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Instrukcja:
-  jest integralną częścią wyposażenia i należy ją dokładnie przeczytać, aby urządzenie było 
właściwie użytkowane, zgodnie z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa;
-  została opracowana w oparciu o następujące dyspozycje 2006/42/CE, zawiera niezbędne 
raporty i informacje techniczne, które są niezbędne do prawidłowego uruchomienia wszystkich 
procedur, w bezpiecznych warunkach;
-  powinna być przechowywana (chroniona w przeźroczystym, wodoszczelnym opakowaniu, w celu 
uniknięcia uszkodzenia) i dołączana do urządzenia przez cały okres użytkownia, w tym również w
przypadku zmiany właściciela. W przypadku utraty lub uszkodzenia, można poprosić o kopię 
SPM DRINK SYSTEMS, wskazując informacje podaną na tabliczce znamionowej;

 nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie maszyny i/lub SPM DRINK SYSTEMS
szkody spowodowane przez działania nie przewidziane w niniejszej instrukcji.
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1.  WAŻNE OSTRZEŻENIA 
     I PORADY

Instrukcja instalacji i obsługi jest 
integralną częścią urządzenia i musi 

być przechowywana do przyszłych konsultacji. 
O ile nie zaznaczono inaczej, to instrukcja 
skierowana jest do operatorów (członków 

wykwalifikowanego personelu, którzy używają 
sprzętu na co dzień) i dla serwisantów  

(pracowników uprawnionych do wykonywania 
instalacji i/lub konserwacji). Części podręcznika 

skierowane wyłącznie do serwisantów są 
odpowiednio zaznaczone. Proszę dokładnie 

przeczytać przedstawione poniżej ostrzeżenia 
przed instalacją i uruchomieniem sprzętu. 

Urządzenie zostało zaprojektowane do produkcji 
Cremespresso i podobnych mrożonych produktów 

mlecznych. Po otrzymaniu urządzenia, 
upewnij się, że jego numer seryjny odpowiada 

określonemu w zamówieniu, który można znaleźć 
na wszystkich dokumentach dostaw.

Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do celów, dla 
których został zaprojektowany. Producent nie 

ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody 
wskutek niewłaściwego użytkowania. Sprzęt 
nie jest przeznaczony do użytku przez osoby 

(w tym dzieci) o ograniczonej sprawności 
fizycznej, sensorycznej i umysłowej, lub braku 

doświadczenia i wiedzy, bez nadzoru lub 
instrukcji dotyczących jego użytkowania przez 
osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. 

Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły 
się urządzeniem. Urządzenie nie nadaje się do 
stosowania na zewnątrz. Nie jest przeznaczone 

do montażu w miejscach, w których znajdują się 
strumienie wody. Urządzenie musi być 

kontrolowane przez wykwalifikowany personel.

2. ZESTAWIENIE CZĘŚCI

W opakowaniu urządzenia znajdą Państwo również:
- Instrukcje obsługi
- 1 tubkę smaru do stosowania w celach serwisowych
- Deklaracje zgodności WE
- 1 ociekacz

3.  WSKAZÓWKI TRANSPORTOWE

Aby zapobiec przepływowi czynnika chłodzącego 
znajdującego się w hermetycznej sprężarce, urządzenie 
musi być przenoszone, przechowywane i obsługiwane 
w pozyc j i  p ionowej  zgodnie  z  inst rukc jami 
kierunku na opakowaniu. Jeśli urządzenie jest 
przypadkowo lub umyślnie (z przyczyn transportowych) 
utrzymywane w dowolnym innym położeniu, przed 
rozpoczęciem procedur należy odczekać co najmniej 
dwadzieścia minut, w celu ustabilizowania czynnika 
w sprężarce.

4.  WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE 
     PRZENOSZENIA

Każde urządzenie wyposażone jest w specjalną 
drewnianą paletę, która pozwala na przenoszenie 
standardowymi wózkami widłowymi.

Nigdy nie podnoś urządzenia sam, zawsze zwrócić 
się o pomoc do innego operatora.

UWAGA

Aby zapobiec i uniknąć uszkodzenia urządzenia, 
wszystkie operacje załadunku i rozładunku powinny 
być prowadzone ze szczególną starannością. 
Urządzenie może zostać podniesione za pomocą 
ręcznego lub mechanicznego podnośnika poprzez 
umieszczenie elementu podnoszącego w podstawie 
urządzenia.

Zawsze należy unikać następujących operacji:
- obracać do góry nogami urządzenie
- przeciągać urządzenie za pomocą lin
- podnosić urządzenie za pomocą lin 
- wstrząsać urządzeniem i jego opakowaniem
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Urządzenie należy przechowywać w suchym 
miejscu, w temperaturach od 0 ° C do 40 ° C. Nie 
więcej niż 2 maszyny ułożone jedna na drugiej, ze 
zwróceniem uwagi na utrzymanie pozycji pionowej, 
tak jak to pokazano strzałkami na opakowaniu.

5.  SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Specyfikacja techniczna i elektryczna

Wszystkie dane techniczne i elektryczne urządzenia 
podane są na tabliczce znamionowej, umieszczonej 
w wewnętrznej części urządzenia; przykład 
pokazany jest poniżej.

Tabliczka określa: 

    Model: XX 
    n° : XX 
    Parametry elektryczne: V / Hz 
    Maks. absorpcja (Wa�) 
    Maks. prąd (Amp) 
    Temperaturę otoczenia pracującego 
      urządzenia między 24° C i 32° C

Wymiary i waga:

Sp1 
  Wysokość: 61,2 cm.
  Szerokość: 26,2 cm.
  Głębokość: 42,7 cm.
  Waga: 28 kg.

SP2
  Wysokość: 61,2 cm.
  Szerokość: 44,7 cm.
  Głębokość: 43,8 cm.
  Waga: 48 kg.

SP3
  Wysokość: 61,2 cm.
  Szerokość: 62,8 cm.
  Głębokość: 44,3 cm.
  Waga: 65 kg.

Emisja hałasu

Ciągły,  poziom ciśnienia akustycznego równoważny
wynosi poniżej 70 dB.

W przypadku awarii:

W większości przypadków, każdy problem techniczny 
może zostać rozwiązany za pomocą niewielkiego 
zabiegu (zobacz przewodnik rozwiązywania 
problemów na końcu niniejszej instrukcji); dlatego 
zalecamy, aby uważnie przeczytać ten podręcznik 
przed skontaktowaniem się z centrum producenta 
lub serwisu.

Usuwanie

UWAGA
Wszystkie części opakowania należy przechowywać 
poza zasięgiem dzieci, ponieważ mogą one stanowić 
potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa / zdrowia.

Ważne
Ze względu na środowisko, należy usunąć opakowanie, 
jak przedstawiono na obrazku.

Symbol:              oznacza, że urządzenie nie może   
być wyrzucane z ogólnymi odpadami. Należy 
obchodzić się zgodnie z przepisami dyrektywy 
europejskiej 2003/108/CE (Odpady elektryczne 
i urządzenia elektroniczne -WEEE) i według 
krajowego ustawodawstwa , w celu zapobieżenia 
ewentualnej szkody, do środowiska i stworzenia 
zagrożenia dla zdrowia.
W celu prawidłowego recyklingu urządzenia, należy 
skontaktować się z dystrybutorem, od którego 
urządzenie zostało zakupione lub z posprzedażowym
serwisem.

 
 

6. USTAWIANIE

TYLKO DLA PRACOWNIKÓW OBSŁUGI

Instalacja i późniejsze operacje serwisowe muszą 
być wykonywane przez wykwalifikowanych 
członków obsługi,którzy zostali przeszkoleni 
w obsłudze urządzenie i zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

a) Usuń opakowanie (rys.1) i zachowaj je w celu 
późniejszego przechowywania zimą.

! Uwaga !
Wszystkie elementy opakowania należy 

przechowywać poza zasięgiem dzieci, ponieważ 
mogą one stanowić potencjalne zagrożenie 

bezpieczeństwa / zdrowia.
b) Upewnij się, że urządzenie jest w idealnym 
stanie.

c) Ustawić urządzenie na stabilnej, płaskiej 
powierzchni, upewniając się, że jest dobrze 
wentylowane, pozostawiając odstęp 20 cm 
wokół niego, nie instalować go w pobliżu 
źródeł ciepła (rys. 2); zaleca się utrzymywanie 
temperatury pokojowej pomiędzy 24 a 32 ° C.

d) Sprawdź, czy napięcie sieci elektrycznej spełnia 
wymagania specyfikacji na tabliczce znamionowej 
urządzenia oraz dostępna moc spełnia wymagania 
zasilania urządzenia.
Włożyć wtyczkę do gniazdka z uziemieniem, nie stosując 
rozgałęźników czy przedłużaczy.

e) Urządzenie musi być przenoszone zgodnie z 
instrukcjami producenta. Niezastosowanie się do 
instrukcji instalacji i pozycjonowania może 
spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.

Ważne 
Jesteś prawnie zobowiązany do zapewnienia 

odpowiedniego systemu uziemienia dla 
urządzenia. Przed przystąpieniem do 

czyszczenia i/lub specjalnej konserwacji 
urządzenia, upewnij się, że jest odłączone 

od zasilania przez odłączenie wtyczki. 
W przypadku awarii lub wadliwego działania, 
należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę.

Rys.1

Rys.2
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7. PODŁĄCZANIE DO SIECI 
ZASILAJĄCYCH

WYŁĄCZNIE DLA SERWISANTÓW

Przed włożeniem wtyczki do gniazda zasilania, dla 
własnego bezpieczeństwa, jak już wspomniano w 
poprzednim punkcie, należy zachować następujące 
środki ostrożności.

-  Bezpieczeństwo urządzenia elektrycznego 
zagwarantowane jest tylko, gdy jest ono podłączone 
do odpowiedniego systemu uziemienia o strukturze 
dostosowanej do bieżących krajowych przepisów 
bezpieczeństwa (zdj.3). W związku z tym, producent 
nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody 
z powodu awarii systemu uziemienia maszyny.

-Zawsze należy sprawdzić parametry elektryczne na 
tabliczce znamionowej każdego urządzenia. 
Specyfikacja zawarta na tabliczce znamionowej 
zawsze jest nadrzędna nad instrukcją.

- Dla bezpiecznego i prawidłowego montażu, 
niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego gniazda 
wyposażonego w przełącznik termiczny , którego 
styki są co najmniej 3 mm od siebie, zgodnie 
z  o b ow i ą zu j ą c y m i  k ra j ow y m i  p r ze p i s a m i 
bezpieczeństwa (patrz rys. 3)

-  Nigdy nie używać przedłużaczy ani rozgałęźników.

-  Sprawdzić przewód zasilający na całej długości, aby 
upewnić się, że nie jest uszkodzony w żaden sposób.

-  Aby odłączyć urządzenie, należy odłączyć zasilanie 
za pomocą przełącznika, a następnie chwycić 
i delikatnie wyciągnąć wtyczkę.

WAŻNE !

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać 
wymieniony przez producenta, posprzedażowy 
serwis lub przez wykwalifikowany personel, aby 

zapobiec ewentualnemu ryzyku.

8.  INSTRUKCJA OBSŁUGI 
I PROCEDURY URUCHOMIENIA

!WAŻNE!
PRZED URUCHOMIENIEM URZĄDZENIA, NALEŻY 

PRZEPROWADZIĆ PROCEDURY CZYSZCZENIA 
I DEZYNFEKCJI OPISANE W ROZDZIALE 9.

- Rozcieńczanie i mieszanie produktu przeprowadzić w 
oddzielnym pojemniku, zgodnie z instrukcjami 
producenta (patrz rys. 4).

NOTA: „Mieszanka” jest wynikiem wymieszania 
wody lub mleka z proszkiem w celu uzyskania 
Cremespresso i podobnych mrożonych produktów 
mlecznych

Aby nie przekroczyć maksymalnego dopuszczalnego 
poziomu, nie wprowadzać więcej niż 4 litry mieszanki 
do pojemnika.

- Wlać otrzymaną mieszankę do pojemnika 
(patrz rys. 5)

- Założyć pokrywę pierwszą oraz pokrywę główną

Nota  -----------------------------------------------------------
Jednostki SP wyposażone są w bardzo skuteczny 

mechanizm bezpieczeństwa w celu ochrony 
operatora; aktywowany jest, gdy pokrywa jest 

podnoszona. Urządzenie automatycznie i 
niezwłocznie zatrzymuje wszystkie ruchome części.

Jeśli główna pokrywa nie jest prawidłowo 
umiejscowiona, system mieszania 

nie będzie działać.
------------------------------------------------------------------

- Włożyć wtyczkę do gniazdka elektrycznego.

- Włączyć przełącznik główny znajdujący się po 
prawej stronie urządzenia a świder automatycznie 
zacznie się obracać.

- Włączyć tryb FROZEN przełączając przycisk płatka 
śniegu (po prawej stronie, mały przycisk, pozycja I, 
patrz rys.6).

Rys.3

Rys.4

Rys.5

Rys.6
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Regulacja konsystencji: Aby zmienić konsystencję 
produktu, należy przekręcić czerwone śruby 
znajdujące się z tyłu maszyny, w następujący sposób: 
w prawo aby uczynić produkt mniej gęsty, w lewo 
aby produkt był bardziej gęsty (rys. 7).

! Uwaga !

! Uwaga !

Urządzenie ma jedynie wpływ na zmianę konsystencji 
produktu. Nie ma wpływu na temperaturę 

chłodzenia produktu.

Gdy poziom mieszanki wewnątrz pojemnika jest 
poniżej spirali mieszania, żeby zapobiec zbytniemu 

zgęstnieniu mieszanki, konieczne jest 
napełnienie zbiornika.

Nota: jeśli chcesz, przejść z trybu FROST na tryb 
DEFROST, trzeba przełączyć mały przycisk w 
odpowiednią pozycję(położenie II na rys. 6).

- Gdy uzyskamy już pożądaną konsystencję produktu, 
aby wlać produkt, konieczne jest umieszczenie kubka 
pod kranem i opuszczenie dźwigni, jak pokazano 
na zdjęciu 8.

9. PROCEDURY CZYSZCZENIA 
I CODZIENNEJ DEZYNFEKCJI

W celu utrzymania jednostek SP w jak najlepszej 
kondycji oraz przestrzegania aktualnych przepisów, 
absolutnie konieczne jest, aby często i dokładnie 
wykonywać czynności czyszczenia i dezynfekcji jak 
opisano poniżej.

W przypadku długiej przerwy w pracy (przechowywania 
w zimie), przed uruchomieniem urządzenie musi być 
rozmontowane, umyte i zdezynfekowane zgodnie z 
instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji aby 
zapewnić najlepszą możliwą higienę.

! Uwaga !

! Uwaga !

Zagrożenie porażeniem prądem. Nie rozlewaj wody 
na przełączniki. Nie doprowadź do dostania się wody 
do elementów elektrycznych wewnątrz urządzenia.

Aby zapobiec rozwojowi bakterii, należy używać 
tylko substancji dezynfekujących przeznaczonych 

do plas�kowych i gumowych przedmiotów, 
niedopełnienie tego obowiązku może spowodować 

zagrożenie dla zdrowia.
NOTA: operator musi być świadomy odpowiedzialności 
dotyczącej wykonywania, częstotliwości czyszczenia 
i konserwacji używanego urządzenia zgodne z 
wymogami aktualnych lokalnych,  stanowych 
i federalnych przepisów.

Instrukcje czyszczenia opisane w tej sekcji to niezbędne 
procedury usuwania bakterii i utrzymania w czystości 
urządzenia.

Zalecamy wykonywanie procedur czyszczenia 
i dezynfekcji codziennie oraz zgodnie z 

lokalnymi przepisami.

Producenci nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia 
do których doszło bezpośrednio lub pośrednio przez 
ludzi lub zwierzęta, które powstały w wyniku niewłaściwego 
zastosowania się do wskazówek czyszczenia i konserwacji 
urządzenia zawartych w tej instrukcji.

Rys.7

Rys.8
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- Zatrzymać system zamrażania i pozwolić działać 
urządzeniu jedynie z aktywnym świdrem  (pozycja 
O dla małego przycisku, pozycja I dla głównego 
przycisku) przez dziesięć minut.

- Zaopatrzyć się w środek odkażający odpowiedni do 
tworzyw sztucznych, gumy i stali nierdzewnej 
(AMUCHINA®).

WAŻNE
Dokładnie przestrzegać norm producenta 

mieszalnika pod względem czasu 
i sposobów konserwacji.

- Po otworzeniu kluczem głównej pokrywy (rys.9), 
zdjąć główną pokrywę oraz znajdującą się zaraz pod 
nią drugą pokrywę (rys. 10).

- Wlać letniej wody do pojemnika (rys. 11), po 
ponownym założeniu głównej pokrywy, pozwolić 
obracać się świdrowi przez kilka minut.

NOTA
SP wyposażony jest w bardzo skuteczny mechanizm 

bezpieczeństwa, aktywowany gdy pokrywa jest 
podniesiona, przeznaczony jest do  ochrony operatora. 

Jeśli pokrywa jest nie prawidłowo założona SP 
nie będzie działać.

- Opróżnić miskę i powtórzyć te same czynności, do 
momentu aż wylewana woda nie będzie czysta 
(rys.12).

! UWAGA !
Aby uniknąć porażenia prądem lub kontaktu 

z ruchomymi częściami, przed przystąpieniem 
do operacji demontażu, upewnij się czy wszystkie 

przełączniki są w pozycji "OFF", a główne 
zasilanie jest odłączone.

- Wyłączyć urządzenie i odłączyć kabel zasilający.

- Zdjąć pokrywę główną.

- Umyć i zdezynfekować ręce i przedramiona.

- Odkręcić mocowania pojemnika (rys. 13).

- Jednocześnie nacisnąć dwa zatrzaski zabezpieczające, 
podnieść zawór i wydobyć go z gniazda (patrz rys. 14).

- Demontaż zaworu  dozującego należy przeprowadzić 
poprzez przytrzymanie urządzenia oraz pociągnięcie 
w dół, zsuwając dźwignię/uchwyt ze swojego miejsca 
(fig.14).

! UWAGA !

Aby zapobiec rozwojowi bakterii, usunąć 
wszystkie uszczelki podczas czyszczenia. 

Niezastosowanie się do tego zalecenia może 
spowodować zagrożenie dla zdrowia.

- Wyciągnąć pojemnik na zewnątrz, jak pokazano, 
aby całkowicie usunąć go z gniazda (rys. 15).

 

Rys.9

Rys.10

Rys.12

Rys.11

Rys.15

Rys.14

Rys.13
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- Odkręcić pokrętło bezpieczeństwa w kierunku 
wskazanym strzałką, następnie wyjąć moduł mieszania, 
uszczelkę w kształcie dzwonka i uszczelkę miski z tyłu 
(rys. 16).

- Usunąć ociekacz wyciągając go na zewnątrz 
(rys. 17).

- Dokładnie umyć wszystkie zdemontowane elementy 
pod gorącą wodą z płynem do mycia naczyń, ale nie 
używać agresywnych detergentów lub proszków, które 
mogą uszkodzić miskę.

WAŻNE 
Nie należy używać zbyt agresywnych środków 

odkażających lub detergentów, taki rodzaj produktów 
może uszkodzić pojemnik i inne podzespoły.

OSTROŻNIE 
Nigdy nie wykonywać mycia w zmywarce; 

Niezastosowanie się do tego może spowodować 
poważne uszkodzenie części urządzenia.

- Dobrze wypłukać, a następnie umieścić wszystkie 
elementy w roztworze dezynfekującym; dla 
prawidłowej dezynfekcji części muszą w nim 
pozostać w pełni zanurzone przez 15 minut lub 
zgodnie z zaleceniami producenta.

- Po przestrzeganiu prawidłowego okresu dezynfekcji, 
dobrze wypłukać wszystkie elementy czystą wodą 
i osuszyć je czystą ściereczką.

- Dokładnie umyć powierzchnię parownika i tace 
ociekacza za pomocą gąbki nasączonej w roztworze 
dezynfekującym (rys.18).

- Powtórzyć wszystkie operacje za pomocą czystej 
gąbki nasączonej wodą i dokładnie wysuszyć 
wszystkie powierzchnie czystą szmatką.

Po wykonaniu wszystkich procedur czyszczenia 
i dezynfekcji, można, ponownie złożyć wszystkie 
elementy.

Poprawny montaż urządzenia jest niezbędny, żeby 
zapobiec wyciekom produktu i uszkodzeniu urządzenia. 

Aby zmontować urządzenie należy użyć smaru 
(np. wazelinę).

Upewnij się, że wszystkie części zostały umyte 
i oczyszczone przed montażem. Osoby składające 
urządzenie muszą najpierw umyć i zdezynfekować 
ręce oraz przedramiona płynem dezynfekującym.

- Rozprowadzić wazelinę na wewnętrznej powierzchni 
uszczelki w kształcie dzwonka przed zamontowaniem 
(rys. 19).

- Zamontować tylną uszczelkę i tą w kształcie dzwonu, 
z zachowaniem prawidłowego kierunku jak pokazano 
na rysunku 20.

- Zamontować element mieszający upewniając się, że 
zewnętrzny cylinder pasuje idealnie do wewnętrznego
wału. 

- Zablokować wszystkie elementy w miejscu, obracając 
pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara (rys. 21).

 

 

 

Rys.16

Rys.18

Rys.17

Rys.21

Rys.20
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- Zwilżyć wodą tył zbiornika, w miejscu styku z 
uszczelką w celu ułatwienia procedur ponownego 
montażu (rys. 22);

- Zamontować pojemnik przez umieszczenie go w 
jego gnieździe, sprawdzając, że jest skierowany w 
odpowiednim kierunku oraz  utrzymywany w miejscu 
przez uszczelkę (rys. 23).

- Przymocować pojemnik poprzez zamocowanie 
pokrętła (rys.24).

WAŻNE 
Nie należy dokręcać zbyt mocno pokrętła pojemnika. 

Nadmierna siła może spowodować uszkodzenie 
gwintu i / lub samego pojemnika.

- Wstawić ponownie  zawór (rys. 25) użyć wazeliny 
na uszczelki, aby ułatwić przesuwanie zaworu w 
jego gnieździe.

! Ostrzeżenie ! 
Jeżeli zawór nie wejdzie idealnie na odpowiednią 

pozycję, uszczelnienie nie będzie szczelne.

- Zamontować ociekacz.

DEZYNFEKCJA

Po oczyszczeniu i dezynfekcji (opisanych w rozdziale 9), 
gdy urządzenie pozostaje nieużywane przez kilka dni, 
procedury dezynfekcji opisane poniżej powinny być 
wykonane bezpośrednio przed uruchomieniem 
urządzenia.

- Zdjąć pokrywę główną oraz drugą.

- Wlać roztwór dezynfekujący (AMUCHINA®) do 
pojemnika postępując zgodnie z zaleceniami 
producenta.

- Po założeniu z powrotem pokrywy głównej, włączyć 
urządzenie i pozwolić obracać się świdrowi (wszystkie 
kontrolki LED wyłączone), pozostawiając roztwór 
dezynfekujący do czasu określonego przez jego 
producenta.

WAŻNE 
Nigdy nie zostawiaj płynu dezynfekującego wewnątrz 

pojemnika na więcej niż 15 minut.

- Aby osuszyć pojemnik należy otworzyć zawór dozujący, 
który umożliwi opróżnienie pojemnika. Należy otworzyć 
i zamknąć zawór kilkukrotnie - min. 10 razy podczas 
osuszania aby odkazić przepływ oraz obszar 
wokół niego.

- Dokładnie wypłukać, powtarzając te operacje czystą 
wodą zamiast roztworu dezynfekującego.

- Urządzenie jest teraz gotowe do użycia.

Rys.22

Rys.25

Rys.24

Rys.23
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10.  SPECJALNA KONSERWACJA

! UWAGA ! 
Przed przystąpieniem do czynności 

konserwacyjnych, obowiązkowe jest, aby 
wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci.

Czyszczenie skraplacza

W celu zapewnienia dobrej wydajności systemu 
chłodzenia, skraplacz musi być czyszczony co   
miesiąc.

Jak to osiągnąć:

- Wyłączyć zasilanie i odłączyć kabel zasilający;

- Zdjąć tylny panel odkręcając dwie mocujące go 
śruby (rys. 26);

- Korzystając z odkurzacza, usunąć nagromadzony 
kurz znajdujący się między żebrami skraplacza 
(rys.27).

WAŻNE 
Nie należy używać śrubokręta lub ostrych 

przedmiotów do czyszczenia pomiędzy żeberkami

Kontrola i wymiana uszczelek

USZCZELKA POJEMNIKA (UMIESZCZONA 
Z TYŁU POJEMNIKA)

Wymieniać ją co 12 miesięcy w zależności od 
warunków użytkowania i poziomu obsługi.

USZCZELKA ZAWORU DOZUJĄCEGO 
O-RING (DOLNA)

Uszczelki zaworów dozujących o-ringi powinny 
być wymieniane w razie potrzeby, gdy zużycie 
jest oczywiste. Nasmarować je za każdym razem, 
kiedy zostaną zastąpione lub zawór dozowania 
jest usuwany do czyszczenia.

USZCZELKA SSANIA (GÓRNA)

Wymieniać co 3 miesiące w zależności od 
warunków użytkowania i poziomu obsługi. 
Ta część powinna być smarowana wazeliną 
każdorazowo po każdym czyszczeniu podczas 
ponownego montażu.

Przechowywanie zimą

Aby chronić urządzenie podczas sezonowego 
wyłączania, ważne jest aby właściwie je 
przechowywać z zastosowaniem następujących 
procedur:

- Odłączyć zasilanie do zamrażarki.

- Zdemontować, umyć i zdezynfekować wszystkie 
części, które stykają się z mieszanką, jak opisano 
w rozdziale 9.

- Wyczyścić także wszystkie zewnętrzne panele.

- Zmontować wszystkie te elementy.

- Włożyć urządzenie do oryginalnego opakowania 
w celu ochrony przed kurzem i innymi 
zanieczyszczeniami.

- Umieścić urządzenie w suchym miejscu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia 
do których doszło bezpośrednio lub pośrednio przez ludzi, 
rzeczy lub zwierzęta, które powstało w wyniku 
niewłaściwego zastosowania się do instrukcji wskazanych 
w tej instrukcji obsługi dotyczących procedur instalacyjnych, 
użytkowania jak i konserwacji urządzenia.
.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy 
związane z drukiem, kopiowaniem bądź błędami 
tłumaczeniowymi zawartymi w tej instrukcji. Dodatkowo, 
producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji tego co 
uzna za niezbędne lub przydatne w urządzeniu, na korzyść 
użytkownika, jednocześnie zachowując podstawy 
użytkowania i konserwacji danego urządzenia

11. ZASTRZEŻENIA
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Problem Możliwa przyczyna

Urządzenie nie chłodzi lub 

chłodzi tylko częściowo, a 

kompresor działa

- Przestrzeń wokół urządzenia jest 
niewystarczająca dla prawidłowej wentylacji

- System chłodzenia pracuje w trybie DEFROST
- Żebra skraplacza są zatkane cząstkami pyłu
- Silnik wentylatora nie działa

- Czynnik chłodniczy wycieka

- Uszkodzony zawór elektromagnetyczny

- Zwiększyć przerwę pomiędzy urządzeniem a 
czymkolwiek wokół niego na co najmniej 20 
cm; przechowywać z dala od źródeł ciepła 
- Powrócić do trybu FREEZE
- Oczyścić żeberka chłodnicy skraplacza
- Sprawdzić połączenia elektryczne silnika 
wentylatora, jeśli są rozłączone, podłączyć 
ponownie. Jeśli nadal nie działa, wymienić 
silnik.
- Zlokalizować wyciek, wyeliminować go

- Wymienić elektrozawór

Urządzenie nie chłodzi lub 
chłodzi tylko częściowo, a 
kompresor nie działa

- Elementy elektryczne sprężarki nie działają
- Niektóre połączenia elektryczne są nie 
kompletne
- Sprężarka jest uszkodzona

-Wymienić uszkodzone elementy
-Sprawdzić styki i poprawić te niekompletne

- Wymienić sprężarkę

Urządzenie działa głośno - Ostrza wentylatora uderzają w wewnętrzne 
elementy 

- Sprawdzić i skorygować

Główny wyłącznik zasilania 
ustawiony jest na pozycję "ON", 
ale urządzenie nie działa

- Główna pokrywa jest nie prawidłowo 
zamontowana
- Niektóre połączenia elektryczne są nie 
kompletne
- Główny wyłącznik zasilania jest uszkodzony
- Silnik jest uszkodzony

- Zamontować poprawnie główną pokrywę
 
- Sprawdź styki i poprawić te niekompletne
- Wymienić przełącznik
- Wymienić silnik

Pojemnik przecieka - Uszczelka pojemnika nie jest na swoim miejscu - Wymienić lub zmienić położenie uszczelki

Zawór dozujący przecieka - Zawór dozujący został niekompletnie lub 
nieprawidłowo zamontowany
- Swobodny przepływ przez zaworu jest 
utrudniony
- Uszczelki zaworu dozującego o-ringi są 
  uszkodzone

- Zamontować i zastąpić

- Oczyścić i nasmarować zawór i siłownik 
zaworu smarem dostarczonym wraz z maszyną
- Wymienić uszczelki o-ring

Produkt wpływa do tacy przez 

rurki drenażowe

- Uszczelka w kształcie dzwonka między przednią 
powierzchnią cylindra ślimakowego a piastą jest 
nie prawidłowo zamontowana
- Uszczelka wału w kształcie dzwonka lub uszczelka 
tulei wrzeciona jest uszkodzona lub zużyta

- Znaleźć uszczelkę i umieścić ją z powrotem na 
miejscu

- Wymienić uszkodzoną / zużytą uszczelkę i 
sprawdzić stan wału napędowego

Świder nie obraca się - Pokrywa główna jest nie prawidłowo 
zamontowana
- Niektóre połączenia elektryczne są nie 
kompletne
- Silnik jest uszkodzony

- Zamontować poprawnie pokrywę główną 

- Sprawdź styki i poprawić te niekompletne

- Wymienić silnik

Świder wytwarza hałas, podczas 

obracania się

- Uszczelka wału w kształcie dzwonka została 
zamontowana bez smarowania lub jest 
uszkodzona
- Świder został złożony niekompletny lub 
nieprawidłowo

-Wymienić lub oczyścić i nasmarować smarem 
dostarczonym wraz z maszyną

- Sprawdzić i skorygować

NOTA:
12. PODRĘCZNIK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

NOTA: następujące procedury muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego pracownika serwisu.
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