
Instrukcja obsługi
Kruszarka do lodu

WESSAMAT Ice Cube CRUSHER W-103 W-105



1 Podstawowe instrukcje bezpieczeństwa 

1.1 Właściwe użytkowanie 
 Kruszarka do lodu jest przeznaczona wyłącznie do rozdrabniania małych kostek lodu. 
Tylko kostki lodu produkowane w kostkarkach mogą być rozdrabniane w kruszarce. Nie 
rozdrabniać kostek głęboko zamrożonych.  Poprzez właściwe użytkowanie rozumie się 
również przestrzeganie wszystkich wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji.

1.2 Ustawienie
Kruszarka do lodu nie może być ustawiona w następujących miejscach: miejsca zagro-
żone wybuchem, miejsca ze skażoną toksycznie atmosferą, wilgotne pomieszczenia

UWAGA: W pewnych warunkach otoczenia (np. wysoka temperatura otoczenia 
i / lub wilgotność) może wystąpić zjawisko powstawania skroplonej wody w 
okolicy kruszarki do lodu.

1.3 Przestrzeganie wskazówek zawartych w instrukcji obsługi
Podstawowym warunkiem bezpiecznego użytkowania i bezawaryjnej pracy tego urzą-
dzenia jest znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz przepisów bezpieczeń-
stwa. Osoby obsługujące to urządzenie powinny przestrzegać wskazówek zawartych w 
niniejszej instrukcja obsługi, w szczególności instrukcji dotyczących bezpieczeństwa. 
Ponadto, przepisy BHP i przepisy obowiązujące w miejscu instalacji powinny być również 
przestrzegane.

1.4 Zagrożenia podczas obsługi urządzenia
 Kruszarka do lodu została zbudowana zgodnie z aktualnymi zasadami techniki i za-
twierdzonymi zasadami bezpieczeństwa technicznego. Niemniej jednak, korzystanie z 
tego urządzenia może powodować zagrożenia dla życia i zdrowia osoby korzystającej 
z urządzenia oraz osób trzecich lub prowadzić do uszkodzenia urządzenia i obniżenia 
jego rzeczywistej wartości. Urządzenie powinno być używane tylko:
•          Zgodnie z instrukcjami, 
•          Jeśli jest bezpieczne pod względem technicznym i całkowicie sprawne. 
Problemy, które mogą pogorszyć stan bezpieczeństwa, powinny zostać natychmiast 
wyeliminowane!

1.5 Gwarancja i odpowiedzialność
Nasze ogólne zasady i warunki mają zastosowanie. Zaczynają one obowiązywać naj-
później z dniem zawarcia umowy.  Gwarancja i odpowiedzialność z tytułu roszczeń za 
obrażenia i szkody majątkowe są wykluczone, o ile nie są one wynikiem jednej lub kilku 
z następujących przyczyn:
•          Obsługiwanie urządzenia w sposób niezgodny z instrukcjami;
•          Niewłaściwa instalacja, uruchomienie, eksploatacja i konserwacja urządzenia;
•          Obsługa urządzenia z wadliwym urządzeniem zabezpieczającym lub niewłaściwie 
zainstalowanymi lub wadliwymi urządzeniami ochronnymi;
•          Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji obsługi;
•          Arbitralne modyfikacje urządzenia; 
•          Niewystarczająca kontrola części maszyn podlegających zużyciu; 
•          Nieprawidłowo przeprowadzone naprawy;
•          Wypadki będące następstwem oddziaływania ciał obcych lub siły wyższej.
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1.6 Strukturalne modyfikacje urządzenia
Żadne modyfikacje, zmiany lub podłączenia do urządzenia nie mogą być wykonywane 
bez pisemnej zgody producenta. W przypadku nie przestrzegania tej zasady, gwarancja 
producenta wygasa!
Wymieniać wszystkie części urządzenia, które nie są w pełni sprawne. Należy używać 
tylko oryginalnych części zamiennych! Inne części nie gwarantują poprawnego dzia-
łania pod względem bezpieczeństwa i zużycia. W przypadku użycia innych części niż 
oryginalne gwarancja producenta wygasa.

2 Ustawienie i podłączenie

2.1 Ustawienie urządzenia
Urządzenie powinno być na stabilnym i poziomym podłożu.

2.2 Połączenie elektryczne
Kruszarka do lodu dostarczana jest gotowa do podłączenia i pracuje z napięciem zmien-
nym 230 V / 50 Hz.

2.3 Obsługa
Otworzyć pokrywę z plexi i napełnić pojemnik kostkami lodu do max. 80% całkowitej jego 
pojemności. Całkowicie wsunąć pojemnik na lód do kruszarki lodu i zamknąć pokrywę. 
Nie otwierać pokrywy aż do uzyskania żądanej ilości skruszonego lodu.

Uwaga! Ze względów bezpieczeństwa, kruszarka do lodu działa tylko wtedy, 
gdy pojemnik na lód zostanie całkowicie wsunięty do kruszarki a pokrywa z 
plexi zostanie zamknięta.

2.4 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Kruszarka do lodu może być obsługiwana tylko z całkowicie wsuniętym pojemnikiem na lód.
Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie z założoną blaszką pod spodem pojemnika 
na lód. Nigdy nie należy blokować wyłączników krańcowych.

3 Czyszczenie

Wnętrze urządzenia
1. Wyciągnąć wtyczkę z gniazda zasilającego 
2. Wyjąć pojemnik na lód i opróżnić go 
3. Wyjąć metalową blaszkę 
4. Włożyć pojemnik na lód
5. Otworzyć kanał do napełniania i wytrzeć wnętrze za pomocą szczoteczki i środka 
czyszczącego WESSAMAT.
6. Wyjąć pojemnik na lód i usunąć resztki środka czyszczącego
7. Dokładnie wyczyścić wnękę pojemnika na lód szczoteczką i środkiem czyszczącym 
WESSAMAT. 
8. Wyjąć gumową zatyczkę odpływu wody 
9. Dokładnie wymyć komorę na lód i wnękę pojemnika na lód szczoteczką i czystą wodą. 
(powtórzyć tę procedurę 2 lub 3 razy)
10. Przetrzeć metalowa blaszkę miękką ściereczką, a następnie włożyć ja do wnęki 
11. Przetrzeć pojemnik na lód środkiem czyszczącym WESSAMAT-Cleaner i dokładnie 
opłukać czystą wodą 
12. Włożyć pojemnik na lód
13. Założyć gumową zatyczkę odpływu wody
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Uwaga: Niemal wszystkie środki czyszczące zawierają kwas, dlatego wszystkie 
części poddane działaniu środka czyszczącego należy dokładnie spłukać wodą  
w celu uniknięcia korozji powodowanej przez kwasy.

Zewnętrzna część urządzenia
Obudowę oczyścić  miękką szmatką.
Podłączyć wtyczkę do gniazda (koniec czyszczenia) 

Ze względów zdrowotnych zaleca się, aby nie przeznaczać do spożycia pierw-
szej partii lodu wyprodukowanej po czyszczeniu pojemnika z lodem.

www.tomgast.pl 




