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1. Przedstawienie produktu 
Niniejsza maszyna do produkcji lodów włoskich jest przeznaczona zarówno do użytku 

komercyjnego jak i domowego. Z powodzeniem może być używana w hotelach, sklepach, 

kawiarniach, restauracjach, piekarniach i innych miejscach związanych z wypoczynkiem, rozrywką 

czy zakupami. Ubarwi też każde domowe przyjęcie lub dostarczy radości przy przygotowaniu 

podwieczorku dla najbliższych.  

 

2. Cechy produktu 

Maszyna posiada dwie komory na mieszankę lodową oraz 3 dysze podające lody w trzech różnych 

kombinacjach smakowych. Produkt wyposażono w komputer służący do kontroli urządzenia i 

pozwalający ustawić preferowaną twardość lodów oraz informujący o aktualnym stanie mieszanki. 

Komputer obsługuje język angielski i chiński. Maszyna posiada również tryb czyszczenia 

wspomagający w utrzymaniu urządzenia w czystości.  

System chłodzenia maszyny oparty jest o kompresor wraz z miedzianym systemem orurowania 

chłodniczego, wypełniony gazem freonowym R410A. Dzięki użyciu elementów wysokiej klasy i w 

najnowszych wersjach technologicznych maszyna posiada kompaktowe rozmiary, dużą wydajność 

a także pobiera stosunkowo niewielką ilość energii i pracuje stabilnie.  

 

  



 

3. Dane techniczne produktu 
 

 

Model Pojemność 
zbiorników 

Wydajność Napięcie Moc Czynnik 
chłodniczy 

Wymiary 

ZM-168 4.2L x 2 16-18L/h 220-
230V/50Hz 

1200W R410A 55x42x76cm 

 

 

4. Środowisko pracy 

Niniejsza maszyna do produkcji lodów włoskich musi mieć zapewnione poniższe warunki do 

pracy, aby działać wydajnie, długo i bezawaryjnie.  

a. Temperatura pokojowa: 5-40℃ 

b. Temperatura zasilania: 2-35℃ 

c. Napięcie zasilania: 220-230V 

d. Częstotliwość napięcia: 50Hz 

 

5. Instalacja i ostrzeżenia 

Koniecznie zapoznaj się poniższymi informacjami przed użytkowaniem maszyny, ze względów 

bezpieczeństwa własnego i produktu.  

 

 

 



 
 

 

 

a. Po otrzymaniu urządzenia należy odczekać przynajmniej 5 godzin przed rozpoczęciem 

użytkowania. 

b. Maszynę należy po rozpakowaniu ustawić na równym, płaskim, stabilnym podłożu. 

c. Po ustawieniu maszyny należy zablokować hamulce przy kołach, aby produkt nie 

przemieszczał się.  

d. Konieczne jest zachowanie co najmniej 50 cm odstępu od tylnej i bocznych ścian maszyny, 

celem zapewnienia optymalnego chłodzenia urządzenia.  

e. Maszyny nie należy podłączać do przedłużaczy czy listew zasilających. 

f. Jeśli podłączenie do listwy zasilającej, lub przedłużacza jest konieczne, to musi mieć on 

przynajmniej tolerancję mocy 2400W oraz kabel nie dłuższy niż 8 metrów.  

g. Przed rozpoczęciem użytkowania należy napełnić oba cylindry mieszanką lodową. NIE 

MOŻNA UŻYWAĆ MASZYNY TYLKO Z 1 NAPEŁNIONYM CYLINDREM! 

h. Nie można do maszyny wlewać czystej wody i uruchamiać trybu chłodzenia, gdyż może to 

spowodować jej uszkodzenie.  

i. Maszyna musi pracować w czystym środowisku z dala od nadmiernych ilości kurzu czy pyłu. 

j. Maszyna nie powinna pracować w pełnym słońcu.  

k. Należy upewnić się, że gniazdko, do którego podłączamy maszynę zostało wyposażone w 

działający przewód uziemiający, 

l. Należy dodatkowo upewnić się, że linia zasilająca urządzenia ma zabezpieczenie 

przeciwzwarciowe (np. bezpieczniki w liczniku).  

m. Maszyna do produkcji lodów włoskich jest urządzeniem elektrycznym, więc należy 

przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, by zmniejszyć ryzyko powstania 

pożaru, spięcia elektrycznego czy innych potencjalnych zagrożeń życia lub zdrowia.  

n. Urządzenie nie może być używane przez dzieci, osoby o ograniczonych zdolnościach 

fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, ani osoby bez odpowiedniej wiedzy i 

doświadczenia, a w szczególności takie, które nie zapoznały się z niniejszą instrukcją.  

o. Jeśli maszyna dozna jakichkolwiek uszkodzeń, czy to technicznych czy mechanicznych 

należy natychmiast odłączyć ją od prądu i nie korzystać z niej do momentu wyeliminowania 

usterek. W przypadku niezastosowania się do niniejszego podpunktu nie będzie udzielona 

gwarancja na produkt.  

p. Układ chłodniczy maszyny wypełniony jest gazem freonowym R410A, który jest szkodliwy 

dla zdrowia, więc pod żadnym pozorem nie należy go wdychać. W przypadku uszkodzenia 

mechanicznego maszyny i/lub rozszczelnienia układu, należy koniecznie wezwać 

wykwalifikowany serwis, zostawić maszynę w miejscu o dobrej wentylacji oraz oddalić się od 

niej celem ochrony życia i zdrowia.  

 

 

6. Montaż i obsługa maszyny 
a. Otwórz opakowanie z maszyną i wyciągnij z jednej z komór torbę zawierającą wymienne 

uszczelki, nakładki na dysze tworzące różny kształt lodów oraz dozownik lodów z 

dźwigniami i śrubami dociskowymi. 

b. Sprawdź na tabliczce znamionowej czy na pewno otrzymałeś właściwą maszynę o 

parametrach podanych w niniejszej instrukcji.  

c. Zamontuj poprawnie dozownik przykręcając go przy pomocy dołączonych do zestawu 4 śrub 

dociskowych (2 krótkie, 2 długie). Przykręcaj śruby po przekątnej w tym samym czasie, aby 

równomiernie docisnąć dozownik do maszyny. Błąd przy montażu może spowodować 

wyciek mieszanki. Upewnij się zatem, że nie zostawiłeś przerwy między dozownikiem, a 

przednią ścianą maszyny.  



 
d. Zamontuj dźwignie zaworów podawczych zgodnie z poniższym zdjęciem:  

 

e. Zainstaluj ociekacz nakładając go na przeznaczone do tego śruby, zgodnie z poniższym 

zdjęciem. Ważne: nie stawiaj na ociekaczu ciężkich przedmiotów, gdyż nie jest on do tego 

przeznaczony i może się uszkodzić.  

 
 

 

7. Produkcja lodów 
a. Przełącz włącznik mechaniczny znajdujący się w lewej dolnej części panelu kontrolnego. 

 
 

 

b. Wlej czystą wodę do mis tak aby wypełniła cylindry i wciśnij przycisk CLEAN na panelu 

kontrolnym, a następnie wylej wodę przy pomocy dźwigni np. do wiadra. Powtórz proces 2-3 

razy, aż wypływająca woda będzie w pełni klarowna.  



 
c. Przygotuj mieszankę lodową. Polecamy skorzystać z ogólnodostępnych gotowych 

mieszanek, które wystarczy w odpowiedniej proporcji wymieszać z wodą. Mieszankę rozrób 

w zalecanej na opakowaniu proporcji i rozmieszaj dokładnie, aby nie było żadnych grudek. 

Po wymieszaniu odstaw mieszankę na ok 30 minut.  

d. Wlej mieszankę do mis. 

 

 

e. Naciśnij przycisk CLEAN, aby wymieszać mieszankę w cylindrach, a po 2 minutach pracy w 

tym trybie wciśnij przycisk WORK, aby maszyna rozpoczęła chłodzenie i tym samym 

formowanie lodów.  

 

f. Obserwuj parametr FORMING na wyświetlaczu. W momencie, gdy osiągnie on wartość 60, 

lody są gotowe do podawania. Gdy parametr ten osiągnie wartość 100 maszyna zatrzyma 

się, gdyż mieszanka osiągnie wówczas graniczną twardość. Maszyna wyłączy agregat 

chłodniczy do momentu, aż twardość spadnie do wartości 60 po czym wznowi pracę.  



 
g. Nakładaj lody: podłóż wafelek lub inne „naczynie” na lody, pociągnij dźwignię powoli w dół 

do momentu, aż zostanie podana pożądana ilość lodów. Gdy chcesz przerwać podnieś 

dźwignię z powrotem do góry.  

 

 

8. Ustawianie twardości lodów 
a. Naciśnij przycisk STOP/SET i przytrzymaj go przez 5 sekund, do momentu aż zamruga 

numer GRD. 

b. Od tej chwili będziesz mógł regulować twardość mieszanki w zakresie od 1 do 9.  

c. Naciskaj ponownie przycisk STOP/SET aby wybrać preferowaną twardość.  

d. Zakończ proces ponownym 5 sekundowym przytrzymaniem przycisku STOP/SET. 

   

9. Czyszczenie maszyny 

Mycie cylindrów i komór – jest to najważniejsza czynność związana z czyszczeniem maszyny.  

Należy ją wykonywać raz dziennie celem wydłużenia żywotności urządzenia oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa klientów.  

 

a. Wyłącz tryb chłodzenia przyciskiem WORK i podaj resztę mieszanki przy pomocy przycisku 

CLEAN oraz dźwigni do podawania, jeżeli została w komorach.  

b. Rozmieszaj odpowiednią ilość detergentu z wodą i wlej ją do komór. 

c. Naciśnij przycisk CLEAN i pozostaw maszynę z pracującymi mieszadłami przez 5 minut. 

d. Wylej wodę przy pomocy dźwigni do podawania.  

e. Wlej do środka czystą wodę, włącz mieszadła na kolejne 3-5 minut przy pomocy przycisku 

CLEAN. 

f. Wylej wodę przy pomocy dźwigni.  

g. Wyłącz całkowicie maszynę przy pomocy przełącznika mechanicznego oraz odłącz ją od 

prądu. 

h. Zdemontuj panel przedni z dźwigniami, rozmontuj wszystkie elementy i umyj je ręcznie, 

szczególnie uszczelki i dysze - możesz użyć miękkiej gąbki do naczyń.  

i. Wyciągnij mieszadła z cylindrów i również umyj je ręcznie. 

j. Umyj także wnętrze cylindrów. 

k. Zmontuj wszystko z powrotem.  

Ważne: Środkowy O-ring ma kształt litery H, podczas gdy boczne są w kształcie litery O – 

nie pomyl się.  

Mycie obudowy maszyny – Do mycia maszyny z zewnątrz używaj tylko i wyłącznie delikatnie 

zwilżonej szmatki. Maszyny nie można polewać wodą, gdyż może się ona dostać do środka przez 



 
otwory wentylacyjne i uszkodzić elektronikę urządzenia. Tego typu usterki nie podlegają naprawom 

gwarancyjnym! 

Czyszczenie skraplacza – po dłuższym czasie pracy maszyny, szczególnie jeśli jest ona narażona 

na kontakt ze znacznymi ilościami kurzy, lub pyłu, może się zdarzyć, że skraplacz ulegnie 

zabrudzeniu, co będzie skutkowało obniżoną skutecznością chłodzenia maszyny. Konieczne jest 

wówczas jego wyczyszczenie.  

a. Upewnij się, że maszyna jest wyłączona i odłączona od prądu.  

b. Odkręć 4 śruby zlokalizowane na tylnej ścianie maszyny. 

c. Wyczyść skraplacz przy pomocy delikatnie zwilżonej szmatki.  

d. Zalecane jest wynajęcie profesjonalnego serwisu do wykonania tej czynności.  

Smarowanie łańcucha – po dłuższym czasie pracy wskazane jest nasmarowanie łańcucha 

napędowego.  

a. Upewnij się, że maszyna jest wyłączona i odłączona od prądu.  

b. Odkręć 4 śruby zlokalizowane na tylnej ścianie maszyny. 

c. Nałóż smar na łańcuch w odpowiedniej ilości.  

d. Zalecane jest wynajęcie profesjonalnego serwisu do wykonania tej czynności.  

 

10. Rozwiązywanie problemów 
 

PROBLEM PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE 

Nie można 
włączyć 
maszyny. 

Brak zasilania. 
Przewód zasilający jest 
gorący lub uszkodzony. 
Uszkodzenie elektroniki 
maszyny. 

Sprawdzić włącznik zasilania. 
Podłączyć maszynę do innego gniazda 
zasilania.  
Wymienić przewód zasilający na nowy.  
Dokonać naprawy/wymiany elektroniki – 
zalecany kontakt z serwisem. 

Tryb CLEAN nie 
działa.  

Awaria przełącznika. 
Awaria silnika mieszającego. 

Naprawić zepsuty przełącznik – 
zalecany kontakt z serwisem. 
Naprawić silnik mieszający – zalecany 
kontakt z serwisem. 

Tryb WORK nie 
działa. 

Zepsuty przełącznik. 
Zepsuta płytka drukowana. 
Awaria panelu sterowania. 

Zainstalować nowy przełącznik – 
zalecany kontakt z serwisem. 
Wymienić płytkę drukowaną – zalecany 
kontakt z serwisem. 
Zainstalować nowy panel sterowania -– 
zalecany kontakt z serwisem. 

Kompresor nie 
działa. 

Zbyt słabe napięcie. 
Zepsuta płytka drukowana. 
Osiągnięta twardość. 
Awaria kompresora. 

Dostosować napięcie. 
Wymienić płytkę drukowaną - zalecany 
kontakt z serwisem. 
Poczekać na wznowienie pracy.  
Zainstalować nowy kompresor zalecany 
kontakt z serwisem. 

Maszyna nie 
przerywa pracy. 

Mieszanka za rzadka. 
Zepsuta płytka drukowana. 
Niewystarczająca 
skuteczność chłodzenia. 

Zagęścić mieszankę. 
Wymienić płytkę drukowaną - zalecany 
kontakt z serwisem. 
Zapewnić lepsze chłodzenie maszynie, 
ustawić ją w chłodniejszym miejscu, 
odblokować wyloty powietrza.  



 

Brak chłodzenia. Brak chłodziwa – 
rozszczelnienie układu 
chłodzącego. 
Awaria kompresora. 
Zepsuta płytka drukowana. 

Uzupełnić czynnik chłodniczy – zalecany 
kontakt z serwisem – zalecany kontakt z 
serwisem. 
Zainstalować nowy kompresor. 
Wymienić płytkę drukowaną – zalecany 
kontakt z serwisem. 

Maszyna nie 
podaje lodów.  

Brak mieszanki.  
Mieszadła się nie obracają. 
Uszkodzony silnik.  

Dodaj mieszanki.  
Wymień łożyska mieszadeł – zalecany 
kontakt z serwisem.  
Zainstalować nowy silnik – zalecany 
kontakt z serwisem.  

Lody są zbyt 
twarde. 

Za dużo wody w mieszance. 
Za wysokie ustawienia 
twardości.  

Zmniejszyć ilość wody w mieszance lub 
dodać więcej proszku.  
Zmniejszyć parametr twardości w 
ustawieniach.  

Lody są za 
miękkie 

Za mało wody. 
Za niskie ustawienie 
twardości.  
Za gorąca temperatura 
otoczenia. 

Dodać wody do mieszanki. 
Zwiększyć twardość w ustawieniach 
maszyny.  
Ustawić maszynę w chłodniejszym 
miejscu. 

Wyciek 
mieszanki. 

Niedokładny montaż panelu 
przedniego z dźwigniami.  

Poprawić montaż panelu przedniego.  

Hałas podczas 
pracy maszyny. 

Nierówna powierzchnia, na 
której stoi maszyna.  
Obluzowana śruba mocująca 
silnik.  
Za rzadka mieszanka.  

Ustawić maszynę na równej 
powierzchni. 
Dokręcić śrubę – zalecany kontakt z 
serwisem.  
Zagęścić mieszankę.  

Zbyt wolna 
zmiana gęstości 
lodów. 

Niewłaściwa twardość. 
Brudny skraplacz. 
Złe rozpraszanie ciepła 
maszyny. 

Dostosować twardość. 
Oczyścić skraplacz. 
Usprawnić wentylację maszyny. 

 

__ 
 
Made in P.R.C. 
 
Importer:  

Big5 Krzysztof Czurczak 
ul. Wysockiego 41/6 
42-218 Częstochowa 
NIP: 6861576041 
www.new-electric.pl 
 

 

 


