
 

 

 VÝROBNÍK LEDU 

 Afloia NOVA ICY1 
Děkujeme, že jste se rozhodli používat náš výrobek. 

Před tím, než začnete výrobek používat, pozorně si prosím přečtěte návod. Návod si uschovejte, abyste se k němu mohli 

kdykoliv vrátit. 

01/Důležitá oznámení 
Aby nedošlo k poraněním způsobeným nesprávným použitím výrobku, přečtěte si před jeho použitím celý návod a 

výrobek používejte výhradně v souladu s pokyny, které jsou v návodu uvedené. 

Varování 

1. Chladivo použité v tomto výrobku je hořlavé. Vyhýbejte se s výrobkem zdrojům ohně a při údržbě výrobku vnitřní 

prostory dobře větrejte.  Poblíž výrobku nepoužívejte hořlavé předměty, abyste zabránili vzniku požáru. 

2. Kolem výrobku by se neměly vyskytovat žádné překážky, aby větrací otvory byly stále průchodné. 

3. Kromě způsobů doporučených výrobcem nelze žádným jiným přístrojem či způsobem urychlit proces zmrazování. 

4. Zabraňte poškození okruhu pro mrazicí kapalinu přístroje. 

5. Nepoužívejte přístroj v těsném uzavřeném prostoru, ale jen podle doporučení výrobce. 

6. Chraňte přístroj před ohněm. Při likvidaci výrobku doporučujeme obrátit se na odborníky. 

7. Neskladujte v přístroji výbušniny, jako jsou například spreje podporující hoření. 

8. Napouštějte do přístroje výhradně pitnou vodu. 

9. Mrazicí systém obsahuje chladicí médium pod vysokým tlakem. Zabraňte poškození mrazicího systému. Údržbu 

mrazicího systému smí provádět pouze odborníci. 

10. Je-li poškozený napájecí kabel, je třeba nechat jej vyměnit v odborné opravně nebo u výrobce. 

Pozor 

Tento výrobek je určený pro domácí použití, komerční nebo jiné účely: kuchyně, skladiště restaurací, úřady, hotely, farmy 

a podobné nemaloobchodní provozy. 

Bezpečnostní tipy 

Nejdůležitější je vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních. V tomto návodu je uvedena řada důležitých pravidel pro 

bezpečné používání výrobku. Bezpečnostní upozornění si vždy přečtěte a dodržujte je. 

Všechna upozornění týkající se bezpečnosti jsou uvedena slovy „NEBEZPEČÍ“ a „VAROVÁNÍ“. Pokud tyto pokyny 

nedodržíte, hrozí vážné poranění. 

Všechna bezpečnostní upozornění uvádějí možná rizika, sdělují, jak omezit riziko úrazu a informují, co se může stát, pokud 

nebudou pokyny dodrženy. 

Rada 

Nikdy se nedotýkejte odpařovacího povrchu rukama, když výrobník ledu pracuje. Mohlo by dojít ke vzniku omrzlin na kůži. 

Když používáte domácí přístroje, je třeba se řídit základními pravidly bezpečnosti, omezit riziko vzniku požáru, úrazu 

elektrickým proudem, zranění osob a poškození předmětů.  Následující bezpečnostní rady si  prosím pozorně přečtěte 

dříve, než budete výrobek používat. 

1. Nepoužívejte přístroj, pokud má poškozený napájecí kabel. 

2. Používejte správnou zásuvku a ujistěte se, že vidlice je do zásuvky řádně zasunuta. 

3. Při použití nepokládejte napájecí kabel na koberec nebo jiný tepelně izolující povrch. Nezakrývejte napájecí kabel. 

Nepokládejte napájecí kabel do průchozího prostoru a neponořujte jej do vody. 

4. Nedoporučujeme používat prodlužovací kabel. Mohlo by dojít k přehřátí a vzniku požáru. 

5. Před čištěním a případnými opravami nebo údržbou přístroje jej odpojte od elektrické  zásuvky. 

6. Děti smí používat přístroj jen pod dohledem dospělé osoby. 

7. Nečistěte výrobník ledu hořlavými kapalinami, které mohou způsobit požár nebo výbuch. 

8. Výrobník ledu nepřevracejte. Dojde-li k převrácení, vraťte přístroj do původní polohy a vyčkejte 2 hodiny, než jej 

zapnete. 

9. Je-li v chladném počasí přístroj přinesen z vnějších prostor do místnosti, vyčkejte několik hodin, než se zahřeje na 

pokojovou teplotu, a teprve poté jej zapněte. 

  



 

 

02/Popis přístroje 
Názvy částí 

03/TECHNICKÉ ÚDAJE 

 

Výrobek Afloia NOVA ICY1 

Rozměry výrobku 356x250x323 mm 

Hmotnost výrobku 9,3 kg 

Jmenovité napětí 220 V / 50 Hz 

Jmenovitý příkon 125 W 

Hlučnost 45 dB 

Chlazení R290 / 24 g 

Kapacita zásobníku na vodu 1,3 l 

Tepelná izolace cyklopentan 

 

04/Ovládací panel 

 
 

Vypínač 

Dotykem zapnete/vypnete. 

Tlačítko výběru ledových kostek 

Dotykem volíte malé/velké ledové kostky. 

Tlačítko automatického čištění 

Cyklus automatického čištění nádoby na vodu. 

Tlačítko WiFi 

Stiskem po dobu 5 sekund zapnete režim nastavení WiFi. 

Kontrolka nedostatku vody 

Při nedostatku vody se rozsvítí příslušná kontrolka. 

Kontrolka plného zásobníku na led 

Příslušná kontrolka se rozsvítí, je-li zásobník na led plný. 

 

1. Odstraňte veškerý obalový materiál a vyjměte nádobu na led a lžičku. Pokud některá součástka chybí, obraťte se na 

prodejce. 

2. Vyjměte nádobu na led a naplňte ji teplou vodou. Poté nádobu umyjte teplou vodou a měkkým hadrem. 

3. Umístěte výrobník ledu mimo přímé sluneční světlo a mimo dosah zdrojů tepla a záření.  Přístroj postavte na 

vodorovný povrch. Ponechte nejméně 15cm volný prostor mezi překážkami a zadní stěnou přístroje. 

4. Zástrčku napájení zasuňte do vhodné elektrické zásuvky, aby bylo možné přístroj zapnout. 

5. Otevřete horní kryt a vložte nádobu na led (viz níže). 

 
6. Dotykem tlačítka volby velikosti kostek ledu zvolte požadovaný rozměr kostek. Je-li teplota v místnosti pod 15 °C, 

doporučujeme zvolit malé kostky ledu, abyste předešli jejich spojování. 



 

 

7. Otevřete horní kryt, vyjměte nádobu na led, do zásobníku na vodu nalijte vodu. Hladina vody musí být pod značkou pro 

nejvyšší možnou hladinu vody. Vložte zpět nádobu na led a uzavřete horní kryt přístroje. 

8. Dotykem vypínače na ovládacím panelu přístroj zapněte, aby začal vyrábět led. V zásobníku vody by měl být víc než 1 l 

vody. 

9. Doby každého cyklu výroby ledu závisí na zvolené velikosti kostek a na teplotě v místnosti. Velikost kostek je závislá na 

teplotě vody a okolní teplotě. 

10. Jakmile je výroba ledu spuštěna, začne hladina vody v zásobníku postupně klesat. Jestliže čerpadlo nemůže žádnou 

vodu nasát, výroba ledu se automaticky zastaví a rozsvítí se kontrolka „přidání vody“, která upozorňuje na nedostatek 

vody v nádrži. V takovém případě byste měli přilít vodu do zásobníku a stiskem tlačítka znovu spustit výrobu ledu. 

11. Až bude zásobník na kostky plný, výroba ledu se automaticky zastaví. 

12. Doporučujeme provádět výměnu vody každých 24 hodin, aby zůstávala čistá. Nemá-li být přístroj delší dobu používán, 

vylijte zbývající vodu z nádrže. 

13. Při vypnutém přístroji stiskněte tlačítko automatického čištění, aby proběhl čisticí cyklus. Ten trvá 30 minut. Během 

čištění bliká kontrolka čištění. Po skončení čištění je voda z nádrže odvedena do spodní části přístroje. 

14. Dlouhým stiskem tlačítka WiFi přístroj přepnete do režimu nastavení WiFi. 

Rada 

Používejte výhradně pitnou vodu. 

 05/Používání WiFi 
1. Sejměte zobrazený QR kód a stáhněte si aplikaci „Smart Life“. Aplikaci „Smart Life“ můžete také sami vyhledat 

v obchodech App Store nebo Google Play. 

2. Otevřete aplikaci „Smart Life“, klepněte na „Register“ (registrovat), zadejte své telefonní číslo nebo e-mailovou adresu, 

abyste si vytvořili účet „Smart Life“ a přihlaste se do aplikace. Přidejte zařízení ve standardním režimu (doporučeno). 

Přidání zařízení: 

1. Připojte svůj mobilní telefon k domácí Wi-Fi a otevřete nastavení Bluetooth na svém telefonu (zvolte prosím síť WiFi 

pracující v pásmu 2,4 GHz). 

2. Otevřete aplikaci „Smart Life“. 

3. Vstupte na domovskou stránku aplikace „Smart Life“. Klepněte na „+“ a vyberte zařízení. Aplikace zobrazí možnost 

přidání zařízení ručně (Manual Add) nebo automaticky (Automatically Discovery). 

4. Automatické zjištění zařízení: Když máte příslušná oprávnění, přístroj dokáže automaticky najít vhodné přístroje, které 

jsou dostupné a zapnuté. 

5. Ruční přidání: Zvolte název výrobku, režim WiFi + Bluetooth. 

① Síť Bluetooth: Potvrďte, že na přístroji bliká kontrolka WiFi, klepněte na OK a vyčkejte na navázání spojení 

(doporučeno). Jakmile se objeví „Succesfully Added 1 Device“ (1 zařízení úspěšně přidáno), bylo spojení navázáno a 

zařízení se objeví v seznamu ve vaší aplikaci. 

② Distribuovaná síť s přístupovým bodem (kompatibilní režim): Klepněte na WiFi v pravém horním rohu a vyberte 

distribuovanou síť s přístupovým bodem (kompatibilní režim). Potvrďte, že bliká kontrolka WiFi na přístroji, 

klepněte na OK, zadejte název domácí WiFi a heslo pro připojení k ní. Pokračujte klepnutím na nastavení připojení 

k WiFi síti ve svém telefonu a zvolte síť „Smart Life device“. 

 Dojde k připojení k WiFi síti. Vraťte se do aplikace „Smart Life“. Spojení by mělo být navázáno automaticky. Jakmile 

se objeví „Succesfully Added 1 Device“ (1 zařízení úspěšně přidáno), bylo spojení navázáno a zařízení se objeví 

v seznamu ve vaší aplikaci. Nyní můžete ovládat chytré zařízení kdykoliv a kdekoliv (za předpokladu, že jsou telefon 

a zařízení připojeny do stejné sítě). Ujistěte se, že se změnil název směrovače na „Smartlife_xxxx“. 

06/Pravidelná údržba 
• Než budete přístroj používat/poté, co jej použijete, doporučujeme provést jeho úplné vyčistění. 

• Otevřete kryt s ovládacím panelem (viz na obrázku níže) a horní kryt, abyste se dostali k zásobníku na led. 

• Uvolněte výpustný ventil na vodu. 

• Vytřete zásobník na vodu zředěným čisticím roztokem, teplou vodou a měkkým hadrem. 

• Vnější plochy přístroje by měly často čistit zředěným čisticím roztokem a teplou vodou. 

• Dosucha vytřete měkkým hadrem. 

• Nemá-li být přístroj delší dobu používán, uzavřete výpustnou zátku. Zásobník na vodu by měl být prázdný a suchý. 



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


