 minut, aby wypłukad w całości roztwór 

czyszczący. 
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Uwaga:  
NIE UŻYWAD lodu wyprodukowanego za pomocą roztworu czyszczącego! Upewnid się, czy w 
pojemniku nie zostały pozostawione resztki lodu! 
 

15. Usunąd wszystek lód znajdujący się w pojemniku. 
16. Dodad ciepłą wodę do pojemnika do przechowywania lodu i dokładnie umyd i wypłukad 

wszystkie powierzchnie pojemnika. 
17. Przeprowadzid dezynfekcję wnętrza pojemnika przemywając pojemnik oraz drzwi pojemnika za 

pomocą roztwory dezynfekującego. 
18. Zamontowad panele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostrzeżenie!  

Środek do czyszczenia maszyny zawiera kwasy. W 
przypadku połknięcia, NIE WOLNO powodowad wymiotów. 
Podad duże ilości wody lub mleka.  

Niezwłocznie skontaktowad się z lekarzem. 

W przypadku kontaktu zewnętrznego, przepłukad wodą. 

PRZECHOWYWAD Z DALA OD DZIECI. 
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Czyszczenie skraplacza chłodzonego powietrzem: 
 
Przepływ powietrza dla tego modelu odbywa się w kierunku od części przedniej do tylnej, dzięki czemu 
wnętrze maszyny będzie dostępne do wyczyszczenia skraplacza. W razie potrzeby można użyd 
odkurzacza lub wężownicy czyszczącej. NIE UŻYWAD szczotki drucianej. 
● Wyłączyd zasilanie elektryczne, a następnie wyjąd filtr powietrza. Filtr można wyczyścid lub w razie 
potrzeby wymienid. 
● Wyczyścid skraplacz: skraplacz może wydawad się czysty na powierzchni, ale może byd zatkany w 
środku. Za pomocą latarki sprawdzid, czy światło jest widoczne poprzez zebra skraplacza. 
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Czynności, jakie należy wykonad przed skontaktowaniem się z Działem Serwisowym: 
 
● Sprawdzid doprowadzenie wody do maszyny. Maszyna wyłącza się automatycznie w przypadku braku 
doprowadzenia wody. 
Sprawdzid filtry wody. 
● Sprawdzid doprowadzenie zasilania do maszyny.  
● Po sprawdzeniu i upewnieniu się, że woda oraz zasilanie są doprowadzane do maszyny, spróbowad na 
przemian wyłączyd i włączyd zasilanie (OFF)/(ON). 
Po dwóch minutach maszyna powinna się uruchomid. Jeśli za pomocą opisanych czynności maszyna 
została uruchomiona, z działem serwisowym należy kontaktowad się po kolejnym awaryjnym 
zatrzymaniu pracy maszyny. 

 

 

 

 

 

 

 

 


