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hodnoty
Vnější rozměry: mm 245 x 430 x 490h
Doba trvání cyklu: 30 sekund
Kapacita mísy: kg 3 ÷ 3.5
Hodinová produkce: kg 360
Instalovaný výkon: kW 0,2
Napětí: V 230/1~
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DRTIČ LEDU

VŠEOBECNÉ POKYNY

Spotřebič, o kterém pojednává tento návod, byl projektován v souladu s normami  IEC 
EN  60335-1  a  obzvláště  v souladu  s normou  IEC  EN  60335-2-64,  která  se  týká 
základních  požadavků  na  bezpečnost  nízkonapěťových  spotřebičů,  podle  směrnic 
Evropské  Unie  73/23/EEC  a  93/68/EEC, a  podle  směrnic  k elektromagnetické 
kompatibilitě 89/336/EEC, 92/31/EEC a 93/68/EEC.

Tento  spotřebič  je  určen  výhradně  k drcení  ledu  ve  tvaru  kostek.  Firma 
SCOTSMAN odmítá nést odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím 
přístroje.  Připojení,  instalace  a  údržba  zařízení  musejí  být  prováděny  pouze 
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kvalifikovaným personálem v souladu s  pravidly a předpisy platnými v dané zemi 
a dále v souladu s pokyny tohoto návodu k použití.

Zařízení bude používáno pouze zaškoleným personálem a pouze k účelu, ke kterému je 
přístroj  určen.  Zařízení  by  mělo  být  jednou  ročně  kontrolováno  kvalifikovaným 
technikem. 

V případě selhání nebo nesprávné činnosti přístroj vypněte.

INSTALACE A PŘIPOJENÍ K SÍTI

Výrobce  odmítá  veškerou  odpovědnost  za  škodu,  která  bude  způsobena 
nepořádnou nebo  nesprávnou instalací nebo údržbou přístroje nebo zanedbáním 
bezpečnostních předpisů!

Z přístroje odstraňte obaly a ochrannou plastovou fólii, a pokud je to nutné, pomocí 
vhodného rozpouštědla odstraňte také zbytky lepidla. 

K likvidaci  balení  dodržujte  místně  platné  směrnice  (více  se  dozvíte  v kapitole 
“BALENÍ”).

Při instalaci přístroje dodržte veškeré platné předpisy. Jsou to například:
• veškeré příslušné platné národní zákony;
• směrnice a předpisy místního dodavatele elektřiny;
• platné předpisy k předcházení nehodám a nešťastným událostem;
• předpisy protipožární prevence;
• použitelné předpisy IEC.

Přístroj musí být umístěn na pracovní ploše. Ani přístroj, ani přívodní kabel nesmí 
být instalovány blízko tepelných zdrojů. Teplota v místnosti, ve které bude přístroj 
umístěn, nesmí přesahovat 50°C.

Poloha přístroje musí umožňovat manipulaci s ním, jeho čištění, připojení k síti a musí 
umožňovat  jeho  plnění  vrchem a  aby  bylo  možné  snadno  otevírat  přední  vysýpací 
dvířka.

Před připojením přístroje  k síti  porovnejte  technické údaje na informační  tabulce (na 
zadním panelu přístroje) s údaji o místní elektrické síti.

Přístroj je dodáván s přívodním kabelem. Osoba, která instalaci provádí, musí přístroj 
připojit po přidání hlavního jističe, který musí být schopen zastavit tok energie všemi 
směry.

Otevírací kontakty musí být od sebe vzdáleny minimálně 3 mm. Hlavní jistič (vypínač) 
musí být dobře přístupný.
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Při provádění připojení se ujistěte, že je elektrický systém v provozu a vyhovuje platným 
normám  a  zákonům.  Zásuvka  musí  být   bipolární,  standardizovaná  a  opatřená 
uzemňovacím kolíkem. Tato zásuvka musí být certifikovaná a vhodná pro zátěž, kterou 
přístroj představuje a která je rovna minimálně 6 A. Navíc musí být zajištěno ovládání 
zvláštním hlavním jističem, který bude chráněn vůči zkratům, výkyvům proudu a bude 
vodotěsný (30 mA na 30 m).

Pokud bude muset být vyměněn přívodní kabel, postupujte podle označení, která jsou 
uvedena  v schématu  elektrických  rozvodů,  který  je  přiložen  k tomuto  manuálu. 
Charakteristika přívodního kabelu nesmí být nižší než HO5 RN-F a jeho průřez nesmí 
být menší než 0.75 mm2.

Pro zajištění přístupu ke svorkovnici  “M”  odstraňte  panel  “C” uvolněním  šroubů na 
jeho spodku. Odpojte dráty od svorkovnice a uvolněte svorky kabelu. Kabel uvedete na 
původní místo provedením tohoto postupu v opačném pořadí.

Je naprosto nutné, aby bylo zařízení uzemněno. K tomu účelu naleznete na svorkovnici 
konektor uzemnění, který je označen symbolem  a na nějž musí být kabel uzemnění 
připojen.  Spotřebič  musí  být  také  zapojen  v  ekvipotenciálním uzemňovacím okruhu. 
Připojení musí být provedeno svorkou, která je označena symbolem  umístěným na 
zadním panele přístroje. 

ZAPÍNÁNÍ, VYPÍNÁNÍ A CHOD PŘÍSTROJE

Před použitím přístroje se ujistěte, že je připojen k zásuvce s vhodným napětím a že 
nejsou uvnitř podavače žádné cizí předměty ani kostky ledu, protože by mohly způsobit 
zablokování pohyblivých částí.

Drtič ledu je určen pouze k drcení ledových kostek. SCOTSMAN odmítá přijmout 
odpovědnost nebo jakékoliv závazky, které vzniknou v souvislosti s nesprávným 
použitím přístroje.

Stiskněte hlavní vypínač (A) do polohy 'I'. Kontrolní žárovka se rozsvítí a signalizuje, že 
je  přístroj  připraven  k použití.  Pokud  by  se  světlo  nerozsvítilo,  překontrolujte,  že  je 
zásuvka, ke které je přístroj připojen, pod napětím.
K nastavení velikosti nadrcených částic ledu použijte knoflík (D), který je umístěn vlevo 
uvnitř přední části zásobníku na led.
Překontrolujte  přítomnost  a  polohu  sběrné  mísy  uvnitř  přední  části.  Nasypte  ledové 
kostky do horního podavače a uzavřete dvířka. Po dobu, která je nutná k rozdrcení ledu, 
tiskněte přední tlačítko (B).

Pokud se přístroj při stisknutí tlačítka nespustí, překontrolujte, že jsou přední a horní 
dvířka uzavřena a zkuste spuštění znova. Pokud jsou dvířka zavřena řádně a kontrolka 
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svítí,  ale  přístroj  se při  stisknutí  tlačítka (B)  přesto  nespustí,  přístroj  vypněte,  jak  je 
popsáno v další části manuálu, a zavolejte poprodejní servis.

K vypnutí  přístroje  stačí  jednoduše  nastavit  hlavní  vypínač  do  pozice  ‘0’.  Kontrolka 
zhasne.

ČÍŠTĚNÍ A DALŠÍ PÉČE

Nemyjte zařízení vodní tryskou, protože pokud by se voda dostala mezi elektrické 
součástky,  mohla  by  způsobit  špatné  fungování  přístroje  nebo  jeho 
bezpečnostních systémů!

Pokud nebude přístroj po delší dobu používán, odpojte jej od sítě a vymyjte jej mýdlovou 
vodou,  vypláchněte  a  pečlivě  vysušte.  Na  jeho  povrch  naneste  tenkou  vrstvu 
vazelínového oleje.

Nepoužívejte  houbu  ani  brusné  produkty  žádného  typu.  Nepoužívejte  ani  korosivní 
čisticí prostředky jako jsou čističe pečících trub nebo odrezovací spreje.

K snížení emisí látek, znečišťujících životní prostředí, na minimum navrhujeme provádět 
čištění zařízení produkty, které jsou z více než 90% biologicky rozložitelné.

NESPRÁVNÁ FUNKCE PŘÍSTROJE

Nesprávná funkce přístroje není dána vždy jen na kvalitou použitých součástek. Naše 
přístroje jsou vyráběny za použití těch nejkvalitnějších součástek. Selhání přístroje může 
být  způsobeno  kolísáním  napětí  nebo  prachem  či  nečistotou  v provozních  částech 
přístroje.  Vždy,  když  máte  podezření,  že  přístroj  nepracuje  správně,  vypněte  jej  a 
odpojte od zdroje energie. Zavolejte oprávněné poprodejní servisní středisko.

Neoprávněné osoby by se nikdy neměly pokoušet přístroj opravit nebo provádět 
jeho údržbu. Takové neautorizované zacházení s přístrojem je příčinou ukončení 
záruky!

ÚDRŽBA

Přístroj  nevyžaduje  zvláštní  údržbu  s výjimkou  běžného  čištění.  Doporučujeme  vám 
nicméně  zajistit  každoroční  kontrolu,  kterou  provede  poprodejní  servisní  centrum. 
Doporučujeme vám, abyste k provádění údržby uzavřeli s tímto střediskem smlouvu.

EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Naše přístroje jsou při laboratorních testech vyhodnocovány a optimalizovány, aby bylo 
dosaženo jejich vysoké účinnosti a výkonu. Z důvodu šetření energiemi (elektřina, plyn a 
voda)  vám  doporučujeme,  abyste  přístroj  nepoužívali,  pokud  je  prázdný  nebo  za 
podmínek, které nezaručují jeho plné využití.
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Veškerý obalový materiál je vyroben z ekologických materiálů. Tyto materiály mohou být 
bezpečně skladovány nebo spáleny ve spalovně odpadků. Plastové součástky,  které 
mohou být recyklovány, jsou tyto:

• Polyethylen: vnější obalový materiál nebo pluribolový film
• Polypropylen: popruhy a pásy
• Polystyrénová pěna: utěsňovací rohy, desky a ochranné bloky.

Na konci životnosti přístroje zajistěte jeho řádnou likvidaci. 90% přístroje je vyrobeno 
z kovu (nerezová ocel, železo, kovové plechy s hliníkovou povrchovou úpravou, atd.), 
proto je možná jeho recyklace prostřednictvím sběren v souladu s platnými normami 
vaší země. Před recyklací přístroje jej  učiňte provozu neschopným odstraněním jeho 
přívodního kabelu.
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