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OPIS URZĄDZENIA

1. Obudowa zewnętrzna 9. Korek spustu wody

2. Zbiornik wody 10. Kompresor

3. Pojemnik na lód 11. Pompa wody

4. Czujnik ilości kostek lodu 12. Kabel zasilający

5. Łopatka do kostek lodu 13. Pokrywa

6. Pojemnik na wodę 14. Panel sterowania

7. Parownik 15. Okienko kontrolne 

8. Natrysk wody 

Dziękujemy za zakup KOSTKARKI DO LODU Forgast

Przed podłączeniem uruchomieniem i dalszą eksploatacją należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi. 

1. OPIS URZĄDZENIA
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Wydajność 15 – 18 kg / 24h

Rozmiar kostek lodu Regulowana – małe, średnie, duże

Pojemność zbiornika  na kostki lodu 1,5 kg

Pojemność zbiornika  na wodę 3,2 L

Wymiary W x D x H 375 x 408 x 400 mm

Waga urządzenia 13,5 kg

Zasilanie 230V / 50Hz

Kabel zasilający 3 żyłowy zakończony wtyczką z uziemieniem

3. FUNKCJE URZĄDZENIA

Urządzenie przeznaczone jest do produkcji kostek lodu. Wyposażone jest w system kontroli ilości kostek w zbiorniku na lód oraz sygnalizację 

braku wody w zbiorniku. Urządzenie może uzyskać maksymalną wydajność od 15 do 18 kilogramów kostek lodu na dobę. Możliwe jest to przy 

spełnieniu wszystkich opisanych w niniejszej instrukcji uwarunkowań technicznych dotyczących montażu oraz zapewnieniu właściwych wa-

runków eksploatacji. 

4. BEZPIECZEŃSTWO

1. Urządzenie:

 powinno być ustawione na stabilnej wypoziomowanej powierzchni.

 nie może być użytkowane na zewnątrz pomieszczeń.

 nie może być zainstalowane w pomieszczeniach wilgotnych lub być narażone na bezpośredni zewnętrzny kontakt z wodą.

 nie może być czyszczone za pomocą urządzeń wysokociśnieniowych.

 wokół urządzenia powinna być pozostawiona wolna przestrzeń o szerokości minimum 150mm w celu zapewniania właściwej wentylacji.

UWAGA !

Urządzenie musi być podłączone do sieci elektrycznej zabezpieczonej wyłącznikiem różnicowo prądowym oraz wyłącznikiem głównym.

Przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić właściwości instalacji uziemiającej. 

2. Instalacja i jakiekolwiek naprawy kostkarki powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego technika serwisu.

3. Uszkodzenie kabla, wtyczki lub innej części instalacji elektrycznej uniemożliwia eksploatację urządzenia. 

 Naprawa może być dokonana przez wykwalifikowanego technika serwisu. Nie usunięcie uszkodzenia może spowodować zagrożenie życia.

4. Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub 

 psychicznych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli zostały one poinstruowane odnośnie użytkowania urządzenia w sposób 

 bezpieczny i rozumieją występujące zagrożenia.

5. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

6. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być powierzane dzieciom bez nadzoru.

7. Opakowanie należy przechowywać z dala od dzieci i zwierząt.

UWAGA !

Otwory wentylacyjne nie mogą być zablokowane. Urządzenie nie powinno stać w szafkach bez odpowiedniej wentylacji.

UWAGA !

Nie należy używać jakichkolwiek narzędzi lub urządzeń mających na celu przyspieszenia procesu rozmrażania urządzenia. 

2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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Osiągnięcie przez powierzchnię sprężarki i skraplacza temperatur od 70°C do 90°C podczas eksploatacji jest normalne. 

Z uwagi na warunki zewnętrzne, kostki lodu mogą być nie całkowicie przeźroczyste. Jest to efekt wywołany przez powietrze uwięzione w wo-

dzie, nie wpływa to na jakość lub smak lodu.

5. URUCHOMIENIE

1. Podczas transportu, maksymalny przechył urządzenia nie powinien przekroczyć 45°. Nie należy obracać urządzenia w trakcie transportu 

 lub magazynowania ponieważ może to spowodować jego trwałe uszkodzenie i utratę gwarancji. 

UWAGA !

Po przetransportowaniu i wypakowaniu urządzenia należy pozostawić je nie uruchomione na minimum 4 godziny.

2. Usuń całość opakowania i dokładnie sprawdź kostkarkę. Należy upewnić się czy nie posiada ona żadnych uszkodzeń transportowych 

 oraz czy nie uszkodzony jest kabel zasilający i wtyczka. 

3. Kostkarka do lodu powinna być ustawiona na wypoziomowanej stabilnej  powierzchni. W celu zagwarantowania odpowiedniej 

 wentylacji kostkarki należy pozostawić z każdej jej strony odstep  minimum 150 mm od sąsiadujących urządzeń lub ścian. 

UWAGA !

Urządzenie nie jest przeznaczone do szczelnej zabudowy! 

Nie należy instalować kostkarki blisko innych urządzeń emitujących ciepło.

  

4. Należy sprawdzić, czy parametry wskazane na tabliczce znamionowej urządzenia są zgodne z parametrami sieci zasilających.

5. Do zasilania należy użyć oczyszczonej mechanicznie zimnej wody pitnej. 

UWAGA !

Nie należy napełniać urządzenia wodą dejonizowaną lub uzdatnioną systemem odwróconej osmozy.

UWAGA !

Wyższa temperatura wody użytej do napełnienia zbiornika spowoduje obniżenie wydajności urządzenia  

lub całkowite zatrzymanie procesu produkcji kostek. 
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OPIS NA PANEL OPIS

Kontrolki

ADD WATER
Brak wody w zbiorniku. 
Włączeniu kontrolki towarzyszy dzwięk

ICEFULL Urządzenie jest pełne lodu, musi on być wyjęty

Wskazanie aktualnie wybranej wielkości kostki lodu

Przyciski

START
Włączenie urządzenia. 
Uruchomienie cyklu produkcji kostek lodu

STOP włączanie/wyłączanie urządzenia

SELECT
Wybór rozmiaru kostki (S) mały, (M) średni, (L) duży. 
Ustawienie domyślne (M) średni

6. OBSŁUGA

7. URUCHOMIENIE  URZĄDZENIA

1. Otwórz pokrywkę i uzupełnij zbiornik wody. 

UWAGA !

Upewnij się, że poziom wody nie jest powyżej tacki na lód. 

2. Podłącz przewód zasilania elektrycznego do gniazda z uziemieniem,

 zabezpieczonym wyłącznikiem różnicowo prądowym oraz 

 wyłącznikiem głównym.

3. Włącz urządzenie używając przycisku START

4. Wybierz wymagany rozmiar kostek lodu wciskając SELECT

UWAGA !

Wybierz (S), gdy temperatura otoczenia jest poniżej 15°C. 

Gdy temperatura otoczenia jest wyższa niż 30°C, 

zalecane są duże rozmiary kostek lodu. 

5. Wciśnij przycisk START w celu włączenia urządzenia. 

 Kostkarka do lodu zaczyna pracować.

UWAGA !

W pierwszych trzech cyklach, lód może być mały, o niere-

gularnych rozmiarach.

6. Jeśli wskaźnik ADD WATER świeci na czerwono i słychać dźwięk,

 najpierw wyjmij koszyk na lód, następnie dolej wodę do zbiornika.

UWAGA !

Jeśli pomimo właściwego poziomu woda nie jest pompo-

wana do tacki przez dwa cykle należy wówczas otworzyć 

korek odpływowy i wypuść nadmiar zebranej wody.

7. Jeśli wskaźnik ICEFULL świeci na czerwono i słychać dźwięk, 

 wyjmij lód szufelką.

UWAGA !

Gdy tacka na lód jest pełna, natychmiast usuń lód. Nie po-

zwalaj by tacka na lód się przepełniła.

 

UWAGA !

Wciśnij przycisk STOP, następnie przycisk START w celu 

ponownego uruchomienia kostkarki po dodaniu wody.

9.   Wciśnij przycisk START w celu zatrzymania urządzenia.

10. Usuń korek spustu w celu spuszczenia pozostałej wody ze 

   zbiornika i zakręć z powrotem po zakończeniu. 
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Korek spustu wody ze zbiornika.

8. KONSERWACJA

1. Czyszczeniu należy poddawać powierzchnie wewnętrzne oraz ze-

wnętrne urządzenia, zbiornik na lód, zbiornik na wodę, parownik 

oraz kacesoria służące do wyjmowania lodu.

UWAGA !

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji na-

leży odłączyć urządzenie od zasilania.

2. Do mycia wnętrza oraz powierzchni zewnętrznej kostkarki wyko-

rzystuj rozcieńczony roztwór wody i octu, lub środki dezynfekcyjne 

i myjące Forgast.

3. Nie spryskuj kostkarki do lodu chemikaliami ani rozcieńczonymi 

środkami takimi jak kwasy, benzyny lub rozpuszczalniki. Przed uru-

chomieniem urządzenia dokładnie spłucz wszystkie wewnętrzne 

elementy komory aby nie pozostały na nich nawet najmniejsze ilo-

ści detergentów.

4. Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w konstrukcji we-

wnętrznej nie mogą być zablokowane. Okresowo w zależności od 

uwarunkowań zewnętrznych należy oczyścić wymiennik znajdu-

jący się w dolnej części urządzenia. Zbyt duża ilość zanieczyszczeń 

znajdujących się w wymienniku pogarsza wydajność urządzenia  

i może doprowadzić do jego uszkodzenia a tym samym utraty gwa-

rancji producenta. 

UWAGA !

Czynność czyszczenia wymiennika należy powierzyć auto-

ryzowanemu serwisowi.

9. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

1. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas może dojść do 

zapowietrzenia pompy wody. Jest to sygnalizowane zapaleniem 

się komunikatu ADD WATER.  Jest to normalny objaw a w celu jego 

usunięcia należy ponownie wcisnąć przycisk START. Po ponownym 

uruchomieniu pompy urządzenie zacznie pracować prawidłowo.

2. W celu zagwarantowania czystych kostek lodu, woda wlana do 

zbiornika powinna być wolna od zanieczyszczeń. Szczegółu doty-

czące jakości wody znajdują się w dziale URUCHOMIENIE. 

3. Jeśli sprężarka zatrzymuje się z powodu braku wody, zbyt dużej ilo-

ści lodu, lub braku zasilania, należy odczekać 3 minuty potrzebne na 

reset systemu. Po tym czasie można ponownie włączyć urządzenie. 

4. Należy zwrócić uwagę, że jeśli wystąpi zanik zasilania lub wciśnię-

cie przycisku zasilania podczas cyklu produkcji lodu, w urządzeniu 

mogą wytworzyć się drobne odłamki lodowe które mają wpływ na 

poprawne działanie mechanizmu opróżniającego parownik z kostek 

lodu. 

W takim wypadku, odłamki lodowe mogą zostać usunięte poprzez 

ostrożne popchnięcie łopatki mechanizmu do tyłu wnętrza komory. 

Po usunięciu odłamków lodowych należy ponownie uruchomić urzą-

dzenie.

Zrestartuj kostkarkę naciśnięciem klawisza STOP a następnie START. 

Jeżeli łopatka mechanizmu nie wypycha lodu do odbieraka z parow-

nika i jednocześnie miga lampka M, wówczas należy sprawdzić, czy 

tacka na wodę jest właściwie wypoziomowana. Jeżeli nie jest, ustaw 

ją w prawidłowej pozycji i ostrożnie popchnij łopatkę mechanizmu,  

Następnie ponownie uruchom urządzenie. 

UWAGA !

odblokowywanie urządzenia należy przeprowadzać przy 

odłączonym przewodzie zasilającym
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PROBLEM MOŻLIWA PRZYCZYNA SUGEROWANE ROZWIĄZANIE

Sprężarka nie pracuje  
normalnie, słychać buczenie 

Napięcie jest niższe niż zalecane  
Wyłącz kostkarkę do lodu i zrestartuj, gdy napięcie będzie  
odpowiednie. 

Wskaźnik braku wody 
lampka świeci

1.  Brak wody w zbiorniku
2. Zapowietrzona pompa

1.  Naciśnij przycisk stop, wypełnij zbiornik wodą, zaczekaj  
3 minuty i naciśnij przycisk start w celu wznowienia pracy.  
Gdy woda osiągnie linię wypełnienia, kostkarka do lodu 
zrestartuje się automatycznie. 

2. Otwórz korek spustu i wypuść nadmiar wody.

Sygnalizacja zasilania  
na wyświetlaczu nie świeci się

Przepalony bezpiecznik / Brak zasilania Wymień bezpiecznik / Włącz zasilanie

Kostki lodu są zbyt duże 
i są ze sobą sklejone 

Temperatura wody w zbiorniku na 
wodę lub temperatura otoczenia są za 
niskie

Wyłącz urządzenie i zresetuj 
cykl produkcji lodu. Zrestartuj urządzenie po wyłączeniu go. 

Warunki produkcji lodu oraz 
ustawienia cyklu są odpo-
wiednie ale lód nie powstaje. 

Nie wystarczająca ilość czynnika chłod-
niczego 
Mechanizm wytwarzania lodu jest 
zablokowany  lub uszkodzony

WEZWIJ SERWIS 

Lampka wypełnienia lodem  
i ADD WATER zapalają się  
jednocześnie.

Taca na wodę jest zablokowana kostką 
lodu

Usuń kostkę lodu spod łopatki mechanizmu, następnie 
naciśnij przycisk „START”, dwie minuty później urządzenie 
zrestartuje się automatycznie.
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10. LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

1. Panel sterowania 8. Moduł sterujący

2. Wentylator 9. Czujnik poziomu wody

3. Wymiennik 10. Zawór magnetyczny

4. Pompa 11. Parownik

5. Sprężarka 12. Łopatki

6. Silnik 13. Włącznik

7. Kapilara termostatu

11. UTYLIZACJA

Urządzenia elektryczne i akumulatorowe, które nie działają, nie powinny być wyrzucane ze zwykłymi odpadami. Muszą one być zbierane osob-

no, zgodnie z Dyrektywą EW 2002/96 w sprawie usuwania odpadów elektrycznych i elektronicznych i odsyłania ich do właściwego i środowi-

skowo bezpiecznego recyklingu. 

1 
2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 
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OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI - FORGAST

1. Ogólne warunki gwarancji, zwane dalej „OWG”, określają zasady świadczenia serwisu gwarancyjnego przez M&M Gastro z siedzibą  

w Katowicach (40-780) przy ul. Owsianej 58a, NIP: 9542387023, zwanych dalej „Gwarantem”, na rzecz osób fizycznych, osób prawnych, 

jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które nabyły od Gwaranta  

Produkty. Gwarancją dotyczy jedynie produktów marki FORGAST stanowiącej własność Gwaranta, zwanych dalej „Produktami”. 

2. Gwarant udziela kupującemu gwarancji na okres 12 miesięcy od dnia sprzedaży Produktu. Gwarancją objęte są jedynie Produkty nabyte na 

podstawie umowy sprzedaży zawartej z Gwarantem. W ramach udzielonej gwarancji Gwarant zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia 

zgłoszonych wad fizycznych urządzeń na zasadach określonych w OWG. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji w sytuacji braku 

niezwłocznego zgłoszenia wykrycia wady Produktu, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wykrycia wady.

3. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia otrzymanego Produktu w momencie jego wydania w obecności sprzedawcy lub w momen-

cie jego dostawy w obecności dostawcy (kuriera). W sytuacji stwierdzenia uszkodzenia Produktu, kupujący zobowiązany jest do spo-

rządzenia protokołu szkody oraz do jego przesłania do Gwaranta w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania Produktu na adres email  

serwis@mmgastro.pl wraz z podaniem następujących danych: nazwa kupującego, adres, NIP (jeżeli dotyczy), osoba zgłaszająca, telefon 

kontaktowy. W sytuacji naruszenia powyższego obowiązku kupujący traci uprawnienia wynikające z  udzielonej gwarancji. Skutki określo-

ne w ust. 2 w zdaniu trzecim nie mają zastosowania do umów zawieranych z kupującymi - konsumentami.

4. W sytuacji niesporządzenia protokołu szkody, w sposób określony w ust. 2 OWG, kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji w zakresie 

wady określonej w ust. 2 OWU. Przedmiotowe postanowienie nie ma zastosowania do umów zawieranych z kupującymi - konsumentami. 

5. Gwarant ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jedynie za wady Produktów, tkwiące w Produktach w momencie ich sprzedaży. 

6. Gwarancja nie obejmuje wad Produktów, które powstały wskutek działania czynników mechanicznych, termicznych, chemicznych, 

elektrycznych, w szczególności Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe w skutek niezgodnego z przeznaczeniem 

użytkowania Produktu, nieprzestrzegania instrukcji obsługi, uszkodzeń powstałych w trakcie transportu, uszkodzeń instalacyjnych. 

7.  Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonej przez Gwaranta na poszczególne Produkty, w razie: całkowitego wyeksplo-

atowania Produktu (normalne zużycie) powodującego brak możliwości jego naprawy, naprawy, przeróbki lub jakiejkolwiek ingerencji  

w Produkt przez osoby nieupoważnione przez Gwaranta, demontażu Produktu przez kupującego i jego ponownego montażu bez wiedzy 

Gwaranta, zaprzestania produkcji części zamiennych do Produktu, która jest niezbędna dla jego prawidłowego funkcjonowania, używa-

nia Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub jego przeznaczeniem.

8.  Gwarancją nie są objęte niektóre podzespoły eksploatacyjne, takie jak: uszczelki, zabezpieczenia termiczne, noże, wężyki, żarówki, palni-

ki, elementy gumowe, zakamienione elementy grzejne, itp.

9.  Prawidłowe zgłoszenie wady Produktu powinno zawierać: nazwę kupującego, adres, NIP (jeżeli dotyczy), lokalizację urządzenia, telefon 

kontaktowy, dane zgłaszającego (imię i nazwisko), adres email, numer dokumentu zakupu lub jego skan, datę wystąpienia usterki i ewen-

tualne zdjęcia. Przedmiotowego zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie interneto-

wej Gwaranta, tj. www.mmgastro.pl lub za pomocą wiadomości email wysłanej na adres serwis@mmgastro.pl.

10. Po otrzymaniu zgłoszenia gwarancyjnego Gwarant zobowiązuje się do skontaktowania z kupującym w terminie 7 dni roboczych od dnia 

otrzymania prawidłowego zgłoszenia określonego w ust. 8 OWG.

11. W razie stwierdzenia zasadności zgłoszenia gwarancyjnego Gwarant zobowiązuje się do dokonania naprawy Produktu w terminie 14 

dni od dnia kontaktu serwisu Gwaranta z kupującym, określonego w ust. 9 OWG. Termin określony w zdaniu powyższym może ulec 

wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Gwaranta, kupującemu nie przysługują żadne roszczenie wobec Gwaranta z powodu wydłużenia 

terminu naprawy.
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12. W przypadku wystąpienia wady uniemożliwiającej naprawę Produktu lub wady, której koszt naprawy przewyższa wartość Produktu, 

Gwarant zobowiązuje się do wymiany Produktu na nowy, o tych samych parametrach, w terminie 30 dni od zakończenia postępowania 

naprawczego.

13. Wymiana przez Gwaranta Produktu na nowy nie wydłuża okresu gwarancji, określonego w ust. 1 OWG. Powyższe postanowienie nie ma 

zastosowania do umów zawieranych z konsumentami.

14. Kupujący zobowiązany jest do dostarczenia Produktu do siedziby Gwaranta na własny koszt wraz z oryginalną dokumentacją oraz doku-

mentem zakupu. Powyższe postanowienie dotyczy Produktów o wadze do 30 kilogramów. Przy wadze powyżej 30 kilogramów, będzie 

podejmowana indywidualna decyzja.

15. Kupujący zobowiązuje się do zabezpieczenia Produktu na czas jego transportu do siedziby Gwaranta. Gwarant nie jest zobowiązany 

do usunięcia wad Produktu powstałych w trakcie jego transportu. W sytuacji określonej w zdaniu poprzedni Gwarant może wyłączyć 

uprawnienia wynikające z gwarancji dla danego Produktu.

16. Gwarancja obejmuje jedynie usunięcie wady Produktu i nie należy jej wiązać z przeglądami okresowymi, konserwacjami, regulacjami, 

czyszczeniem itp.

17. Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia do Gwaranta Produktu czystego. W sytuacji niedochowania powyższego obowiązku, Gwarant 

ma prawo obciążyć kupującego kosztami związanymi z czyszczeniem urządzenie według aktualnej stawki roboczogodziny Gwaranta.

18. W przypadku naprawy wykonywanej w siedzibie klienta, klient musi zapewnić swobodny dostęp do urządzenia – umożliwiający sprawne 

wykonanie pracy serwisantowi.

19. Wszelkie Produkty i części, które wymieni Gwarant pozostają jego własnością.

20. W razie ponownego pojawienia się wady Produktu, która była uprzednio trzykrotnie usuwana przez Gwaranta, Gwarant przy czwartym 

wystąpieniu tej samej wady, tego samego Produktu może wymienić Produkt na nowy. 

21. W przypadku naruszenia przez kupującego obowiązków wynikających z OWG, w szczególności dotyczących procedury zgłaszania wad  

i obowiązku współpracy z Gwarantem, uprawnienia wynikające z gwarancji wygasają. 

22. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za straty oraz utratę możliwości osiągania korzyści przez kupującego powstałą w wyniku wystą-

pienia wady w sprzedanym Produkcie.

23. W przypadku dalszej odsprzedaży produktu, to sprzedawca odpowiada z tytułu gwarancji i rękojmi.

24. Sądem właściwym miejscowo do rozpoznawania sporów związanych z niniejszą umową jest Sąd właściwy dla siedziby Gwaranta.  

Powyższe postanowienie nie ma zastosowania do umów zawieranych z konsumentami.

25. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego będącego konsumentem wynikających z przepisów o rękoj-

mi za wady rzeczy sprzedanej.

26. Gwarancja obowiązuje jedynie na terytorium Polski.
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