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ВСТУП
ШАНОВНІ ПАНІ ТА ПАНОВЕ!

Дякуємо Вам за придбання устаткування GASTRORAG. Перш ніж Ви приступите до роботи з ним,

обов'язково ознайомтеся із справжнім Паспортом і зберігайте його протягом всього терміну експлуата-

ції. 

Пам'ятаєте,  що,  виконуючи  всі  вказівки,  викладені  в  справжньому  Паспорті,  Ви  тим  самим

продовжите термін експлуатації устаткування і уникнете травм обслуговуючого персоналу. 

Ми сподіваємося, що наші рекомендації максимально полегшать Вам роботу з устаткуванням.

ПРИЗНАЧЕННЯ
Устаткування призначене для подрібнення невеликих кубиків або шматків льоду при приготуванні

прохолодних напоїв.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель IC-777

Опис Настільна

Габаритні розміри, мм 400х180х310

Установочна потужність, кВт 0,18

Параметри електромережі 220/50/1

Матеріал корпусу Пластмаса

Максимальна довжина робочого циклу, 
хв

10

КОМПЛЕКТАЦІЯ
Млин для льоду 1 шт.

Контейнер для льоду 1 шт.

Паспорт 1 шт.

ПОРЯДОК РОБОТИ
ПЕРЕД ПЕРШИМ ВКЛЮЧЕННЯМ

1. Розпакуйте устаткування, видаліть всі пакувальні матеріали. Переконайтеся в тому, що устаткування

не було пошкоджене при транспортуванні. В разі виявлення пошкоджень не включайте устаткуван-

ня, зверніться до авторизованого ділера фірми-виробника. 

2. Встановіть  устаткування  на  стійку  підставку  заввишки 800  –  900  мм  з  рівною горизонтальною

поверхнею. Поверхня має бути сухою і чистою. Підставка повинна витримувати вагу устаткування.

3. Очистіть устаткування відповідно до інструкцій розділу «Обслуговування і догляд».
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ВКЛЮЧЕННЯ УСТАТКУВАННЯ

1. Переконайтеся  в  тому,  що  мережевий  вимикач  знаходиться  в  положенні  «0»  (вимк.).  Включіть

електроживлення (вставте вилку мережевого шнура в розетку). 

2. Підніміть  притискний важіль  вгору.  Включіть  устаткування в  мережу за  допомогою мережевого

вимикача. Підставте під розвантажувальний отвір контейнер для подрібненого льоду, що входить в

комплект постачання. 

3. Завантажте в приймальний отвір невеликі кубики або шматки льоду і опустіть притискний важіль.

Устаткування автоматично включиться.

Не  допускається  перенавантажувати  устаткування.  Не  завантажуйте  в  приймальний  отвір

крупні шматки льоду або дуже велику кількість льоду одноразово. 

Натиск на важіль має бути рівномірним і не дуже сильним. 

Не допускається засовувати в приймальний отвір руки або сторонні предмети в процесі робо-

ти.

4. Як тільки лід буде подрібнений, підніміть притискний важіль вгору. Двигун автоматично відключи-

ться. Завантажте в приймальний отвір нову порцію льоду і повторите процедуру, описану вище (п.3).

Устаткування призначене для роботи лише в повторно-короткочасному режимі з тривалістю

робочого циклу не більше 10 хв. Це означає, що після кожних 10 хв роботи необхідна технологі-

чна пауза тривалістю не менше 10 хв.

ВИКЛЮЧЕННЯ УСТАТКУВАННЯ

1. Відключіть устаткування від мережі за допомогою мережевого вимикача. 

2. Відключіть електроживлення (вийміть вилку мережевого шнура з розетки).

ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДОГЛЯД
Перед виконанням будь-яких робіт по обслуговуванню необхідно відключити електроживлен-

ня. 

Не допускається використовувати для очищення устаткування абразивні матеріали, металеві

губки і щітки, предмети, що колють і ріжучі, агресивні хлормістячі чистячі засоби, бензин, кисло-

ти, луги і розчинники. 

Не допускається мити устаткування під прямим струменем води і занурювати його у воду або

іншу рідину.

Щодня після закінчення роботи слід протерти устаткування чистою вологою губкою або тканиною

і витерти досуха.

Якщо  устаткування  не  використовуватиметься  протягом  довгого  часу  (вихідні,  канікули  і

тому  подібне),  необхідно  відключити  електроживлення  і  ретельно  очистити  устаткування.

Устаткування слід зберігати в сухому місці, захищеному від пилу.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ
1. Устаткування не призначене для експлуатації на відкритому повітрі. 
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2. Для  підключення  однофазного  устаткування  повинна  використовуватися  трипровідна  схема  із

заземленням.  Параметри  електромережі  повинні  відповідати  параметрам,  вказаним  на  шильдіку

устаткування. 

3. Устаткування призначене для установки на стійкій підставці заввишки 800 – 900 мм з рівною гори-

зонтальною поверхнею. Поверхня має бути сухою і чистою. Підставка повинна витримувати вагу

устаткування.

4. В цілях забезпечення нормальної вентиляції відстань між устаткуванням і стіною або будь-якими

прилеглими конструкціями повинна складати не менше 5 см. 

5. Стежте за тим, щоб мережевий шнур не переважувався через край підставки і не стосувався гарячих

і гострих предметів. Не перекручуйте і не деформуйте шнур, не ставте на нього тягаря. При відклю-

ченні електроживлення не тягніть за шнур, завжди беріться за вилку. Не беріться за шнур і вилку

мокрими руками. Експлуатація устаткування з пошкодженим мережевим шнуром не допускається.

6. Устаткування призначене для роботи лише в повторно-короткочасному режимі з тривалістю робочо-

го циклу не більше 10 хв. Це означає, що після кожних 10 хв роботи необхідна технологічна пауза

тривалістю не менше 10 хв. 

7. В разі блокування ножа, що обертається, щоб уникнути виходу двигуна з буд слід негайно підняти

притискний важіль вгору, відключити електроживлення і усунути причину блокування.

8. Не  допускається  залишати  включене  устаткування  без  нагляду.  Не  давайте  дітям  і  не  викори-

стовуйте поблизу від дітей. 

9. Забороняється проводити роботи по обслуговуванню устаткування, не відключивши електроживлен-

ня. 

10. Не допускається мити устаткування під прямим струменем води і занурювати його у воду або іншу

рідину. 

11. Не намагайтеся розбирати устаткування і ремонтувати його самостійно. При виникненні будь-яких

несправностей слід звертатися до фахівців служби сервісу.
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