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Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instruk-
cją obsługi.
Kopiowanie niniejszej instrukcji bez zgody producenta jest zabronione. Zdjęcia oraz rysunki mają charakter poglądowy i mogą 

różnić się od zakupionego urządzenia.
UWAGA: Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym oraz dostępnym dla personelu miejscu. Producent zastrzega sobie 

prawo do zmiany parametrów technicznych urządzeń bez zapowiedzi.

1. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
 • Nieprawidłowa obsługa i niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia lub zranienie osób;
 • Urządzenie może być stosowane wyłącznie w celu, do którego zostało zaprojektowane;
 • Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłową obsługą i niewłaściwym użytkowa-
niem urządzenia;

 • W czasie użytkowania zabezpiecz urządzenie i wtyczkę kabla zasilającego przed kontaktem z wodą lub innymi płynami. W 
przypadku, gdyby przez nieuwagę urządzenie wpadło do wody, należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z kontaktu, a następ-
nie zlecić kontrolę urządzenia specjaliście; 

Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować zagrożenie życia.
 • Nigdy nie otwieraj samodzielnie obudowy urządzenia;
 • Nie wtykaj żadnych przedmiotów w obudowę urządzenia;
 • Nie dotykaj wtyczki kabla zasilającego wilgotnymi rękami;
 • Regularnie kontroluj stan wtyczki i kabla. W przypadku wykrycia uszkodzenia wtyczki lub kabla, zleć naprawę w wyspecjali-
zowanym punkcie naprawczym;

 • W przypadku, gdy urządzenie spadnie lub ulegnie uszkodzeniu w inny sposób, przed dalszym użytkowaniem zawsze zleć 
przeprowadzenie kontroli i ewentualną naprawę w wyspecjalizowanym punkcie naprawczym;

 • Nigdy nie naprawiaj urządzenia samodzielnie - może to spowodować zagrożenie życia;
 • Chroń kabel zasilający przed kontaktem z ostrymi lub gorącymi przedmiotami i chroń go z dala od otwartego ognia. Jeżeli 
chcesz odłączyć urządzenie z kontaktu, zawsze chwytaj za wtyczkę, nigdy nie ciągnij za kabel;

 • Zabezpiecz kabel (lub przedłużacz), aby nikt przez omyłkę nie wyciągnął go z kontaktu lub się o niego nie potknął;
 • Kontroluj funkcjonowanie urządzenia w czasie użytkowania;
 • Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach 
fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż 
odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie po-
winny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu; 

 • Jeżeli urządzenie nie jest w danej chwili użytkowane lub jest właśnie czyszczone, zawsze odłącz je od źródła zasilania, wycią-
gając wtyczkę z kontaktu. Odłączona wtyczka powinna być umieszczona w widocznym miejscu;

 • Uwaga : Jeżeli wtyczka kabla zasilającego jest podłączona do kontaktu, urządzenie cały czas pozostaje pod napięciem;
 • Wyłącz urządzenie, zanim wyciągniesz wtyczkę z kontaktu;
 • Nigdy nie ciągnij urządzenia za kabel zasilający;
 • W urządzeniu zabronione jest przechowywanie substancji wybuchowych takich jak puszki z aerozolem / gazem palnym;
 • OSTRZEŻENIE: Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych w obudowie sprzętu lub we wbudowanej konstrukcji;
 • OSTRZEŻENIE: W celu przyspieszenia procesu rozmrażania nie posługiwać się środkami mechanicznymi ani innymi środ-
kami niż zalecane przez wytwórcę;
 • OSTRZEŻENIE: Chronić przed uszkodzeniem układ chłodniczy;
 • OSTRZEŻENIE: Wewnątrz komory do przechowywania żywności nie używać sprzętu elektrycznego innego typu niż zale-
cane przez wytwórcę.

2. OPIS I PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA
 • Szafy mroźnicze przeznaczone są do przechowywania produktów spożywczych wstępnie zamrożonych;
 • Obudowa urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo; 
 • Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury.

3. WIADOMOŚCI OGÓLNE
Urządzenie należy ustawić na płaskiej, stabilnej i niepalnej powierzchni. Do poziomowania urządzenia należy użyć regulowanych, 

przednich nóżek. Tylko właściwe wypoziomowanie urządzenia, pozwoli na swobodny przepływ czynnika w obwodzie chłodni-
czym urządzenia.
Chłodziarki nie należy instalować w pobliżu źródeł ciepła takich jak grzejniki, piece, piekarniki itp. Instalacja w takim miejscu 

spowoduje częstsze włączanie sprężarki, wpływające niekorzystnie na żywotność chłodziarki oraz wzrost zużycia energii elek-
trycznej, jeżeli nie da się uniknąć instalacji chłodziarki w takim miejscu, należy zastosować dodatkową izolację termiczną.
Należy pamiętać aby otwory wentylacyjne nie były zasłonięte.
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Urządzenie należy podłączać do sieci elektrycznej o napięciu znamionowym 230V i częstotliwości wynoszącej 50Hz.
Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy bezwzględnie odłączyć je od sieci elektrycznej.

4. DANE TECHNICZNE

Model Wymiary Pojemność 
Netto Temperatura Czynnik / ilość

Klasa 
klimatyczna 

*
Moc Zasilanie

883312V02 1190x660x850 mm 312 -18~-22 oC R600a / 90g 5 200 W 230 V / 50 Hz

883390V02 1330x695x850 mm 390 -18~-22 oC R600a / 105g 5 230 W 230 V / 50 Hz

883466V02 1485x695x850 mm 466 -18~-22 oC R600a / 105g 5 230 W 230 V / 50 Hz
* 4 - do +30°C / wilgotność względna 55%
   5 - do +40°C / wilgotność względna 40%
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Urządzenie zawiera czynnik chłodzący R600a - gaz naturalny, ekologiczny, łatwopalny.
Zachować szczególną ostrożność, podczas transportu oraz instalowania urządzenia aby nie uszkodzić 

obiegu chłodzącego. Jeśli zostanie wykryty wyciek, nie należy używać urządzeń / przedmiotów mogących 
spowodować przeskok iskry lub ogień oraz wywietrzyć pomieszczenie. Aby uniknąć utworzenia się 
mieszanki zapalnego gazu, w przypadku wycieku z układu chłodniczego, należy zainstalować urządzenie w 
pomieszczeniu o wielkości 1m3 dla każdych 8 g czynnika. Ilość czynnika chłodzącego, podana jest w tabeli 
„DANE TECHNICZNE” oraz na tabliczce znamionowej.
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5. PANEL STEROWANIA

1.  Wyświetlacz temperatury wewnątrz komory
2.  Kontrolki

 • POWER - kontrolka zasilania (świeci gdy urządzenie jest podpięte do źródła zasilania prądem elektrycznym)
 • COMPRESOR NO-RUN - kontrolka kompresora (świeci się podczas przestoju w pracy kompresora)
 • COMPRESOR RUN - kontrolka kompresora ( świeci się podczas pracy kompresora)
3.  Regulator temperatury

5.1.  Regulacja temperatury

Temperaturę wewnątrz zamrażarki reguluje termostat. Nastawiamy go przy pomocy pokrętła termostatu.
Pozycja 1 = najmniejsza wydajność chłodzenia
Pozycja 7 = największa wydajność chłodzenia
Temperatura w urządzeniu zależna jest od ustawienia termostatu, tego jak często otwieramy pokrywę, ilości zamrożonego to-

waru jak również od temperatury otoczenia. Temperatura wewnątrz komory wyświetlana jest na panelu sterowania.
5.2.  Włączanie i wyłączanie

Zaleca się umycie zamrażarki przed pierwszym uruchomieniem
W celu włączenia urządzenia, należy ustawić pokrętło w pozycji 1-7. Zamrażarkę należy uruchomić na ok. 6 godzin przed wło-

żeniem produktów. 
Wyłączanie polega na ustawieniu pokrętła termostatu w pozycji OFF. Aby całkowicie wyłączyć urządzenie należy wyciągnąć 

wtyczkę z gniazda.
5.3.  Odszranianie/odmrażanie

Wewnątrz zamrażarki po dłuższym okresie użytkowania tworzy się grubsza warstwa szronu i lodu. Powoduje to zwiększone 
zużycie energii. Zamrażarkę należy regularnie odszraniać.
Przed przystąpieniem do odszraniania należy wyjąć zawartość skrzyni, następnie przekręcić termostat w pozycję OFF.
Wyciągnąć zatyczkę z otworu odpływu wody znajdującą się w skrzyni oraz zatyczkę znajdującą się po prawej stronie urządzenia. 

Należy pamiętać, że woda będzie spływać na podłogę. Pokrywa podczas odszraniania powinna być otwarta. Wodę pozostałą we-
wnątrz zamrażarki zebrać ścierką lub gąbką, zamrażarkę umyć. Do odszraniania nie używać urządzeń mechanicznych ani innych 
sztucznych środków pomocniczych.

6. CZYSZCZENIE
Wnętrze, ściany zewnętrzne i elementy wyposażenia myć letnią wodą z dodatkiem delikatnego środka myjącego. 
Nie wolno używać środków czyszczących zawierających piasek lub kwasy ani chemicznych rozpuszczalników oraz 

innych środków ściernych. 
Nie wolno używać urządzeń czyszczących parą.
Uważać, aby podczas mycia woda nie dostała się do części elektrycznych i do kratek wentylacyjnych.
Po umyciu zamrażarkę dokładnie wytrzeć.
Kratkę wentylacyjną trzeba regularnie czyścić np. pędzlem lub odkurzaczem. Złogi kurzu na kratce powodują zwiększone zuży-

cie energii. Przy czyszczeniu uważać, aby nie uszkodzić przewodu lub innych elementów.

7. OŚWIETLENIE WNĘTRZA
Oświetlenie włącza się automatycznie po otwarciu pokrywy, a gaśnie po jej zamknięciu.
W celu wymiany żarówki należy:

1.  odłączyć zamrażarkę od źródła zasilania
2.  zdjąć osłonę
3.  zamontować żarówkę 
4.  zamontować osłonę
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8. USTERKI
Następujące usterki mogą być usunięte samodzielnie, po ustaleniu ich przyczyny:

Usterka Rozwiązanie

Zamrażarka nie pracuje, nie 
świeci się wyświetlacz

Sprawdź czy wtyczka dokładnie tkwi w gniazdku
Sprawdź czy bezpiecznik nie jest wadliwy

Zamrażarka pracuje zbyt 
głośno

Sprawdź czy stojące obok meble i przedmioty nie są wprawiane w wibracje z powodu 
pracy kompresora. Prosimy pamiętać, że nie można uniknąć szmerów wynikających z 

przepływu czynnika chłodniczego.
Sprawdzić, czy stabilnie stoi na podłodze

Temperatura jest za wysoka

Sprawdź czy oddzielnie włożony termometr pokazuje właściwe wartości
Sprawdź czy prawidłowo działa wentylacja oraz czy kratka wentylacji nie jest 

zasłonięta lub zanieczyszczona
Sprawdź czy nie włożono do mrożenia zbyt dużej ilości świeżych produktów. Ponow-

nie sprawdzić wskazanie temperatury po 24 godzinach.
Sprawdź czy zamrażarka nie stoi zbyt blisko źródeł ciepła.

Brak odczytu na wyświetlaczu 
temperatury Należy wymienić baterię (guzikowa LR44 dostępna w sklepach z wyposażeniem rtv)

Jeżeli w/w działania nie przyniosą pożądanego rezultatu należy niezwłocznie zgłosić usterkę do serwisu.

9. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
Urządzenie zabezpieczone jest folią ochronną, umieszczone na drewnianej palecie, zapakowane w karton i zabezpieczone pa-

sami.
 • zapakowane urządzenie należy przechowywać w zadaszonym magazynie przy temperaturze otoczenia 0°C/+55°C oraz wil-
gotności 30-95%

 • zabronione jest ustawianie urządzeń jednego na drugim
 • należy zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej urządzenia. W przypadku uszkodzenia lub utraty tabliczki znamiono-
wej należy ją niezwłocznie wymienić. 

 • nie odkręcać osłon bezpieczeństwa.
 • Po rozpakowaniu urządzenia należy ostrożnie usunąć folię ochronną oraz inne elementy zabezpieczające urządzenie podczas 
transportu.

 • w przypadku podnoszenia urządzenia przy pomocy podnośnika, podnośnik należy ustawić po zewnętrznej stronie ramy.
 • urządzenie transportować oraz magazynować wyłącznie w pozycji pionowej. Nigdy nie stawiać urządzenia na boku lub do 
góry nogami, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia układu chłodzącego. (nie podlega naprawie gwarancyjnej)

 • po transporcie urządzenia należy odczekać 2 godziny przed jego uruchomieniem.
 • nie umieszczać urządzenia w pobliżu produktów łatwopalnych, na powietrzu lub w miejscu narażonym na bezpośrednie 
działanie promieni słonecznych.

10. USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ
Informacja dla użytkowników o prawidłowych zasadach postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym  i elektronicznym

 • Zostaw stary sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie. Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyję-
cia starego sprzętu jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego typu i w tej samej ilości. Warunkiem jest dostarczenie sprzętu 
do sklepu na swój koszt.
 • Odnieś zużyty sprzęt do punktu zbierania. Informację o najbliżej lokalizacji znajdziecie Państwo na gminnej stronie inter-
netowej lub tablicy ogłoszeń urzędu gminy., a także na www.electro-system.pl.
 • Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym. Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicz-
nych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.
 • Oddaj zużyty sprzętu nie ruszając się z domu. Jeśli nie mają Państwo czasu lub możliwości przewiezienia swojego sprzętu 
do punktu zbiórki, można skorzystać z usług specjalistycznych firm. 

Pamiętaj! Nie wyrzucaj zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami
           Grożą Ci za to wysokie kary pieniężne.

Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie, jego opakowaniu lub instrukcji oznacza, że produktu nie wolno 
wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wy-
znaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia.
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11. GWARANCJA
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi bądź gwarancji.
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń wynikających z powstania osadów wapnia w urządzeniu, nie podlegają one naprawie 

gwarancyjnej. Gwarancja nie obejmuje także: uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych takich jak wyładowania 
atmosferyczne, zmiana napięcia zasilania, nieprawidłowego ustawienia wartości napięcia elektrycznego, zasilanie z nieodpowied-
niego gniazda zasilania, mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzeń sprzętu i wywołanych nimi wad.
Wymianie gwarancyjnej nie podlegają takie elementy jak: żarówki, elementy gumowe, elementy grzewcze zniszczone kamie-

niem kotłowym, śruby oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu np; palniki, uszczelki gumowe oraz wszelkiego rodzaju 
elementy uszkodzone mechanicznie. 

12. DEKLARACJA ZGODNOŚCI

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE
nr 24-01.04/2019

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000010073, NIP 952-18-66-652, 
REGON 017223787, Numer GIOŚ E0003390WZ, Numer BDO 000012735, Kapitał zakładowy 150.000,00 PLN, 

Stalgast sp. z o.o. Plac Konesera 9, Budynek O, 03-736 Warszawa 
tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Producent:

 nazwa:  STALGAST Sp. z o.o.

 adres:  Plac Konesera 9, Budynek O, 03-736 Warszawa, Polska

z pełną odpowiedzialnością deklaruje, że:

 nazwa:  Zamrażarka skrzyniowa

 model:  883312v02, 883390v02, 883466v02

 numer seryjny: 1 - 100000000

spełnia zasadnicze wymagania:

 • dyrektywy maszynowej MD 2006/42/EC,

 • dyrektywy dotyczącej kompatybilności EMC 2014/30/UE,

 • dyrektywy dotyczącej substancji niebezpiecznych RoHS 2011/65/UE,

 • rozporządzenia dla produktów do kontaktu z żywnością FCM 1935/2004,

spełnia wymagania następujących norm zharmonizowanych:

 • EN 60335-2-89:2010

 • EN 60335-1:2012+A1:2014

 • EN 62233:2008 

 • EN 55014-1:2017

 • EN 55014-2:2015

 • EN 61000-3-2:2014

 • EN 61000-3-3:2013

Deklaracja ta odnosi się wyłącznie do maszyny w stanie, w jakim została wprowadzona do obrotu i nie obejmuje części składo-
wych dodanych przez użytkownika końcowego lub przeprowadzonych przez niego późniejszych działań. Niniejsza deklaracja traci 
ważność w przypadku, gdy użycie produktu nie jest zgodne z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach i dokumentacji 
technicznej produktu. Dokumentacja techniczna znajduje się w siedzibie fi rmy STALGAST sp. z o.o., a osobą upoważnioną do jej 
dysponowaniem jest Ireneusz Tarnowski.

Warszawa, 24.01.2019 r.      Ireneusz Tarnowski,
         Specjalista ds. produktu
miejsce, data    podpis    imię, nazwiska, funkcja


