
 
Návod k použití 

Zmrzlinový stroj Yeti L/XL/XXL                                                

 

 

Děkujeme, že jste se rozhodli pro náš zmrzlinový stroj 
 

Tel.: +420 721 654 321 

www.strojnazmrzlinu.cz 

http://www.strojnazmrzlinu.cz/


Bezpečnostní, hygienické a instalační pokyny 

 

 
Elektřina 

 
- Zásuvka musí mít dostatečný jistič minimálně 16A 
- Doporučujeme nepoužívat příliž prodlužovacích kabelů. 

 

                                        
 

Hygiena 

 
- Stroj používat pouze v souladu s hygienickými předpisy. 
- Stroj se musí pravidelně čistit, desinfikovat a těsnění mazat potravinářskou vazelínou Koval. 

 
Instalace 

 
- Stroj se musí po dovozu nechat minimálně 12 hodin odstát, poté je možné stroj používat. 
- Postavte stroj na rovnou a stabilní plochu. 
- Nedávat stroj do blízkost jiného zdroje tepla, který vydává přílišné teplo. 
- Stroj chránit před přímým slunečním zářením a deštěm. 
- Stroj musí mít z každé strany minimálně 30-40 cm volný prostor. 

 

 
 
Záruka 
 

- Záruka na zmrzlinový stroj 24 měsíců. 
- V záruční době 24 měsíců musí být provedena minimálně každý rok údržba zmrzlinového 

stroje. 
- Po uplinutí záruční doby doporučujeme v údržbě stroje pravidelně každý rok pokračovat z 

důvodů prodloužení životnosti a spolehlivosti Vašeho stroje. 
Pravidelnou údržbou předcházíte velkým finančním výdajům za opravy. 



Ovládací panel 

 

          Program 1.                            Program 4.                                    
Program 5.      
      Tuhost zmrzliny                      Počítadlo porcí                              
Teplota vaniček 
               1-20                                     0-999                                             5-1 

 
Nastavení 

Tuhost zmrzliny  (program 1)   
    
Zmáčkněte a držte tlačítko AUTO/SET dokud se levý display nerozbliká. Nastavte znaménky 
plus a mínus požadovanou hodnotu tuhosti zmrzliny. Do paměti se toto uloží automaticky. 
Všechny stroje jsou od nás nastaveny na hodnotu 11. Jedná se o nejoptimálnější hodnotu. 
Čím vyšší hodnota tím tužší zmrzlina a naopak. Při hodnotě vyšší než 12 hrozí zamrznutí 
zmrzliny ve válcích a tím možné poškození stroje, proto věnujte tomuto nastavení zvýšenou 
pozornost. 
 
 
Počítadlo porcí (program 4) 
 
Zmáčkněte a držte tlačítko AUTO/SET dokud se levý display nerozbliká, poté opětovným 
zmáčknutím tlačítka AUTO/SET najedete na čtvrtý program, kde se Vám zobrazí počet porcí 
od 000 – 999. Při dosažení počtu 999 jde počítadlo opět od nuly.  
 
 
Noční režim (program 5)  
 

Zmáčkněte a držte tlačítko AUTO/SET dokud se levý display nerozbliká, poté opětovným 
zmáčknutím tlačítka AUTO/SET najedete na pátý program, kde se Vám zobrazí hodnota, 
která je od nás již nastavena a není potřeba ji měnit. Čím vyšší hodnota tím budou opět 
vaničky a válce přes noc více chladit. Naše doporučení nastavení tohoto programu je 5-1. 



Návod na výrobu zmrzliny 
 

- Připravte si zmrzlinovou směs dle návodu výrobce a nechte směs odstát 15-20 minut. 
- Před prvním použitím stroje je nutné propláchnutí desinfekcí Koval a čistou vodou. 
- Obě vaničky naplňte studenou a odstátou zmrzlinovou směsí. 
- Poté, co zmrzlinová směs nateče do obou válců, stiskněte tlačítko AUTO/SET  
- Spustí se míchání šneků ve válcích, po chvíli také chlazení a výroba zmrzliny začíná. 
- Zmrzlina je hotová ve chvíli, kdy se na displeji objeví 100% a poté nápis FINE, to celé 

trvá přibližne 10-20 minut. Dále pouze doléváte zmrzlinovou směs do vaniček a již 
nečekáte na průběh procent v levém displeji. 
 

- Při tažení levé a pravé páky k sobě probíhá samotný výdej zmrzliny.  
- Při tažení prostřední páky probíhá výdej zmrzliny míchané. 

 
- Tlačítko KÜHLEN (noční režim) zapínejte pouze v případě, že necháváte zmrzlinovou 

směs přes noc ve stroji. Poté probíhá chlazení vaniček, válců a zmrzlina se ve válcích 
promíchává.  

 
 

Čištění 
 

- Po vytočení veškeré zmrzliny naplňte vaničky vlažnou až teplou vodou. 
- Zmáčkněte talčítko REINIGUNG (čištění) a nechte stroj pracovat po dobu 1-2 minut. 
- Poté zatáhněte za páky k sobě a vypusťte veškerou kalnou vodu. 
- Toto opakujte několikrát za sebou, než poteče čistá voda. 
- Naplňte vaničky vodou s přidáním desinfekce Koval a opět vypláchněte. 
 
- Odšroubujte všechny šrouby, které drží čepovací hlavu a sundejte ji. 
- Vyndejte šneky z válců umyjte je a poté vytřete válce do sucha. 
- Čepovací hlavu rozeberte, pořádně vyčistěte a nezapomeňte vyndat a umýt velká 

přítlačná těsnění na čepovací hlavě. Poté naneste potravinářskou vazelínu Koval na 
veškeré těsnění, které se nachází na pístech v čepovací hlavě. Písty zasouvejte zpět 
do čepovací hlavy krouživým pohybem, aby jste nepoškodily těsnění. 
  

- Poté vše smontujte dohromady a vraťte veškeré komponenty na stroj.  
- Šrouby dotahujte vždy křížem a postupně. 
- Pamatujte, že toto čištění a desinfekce stroje by mělo být prováděno každé dva dny.     

 

                                       
 
Tyto velké těsnění se nemažou, pouze se musí           Tyto těsnení na pístech vždy po mytí                                                                          
vždy řádně umýt čepovací hlava pod těsněním                   namazat vazelínou Koval 



Chybové hlášení na zmrzlinovém stroji 

                                                                                                  

                                  
Pokud se na dispay objeví            
tento simbol máte málo  
směsi ve vaničkách 
 

 
Pokud se na dispay objeví         
tento simbol znamená to  



že se stroj přehřívá a nemá  
přísun vzduchu. Vypněte stroj na 

 15 minut a zajistěte dostatečný přísun vzduchu.                                                                  

 
Pokud se na dispay objeví  tento simbol 
znamená to poruchu čidla ve válcích nebo vaničkách 
kontaktujte servis . 

 
 
 
 
 
 
 

Podrobný video návod na tomto odkazu: 
 
 

https://youtu.be/h2r2f9X2iAs 

 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/h2r2f9X2iAs


 
 
 

Dotazy ohledně problémů a servisu na telefonu.:          


