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230 V/50 Hz, instrukcja montażu tylnego odpływu 

Nablatowy dyspenser lodu  
z wytwornicą lodu Chewblet® 

E7CI100A, E15CI100A

Po zainstalowaniu urządzenia należy przekazać niniejszą instrukcję 
odpowiednim osobom, które zajmować się będą jego obsługą.

E7CI100A E15CI100A
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Witamy!

Urządzenia firmy Follett cieszą się zasłużoną renomą ze względu na znakomite parametry pracy, długotrwałą 
niezawodność i wyjątkowy serwis posprzedażny. W celu zapewnienia niezmiennie wydajnej pracy 
urządzenia prosimy o poświęcenie kilku chwil na zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed przystąpieniem 
do zainstalowania urządzenia. W przypadku jakichkolwiek pytań lub konieczności uzyskania pomocy 
technicznej prosimy o kontakt z naszym działem serwisu technicznego pod numerem + 1 877 612-5086 lub 
+1 610 252-7301.

Przed przystąpieniem do zainstalowania urządzenia

Po rozpakowaniu i usunięciu wszelkich materiałów opakowaniowych należy sprawdzić, czy urządzenie 
nie ma ukrytych uszkodzeń transportowych. W przypadku wykrycia uszkodzenia należy bezzwłocznie 
powiadomić spedytora oraz skontaktować się z firmą Follett Corporation w celu uzyskania pomocy w 
zakresie złożenia wniosku reklamacyjnego. W razie potrzeby numer seryjny dyspensera można znaleźć po 
wyjęciu tacy ociekowej ❶ na etykiecie z numerem seryjnym ❷. Kod QR znajduje się po prawej stronie tacy 
ociekowej ❸. Ten kod umożliwia uzyskanie dostępu do instrukcji obsługi, biuletynów technicznych oraz 
szkolenia w trybie online w odniesieniu do dyspenserów serii 7 i serii 15.
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Sprawdzić w posiadanej dokumentacji, czy otrzymany dyspenser jest zgodny z Państwa zamówieniem. 
Stosowane przez firmę Follett numery konfiguracji dostarczają informacji o typie otrzymanego dyspensera. 
Poniżej zamieszczono objaśnienia dotyczące różnych numerów modeli urządzenia. 

E 7 CI 100 A

Zasilanie 
elektryczne
E 230 V/50 Hz

Pojemność zbiornika 
dyspensera
7 3,1 kg (7 funtów)
15 6,8 kg (15 funtów)

Konfiguracja
CI Nablatowy

Wydajność 
wytwornicy lodu
45,3 kg (100 funtów) 
na dobę

Typ skraplacza
A Chłodzony 
powietrzem
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Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i przestrzeganie ich 
podczas montażu, użytkowania lub serwisowania dyspensera lodu firmy Follett.

1. Przed przystąpieniem do serwisowania dyspensera należy zawsze odłączyć zasilanie.

2. Lód jest śliski. Powierzchnie blatów oraz podłóg wokół dyspensera należy utrzymywać w czystości i w 
stanie wolnym od lodu.

3. Lód jest przeznaczony do spożycia. Należy przestrzegać zalecanych instrukcji dotyczących czyszczenia 
i odkażania w celu zachowania czystości uzyskiwanego lodu.

4. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczeniami fizycznymi, 
czuciowymi lub umysłowymi albo brakiem doświadczenia lub wiedzy, jeśli osoby te nie znajdują się 
pod nadzorem bądź nie otrzymały stosownych instrukcji dotyczących użytkowania urządzenia od 
osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby 
uniemożliwić im zabawę urządzeniem.

5. Urządzenie należy instalować wyłącznie w miejscach, w których jego użytkowanie i konserwacja 
będą wykonywane jedynie przez przeszkolony personel.

6. Urządzenie nie nadaje się do montażu w miejscu, w którym mogą być używane strumienie wody.

Szczegóły techniczne

Wymiary

E7CI100A E15CI100A

Szerokość 40 cm (14,50 cala) 40 cm (14,50 cala)

Głębokość 56,2 cm (22,12 cala) 59,7 cm (23,50 cala)

Wysokość 44,5 cm (17,50 cala) 57,2 cm (22,50 cala)

Ciężar wysyłkowy urządzenia 41 kg (90 funtów) 45,4 kg (100 funtów)

Informacje dotyczące warunków eksploatacji

 UWAGA!
Modele E7CI100A, E7FS100A oraz E15CI100A, E15FS100A są przeznaczone wyłącznie do użytku w 
pomieszczeniach zamkniętych. Zaprojektowano je do użytku komercyjnego. Firma Follett nie jest w 
stanie świadczyć usług w miejscu użytkowania urządzenia w przypadku instalacji domowych.

Wartość maksymalna* Wartość minimalna*

Temperatura powietrza† 38°C (100°F) 10°C (50°F)

Temperatura wody 32,2°C (90°F) 4,5°C (40°F)

Ciśnienie wody 483 kPa (70 psi) 69 kPa (10 psi)

Wilgotność względna 55% w temp. 25,5ºC (78ºF)

* Użytkowanie w temperaturach wykraczających poza podane wartości graniczne jest niedopuszczalne i spowoduje unieważnienie gwarancji.
† Najlepsze parametry pracy uzyskiwane są w zakresie temperatur od 27ºC (80ºF) do 10ºC (50ºF).

Instalacja wodociągowa
 § Przyłącze wody: rurka wciskana 3/8 cala
 § Przewód odpływowy zasobnika o średnicy 1/2 cala musi mieć spadek wynoszący 6 mm na każde 30,4 cm 

długości (1/4 cala na stopę). 
 § Opcjonalny zestaw akcesoriów spustowych wody (poz. nr 00956375 lub 00981977): rurka o średnicy 

wewnętrznej 1/2 cala
 § Zalecanej jest umiejscowienie zaworu odcinającego dopływ wody w odległości 1,5 m (5 stóp) od dyspensera
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Szczegóły techniczne

Woda

 OSTRZEŻENIE!
— Podłączać wyłącznie do instalacji wody pitnej.

— Odpływ spustowy musi być zainstalowany z zastosowaniem przerwy powietrznej typu AA, AB lub 
AD (zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym) lub zgodnie z wymaganiami normy EN 1717.

 § Zawartość minerałów w wodzie:
 – TDS: powyżej 5 ppm (mg/l), ale poniżej 400 ppm (mg/l)
 – Twardość: poniżej 200 mg/l (12 gpg)

 § Nie zaleca się stosowania wody zmiękczonej
 § Stopień ochrony (IP): IPX0 (brak ochrony)

Odstępy 
 § 7,62 cm (3 cale) z tyłu i z obu boków dyspensera w celu umożliwienia wykonania podłączenia 

elektrycznego oraz zapewnienia wentylacji

Zasilanie elektryczne
 § Seria E: 230 V, 50 Hz, 1-fazowe, 5 A, prąd maksymalny bezpiecznika 10 A
 § Podłączyć do dedykowanego obwodu elektrycznego, zabezpieczonego bezpiecznikiem lub 

wyłącznikiem 10 A.
 § Urządzenie musi być uziemione — wymagane jest podłączenie do gniazda z uziemieniem. Nie usuwać 

uziemienia.
 § Instrukcje dotyczące wymiany przewodu zasilającego z wtykiem typu IEC 60320-C13 — Jeśli przewód 

zasilający zostanie uszkodzony, należy go zastąpić specjalnym przewodem lub zestawem dostępnym 
u producenta lub u przedstawiciela jego sieci serwisowej.

Układ chłodniczy

 OSTRZEŻENIE!
Uważać, aby nie uszkodzić instalacji chłodniczej urządzenia. Czynnik chłodniczy może spowodować 
obrażenia ciała i/lub uszkodzić dyspenser.

 § Czynnik chłodniczy R134a — 204 gramy (7,2 uncji)

Ciepło odprowadzane
 § 498 W (1700 BTU/h)



6 Dyspenser i wytwornica lodu, 230 V/50 Hz, tylny odpływ

Szczegóły techniczne (ciąg dalszy)

Szczegółowy rysunek serii E7

Modele nablatowe

Modele wolnostojące

62 cm
(24,41 cala)

37,1 cm (14,62 cala)

44,7 cm
(17,59 cala)

56,2 cm (22,12 cala)

20,3 cm 
(8,00 cali)

37,1 cm (14,62 cala)

17,5 cm
(6,88 cala)

44,7 cm
(17,59 cala)

7,62 cm
(3,00 cale)

6,04 cm
(2,38 cala) 3/8 cala 

przyłącze 
wody

56,2 cm (22,12 cala)

44,7 cm
(17,59 cala)

20,3 cm 
(8,00 cali)

37,1 cm 
(14,62 cala)

10,8 cm
(4,25 
cala)

44,7 cm
(17,59 cala)

7,62 cm
(3,00 cale)

6,04 cm
(2,38 cala) 3/8 cala 

przyłącze 
wody

Szczegółowy rysunek serii E15

Modele wolnostojące

Modele nablatowe

57,2 cm
(22,50 cala)

37,1 cm 
(14,62 cala)

37,1 cm 
(14,62 cala)

56,2 cm 
(22,12 cala)

56,2 cm 
(22,12 cala)

57,2 cm
(22,50 cala)

62,2 cm
(24,50 cala)

59,7 cm 
(23,50 cala)

119,4 cm
(47,00 cali)

23,50 cala 
(59,7 cm) 37,1 cm (14,62 cala)

3/8 cala 
przyłącze 

wody

6,10 cm
(2,40 cala)

20,3 cm 
(8,00 cali)

57,2 cm
(22,50 cala)

17,5 cm
(6,88 cala)

7,57 cm
(2,98 cala)

37,1 cm 
(14,62 cala)

20,3 cm 
(8,00 cali)

3/8 cala 
przyłącze 

wody

6,04 cm
(2,38 cala)

57,2 cm
(22,50 cala)

10,8 cm
(4,25 
cala)

7,62 cm
(3,00 cale)
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Montaż

 UWAGA!
Przed przystąpieniem do wykonywania obsługi serwisowej lub konserwacji technik powinien dokładnie 
przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Z wyjątkiem rutynowego czyszczenia i dezynfekcji, obsługę 
serwisową i konserwację urządzenia powinni wykonywać wyłącznie wykwalifikowani technicy.

Montaż na blacie
Model nablatowy serii E7 został zaprojektowany do montażu na blacie 
pod standardowo zamontowanymi szafkami. Nie dotyczy to modeli serii 
E15.

1. Niezbędne jest zachowanie odstępu co najmniej 7,62 cm (3 cale) 
z tyłu i z obu boków dyspensera w celu umożliwienia wykonania 
podłączenia elektrycznego oraz zapewnienia wentylacji (Rys. 1).

2. Zaplanować wstępnie podłączenie instalacji elektrycznej i wodnej. 

 § Instalacja elektryczna: 230 V, jednofazowa. Dyspenser jest 
wyposażony w przewód zasilający o długości 2,4 m (8 stóp) z 
opcjonalną wtyczką CEE 7/7, AS 3112 lub BS 1363.

 § Instalacja wodna: podłączyć linię zasilającą (z zaworem 
odcinającym) do przyłącza 3/8 cala dyspensera.

UWAGA!
W przypadku montażu opcjonalnego zestawu spustowego tacy 
ociekowej lub opcjonalnych nóżek, należy najpierw wykonać te 
czynności. Patrz instrukcja dołączona do zestawu spustowego 
tacy ociekowej lub wskazówki dotyczące montażu nóżek podane 
w dalszej części.

Rys. 1 

3. Podłączyć zasilanie wodą (Rys. 2.1).

4. Wykonać podłączenie do przewodu odpływowego o średnicy 
wewnętrznej 1/2 cala (Rys. 2.2) (przyłącze karbowane znajduje 
się w zestawie) i poprowadzić przewód odpływowy do odpływu 
zapewnionego przez klienta. Przewód odpływowy musi mieć spadek 
wynoszący 6 mm na każde 30,4 cm długości (1/4 cala na stopę). 

5. Zamontować zacisk rurki spustowej zasobnika (Rys. 2.3). Zacisk 
można zamontować na zewnątrz lub wewnątrz.

6. Podłączyć zasilanie elektryczne.

7. Zdezynfekować dyspenser przed przystąpieniem do jego 
użytkowania.

Rys. 2 

modele nablatowe

minimalny wymagany odstęp 
77 mm (3 cale)

zawór zwrotny 
należy zamontować 
w sposób pokazany 
na rysunku — 
zwrócić uwagę na 
kierunek strzałki.

2

1

3

Zacisk rurki 
spustowej 
zasobnika można 
zamontować na 
zewnątrz lub 
wewnątrz.
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Montaż (ciąg dalszy) 

Montaż opcjonalnych nóżek

 UWAGA!
Zachować ostrożność przy przechylaniu dyspensera podczas 
montażu nóżek. Urządzenia nie wolno kłaść na tylnej ściance ani 
na boku. NIE WOLNO PRZEKRACZAĆ kąta 30°. Przechylanie pod 
kątem większym niż 30° może spowodować wadliwe działanie 
sprężarki. 

1. W przypadku montażu opcjonalnych 4-calowych nóżek (poz. nr 
00956300) należy w celu ułatwienia ich montażu umieścić pod 
dyspenserem wspornik o wysokości 12,7 cm (5 cali).

2. Wyjąć z podstawy dyspensera cztery plastikowe zatyczki 
zabezpieczające gwint.

3. Wkręcić wszystkie nóżki w podstawę (Rys. 3).

Rys. 3 

wspornik12,7 cm 
(5 cali) min.
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Tryb konserwacji/czyszczenia

Tryb czyszczenia (funkcja dozowania wyłączona) — używać w 
przypadku czyszczenia powierzchni
Przejście do trybu czyszczenia powoduje wyłączenie interfejsu 
użytkownika i umożliwia przeprowadzenie czyszczenia zewnętrznych 
powierzchni dyspensera bez przypadkowego włączenia dozowania lodu.

1. Aby przejść do trybu czyszczenia, należy nacisnąć i natychmiast 
zwolnić przełącznik konserwacji/czyszczenia (Rys. 4.1) , tak 
aby na ekranie interfejsu użytkownika pojawiła się wyłącznie 
informacja „ICE” (LÓD) (Rys. 4.2).

2. Aby wyjść z trybu czyszczenia, należy nacisnąć i natychmiast 
zwolnić przycisk przełącznika konserwacji/czyszczenia, tak aby na 
ekranie interfejsu użytkownika pojawiła się również ikona lodu.

Tryb konserwacji (wszystkie operacje wyłączone) — używać w 
przypadku czyszczenia wytwornicy lodu
Przejście do trybu konserwacji powoduje wyłączenie wszystkich operacji 
i umożliwia bezpieczne oczyszczenie i/lub zdezynfekowanie wytwornicy 
lodu i dyspensera.

1. Aby wejść do trybu konserwacji, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk 
przełącznika konserwacji/czyszczenia (Rys. 4.3), aż do pojawienia się 
symbolu  na ekranie interfejsie użytkownika (Rys. 4.4).

2. Aby wyjść z trybu konserwacji, należy nacisnąć i przytrzymać 
przycisk przełącznika konserwacji/czyszczenia dotąd, aż symbol 

 zniknie z ekranu interfejsu użytkownika.

Uwaga:  Wejście i wyjście z trybu konserwacji spowoduje 
skasowanie przypomnienia o przeprowadzaniu co sześć 
miesięcy okresowej konserwacji urządzenia.

Rys. 4

4

3

2

1

Uzyskiwanie dostępu do wewnętrznych podzespołów

 UWAGA!
Z wyjątkiem rutynowego czyszczenia i dezynfekcji, obsługę 
serwisową i konserwację urządzenia powinni wykonywać 
wyłącznie wykwalifikowani technicy.

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk przełącznika konserwacji/
czyszczenia (Rys. 4.1), aż do pojawienia się symbolu  na 
ekranie interfejsu użytkownika (Rys. 4.2).

2. Wymontować (odkręcić) chromowaną zrzutnię lodu (Rys. 5.1).

3. Wyjąć tacę ociekową (Rys. 5.2).

4. Wykręcić dwie śruby (Rys. 5.3) z przedniego panelu (za tacą 
ociekową).

5. Zdjąć i odstawić na bok przedni panel (Rys. 5.4) — nie odłączać 
wtyku znajdującego się z tyłu ekranu interfejsu użytkownika.

Rys. 5 

1

2

3

4
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Procedura czyszczenia i dezynfekcji
Czyszczenie i dezynfekcję należy przeprowadzać co najmniej  
raz na 6 miesięcy (lub częściej, jeśli jest to uwarunkowane 
jakością lokalnej wody).

 OSTRZEŻENIE!
 § Przed przystąpieniem do serwisowania lub czyszczenia 

wytwornicy lodu należy włączyć tryb konserwacji 
dyspensera. 

 § Podczas używania środka czyszczącego SafeCLEAN 
Plus™ należy w celu ochrony osobistej nosić gumowe 
rękawice i okulary ochronne (i/lub osłonę twarzy).

 § Nie wolno używać wybielacza chlorowego ani 
żadnego innego środka chlorowego, gdyż spowoduje 
on uszkodzenie wytwornicy lodu.

Wymagane materiały
 § Modele serii E7: Postępować zgodnie ze 

wskazówkami umieszczonymi na opakowaniu środka 
czyszczącego SafeCLEAN Plus, aby sporządzić 3,8 litra (1 
galon) roztworu środka czyszczącego SafeCLEAN Plus firmy 
Follet. Użyć wody o temperaturze 38°C (100°F).  
Modele serii E15: Postępować zgodnie ze 
wskazówkami umieszczonymi na opakowaniu środka 
czyszczącego SafeCLEAN Plus, aby sporządzić 22,7 litra 
(6 galonów) roztworu środka czyszczącego SafeCLEAN Plus 
firmy Follet. Użyć wody o temperaturze 38°C (100°F). 

 § Lejek, wiadro, woda pitna o temperaturze 38°C (100°F).
Wytwornica lodu i dyspenser
1. Usunąć cały lód z dyspensera.

2. W celu przejścia do trybu konserwacji nacisnąć i 
przytrzymać przycisk przełącznika konserwacji/
czyszczenia, aż do pojawienia się symbolu  na 
ekranie interfejsu użytkownika.

3. Wymontować (odkręcić) chromowaną zrzutnię lodu 
(Rys. 6.1).

4. Wyjąć tacę ociekową (Rys. 6.2).

5. Wykręcić (2) śruby znajdujące się za tacą ociekową 
(Rys. 6.3).

6. Zdjąć przedni panel i umieścić go na lub obok 
urządzenia (Rys. 6.4).

7. Wyjąć zatyczkę z końcówki rurki spustowej zbiornika na 
wodę (Rys. 6.5) i opuścić rurkę w celu spuszczenia wody 
do wiadra. Po opróżnieniu urządzenia z wody umieścić 
zatyczkę w rurce spustowej.

8. Zamocować rurkę w uchwycie.

9. Wykręcić korek z pokrywy zasobnika (Rys. 6.6).

10. Wkręcić korek pokrywy zasobnika w otwór zrzutni lodu 
w zasobniku (Rys. 6.7).

Rys. 6

1

2

3

4

6

5

7
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11. Zlokalizować zacisk rurki spustowej zasobnika (Rys. 7) i 
zacisnąć (zamknąć) go. 

12. Wlać roztwór czyszczący do otworu wlewowego w 
pokrywie zasobnika, tak aby poziom roztworu sięgał 
i pozostawał równy z szyjką otworu wlewowego. (Ze 
względu na to, że roztwór czyszczący przedostaje się do 
wewnętrznych elementów w wyniku jego przelewania 
się do węża do transportu lodu, konieczne jest 
dolewanie roztworu czyszczącego dotąd, aż jego poziom 
będzie pozostawał równy z szyjką otworu wlewowego).

13. Pozostawić roztwór w urządzeniu na 15 minut.

14. W trakcie trwania procesu czyszczenia maszyny 
zdjąć pokrywę dyspensera i zdemontować prawy 
boczny panel w celu uzyskania dostępu i oczyszczenia 
skraplacza chłodzonego powietrzem.

15. Zanurzyć zrzutnię lodu na 2 minuty w pozostałej części 
roztworu. Wypłukać czystą wodą pitną.

16. Układ odpływowy: (1) zwolnić (otworzyć) zacisk rurki 
spustowej zasobnika i (2) opuścić rurkę spustową 
zbiornika na wodę do wiadra.

17. Zamocować zatkaną rurkę spustową zbiornika na wodę 
w uchwycie i zacisnąć (zamknąć) zacisk rurki spustowej 
zasobnika.

18. Dwukrotnie napełnić urządzenie wodą pitną, 
opróżniając je każdorazowo. Zamocować rurkę 
spustową zbiornika na wodę i zwolnić (otworzyć) zacisk 
rurki spustowej zasobnika.

19. Umieścić wiadro pod zrzutnią i wykręcić korek. Uwaga: 
Pewna ilość roztworu czyszczącego pozostanie w 
układzie i wypłynie po odkręceniu korka. Ponownie 
umieścić korek na otworze wlewowym w pokrywie 
zasobnika.

20. Zamontować przedni panel, zrzutnię lodu i tacę 
ociekową.

21. Nacisnąć i przytrzymać przycisk przełącznika 
konserwacji/czyszczenia, aby wyjść z trybu konserwacji.

Rys. 7

Pokazano zacisk 
zamontowany na zewnątrz.
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Procedura czyszczenia i dezynfekcji (ciąg dalszy)

Interfejs użytkownika i zewnętrzna powierzchnia obudowy
1. Nacisnąć i zwolnić przycisk przełącznika konserwacji/czyszczenia, tak aby na ekranie interfejsu 

użytkownika pojawiła się wyłącznie informacja „ICE” (LÓD) w celu przejścia do trybu czyszczenia 
(i wyłączenia trybu dozowania).

2. Elementy plastikowe, łącznie z interfejsem użytkownika, można czyścić przy użyciu nieściernego 
środka do czyszczenia szkła. Panele ze stali nierdzewnej należy czyścić przy użyciu środka do 
czyszczenia stali nierdzewnej.

3. Nacisnąć i zwolnić przycisk przełącznika konserwacji/czyszczenia, aby ponownie przełączyć 
urządzenie do trybu pracy.

Opis wskaźnika LED
Wskaźnik LED znajduje się za przednim panelem.

Rys. 8 
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Nazwa diody LED Kolor 
diody LED Opis

Clean 
(Czyszczenie)

Zielony Dyspenser znajduje się w trybie czyszczenia. Dyspenser jest wyłączony, aby umożliwić 
czyszczenie przedniego panelu.

— N/A Nieużywane.

PM Czerwony Wymagane jest wykonanie przeprowadzanej co sześć miesięcy konserwacji okresowej.

Drip tray (Taca 
ociekowa)

Czerwony Taca ociekowa jest pełna.

Water leak 
(Wyciek wody)

Czerwony Wewnętrzny wyciek w dyspenserze.

High amps 
(Wysoki pobór 
prądu)

Czerwony Prąd pobierany przez motoreduktor przenośnika śrubowego przekroczył 0,55 A. 
Zapalają się diody LED High amps (Wysoki pobór prądu) oraz Time delay (Zwłoka 
czasowa), maszyna wyłącza się na jedną godzinę. Po upływie tego czasu diody LED 
gasną i maszyna powraca do normalnego działania.

Service (Serwis) Czerwony Wykonywana po upływie 8000 godzin kontrola panewki łożyska (zatelefonować do działu 
serwisu technicznego firmy Follett pod numer (877) 612-5086 lub +1 (610) 252-7301).

Maintenance 
(Konserwacja)

Żółty Przejść do trybu konserwacji, naciskając i przytrzymując przez 5 sekund przycisk przełącznika 
konserwacji/czyszczenia. Urządzenie nie będzie wytwarzało ani dozowało lodu.

Low water (Niski 
poziom wody)

Żółty Niedostateczny dopływ wody do urządzenia lub podczas uruchamiania urządzenia nie 
zaświeciła się dioda LED „Low bin” (Niski poziom lodu w zasobniku).

Time delay 
(Zwłoka czasowa)

Żółty Produkcja lodu nie zostanie wznowiona przez co najmniej 15 minut po napełnieniu 
zasobnika i wydaniu minimalnej ilości lodu.

Sleep cycle (Cykl 
uśpienia)

Zielony Po napełnieniu zasobnika i trwającej 10 minut przerwie w używaniu, urządzenie 
przechodzi do trybu gotowości i nie będzie produkowało lodu: modele serii E7: przez 
okres 12 godzin, modele serii E15: przez okres 4 godzin lub do chwili wydania lodu.

Making ice 
(Wytwarzanie 
lodu)

Zielony Motoreduktor, sprężarka i silnik wentylatora są podłączone do zasilania.

Low bin (Niski 
poziom lodu w 
zasobniku)

Zielony Zamknięte styki mikroprzełącznika poziomu lodu w zasobniku — oczekiwanie na 
produkcję lodu.

Power on 
(Włączone 
zasilanie)

Zielony Urządzenie jest podłączone do zasilania.
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Opis informacji wyświetlanych na ekranie interfejsu użytkownika
Wyświetlacz stanu pracy Stan Sposób postępowania

Normalny tryb 
pracy

—

Tryb 
czyszczenia

Nacisnąć i zwolnić przycisk przełącznika 
konserwacji/czyszczenia, aby usunąć 
informacje z ekranu interfejsu użytkownika bez 
przypadkowej aktywacji dozowania lodu.

Taca ociekowa 
pełna

Opróżnić tacę ociekową.

Wymagane 
wykonanie 
przeprowa-
dzanej co 
sześć miesięcy 
konserwacji 
okresowej

Postąpić zgodnie z procedurą opisaną poniżej 
dla trybu konserwacji oraz zapoznać się z 
odpowiednią sekcją 

Tryb 
konserwacji

Wejść do trybu konserwacji, naciskając 
i przytrzymując przycisk przełącznika 
konserwacji/czyszczenia, aż do pojawienia 
się symbolu . Wykonać procedurę 
czyszczenia i dezynfekcji. Wyjść z trybu 
konserwacji, naciskając i przytrzymując przycisk 
przełącznika konserwacji/czyszczenia dotąd, aż 
symbol  przestanie być wyświetlany.

Serwis — 
wykonywana 
po upływie 
8000 godzin 
kontrola uło-
żyskowania.

Zatelefonować do działu serwisu technicznego 
firmy Follett pod numer (877) 612-5086 lub 
+1 (610) 252-7301. Migający symbol klucza 
maszynowego informuje o konieczności 
przeprowadzenia wykonywanej po upływie 
8000 godzin kontroli łożyska ślizgowego. 

High amps 
(Wysoki pobór 
prądu)

Skontaktować się z działem serwisu 
technicznego firmy Follett, telefonując pod 
numer 
(877) 612-5086 lub +1 (610) 252-7301.

Wewnętrzny 
wyciek w 
dyspenserze

Zlokalizować i naprawić wyciek — nacisnąć 
przycisk resetowania na płytce sterującej. 
Skontaktować się z firmą Follett w przypadku 
stwierdzenia wycieku z wytwornicy lodu.

Tryb uśpienia Nacisnąć dowolny przycisk dozowania, aby 
przywrócić normalne działanie.
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Schemat elektryczny
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Rejestracja gwarancji i ocena sprzętu
Dziękujemy za zakup urządzenia firmy Follett. Mamy nadzieję, że nasze urządzenia spełniają i przekraczają Państwa oczekiwania, gdyż 
naszym celem jest dostarczenie klientom wysoce wartościowych produktów i usług, zasługujących na ich pełne uznanie.
Prosimy zapoznać się z załączoną instrukcją instalacji i obsługi. Istotne jest przeprowadzenie instalacji zgodnie z wymogami producenta, co 
zapewni działanie urządzenia z maksymalną wydajnością.
Follett LLC nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody wtórne, wydatki, koszty podłączania lub odłączania lub jakiekolwiek straty 
wynikające z wady urządzenia. 
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat warunków gwarancji, prosimy odwiedzić naszą strone internetową www.follettice.com/
productwarranties.
Rejestracja gwarancji i ocena urządzenia to istotne czynności, ułatwiające nam utrzymanie aktualnych danych o miejscach instalacji 
naszych urządzeń i o ich działaniu. Prosimy o zarejestrowanie gwarancji na nabyte urządzenie firmy Follett na naszej witrynie www.
follettice.com/support, gdzie należy wybrać Warranty Registration (Rejestracja gwarancji) i Equipment Evaluation (Ocena urządzenia). Jest 
to łatwe i nieskomplikowane, prosimy o znalezienie na to paru minut jeszcze dzisiaj. Na formularzu jest również miejsce na przekazanie 
nam komentarzy i informacji zwrotnych. Proszę podzielić się z nami swoimi wrażeniami, abyśmy mogli wykorzystać je w naszych ciągłych 
dążeniach do usprawnień.
Jesteśmy dumni z naszych znakomitych urządzeń i staramy się usilnie wspierać je znakomitą obsługą klienta i wsparciem technicznym. 
Chcielibyśmy wiedzieć, w jaki jeszcze sposób moglibyśmy Państwu pomóc. Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania.
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