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ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

1. Upewnij się, że lokalne napięcie zasilania i częstotliwość są zgodne z wymogiem na tabliczce 

znamionowej (z tyłu urządzenia).  

2. Zasilacz musi mieć niezawodne uziemienie. Podłączenie bezpośrednio do gniazdka, nie przez listwe 

przedłużającą/ 

3. Miejsce usytuowania maszyny powinno być dobrze wentylowane i bez bezpośredniego 

nasłonecznienia. Maszynę należy również osłaniać przed wodą opadową. 

4. Panele boczne I tylne maszyny należy pozostawić w odległość od ściany lub przedmiotów 

otaczających co najmniej 40 cm. 

5. Podczas pracy urządzenia, należy upewnić się, że temperatura otoczenia jest pomiędzy 10-38 C. 

Wyższa niż 40 C jest zabroniona. 

6. Nie wolno używać rozpuszczalników organicznych, takich jak benzyna lub alkohol do czyszczenia 

urządzenia, aby uniknąć w ten sposób starzenia części z tworzywa sztucznego i niebezpieczeństwa w 

postaci ognia.. 

7. Nie należy używać maszyny do lodów, gdy zbiorniki są puste. Może to spowodować zamarznięcie 

cylindra i spowodować uszkodzenie świdrów. 

8. Odłącz z gniazdka przed demontażem i czyszczeniem cylindrów. 

9. Demontaż jak i samodzielna naprawa urządzenie są niedozwolone przez użytkowników. 
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Instalacja 

Prawidłowy sposób transportowania. 

1. Podczas przenoszenia urządzenia, należy unikać pukania i gwałtownego potrząsania. Unikać deszczu. 

2. Nie wolno przechylać urządzenia więcej niż pod kątem 45 stopni, ani nie może być ono umieszczone do 

góry nogami lub poziomo. Może to doprowadzić do uszkodzenia sprężarki i systemu szczelności. 

Rozpakowanie i instalacja 

3. Sprawdzić i usunąć wszelkie pozostałości opakowania i sprawdzić, czy są wszystkie akcesoria. 

4. Podłoże, gdzie stoi maszyna musi być twarde i równe. Musi być wystarczająco dużo miejsca na około, 

aby pozwolić na swobodną cyrkulację powietrza . 

5. Unikaj wszelkich źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego. 

6. Przestrzeń wokół urządzenia powinna być utrzymane w czystości w celu uniknięcia pyłu lub innych 

cząstek, które może wciągnąć urządzeniu wentylatorami. 

 

Bezpieczeństwo elektryczne 

▲ Upewnij się, że lokalne napięcie zasilania i częstotliwość są zgodne z wymogiem na tabliczce 

znamionowej (z tyłu urządzenia).▲ Zasilacz musi mieć niezawodne uziemienie.  

7. Maszynę podłącz bezpośrednio do gniazdka. Gniazdka elektryczne muszą być zgodne z odpowiednimi 

normami bezpieczeństwa. 

Wymogi pracy  

8. Urządzenie powinno być prowadzone i nadzorowane przez kogoś dobrze wyszkolonego. 

Wykwalifikowanego serwisanta. Osoba obsługująca ja na co dzień musi być również przeszkolona badź 

zapoznana z instrukcją obsługi. 

9.  Ponieważ produkt jest jadalny, użytkownik powinien mieć znajomość higieny żywności, zdrowia I 

odbiór odpowiednich organów nadzorczych. 

10. Proces działania powinny być zgodne z wymogami higieny, należy starannie zdezynfekować narzędzia 

pomocnicze i wyroby sanitarne 
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. Specyfikacja, konstrukcja, płyty sterowania i funkcje 

Arkusz 1 Specyfikacja 

Model 1119A 

Typ 2 smaki + mix 

Pojemność 

zbiorników(L) 

2*6.5 Napięcie Volt 220V, 50Hz/60Hz 

Pojemność cylindrów(L) 1.6 Moc (W) 1600W 

Waga（Kg） 91 Wydajność(L/h) 20-24 

Wymiary（mm） 415*640*770 Czynnik chłodzący R404a, R134a 

Najlepsze ustawienie twardości 3.2-3.5 

UWAGA: Ze względu na ulepszenie produktów czy innych powodów, takich jak dostosowanie urządzenia, 

specyfikacje powyższe mogą nie odpowiadać tabliczce znamionowej produktu. Na tabliczce znamionowej 

produktu jest obowiązująca specyfikacja. 

 

Pozycja przełacznika 

 

1. Płyta wyświetlacza 2. Przyciski sterowania 3. Przełaczniki 4. Przycisk zasilania 

 

● Przesuń przycisk zasilania w prawo, na ekranie pojawiają sie pozycje kontrolne. Przesuń w lewo zasilanie 
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odłączone. 

● Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy odłączyć go od zasilania. 

Budowa maszyny 

 

1. Zbiornik       2.Panel kontrolny        3. Głowica / dozownik    4. Okapnik        

 

Instrukcja panela kontrolnego, przyciski 

 

                         Przyciski i ikonki          

Przyciski: 1.CHŁODZENIE 2.MYCIE  3.CHŁODZENIE BAKÓW  4.MIESZADŁO(opcjonalnie) 

5.TWARDOŚĆ SET＋ 6.TWARDOŚĆ SET－  

 

Ikonki：7.Stan chłodzenia  8. Stan mycia  9.Stan chłodzenia baków 10.Mieszadło (opcjonalnie) 
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11.Dozowanie 12. Alarm niskiego stanu mieszanki 13.Aktualna twardość  14.Twardość docelowa 

15.Czas bezruchu  16.Licznik       17. Napięcie 

 

 Funkcje przycisków  

 

COOL 

Chłodzenie w cylindrach ( start ): Maszyna zaczyna chłodzic mieszankę 

automatycznie, a po osiągnięciu twardości docelowej zatrzymuje się. 

Ponowny rozruch cyklu chłodzenia następuje po 5 minutach.  

  

WASH 

 Funkcja mycia: świdry obracają się w cylindrach mieszając wodę 

 Funkcja mieszania : miesza mieszanke w cylindrach 

  

PREPOOL 

 Chłodzenie nocne: pozwala na konserwacje niezużytej mieszanki 

 Schładzanie mieszanki : obniża temperaturę mieszanki w zbiornikach, 

co przyspiesza schładzanie mieszanki w cylindrach. 

 

AGITATOR 

Mieszadło: Miesza zawiesiny w zbiorniku. Maszyna bez mieszadła, ikona 

miga, ale brak tej funkcji 

Aby uruchomić wszystkie powyższe funkcje, należy nacisnąć każdy przycisk, urządzenie rozpocznie 

odpowiednią funkcję automatycznie. Naciśnij ponownie, aby wyjść.  

 

 SET 

Twardość Regulacja: Ustawianie twardości poprzez ▲ i  

Przytrzymaj ▲ lub ,  Twardość docelowa zaczyna migać. Po każdym 

naciśnięciu przycisku, reguluje wartość o 0,1  

Twardość docelowa (z prawej) musi być wyższa niż obecna twardość (po 

lewej). 
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Inne funkcje: 

Czas czuwania 

1. Ustawienie fabryczne to 5 minut, wartość wykazana w zacienionej części  

Po uruchomieniu w trybie gotowości, wartość wchodzi w odliczanie. 

2. Ustawienie czasu czuwania (3-12 minut): Wciśnij  przez 5 sekund, wartość zacznie 

migać, zwiększa się o 1 po każdym naciśnięciu. 

Po ustawieniu wartość miga jeszcze przez 5 sekund, po czym ustaje. 

Temperatura zbiorników  

1. Ustawienie fabryczne to C4, wartość wykazana w zacienionej części  

2. Ustawienie temperatury（C2—C6）：Wciśnij  przez 5 sekund, wartość zaczyna migać, 

zwiększa się o 1 po każdym naciśnięciu. 

Po ustawieniu wartość miga jeszcze przez 5 sekund, po czym ustaje. 

Licznik 

1. Liczba wydanych lodów licznik pokazany w zacienionej części  

2. Reset do zera : Wciśnij  przez 5 sekund, pokaże się stan 000 każde upuszczenie dzwigni 

liczone jest jako jedna poracja. 

Pompa powietrza ( nie wszystkie modele/opcjonalnie ) 

Pompa powietrza uruchamia się automatycznie z funkcjami maszyny, bez konieczności ręcznego 

obsługiwania. Podczas funkcji mycia, pompy powietrza uruchamiają się automatycznie, aby stale 

dostarczać wodę do cylindra. 
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Podczas chłodzenia, pompa powietrza uruchamia się automatycznie za każdym razem, kiedy 

poziom mieszanki jest zaniski. Dzięki temu dostarcza masę do cylindrów. 

 

 

Przygotowanie mieszanki 

UWAGA: Przed pierwszym użyciem urządzenia, upewnij się co do czystości i 

dezynfekcji wszystkich części w kontakcie z lodami. Szczegółowe informacje znajdują się 

na stronie 10 --- demontaż, czyszczenie, ponowny montaż części w kontakcie z 

produktem. 

1. Wytwarzanie mieszanki 

Wymieszać czystą wodę z mieszanką , aż do otrzymania gładkiej masy. Proporcje według zaleceń 

producenta. Odstawić na 15 minut, po czym przemieszać ponownie. 

 

2.Wlewanie mieszanki do zbiornika 

Wlać mieszankę do zbiorników. Nacisnąć przycisk WASH co pozwoli dokładnie wpłynąć mieszance do 

cylindrów jak i dokładnie ją wymiesza. Po 3 minutach upuścić po 2-3 szklanki z każdego uchwytu i przelać  

z powrotem do baków. Taki zabieg da nam pewność dokładnego wypełnienia cylindrów masą lodową. 

3. Ustawienie twardości 

Ustawiamy twardość wykorzystując ▲  przyciski. Twardość docelowa (z prawej) musi być wyższa 

niż ustawiana twardości (po lewej), inaczej maszyna nie rozpocznie chłodzenia. 

Zasadą ustawiania twardości jest ustawić odpowiednią twardość, a nie największą liczbę. Zbyt wysoka 

twardość zwiększa zużycie energii, a także może powodować mrożone cylindra lub trudności w 

wydawaniu lodów. 

Zalecany zakres ustawienie twardości（Tablica 4） 

Zakres twardości w 

maszynie  

Najlepsza 

twardość 
Model 

1.0-7.0 3.2-3.5             1119A 

Uwaga: W przypadku jogurtów mrożonych lub mieszanek z większą ilościa wody należy ustawić niżej.  
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4. Chłodzenie i wydawanie lodów 

Naciśnij przycisk COOL, aby rozpocząć proces chłodzenia. Kilka minut później (10-12 minut), po 

osiągnięciu docelowej twardości maszyna wejdzie w tryb gotowości automatycznie. Za każdym 

upuszczeniem lodów, maszyna ponownie wchodzi w proces chłodzenia. Jeśli nie wydana jest porcja, 

urządzenie automatycznie wchodzi w tryb czuwania co 5 minut uruchamia się automatycznie (ustawienie 

fabryczne to 5 minut). 

UWAGA: Jeśli porcje lodowe nie są wydawane w ciągu 1 godziny, należy zmniejszyć twardość. 

Zapobiega to zamarzaniu mieszanki w cylindrach. 

Należy również zmienić czas czuwania ( 3-12 minut ). ( Instrukcja str. 7 ) 

Należy pilnować, aby mieszanka była w miarę równolegle wydawana z obu cylindrów. Dla przykładu 

jeżeli wydało się 5 porcji z lewego cylindra, dla równowagi z prawego powinno sie upuścic chociaż 2-3 

porcje. 

 

                                                                                  

5. Funkcje chłodzenia baków/ chłodzenie nocne 

Funkcja ta pozwala na utrzymanie niskiej temperatury w bakach. Przyciśnij przycisk PREcool, aby 

uruchomić funkcje chłodzenia wstępnego, a następnie przycisk COOL, aby zatrzymać pracę maszyny. 

Dzięki tej funkcji mieszanka jest konserwowana w zbiornikach również w nocy. 

Rano naciśnij PREcool w celu zatrzymania funkcji chłodzenia nocnego. Rozmieszaj mieszanke w bakach , a 

nastepnie uruchom naciskając COOL. Przy bardzo wysokich temperaturach otoczenia funkcje PREcool 

możemy stosować równocześnie z funkcją COOL w celu obniżenia temperatury mieszanki w bakach. 

 

UWAGA!!! 

W modelu RB1116A oraz RB1119A wersja bar posiadają jeden kompresor i tylko wstępne chłodzenie baków, 

które utrzymuje się max do 5 godzin. 

Funkcje PREcool należy właczyć w czasie pracy maszyny na trybie COOL. Kiedy ikona PREcool przestaje 

migać na głownym ekranie, wówczas można wyłaczyć COOL i tym samym zatrzymać maszynę. 

Konserwacja w ustawionej temperaturze utrzymuje się do 5 godzin i stopniowo powraca do temperatury 

otoczenia. 

 

WAŻNE !! 
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Pamiętaj wyłącz COOL dopiero w momencie , gdy ikona PREcool przestaje migać wówczas mamy pewność, 

że temperatura w bakach spadła do żądanego poziomu.  

 

Demontaż, czyszczenie, ponowny montaż części 

W celu zapewnienia higieny żywności i przedłużenia żywotności komponentów, urządzenie musi być 

oczyszczone i umyte. Proces czyszczenia jest konieczny, co 2 max 3 dni od wlania mieszanki lodowej albo 

gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas. 

Mycie cylindrów i zbiorników 

1. Napełnić zbiornik letnią wodą, niech woda przepłynie do cylindrów. Naciśnij przycisk WASH, 

odczekać 1-2 minuty, pociągnąć w dół uchwyty opróżnić z wody. Napełnić zbiornik letnią wodą i 

powtórzyć tę samą czynność, aż woda będzie czysta. 

2. Wypełnij oba baki woda z roztworem odkażającym ( Np. TAAB-2) i naciśnij przycisk WASH. 

Odczekaj 10 minut, a następnie spuścić wodę z preparatem dezynfekującym . Wreszcie wypłukać dwa 

zbiorniki zimną wodą pitną i spuścić całą wodę z cylindra chłodzącego. Powtórz tę czynność 2-3 razy 

Świdry i głowica  

Fig.3 

 

 

1. Świder  2.Skrobaki  3.Uszczelka    4.Wał 

5. Głowica   6.Wał świdra  7.Uszczelka głowicy  8.Uszczelka tłoka  9.Tłok 10.Uchwyty 11.Śruba 

12. Sworzeń 13.Nakładka 

UWAGA: przed demontażem , pamiętaj, aby zatrzymać i odłączyć urządzenie. 
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1.Odkręcić 4 śruby i zdjąć panel głowicy. 

2. Uwolnij sworzeń, wyciągnij uchwytami tłoki.  

3.Wymyć wszystkie elementy w letniej wodzie, a następnie umieść w pojemniki z preparatem 

dezynfekującym na 10 min; 

4.Przemyć wszystkie elementy jeszcze raz i pozostawić do wyschnięcia bądź wysuszyć ręcznikiem. 

5.Zamontować z powrotem. 

 

Instalacja świdrów i podajnika 

1. Instalacja uszczelki: nasmarować smarem uszczelkę i wsunąć na wał. 

2. Wsuń świder do cylindra lekka pod kątem ,aby wcelować w otwór wału , przekręcaj aż wskoczy na swoje 

miejsce. Gdy przydusisz świder powinien lekko odskakiwać. 

 

 

UWAGA : Prawy świder jest dłuższy od lewego. Nie wolno pomylić stron !!! 

3. Wszystkie uszczelki na 3 tłoczkach należy nasmarować smarem, a następnie umieszczać w podajniku 

prostokątnym otworem do przodu. Pamiętając ,że tłoczek z uszczelką łączoną musi zawsze znajdować się 

na środku. Jak na poniższym zdjęciu: 

 

4. Duże uszczelki z tyłu głowicy należy również nasmarować. 

5. Instalacja uchwytów : każdy uchwyt umieszczaj w tłoczku a następnie przeplataj sworzniem. Dokręć śrubę 

na końcu. 
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6.Duże uszczelki głowicy również posmarować smarem  

7.Zamontuj głowicę na 4 śruby, po czym nałóż śruby I dokręcaj na krzyż. Patrz foto : 

 

Konserwacja 

１. Utrzymanie środowiska suchego wokół maszyny służy bezpieczeństwu energii elektrycznej jak i 

zabezpiecza elementy maszyny. 

２. Zawsze dbaj o czysty i schludny wygląd zewnętrzny obudowy maszyny. 

３. Jeśli urządzenie nie jest używane dłuższy czas , zaleca się rozmontowanie głowicy na części I 

pozostawienie pustych cylindrów. 

４. Po roku użytkowania, odkręcić boki i tył , aby sprawdzić czy części w środku są czyste. 

５. Sprawdzić czy części się nie obluzowały, w razie potrzeby dokręcić je. 

６. Usuń kurz, sierść lub inne zanieczyszczenia z żeber skraplacza, co wspomoże wydajność wentylatora. 
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７. Oczyścić kurz, liście, i brud, z wejście do maszyny. 

８. Zamontuj panele boczne i tylny na swoim miejscu. 

UWAGA: Upewnij się , że maszyna jest odłączona. 

 

Analiza problemów, rozwiązania 

Wspólne problemy i ich rozwiązania(tabl. 5) 

Nr objaw Możliwe przyczyny rozwiązania 

1 Nie startuje 
Zasilanie odłączone sprawdzić i ponownie podłączony 

przełącznik funkcji zamknięty włączyć przełącznika funkcji 

2 
Sprężarka nie 

działa 

napięcie jest zbyt niskie sprawdzić napięcie 

Awaria kondensatora naprawa lub wymiana kondensatora 

Panel sterowania jest uszkodzony wymienić panel sterowania 

3 Nie chłodzi 

Problem ze sprężarką 
zbadać i naprawić kompresor lub 

rozrusznik 

Wyciek czynnika chłodniczego 

Spawanie miejsca wycieku, opróżnienie I 

ponowne napełnienie czynnikiem 

chłodzącym 

Wentylator nie działa naprawić lub wymienić wentylator 

4 
Zamrożenie 

cylindrów 

twardość jest zbyt wysoka Obniż stopień twardości 

Szybkość rozbijania mieszanki jest za 

wolna, za dużo wody w mieszance 
Przygotować mieszankę prawidłowo  

Za mało masy w cylindrach Dodać masę 

Plastikowe skrobaki świdra 

zablokowane 

zdemontować i wyczyścić; zainstaluj 

ponownie plastikową łopatkę 

5 
Lody są za 

miękkie 

twardość jest zbyt niska Zwiększ poziom twardości 

temperatura otoczenia jest zbyt wysoka 
Przestrzegaj zalecanej temperatury 

otoczenia 

Szybkość mieszania nie jest w 

porządku, za gęsta masa 
Przygotuj poprawnie masę 
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6 Lody za twarde 

Twardość jest zbyt wysoka Zmniejsz poziom twardości 

W mieszance jest zbyt dużo wody Przygotuj mieszankę poprawnie 

Zła struktura mieszanki 
Kontakt z dostawcą być może produkt jest 

przeterminowany 

7 Wyciek masy 

Wyciek spod głowicy 
Sprawdź uszczelkę, zainstaluj ponownie I 

dobrze dokręć panel 

wyciek otworów wylotowych 
Sprawdź uszczelki, wymień zainstaluj tłok 

ponownie 

Przeciek wewnątrz maszyny 
Świder źle zainstalowany bądź 

uszkodzony. 

8 

Za niskie 

napowietrzenie 

 

Rurka powietrza nie została włożona. Zainstaluj rurkę 

Za dużo materiału w cylindrze 
Odblokuj dźwignie, żeby upuścić trochę 

masy 

9 

 

Masa nie wpływa 

do cylindra 

 

Temperatura materiału jest zbyt niska 
Sprawdź temperaturę w baku, ustawienie 

produkcyjne C4℃ 

Masa zbyt gęsta Przygotuj masę poprawnie 

Mieszanka zbyt długo przechowywana 

nieświeża , nie nadaje się już 
Użyj świeżej mieszanki 

10 
Brak zatrzymania 

automatycznego 

temperatura otoczenia jest zbyt wysoka Stosuj się do zalecanych temperatur 

twardość jest zbyt wysoka Obniż poziom twardości 

Funkcja skraplacza nieprawidłowa Wyczyści żeberka skraplacza 

Brak materiały w cylindrze, bądź za 

mało masy 
Dodaj masy 

11 

Maszyna 

zatrzymała się 

i wysyła 

komunikat błedu 

Lody są zbyt twarde, za wysoki poziom 

twardości 
Obniż poziom twardości 

Maszyna pracuje zbyt długo  

Temperaturę otoczenia zbyt wysoka, 

zatrzymać maszynę i uruchomić 

ponownie po ochłodzeniu 

12 
Nie działa 

wydawanie lodów 

Za mało masy Systematyczne dodawanie masy 

Świder nie obraca się i nie rozbija masy 

w cylindrze 

Sprawdzić panel sterowania, w razie 

potrzeby naprawić bądź wymienić. 
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Upewnić się , że świdry nie zostały 

zamienione. Dłuższy po prawej, krótszy 

po lewej. (Zdjęcie str. 11) 

Masa zamrożona w dozowniku 
Umyj dozownik , wysusz i zamontuj 

ponownie 

 

 

Rozwiązywanie problemów 

1. W razie występowania małych problemów proszę przeanalizować tabelę powyżej. 

2. Jeśli problem staje się skomplikowany należy skontaktować się z dystrybutorem bądź najbliższym 

serwisem. 

3. W okresie gwarancji wszelkie problemy należy zgłaszać do dystrybutora, ten ma obowiązek rozwiązać je 

jak najszybciej bezpłatnie w ramach gwarancji. ( jeżeli problem wynika z wady maszyny , a nie z błędnego 

użytkowania ). 

4. Serwis pogwarancyjny jest odpłatny. 

 

Konserwacja UWAGI 

1. Korzystając z urządzenia należy przestrzegać wszelkich zasad i ostrzeżeń zawartych w tej instrukcji, jak  

i zaleceń dystrybutora. W razie wszelkich wątpliwości skontaktuj się z dystrybutorem. 

2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania, nieprawidłowej 

konserwacji lub naprawy usterek bez zgody naszej firmy. 

 

 


