
	

1.	Specifikace	zařízení	a	jeho	použití	
 
    Mrazicí deska Frosty Griddle typu Gemini, Standard, Sixpack, Dozen a Double je určena pro 
zmrazování potravin jako je například výroba zmrzliny. Teplotu povrchu mrazicí desky je možné 
nastavit v rozmezí 0 až -25 ° C.  
 
2.	Mechanická	konstrukce	
 
    Základem je ocelový rám nesoucí chladící aparaturu a nerezovou mrazicí plochu, která je usazena v 
loži z pěnových, tepelně izolujících polyuretanových panelů. V konstrukci je nástavba nesoucí 
elektrickou výbavu a ovládací prvky.  
 
3.	Technická	data		
Uvedené rozměry jsou bez ochranných skel. 
	
Gemini	

	 	
Standard	

	Výška	 900	mm	
	

Výška	 900	mm	

Šířka	 615	mm	
	

Šířka	 910	mm	

Hloubka	 500	mm	
	

Hloubka	 505	mm	

Rozměr	mraz.	Plochy	 470	x	470	mm	
	

Rozměr	mraz.	Plochy	 470	x	470	mm	

Váha	 69	kg	
	

Váha	 79	kg	

Příkon	 490	W	
	

Příkon	 490	W	

Chladivo	 R	404a;	0,75	kg	
	

Chladivo	 R	404a;	0,75	kg	

Rozsah	provozních	teplot	 10°C	až	30°C	(prostředí)	
	

Rozsah	provozních	teplot	 10°C	až	30°C	(prostředí)	

Rozsah	teploty	desky	 0°C	až	-25°C	(chladicí	deska)	
	

Rozsah	teploty	desky	 0°C	až	-25°C	(chladicí	deska)	

	 	 	 	 	Sixpack	
	 	

Dozen	
	Výška	 900	mm	

	
Výška	 900	mm	

Šířka	 920	mm	
	

Šířka	 1280	mm	

Hloubka	 520	mm	
	

Hloubka	 520	mm	

Rozměr	mraz.	Plochy	 470	x	470	mm	
	

Rozměr	mraz.	Plochy	 470	x	470	mm	

Váha	 108	kg	
	

Váha	 127	kg	

Příkon	 840	W	
	

Příkon	 840	W	

Chladivo	 R	404a;	1,5	kg	
	

Chladivo	 R	404a;	1,5	kg	

Rozsah	provozních	teplot	 10°C	až	30°C	(prostředí)	
	

Rozsah	provozních	teplot	 10°C	až	30°C	(prostředí)	

Rozsah	teploty	desky	 0°C	až	-25°C	(chladicí	deska)	
	

Rozsah	teploty	desky	 0°C	až	-25°C	(chladicí	deska)	

	 	 	 	 	Double	
	 	 	 	Výška	 900	mm	

	 	 	Šířka	 1250	mm	
	 	 	Hloubka	 500	mm	
	 	 	Rozměr	mraz.	Plochy	 470	x	940	mm	
	 	 	Váha	 153	kg	
	 	 	Příkon	 980	W	
	 	 	Chladivo	 R	404a;	1,5	kg	
	 	 	Rozsah	provozních	teplot	 10°C	až	30°C	(prostředí)	
	 	 	Rozsah	teploty	desky	 0°C	až	-25°C	(chladicí	deska)	
	 	 	 

 



	

 
 
4.	Podmínky	na	pracovišti	
 
Přístroj umístěte na stabilní a nechvějící ploše. 
Na přístroj nesmí dopadat přímé sluneční světlo. 
Relativní vlhkost vzduchu maximálně 80%, nekondenzující. Přístroj musí stát tak, aby nebránil volné 
cirkulaci vzduchu, hrany nástavby s výdechovými otvory musí být v minimální vzdálenosti 50 cm od 
překážky. Dbejte, aby nedošlo k zakrytí vdechových a výdechových otvorů. 
 
 
5.	Uvedení	do	provozu	
 
   Chladicí deska musí být přepravována a manipulována nastojato a ve vodorovné poloze chladicí 
plochy. Po každém přemisťování je nutné nechat ustát kompresorový olej a přístroj zapnout po 4 
hodinách.  
 
   Před připojením přístroje do sítě zkontrolujte, zda požadované napětí souhlasí s údaji elektrické 
rozvodné sítě pracoviště. K připojení použijte jen dodaný síťový kabel, který se může zapojit pouze do 
uzemněné síťové zásuvky.  
 
   Zástrčku síťového kabelu zapojte do zásuvky na zadní straně přístroje. Síťový kabel zapojte do 
síťové zásuvky.  
 
   Zapněte přístroj hlavním kolébkovým vypínačem (pozice „I„ znamená „zapnuto“). Rozsvítí se 
displej řídící jednotky, který udává aktuální teplotu chladicí plochy. Řídící jednotka je nastavena 
výrobcem a není potřeba měnit její nastavení.  
 
  Pro změnu požadované teploty stiskněte a krátce podržte tlačítko „set“. Po stisknutí se zobrazí 
nastavená teplota, které má deska dosáhnout. Pro změnu této teploty stiskněte šipky nahoru a dolu tak, 
jak chcete teplotu nastavit. Pro finální nastavení teploty opět stiskněte tlačítko „set“. Nastavená teplota 
se uloží a deska začne mrazit. Stejným postupem se nastaví chlazení gastronádob. Levý ovládací prvek 
slouží k nastavení teploty mrazicí desky, pravý pak k nastavení teploty gastronádob.  
 
  Při výrobě zmrzliny a jiných mražených produktů používejte celou plochu mrazicí desky. Mějte na 
paměti, že se při výrobě mražených produktů deska otepluje, proto pokud například vyrábíte zmrzlinu, 
převalujte, míchejte a rozsekávejte hmotu po celé ploše. Pokud budete používat pouze jedno místo 
mrazicí plochy, bude docházet k nerovnoměrnému zmrazování potravin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

 
6.	Vyhledávání	závad	
 
Závada Důvod Odstranění 

Přístroj nefunguje Síťový vypínač není zapnut Kontrola připojení síťového kabelu, zapnutí 
hlavního vypínače (poloha „I“) 

Nelze dosáhnout 
požadované chladicí teploty 

Příliš vysoká teplota v 
místnosti, vystavení přímému 
slunečnímu záření. 

Jiné umístění přístroje 

Nelze dosáhnout 
požadované chladicí teploty 

Špatná ventilace. Zkontrolovat vzdálenost přístroje od zdi, 
očistit vdechové a výdechové otvory. 

Kompresor se střídavě 
vypíná a zapíná  

Nesprávné síťové napětí. Zkontrolovat napětí v rozvodné síti. 

Kompresor se nespustí Vadný kompresor Kontaktovat výrobce 
 
 
7.	Pokyny	pro	údržbu	
 
    Přístroj každý den vyčistěte. Pracovní plochu čistěte běžnými prostředky vhodnými pro čištění 
nerezu.  
 
   Jednou týdně odstraňte prach z ventilačních otvorů na boku a zadní straně přístroje, jednou za měsíc 
přístroj vysajte vysavačem . 
 
   Jednou za rok nechte přístroj prohlédnout autorizovaným servisním technikem. Není dovoleno, aby 
někdo jiný rozebíral přístroj; při porušení této podmínky hrozí zánik záruky. 
 
8.	Zásady	bezpečné	práce	
 
    Před prvním použitím přístroje si pečlivě pročtěte návod a dodržujte níže uvedené pokyny. 
Návod uložte tak, aby byl vždy po ruce.  
    Tento přístroj smějí používat jen vyškolené osoby. Přístroj používejte jen v souladu s jeho určením 
a podle pokynů v návodu.  
 
    Přístroj používejte jen v rozvodné síti s odpovídajícími parametry. Pro správnou činnost zařízení je 
zapotřebí stabilní napájecí zdroj odpovídající 
specifikaci přístroje – jinak hrozí výpadky v činnosti až poškození kompresoru.  
 
   Dbejte na dostatek prostoru okolo přístroje, aby mohl volně cirkulovat chladicí vzduch a přístroj  se 
nepřehříval. Zvýšená teplota okolí a případné přímé oslunění snižuje výkonnost přístroje a zkracuje 
životnost kompresoru.  
 
  Nepoužívejte prodlužovací šnůru, pokud by byla dodaná šnůra krátká, je možné u výrobce objednat 
delší. 
 
    Před prováděním údržby a čištění přístroje vypněte vypínač a odpojte síťový kabel. 
 
  V případě závad kontaktujte dodavatele. Uveďte popis závady, typ a výrobní číslo (najdete na štítku 
nalepeném na přístroji). 
 


