
You should read this user manual carefully before 
using the appliance

Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie 
dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi

User manual
Instrukcja obsługi

 Item: 236123

BLAST CHILLER
SCHŁADZARKO-
ZAMRAŻARKA SZOKOWA



Keep this manual with the appliance.
Zachowaj instrukcję urządzenia.

For indoor use only.
Do użytku wewnątrz pomieszczeń.
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Dear Customer,

Thank you for purchasing this Arktic appliance. Before using the appliance for the first time, please read 
this manual carefully, paying particular attention to the safety regulations outlined below.

1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
• This appliance is intended for commercial use only and must not be used for household use.
• The appliance must only be used for the purpose for which it was intended and designed. The manufac-

turer is not liable for any damage caused by incorrect operation and improper use.
• Keep the appliance and electrical plug away from water and any other liquids. In the event that the appli-

ance should fall into water, immediately remove plug from the socket and do not use until the appliance 
has been checked by a certified technician. Failure to follow these instructions could cause a risk to lives.

• Never attempt to open the casing of the appliance yourself.
• Do not insert any objects in the casing of the appliance.
• Do not touch the plug with wet or damp hands.
• Danger of electric shock! Do not attempt to repair the appliance yourself. In case of malfunctions, repairs 

are to be conducted by qualified personnel only.
• Never use a damaged appliance! Disconnect the appliance from the electrical outlet and contact the 

retailer if it is damaged.
• Warning! Do not immerse the electrical parts of the appliance in water or other liquids. Never hold the 

appliance under running water.
• Regularly check the power plug and cord for any damage. If the power plug or power cord is damaged, it 

must be replaced by a service agent or similarly qualified persons in order to avoid danger or injury.
• Make sure the cord does not come in contact with sharp or hot objects and keep it away from open fire. 

To pull the plug out of the socket, always pull on the plug and not on the cord.
• Ensure that the cord (or extension cord) is positioned so that it will not cause a trip hazard.
• Always keep an eye on the appliance when in use.
• Warning! As long as the plug is in the socket the appliance is connected to the power source.
• Turn off the appliance before pulling the plug out of the socket.
• Never carry the appliance by the cord.
• Do not use any extra devices that are not supplied along with the appliance.
• Only connect the appliance to an electrical outlet with the voltage and frequency mentioned on the appli-

ance label.
• Connect the power plug to an easily accessible electrical outlet so that in case of emergency the applian-

ce can be unplugged immediately. To completely switch off the appliance pull the power plug out of the 
electrical outlet.

• Always turn the appliance off before disconnecting the plug.
• Never use accessories other than those recommended by the manufacturer. Failure to do so could pose 

a safety risk to the user and could damage the appliance. Only use original parts and accessories.
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or 

mental capabilities, or lack of experience and knowledge.
• This appliance must not be used by children under any circumstances.
• Keep the appliance and its cord out of reach of children.
• Always disconnect the appliance from the mains if it is left unattended or is not in use, and before as-

sembly, disassembly or cleaning.
• Never leave the appliance unattended during use.
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2. SPECIAL SAFETY REGULATIONS
• This appliance is designed for short-time storage of cake for display to customer under low temperature. Do not 

store any other materials in the appliance. Do not place any dangerous products, such as fuel, alcohol, paint, 
flammable or explosives, etc. inside or near the appliance. No medicine is allowed to keep inside the appliance.

• Products put in the appliance must be already pre-cooled. Otherwise, moisture evaporating while cooling food 
products can condensate inside the cooling compartment, which is natural and does not indicate any malfuncti-
on of the appliance.

• This appliance must be installed, commissioned and services by a qualified or trained person. And this applian-
ce is intended to be used by trained or qualified personnel such as kitchen or bar staff.

• WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than 
those recommended by the manufacturer.

• WARNING:  Do not damage the refrigerant circuit.

Caution! Risk of fire! The refrigerant used is in appliances. It is a highly flammable refrigerant. 

• WARNING: Keep all ventilation openings in the appliance enclosure clear of obstruction. Provide sufficient 
ventilation in the surrounding structure when building-in. Never block the air flow suction and air outlet in order 
to keep air circulation.

• WARNING: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they 
are of the type recommended by the manufacturer.

• Place the appliance on a clean, stable, dry, level surface only. 
• Keep the appliance away from any hot surfaces and open flames. Protect the appliance against heat, dust, direct 

sunlight, moisture, dripping and splashing water.
• Allow at least 50  cm surrounding spacing for ventilation purpose during use.
• Do not use hard utensils to hit the glass surface. Do not use water jet, flush directly with water or steam cleaner 

as the parts will get wet and electric shock might be resulted.
• Do not place articles on top of the appliance. Do not place objects with open sources of fire (e.g. candles) on top 

or beside the appliance. Do not place objects filled with water (e.g. vases) on or near the appliance.
• Never cover the appliance during use. This may cause a fire hazard.
• Do not wash the appliance with water. Washing can cause leakages and increase the risk of electric shock.
• Do not make any additional openings on the appliance. Do not install any gadgets in the appliance.
• Do not overload the shelves inside to avoid damage. Max. loading of each shelf is about 40kg. Place the food 

evenly on each shelf.
• Do not attempt to climb up to the top of the appliance.
 

3. SAFETY TIPS
CONSULT LOCAL AND NATIONAL STANDARDS TO COMPLY WITH THE FOLLOWING:
• Health and Safety at Work Legislation
• Fire Precautions
• IEE Wiring Regulations
• Building Regulations
• DO NOT use the appliance outside.
• DO NOT attempt to service the item yourself.

min. height 15mm :
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• DO NOT use damaged appliances. If you are in any doubt, consult service agent.
• DO NOT use electrical appliances inside the appliance (e.g. heaters, ice-cream makers etc.), unless they are 

of the type recommended by the manufacturer.
• DO NOT use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those 

recommended by the manufacturer.
• DO NOT stand or support yourself on the base, drawers or doors.
• DO NOT allow oil or fat to come into contact with the plastic components or door seal. Clean immediately if 

contact occurs.
• This unit can be used by children aged above 8 years and persons with reduced physical, sensory or mental 

capabilities or lacking of experience and knowledge who have been given supervision or using instruction of 
the device and understand the resulting risks (for European market).

• Do not let children play with the appliance.
• Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.
•  DO NOT place combustible, explosive or volatile articles, corrosive acids or alkalis or liquids in the appliance.
• DO NOT use this appliance to store medical supplies.
• DO NOT use jet/pressure washers to clean the appliance.
• DO NOT allow children to play with the packaging, and dispose plastic bags safely.
• Bottles that contain a high percentage of alcohol must be sealed and placed vertically in the refrigerator.
• Always carry, store and handle the appliance in a upright orientation and move by holding the base of the 

appliance.
• Always switch off and disconnect the power supply to the unit before cleaning.
• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified 

persons in order to avoid a hazard.
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or men-

tal capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction 
concerning use of the appliance by a person responsible for their safety (for market beyond European).

• Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• For indoor use only. Not suitable for installation in an area where a water jet could be used. Shall not be 

cleaned by a water jet.
• To guarantee safe operation, ensure that the appliance is set up and connected as described in the instructi-

on manual.
• Any repairs and work on the appliance should only be carried out by the customer service department/ quali-

fied technician.
• The key to the electrical cabinet should be kept out of the reach of children and users.
• Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

4. INTENDED USE

Only use this appliance to blast chilling/freezing 
food for commercial purposes. 
• Any other use may lead to damage to the appli-

ance, other user property, or personal injury.
• No liability will be accepted for damage result-

ing from improper use or non-compliance 
with this manual.

• Operating the appliance for any other purpose 
means misuse of the appliance.
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5. LOCATION AND INSTALLATION
• Remove the appliance from the packaging. Make sure that all protective plastic film and coatings are tho-

roughly removed from all surfaces. To prevent injury or damage to the unit, we recommend that the appliance 
should be unpacked and set up by two people.

• The climatic class can be found on the rating plate. It specifies the ambient temperatures at which the appli-
ance may be operated. The rating plate can be found behind the appliance.

Climate Class Max. Ambient Temperature Relative Humidity

3 25 60%

4 30 55%

5 40 40%
• Maintain a distance of 10 cm between the appliance and walls or other objects for ventilation. Increase this 

distance if the appliance is near an a heat source.

• The appliance should be placed on a solid flat and stable floor to reduce noise and vibration. Level the appli-
ance by adjusting the feet.

• Avoid locating the unit in direct sunlight or near heat sources such as ovens or radiators.
• Please make sure the appliance is properly ventilated. 
• Check that the power supply and voltage used comply with the details on the rating plate. The plug must be 

accessible after installation.
• Correctly connect and disconnect the plug. When inserting ensure the plug is fully engaged. While unplugging 

hold the body of the plug. Never pull the supply cord directly.
• Is advisable to install a bipolar switch with a NC contact (Normal Close) for the wire section at least 3 mm. 

between socket and the appliance. This switch is mandatory when the load exceeds 1000 watts or when the 
blast chiller is connected directly without plug. The thermal-braker switch must be placed near the blast 
chiller so that it can be clearly visible by the technician in case of maintenance.

• Blast chiller is equipped with a built-in refrigeration engine, is necessary to avoid obstruct the air circulation 
of the unit in correspondence at front grille, in this way it will allow a correct air exchange. Avoid depositing 
products or other materials on the perimeter of the blast chiller. Remember that a rise of ambient tempera-
ture or insufficient air to the condenser of the refrigeration unit, reduce the performance of the blast chiller 
with possible deterioration of the products and with more energy consumption.

• If the unit is to be shut down for long period, switch it off and disconnect the plug from socket outlet. Clean 
the appliance and leave the door open to prevent odour.

• Important! For your personal safety, this appliance must be properly grounded (earthed). This appliance is 
equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be inserted into an outlet 
that is properly grounded and installed. Consult a qualified electrician or service centre if you do not comple-
tely understand the grounding instructions. If doubt exits whether the appliance is properly grounded, have a 
qualified electrician check the circuit to make sure the outlet is properly grounded.  
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•  Location and Installation
• If the cable does not reach the nearest socket, either rearrange your store layout or ask a qualified electrician 

to fix a new socket.
• If power is cut off, wait for at least 3 minutes before restarting the appliance to avoid damaging the compres-

sor.

Note: If the unit has not been stored or moved in 
an upright position, let it stand upright for approxi-
mately 12 hours before operation.

Note: Before using the appliance for the first time, 
clean the shelves and interior with soapy water. 

6. OPERATION

ATTENTION

• This is a plug-in unit; once the blast chiller will be connetct to supply the item is in “Stand-by” mode; on the 
display the icon        is on.

• For switch ON the unit hold START/STOP          key for 1 s. The items will display the inner room 
chamber temperature.

•  Every time the item back to “Stand-by” mode and the end user switch ON again the blast chiller will restart 
from the latest operation recorded.

• At the end of the blast chilling cycle, the item switch in automatic to storage mode at a temperature from 0°C 
to +2°c.

• At the end of the blast freezing cycle, the item switch in automatic to storage mode at a temperature from 
-20°C to -18°C.

• To comply with the time required by law, while a blast chilling/freezing cycle is in progress, it is strongly rec-
comended don’t open the door of the blast chiller.

Temperature Setting and Control

Blast Chilling cycle Start/Stop cycle; Stand-by mode

Blast Freezing cycle Arrow DOWN

HARD/SOFT cycle Arrow UP; Defrost cycle
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If switch ON a Defrost cycle is in progress (The display show “def”)

If switch ON a Chilling cycle is in progress; if flashing cycle has bee selected

If switch ON a Freezing cycle is in progress; if flashing cycle has bee selected

If switch ON a HARD blast mode Chilling/Freezing cycle is in progress; if flashing HARD mode has 
bee selected

If switch ON a temperature-controlled cycle is in progress; if flashing cycle has bee selected
(Temperature is detected by Needle probe Pb2)

If switch ON blast chiller is in “Stand-by” mode

If switch ON a time-controlled cycle is in progress; if flashing cycle has bee selected
(Temperature is detected by Chamber probe Pb1)

If switch ON a “Storage” cycle is in progress (Temperature is detected by Chamber probe Pb1)

If switch ON a “Pre-cooling” cycle is in progress; if flashing temperature is not reach yet (Temperatu-
re is detected by Chamber probe Pb1)

1. Switching the device On/Stand-by.
• Hold the START/STOP         key for 1 s: the       led icon will switch ON/OFF.

• From “Stand-by” mode to ON, hold the START/STOP        key for 1 s: the       led icon will switch OFF and 
the display will show the chamber temperature “Pb1”

2. How to display Chamber temperature as per probe Pb1.
• Make sure that no cycles are in progress and/or any procedures has been selected
• Hold the Down key for 1 s: the display will show the first label available (rCH). 
• Press and release the Up or Down key to select “Pb1”.
• Press and release the Chilling cycle key: the display will show the chamber temperature (Pb1).
• To exit procedure: N.3 possibility

1. Press and release two times the Chilling cycle key, the display will show after the first time the label 
“Pb1” and after the second one the value of chamber temperature.

2. Press and release one times the Chilling cycle key, the display will show the label “Pb1” and do not 
operate for 60 s. The display will show chamber temperature.
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3. Do not operate for 15 s: the display will show the value of chamber temperature or “timing cycle left” 
depending on which cycle procedure (temperature-controlled or timing) is in progress.

3. How to display Needle probe temperature Pb2.
• Make sure that no cycles are in progress and/or any procedures has been selected
• Hold the Down key for 1 s: the display will show the first label available (rCH). 
• Press and release the Up or Down  key to select “Pb2”.
• Press and release the Chilling cycle key: the display will show the temperature detected by needle probe 

(Pb2).
• To exit procedure: N.3 possibility

1. Press and release two times the Chilling cycle key, the display will show after the first time the label 
“Pb2” and after the second one the value of needle probe temperature.

2. Press and release one times the Chilling cycle key, the display will show the label “Pb2” and do not 
operate for 60 s. The display will show the needle probe temperature.

3. Do not operate for 15 s: the display will show the value of needle probe temperature.

Note: If the needle probe is not enabled (Parameter P3=0) the “Pb2“ label will not be displayed.

4. How to activate Defrosting cycle.
• Hold the UP key for 4 s: Defrost LED icon will switch on and diplay will show “def”.
• To exit procedure: switch OFF the unit or choose a cycle (Temperated controlled or timing)

5. How to start the Pre-cooling cycle.
Every operating cycle can be preceded by a pre-cooling:
• Hold the Chilling cycle key for 1 s: Pre-cooling led icon will start flashing. The cycle will run until reaching the 

chamber pre-cooling set temperature (+1°C)
• Pre-cooling  led icon will switch ON permanently and the buzzer is activated for 1 s
• Hold the Chilling cycle key for 1 s or start an operating cycle to stop pre-cooling cycle

Note: Parameter r12 establishes the working set-point during pre-cooling cycle

BLAST CHILLING AND FREEZING FUNCTIONALITY

Blast Chilling and Freezing cycle have two main working option: controlled by temperature or by time:
If operator chooses TEMPERATURE cycle option, 
temperature will be detected by needle probe 
“Pb2” and cycle will end once needle probe reach-
es the pre-setting temperature according to value 
of parameter +3°C for chilling and -18°C for freez-
ing. After time cycle ends the device will switch 
automatically to “storage mode” that will keep the 
stored food at a pre-setting temperature: chilling 
+2°C; freezing -20°C for a pre-setting duration 
time according to a parameter value of 60 Min. 

During the temperature cycle the display will show 
always needle probe temperature “Pb2”. Once 
storage cycle starts the display will show chamber 
temperature “Pb1”.
Note: End user can modify the pre-setting end 
needle temperature:
Press and release the UP or DOWN key again to 
modify the time value: the display will flash. Do not 
operate for 4 s: the display will stop flashing.
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If operator chooses TIME cycle option, temperature 
will be detected by chamber probe “Pb1” and ther-
mostat display will show pre-setting time cycle of 
120 Min. for chilling and 240 Min. for freezing. Once 
chamber temperature reaches a pre-set value of 
+3°C for chilling and -18°C for freezing the com-
pressor will stop. Cycle will end once the pre-set-
ting duration cycle time will reach 0 min.
After ending a time cycle the device will enter in a 
“storage mode” that will keep the stored food at 
pre- setting temperature according to the value 

of parameter: chilling +2°C; freezing -20°C for a 
pre-setting duration time according to a parameter 
value of 60 Min. During the time cycle the display 
will show time left to finish the cycle. Once storage 
cycle starts the display will show chamber temper-
ature “Pb1”.
Note: End user can modify the residual time as 
follow:
Press and release the UP or DOWN  key again to 
modify the time value: the display will flash. Do not 
operate for 4 s: the display will stop flashing.

POSSIBLE OPERATION CYCLES:

• SOFT CHILLING CYCLE
• HARD CHILLING CYCLE
• SOFT FREEZING CYCLE
• HARD FREEZING CYCLE

Note: All above cycles can be active by temperature or by time

• To select “Temperature cycle” press and release 
one time Blast Chilling key or Blast Freezing          key. 
Needle probeled icon will start flashing. (in the Blast 
freezing cycle also the HARD led will start flashing)
• To select “Time cycle” press twice Blast Chilling         

key or Blast Freezing key.  Time        led icon       will 
start flashing
• To stop the Temperature or Time cycle: Hold the 
START/STOP key.

SOFT CHILLING CYCLE

Operate as follows to start the Temperature soft chilling cycle:

The temperature-controlled Soft Blast Chilling cycle is split in the following 2 phases:
• Blast Chilling Soft phase
• Storage

SOFT cycle is used when the end user wants a 
smooth blast chilling process (Chamber tempera-
ture will never go down to a negative temperature); 
during the first phase the setting point of chamber 

temperature is 0.0°C (r7 parameter value). Once 
the needle probe reaches temperature of +3°C 
(r3 parameter value) the SOFT BLAST CHILLING 
PHASE stops

1. Press and release one time Blast Chiling key to 
select the cycle with temperature-control: the Chill        
led icon and Needle probe led icon will start flash-

ing.
2. The display will show the pre-set blast chilling 
temperature.
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3. Press and release START/STOP key to start tem-
perature Chilling cycle: the Chill led icon and the 
Needle probe led icon will switch ON permanently.
4. Once the needle probe temperature reaches the 

pre-setting point, a visual and acustic alarm will 
notify the ending temperature cycle, the unit will 
start a storage cycle and led icon will switch ON; 
needle probe led icon will switch OFF. 

Note: During the storage cycle the display will show chamber temperature (Pb1).

HARD CHILLING CYCLE

Operate as follows to start the Temperature hard chilling cycle: 

The temperature-controlled Hard Blast Chilling cycle is split in the following 3 phases:
• Blast Chilling Hard phase
• Blast chilling Soft phase
• Storage

HARD cycle is used when the end user wants a 
fast blast chilling process (Chamber temperature 
will keep always a negative temperature); during 
the first phase the setting point of chamber tem-

perature will be -20°C (r9 parameter value). Once 
the Needle probe reaches temperature of +10°C 
(r13 parameter value) the HARD BLAST CHILLING 
PHASE stops and a SOFT blast chilling cycle starts.

Note: If the SOFT phase already start the led icon HARD still remain ON until the needle probe reaches the 
temperature of +3°C (r3 parameter value)

1. Press and release one time Blast Chiling key to 
select the cycle with temperature-control: the Chill        
led icon and Needle probe led icon will start flash-
ing.
2. Press and release HARD/SOFT key: the led 
HARD icon will start flashing.
3. The display will show the pre-set blast chilling 
temperature.
4. Press and release one time START/STOP key to 

start temperature HARD Chilling cycle: the Chill       
Needle probe led icon and HARD led icon will 
switch ON permanently.
5. Once the needle probe temperature reaches the 
pre-setting point, a visual and acustic alarm will 
notify the ending temperature cycle, the unit will 
start a storage cycle and led icon will switch ON; 
the needle probe and led HARD icon will switch 
OFF.

Note: During the storage cycle the display will show chamber temperature (Pb1)

SOFT FREEZING CYCLE

Operate as follows to start the Temperature soft freezing cycle: 

The temperature-controlled Soft Freezing cycle is split in the following 3 phases:
• Blast Freezing Soft phase
• Blast Freezing
• Storage
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SOFT cycle is used when the end user wants a 
smooth freezing process (Chamber temperature 
will never go down to a negative temperature). Once 
the needle probe reaches temperature of +3°C 

(r3 parameter value) the SOFT BLAST FREEZING 
PHASE stops and a Blast freezing cycle starts until 
the needle probe reaches temperature of -18°C (r4 
parameter value)

1. Press and release one time Blast Freezing         
key to select the cycle with temperature-control: 
the Chill, Freeze, needle probe and HARD led icons 
will start flashing.
2. The display will show the pre-set blast freezing 
temperature.
3. Press and release HARD/SOFT key: the led 
HARD icon will switch OFF.
4. Press and release START/STOP key to start tem-

perature soft blast freezing cycle: the Chill       , 
Freeze and the Needle probe led icons will switch 
ON permanently.
5. Once the needle probe temperature reaches the 
pre-setting point, a visual and acustic alarm will 
notify the ending temperature cycle, the unit will 
start a storage cycle and led icon will switch ON; 
needle probe led icon will switch OFF.

Note: During the storage cycle the display will show chamber temperature (Pb1).

HARD FREEZING CYCLE

Operate as follows to start the Temperature hard freezing cycle: 

The temperature-controlled hard Freezing cycle is split in the following 3 phases:
• Blast chilling Hard phase
• Blast Freezing
• Storage

HARD cycle is used when the end user wants a fast 
blast freezing process (Chamber temperature will 
reach a temperature of -20°C (r9 parameter val-
ue). Once the needle probe reaches a temperature 
of +3°C (r3 parameter value) the HARD BLAST 

FREEZING PHASE stops and Blast freezing cycle 
starts. Note: If the standard blast freezing phase 
already start the led icon HARD will remain switch 
ON until the needle probe reaches the temperature 
of -18°C (r4 parameter value)

1. Press and release one time Blast Freezing         
key to select the cycle with temperature-control: 
the Chill , Freeze , Needle probe and HARD led 
icons will start flashing.
2. The display will show the pre-set blast freezing 
temperature
3. Press and release START/STOP key in to start 
temperature hard blast freezing cycle: the Chill      

,Freeze, needle probe and HARD led icons will 
switch ON permanently.
4. Once the needle probe temperature reaches the 
pre-setting point, a visual and acustic alarm will 
notify the ending temperature cycle, the unit will 
start a storage cycle and led icon will switch ON; 
the needle probe and HARD led icon will switch 
OFF.

Note: During the storage cycle the display will show chamber temperature (Pb1).
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THE DISPLAY

The display is OFF during the “OFF” status and during the “Stand-by” status. 
The display shows the chamber temperature during the “ON” status.

The blast chiller will operate as follows during the “run” status:
• If a temperature-controlled blast chilling or blast freezing operation is in progress, the display will show the 

temperature detected by the needle probe (Pb2).
• If a time-controlled blast chilling or blast freezing operation is in progress, the display will show the resid-

ual time of the cycle.
• If storage mode is in progress, the display will show the chamber temperature (Pb1).

The blast chiller is suitable for a fast dropping food product temperature (see the table with the temperatures 
in relation to the product to freeze).
Do not put directly in the blast chiller food just taken out from the oven, wait few minutes before placing the 
product inside the chamber and start the cycle.

Please note that the time to reduce the product temperature depends on several factors such as:
• The shape, the type, and the thickness of the ma-
terial in which the food is storaged
• Where the food is storaged is covered by lid or not.
• The physical characteristics of the food: density, 
water content and fat content.

• The food temperature conditions before “blast 
chilling/freezing”.
The time setting for blast chilling cycle needs to be 
set according to the kind and/or weight of the food.

SELECTION MODE OF THE BLAST CYCLE (Positive or Negative temperature)

The following modes of blast chilling cycle can be selected:
• By time: If end user knows the exact time of food 
blast chilling/freezing. When the cycle finishes 
the appliance will switch automatically to storage 
mode.
• By temperature: with needle sensor probe to be 

inserted in the food core; set the temperature of 
the food for blast chilling/freezing. The probe de-
tects the set temperature, after 1 acoustic signal 
the blast chiller will switch to storage mode (see 
needle probe sensor position chapter).

Blast chilling Cycle Cycle speed Kynd of food Load Cycle at food core

POSITIVE Full speed For all dense foods 
and large sizes Max 4 Kg for tray +3°C MAX 90Min.

NEGATIVE Full speed For all dense foods 
and large sizes 3 Kg Until to -18°C (240 

minutes)

Reduced speed

Delicate products, 
vegetables, creams, 
spoon desserts, 
small size products
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TEMPERATURE MEASUREMENT AT PRODUCT COR

When the product thickness allows, use always the temperature nee-
dle probe in order to know the exact temperature reached at the prod-
uct core. It is suggested to not interrupt the blast chilling cycle before 
it has reached the temperature of +3 °c, in positive cycle and -18°C for 
the negative cycle.

7. HOW TO USE

7.1. PLACING TRAYS AND CONTAINERS IN THE REFRIGERANT’S/FREEZER’S CHAMBER
Never stack food items on top of each other. Divide them evenly on the tray or GN container.

Keep vertical space between trays and/or GN containers

In order to ensure optimum circulation of hot air in the refrigerant’s/freezer’s chamber, a minimum verti-
cal distance of 40 mm between the trays or GN containers is required.

Positioning of trays and/or GN containers in the refrigerant’s/freezer’s chamber

To ensure optimum cold air circulation:
• Don’t position the tray or GN container against the fan
• Position them evenly and in the middle in the oven chamber
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STORAGED OF FOOD AFTER BLAST CHILLING CYCLE

The blast chilling/freezing food can be stored in the 
refrigerator and keep the organoleptic qualities up 
to 5 days from the blast chilling cycle. It is impor-
tant to respect the “cold chain”, keeping a constant 

temperature between 0°C ÷ 4°C, depending on the 
food. Using the vacuum technique, the storage 
time can be increased up to about 15 days.

STORAGED OF FOOD AFTER BLAST FREEZING CYCLE

The frozen food can be stored in the refrigerator 
maintaining the organoleptic qualities for several 
months from the blast freezing cycle.

Food after a blast freezing cycle can be safely 
stored for a period of 3 to 18 months, depending on 
the kind of food. It is important to respect a storage 
temperature equal or less than -20°C.

WARNING
Do not leave the cooked food at ambient temperature for long time before starting 
blast chilling/freezing cycle.
Avoid moisture leakage, there is a risk to lose the preserved properties of the food.

Food after blast chilling/freezing must be protected by a food film (better if vacuum-packed) with a label in-
dicating the next information:
• Content
• Preparation day
• Expiration date

WARNING
Food already defrosted can not be frozen again
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BLAST CHILLING TIMES

Food Tray Max load Max load Chilling Times Cycle

FIRST COURSES

Béchamel GN1/1 h 60 6 L 4 cm 70 minutes POSITIVE

Meat broth GN 1/1 h 110 7 L 6-7 cm 90 minutes POSITIVE

Oven pasta GN 1/1 h 40 4 Kg 3-4 cm 40 minutes POSITIVE

Vegetables broth GN1/1 h 100 5 L 5 cm 90 minutes POSITIVE

Ragù and tomato GN1/1 h 60 5 Kg 5 cm 90 minutes POSITIVE

Bean soup GN1/1 h 60 5 Kg 5 cm 90 minutes POSITIVE

Fish soup GN1/1 h 60 4 Kg 5 cm 90 minutes POSITIVE

Food Tray Max load Max load Chilling Times Cycle

MEAT AND FOWL

Roast pork GN1/1 h 60 7 Kg 10 cm 90 minutes POSITIVE

Brazed Beef GN1/1 h 60 7 Kg 15 cm 90 minutes POSITIVE

Boiled Beef GN1/1 h 60 6 Kg 12-18 cm 90 minutes POSITIVE

Chicken breast GN1/1 h 40 5 Kg 4-5 cm 30 minutes POSITIVE

Roastbeef GN1/1 h 40 4 Kg 10-15 cm 80 minutes POSITIVE

Food Tray Max load Max load Chilling Times Cycle

FISH

Whole oven 
cooked Grouper

GN1/1 h 40 3 Kg 5-10 cm 90 minutes POSITIVE

Sea cicadas GN1/1 h 40 2 Kg 3 cm 25 minutes POSITIVE

Mussels Vacuum GN1/1 h 60 2 Kg Max 3-4 cm 20 minutes POSITIVE

Boiled Octopus GN1/1 h 60 5 Kg - 60 minutes POSITIVE

Stewed 
cuttlefish

GN1/1 h 60 4 Kg 4-5 cm 60 minutes POSITIVE

Food Tray Max load Max load Chilling Times Cycle

VEGETABLES

Chopped carrots GN1/1 h 60 4 Kg 40-50 cm 60 minutes POSITIVE

Chopped 
mushrooms

GN1/1 h 60 4 Kg 40-50 cm 60 minutes POSITIVE

Chopped 
Zucchini

GN1/1 h 60 3 Kg 40-50 cm 90 minutes POSITIVE

16

EN



Food Tray Max load Max load Chilling Times Cycle

PASTRY / DESSERT

Vanilla and 
chocolate 
Pudding

GN1/1 h 60 6 L 4-5 cm 90 minutes POSITIVE

English Cream GN1/1 h 60 3 L 4-5 cm 90 minutes POSITIVE

Custard GN1/1 h 60 3 L 4-5 cm 90 minutes POSITIVE

Baked Cream        
(Single-portion)

GN1/1 h 40 3 L 6 cm 60 minutes POSITIVE

Parfait GN1/1 h 40 3 Kg 4-6 cm 50 minutes POSITIVE

Tiramisù GN1/1 h 60 5 Kg 4-5 cm 45 minutes POSITIVE

8. MAIN PARAMETERS 

For enter into the parameter list operate as follows:
1. Make sure no procedures are in progress
2. Hold the UP and DOWN key for 4 s: the display 
will show “PA”.
3. Press and release one time the BLAST CHILL-
ING key: the display will show “0”
4. Press and release one time the UP or DOWN key 

within 15 s to set “-19”.
5. Press and release one time the BLAST CHILL-
ING key or do not operate for 15 s: the display will 
show “PA” again.
6. Hold the UP and DOWN key for 4 s: the display 
will show “SP”. 

Operate as follows to set a parameter:
7. Press and release the UP or DOWN key to select 
a parameter label.
8. Press and release the BLAST CHILLING key: the 
display will show the value of the parameter.
9. Press and release the UP or DOWN key within 15 

s to modify the parameter value.
10.Press and release the BLAST CHILLING key or 
do not operate for 15 s: the display will show the 
parameter label again.

Operate as follows to exit the procedure:
11.Hold the UP and DOWN key for 4 s or do not 
operate for 60 s. The display will show the value as 

indicated in paragraph “The display” 

Parameter Min. Max. Unit Value Analog inputs

P3 0 3 -----
--- 1 Enabling the needle probe: 1 = yes

P4 0 1 -----
--- 0 Enabling the evaporator probe: 1 = yes

r0 0.1 15 3 Parameters differential r7, r8, r9, r10, r11 and r12

r1 1 500 Min 120 Duration of time-controlled blast chilling

r2 1 500 Min 240 Duration of time-controlled blast freezing
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Parameter Min. Max. Unit Value Analog inputs

r3 -99 99 3
Temperature-controlled blast chilling end time temperature; also end 
temperature of the temperature-controlled soft deep freezing phase 
(temperature detected by the needle probe); also see parameter r5

r4 -99 99 -18 Temperature-controlled blast freezing end temperature (temperature 
detected by the needle probe); also see parameter r6

r5 1 500 Min 240 Maximum duration of temperature-controlled blast chilling; also see 
parameter r3

r6 1 500 Min 360 Maximum duration of temperature-controlled deep freezing; see 
parameter r4 also

r7 -99 99 0
Work set-point during blast chilling; also work set-point during the 
soft blast freezing phase (cabinet temperature); also see parameter 
r0

r8 -99 99 -40 Work set-point during blast freezing (cabinet temperature); also see 
parameter r0

r9 -99 99 -20 Work set-point during blast chilling HARD phase (cabinet temperatu-
re); also see parameter r0

r10 -99 99 2 Work set-point during post blast chilling storage (cabinet temperatu-
re); also see parameter r0

r11 -99 99 -20 Work set-point during post blast freezing storage (cabinet temperatu-
re); also see parameter r0

r12 -99 99 1 Work set-point during pre-cooling (cabinet temperature); also see 
parameter r0

r13 -50 99 10 End temperature of the temperature controlled HARD blast chilling 
phase (temperature detected by the needle probe)

r14 10 100 % 60

Duration of the time-controlled HARD blast chilling phase (intended 
as a percentage of the value established with parameter r1); also 
duration of the time-controlled SOFT blast freezing phase (intended 
as a percentage of the value established with parameter r2)

r15 -50 99 65
Temperature below which the count of the maximum temperature-
-controlled blast chilling and maximum temperature-controlled blast 
freezing is started (temperature detected by the needle probe)

r16 0 2 -----
--- 1

Type of operating cycle that can be selected
0 = blast chilling and storage
1 = blast chilling and storage or blast freezing and storage
2 = blast freezing and storage

r19 0 1 -----
--- 1

Quick modification value during the „On” status before starting the 
operating cycle:
0 = work set-point during blast chilling or during deep freezing
1    = blast chilling or deep freezing end temperature

r20 0 1 -----
--- 1

Memorisation of the quick modification value during the „On” status 
before starting the operating cycle
0 = NO (on start-up of the successive same cycle, the values 
established with parameters r7 and r3 or those establishes with r4 
and r8 will be reproposed)
1 = YES (on start-up of the successive same cycle the rapidly modified 
values will be re-proposed before starting the previous same cycle)
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Parameter Min. Max. Unit Value Analog inputs

r21 0 1 -----
--- 1

Modality the operating cycle is started time controller rather than 
time controlled
0 = automatic (or through  the  test regarding correct insertion of the 
needle probe)
1    = by hand (or pressing and releasing the BLAST CHILLING or 
BLAST FREEZING key)

r22 0 1 -----
--- 0

Modality to start pre-cooling
0 = automatic (or pressing the BLAST CHILLING key 1s)
1 = both automatic (or passing from the „stand-by” status to the „on”, 
then switching on the device) and by hand (or pressing the BLAST 
CHILLING key 1s)

r23 0 50 s 2
Duration of the buzzer activation to signal the verification test for the 
correct insertion of the needle probe will not have been completed 
successfully

A1 0 99 10

Cabinet temperature below which the minimum temperature alarm is 
activated
(relative to the work set-point, i.e. “r10 - A1” during post blast chilling 
storage and “r11 - A1” during post deep freezing storage; (“AL” code); 
also see parameter A11

A2 0 1 -----
--- 1 Enabling of minimum temperature alarm (“AL” code) / 1 = yes

A4 0 99 10

Cabinet temperature above which the maximum temperature alarm is 
activated (relative to the work set-point, i.e. “r10 +A4” during post 
blast chilling storage and “r11 +A4” during post deep freezing 
storage; (“AH” code); also see parameter A11

A5 0 1 -----
--- 1 Enabling of maximum temperature alarm (“AH” code) / 1 = yes

A7 0 240 Min 15 Temperature alarm delay (“AL” code and “AH” code)

A8 0 240 Min 15 Maximum temperature alarm delay (“AH” code) from the conclusion 
of evaporator fan stop and storage start-up

AA 0 240 S 12 Duration of buzzer activation on conclusion of blast chilling and deep 
freezing

A11 1 15 2 Parameters A1 and A4 differential

C1 0 240 Min 3 Minimum time between two consecutive compressor switch-on

C2 0 240 Min 5 Minimum time between compressor switch-off and successive 
switch-on
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Parameter Min. Max. Unit Value Analog inputs

d1 0 3 -----
--- 2

Type of defrosting:
0 = electrical (the compressor will be switched off during defrosting, 
the defrosting output will be activated and the evaporator fan will be 
switched off)
1 = hot gas (the compressor will be switched on during defrosting, the 
defrosting output will be activated and the evaporator fan will be 
switched off)
2 = air (the compressor will be switched off during defrosting and the 
defrosting output will be activated; the evaporator fan will be switched 
on, independently from the conditions of the door, i.e. independently 
from the door micro switch input status)
3 = air with door open (the compressor will be switched off during 
defrosting and the defrosting output will be activated; the evaporator 
fan will be switched on, on condition that the door is open, i.e. that is 
on condition that the door micro switch is active and that the 
parameter i0 is set at values different to 0)

d2 -50 99 2 Defrosting end temperature (evaporator temperature); also see 
parameter d3 

d3 0 99 Min 15

If parameter P4 is set at 0, duration of defrosting.
if parameter P4 is set at 1, maximum duration of defrosting; see also 
parameter d2 
(0 = defrosting will never be activated)

F1 -50 99 -1 Evaporator temperature above which the evaporator fan is off during 
storage (only if parameter F2 is set at 3); also see parameter F8

F2 0 3 -----
--- 2

Evaporator fan activity during storage:
0 = off
1 = on
2 = parallel to the compressor; also see parameter F9
3 = on; also see parameter F1

F15 0 240 s 15 Evaporator fan delay from door closure, i.e. from the deactivation of 
the door micro switch input

9. CLEANING, CARE & MAINTENANCE 

Routine maintenance
Switch OFF and disconnect from the power supply before cleaning.
• Clean the enclosure and interior of the appliance as often as possible.
• Blast chiller maintenance must include at least one daily cleaning of the loading zone to prevent the develop-

ment and accumulation of bacteria.
• Before cleaning the chamber, perform a defrost cycle leaving the door open and removing the drain plug.
• Blast chiller defrosting cycle is performed in manual mode and can be performed with open door
• After the appliances finishes the blast chilling/freezing cycle, the drain plug of the waste water must be re-

moved so that the condensate water will flow into the tank. The drain pipe also serves to drain out any liquids 
of the product.

• At the end of each defrost cycle check the water level and if necessary empty the tray (located underneath the 
unit).
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• Clean the unit with moist cloth. Never allow the switch, control panel, cable or plug to get wet.
• Do not use abrasive cleaners, products containing chlorine, caustic soda, muriatic acid, vinegar and chlorine 

bleach. These can leave harmful wastes. Use only neutral soap and water.
• Clean the door seal with water only.
•  Ensure that no cleaning water penetrates into the electrical components.
• Must not be cleaned by a water jet.
• Always wipe dry after cleaning with soft cloth.
•  Do not allow water used in cleaning to run through the drain hole into the evaporation pan.
• Take care when cleaning the rear of the appliance.
• An agent or technician must carry out repairs if required.
•  If the appliance is to be left inactive for long periods, unplug the appliance after having turned the switch to 

OFF position, empty the refrigerating compartment and clean thoroughly.
• Blast chiller maintenance must include at least one daily cleaning of the temperature needle probe.
•  It is recommended to deeply rinse the needle probe with clean water and a sanitizing solution

Special maintenance
The instructions given in the following paragraph can be followed from qualified technicians
• Periodically clean the condenser using suitable 
tools (vacuum cleaner or soft brushes) can extend 
the life of the appliance.
• Check that the electrical connections are not 

loose.
• Check that the thermostat and the sensor are in 
proper working order.

10. TROUBLESHOOTING

Fault Potential Failure Problem solving action

The appliance is 
not working

The unit is not switched on Check the unit is plugged in correctly and 
switched on

Plug and/ or lead are damaged Call your agent or qualified technician

Fuse in the plug has blown Replace the fuse (UK Plug)

Power supply Check power supply

The appliance 
turns on, but the 
temperature
is too high/ low

Too much ice on the evaporator Defrost the appliance

Condenser blocked with dust Call your agent or qualified technician

Doors are not shut properly Check doors are shut and seals are not dama-
ged

Appliance is located near a heat source or air 
flow to the condenser is being interrupted

Move the refrigerator to a more suitable 
location

Ambient temperature is too high Increase ventilation or move appliance to a 
cooler position

Unsuitable foodstuffs are being stored in the 
appliance

Remove any excessive hot foodstuffs or 
blockages to the fan

Appliance is overloaded Reduce the amount of food stored in the 
appliance
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Fault Potential Failure Problem solving action

The appliance is 
unusually loud

Loose nut/ screw Check and tighten all nuts and screws

The appliance has not been installed in a 
level or stable position

Check installation position and change if 
necessary

The appliance is 
leaking water

The appliance is not properly leveled Adjust the screw feet to level the appliance (if 
applicable)

The discharge outlet is blocked Clear the discharge outlet

Movement of water to the drain is obstructed Clear the floor of the appliance (if applicable)

The water container is damaged Call your agent or qualified Technician

The drip tray is overflowing Empty the drip tray (if applicable)

Alarm: Time
Temperature-controlled blast chilling or 
deep freezing not concluded within maximum 
duration alarm

Check the value of parameters r5 and r6 and 
AA. (the device will memorise the alarm).

Alarm: AL Minimum temperature alarm
Check the temperature of the cabinet
Check the value of parameters A1 and A2.
(the device will continue to operate normally).

Alarm: AH Maximum temperature alarm
Check the temperature of the cabinet
Check the value of parameters A4 and A5. 
(the device will memorise the alarm).

Alarm: id Door open alarm Check the door conditions

Error: Pr1 Cabinet probe error

Solutions:
-check the value of parameter P0
-check the integrity of the probe
-check the device-probe connection
-check the temperature of the cabinet.
Main consequences:
-if the error occurs during the “stand-by” 
status, no operating cycles can be selected or 
started
-if the error occurs during blast chilling or 
deep freezing, the cycle will be interrupted
-if the error occurs during storage, 
compressor activity will depend on 
parameters C4 and C5 or C9
-defrosting will never be activated
-the door resistances will never be switched 
on
-the minimum temperature alarm (“AL” code) 
will never be activated
-the maximum temperature alarm (“AH” 
code) will never be activated
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Fault Potential Failure Problem solving action

Error: Pr2 Needle probe error

Solutions:
-the same as the cabinet probe error (“Pr1” 
code) but relative to the needle probe.
Main consequences:
-if the error occurs during the “stand-by” 
status, temperature-controlled operating 
cycles will be started by time-control
-if the error occurs during temperature-con-
trolled blast chilling, this will have duration of 
the time set by parameter r1
-if the error occurs during temperature-con-
trolled deep freezing, this will have duration 
of the time set by parameter r2
-if the error occurs during needle probe 
heating, this operation will be interrupted.

11. TECHNICAL DATA

Model 236123

Dimensions [mm] 760x725x(H)850

Chamber Dimensions [mm] 640x400x(H)360

Numbers/ dimensions of shelves 
[mm]

5x GN 1/1 (530x325)
or 600x400

Capacity Net [kg] 15

Power [W] 749

Voltage/ Frequency 230V ~50 Hz

Refrigerant/ Amount [g] R290/ 150

GWP -

Climate class 5

CO2 equivalent [kg] -

Temp. range [°C] +10°C / -40°C

Weight Brutto/Netto [kg] 86 / 76
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12. THERMOSTAT CONNECTION 

13. WARRANTY
Any defect affecting the functionality of the appli-
ance which becomes apparent within one year after 
purchase will be repaired by free repair or replace-
ment provided the appliance has been used and 
maintained in accordance with the instructions and 
has not been abused or misused in any way. Your 
statutory rights are not affected. If the appliance is 

claimed under warranty, state where and when it 
was purchased and include proof of purchase (e.g. 
receipt). In line with our policy of continuous prod-
uct development we reserve the right to change the 
product, packaging and documentation specifica-
tions without notice.

14. DISCARDING & ENVIRONMENT
When decommissioning the appliance, 
the product must not be disposed of with 
other household waste. Instead, it is your 

responsibility to dispose to your waste equipment 
by handing it over to a designated collection point. 
Failure to follow this rule may be penalized in ac-
cordance with applicable regulations on waste dis-
posal. The separate collection and recycling of your 
waste equipment at the time of disposal will help 

conserve natural resources and ensure that it is re-
cycled in a manner that protects human health and 
the environment. For more information about where 
you can drop off your waste for recycling, please 
contact your local waste collection company. The 
manufacturers and importers do not take responsi-
bility for recycling, treatment and ecological dispos-
al, either directly or through a public system.
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Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za zakup urządzenia firmy Arktic. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed 
podłączeniem urządzenia, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą obsługą. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na zasady bezpieczeństwa.

1.  WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
• Nieprawidłowa obsługa i niewłaściwe użytkowanie mogą spowodować poważne uszkodzenie urządzenia 

lub zranienie osób.
• Niniejsze urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku komercyjnego i nie może być stosowane do 

użytku domowego.
• Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Producent nie ponosi żadnej odpo-

wiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłową obsługą i niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.
• W czasie użytkowania zabezpiecz urządzenie i wtyczkę kabla zasilającego przed kontaktem z wodą lub in-

nymi płynami. W mało prawdopodobnym przypadku zanurzenia urządzenia w wodzie, należy natychmiast 
wyciągnąć wtyczkę z kontaktu, a następnie 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.
• Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Nie należy samodzielnie naprawiać urządzenia. Wszelkie usterki i 

niesprawności winny być usuwane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
• Nigdy nie używać uszkodzonego urządzenia! Uszkodzone urządzenie należy odłączyć od sieci i skontak-

tować się ze sprzedawcą.
• Ostrzeżenie! Nie zanurzać części elektrycznych urządzenia w wodzie ani w innych płynach. Nie wkładać 

urządzenia pod bieżącą wodę.
• Regularnie sprawdzać wtyczkę i kabel zasilający pod kątem uszkodzeń. Uszkodzoną wtyczkę lub kabel 

przekazać w celu naprawy do punktu serwisowego lub innej wykwalifikowanej osoby, aby zapobiec ewen-
tualnym zagrożeniom i obrażeniom ciała.

• Upewnić się, czy kabel zasilający nie styka się z ostrymi ani gorącymi przedmiotami; trzymać kabel z dala 
od otwartego płomienia. Aby wyjąć wtyczkę z gniazdka, zawsze ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.

• Zabezpieczyć kabel zasilający (lub przedłużający) przed przypadkowym wyciągnięciem z kontaktu. Prze-
wód poprowadzić w sposób uniemożliwiający przypadkowe potknięcie.

• Stale nadzorować urządzenie podczas użytkowania.
• Ostrzeżenie! Jeżeli wtyczka jest włożona do gniazdka, urządzenie należy uważać za podłączone do zasila-

nia.
• Przed wyjęciem wtyczki z gniazdka wyłączyć urządzenie.
• Nigdy nie przenosić urządzenia, trzymając za kabel.
• Nie używać żadnych akcesoriów, które nie zostały dostarczone wraz z urządzeniem.
• Urządzenie należy podłączać wyłącznie do gniazdka o napięciu i częstotliwości podanych na tabliczce 

znamionowej.
• Włożyć wtyczkę do gniazdka zlokalizowanego w dogodnym łatwo dostępnym miejscu, tak by w przypad-

ku awarii istniała możliwość natychmiastowego odłączenia urządzenia. W celu całkowitego wyłączenia 
urządzenia odłączyć je od źródła zasilania. W tym celu wyjąć z gniazdka wtyczkę znajdującą się na końcu 
sznura odłączanego urządzenia.

• Przed odłączeniem wtyczki zawsze pamiętać o wyłączeniu urządzenia!
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• Nie korzystać z akcesoriów niezalecanych przez producenta. Zastosowanie niezalecanych akcesoriów 
może stwarzać zagrożenie dla użytkownika oraz prowadzić do uszkodzenia urządzenia. Korzystać wyłąc-
znie z oryginalnych części i akcesoriów.

• Z urządzenia nie mogą korzystać osoby (także dzieci), u których stwierdzono osłabione zdolności fizyczne, 
sensoryczne lub umysłowe, albo którym brakuje odpowiedniej wiedzy i doświadczenia.

• W żadnym wypadku nie zezwalać na obsługę urządzenia przez dzieci.
• Urządzenie wraz z przewodem przechowywać poza zasięgiem dzieci.
• Nie dopuścić, by dzieci wykorzystywały urządzenie do zabawy.
• Zawsze odłączyć urządzenie od zasilania, jeżeli ma być ono pozostawione bez nadzoru, a także przed 

montażem, demontażem i czyszczeniem.
• Nie zostawiać urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania.

2.  SZCZEGÓŁOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
• Niniejszą instrukcję przechowywać razem z urządzeniem do przyszłego wykorzystania. Niniejsze ostr-

zeżenia opracowano z myślą o bezpieczeństwie użytkownika i innych osób. Przed rozpoczęciem korzysta-
nia z urządzenia bezwzględnie zapoznać się z nimi.

• Wkładane do urządzenia artykuły spożywcze powinny być uprzednio schłodzone. W przeciwnym wypadku 
odparowująca podczas schładzania art. spożywczych wilgoć może spowodować skraplanie się wody w 
komorze chłodzenia. Zjawisko to jest w tym wypadku normalne i nie świadczy o złej pracy urządzenia.

• Urządzenie musi być zainstalowane, używane oraz serwisowane przez wykwalifikowany personel. Urząd-
zenie przeznaczone jest do użytku przez wykwalifikowany i przeszkolony personel.

• UWAGA: Nie używać żadnych urządzeń mechanicznych ani innych środków do przyspieszenia procesu 
odszraniania, w sposób inny niż zalecany przez Producenta i/lub Sprzedawcy.

• UWAGA:  Nie uszkodzić obiegu czynnika chłodzącego.

OSTRZEŻENIE! RYZYKO POŻARU! Zastosowany czynnik chłodzący w tych urządzeniach jest 
związkiem bardzo łatwopalnym.

• UWAGA: Wszelkie otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia bezwzględnie pozostawić odsłonięte.
• UWAGA: Nie używać urządzeń elektrycznych wewnątrz urządzenia, chyba że są one zalecane przez 

Producenta i/lub Sprzedawcę.
• Umieść urządzenie na czystej, stabilnej, suchej oraz poziomej powierzchni.
• Trzymać urządzenie z dala od gorących powierzchni oraz otwartego ognia. Bezwzględnie chronić urząd-

zenie przed ciepłem, kurzem, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wilgotnością, a także 
kapiącą oraz rozpryskującą się wodą.

• Podczas korzystania z urządzenia bezwzględnie pozostawić co najmniej 50 cm
• odległości między urządzeniem a powierzchniami dla odpowiedniej wentylacji
• Zapobiegaj uderzeniom twardych przedmiotów w powierzchnię szyby. Do czyszczenia nie stosuj strumie-

nia wody pod ciśnieniem, bezpośredniego spryskiwania wodą ani czyszczenia parą, ponieważ zawilgo-
ceniem części może skutkować porażeniem prądem

• Nie umieszczać nic na górze urządzenia. Nie umieszczać przedmiotów z otwartym źródłem płomienia 
(np. świeczka) na urządzeniu lub w jego pobliżu. Nie umieszczać przedmiotów pełnych wody (np. wazon) 
na urządzeniu lub w jego pobliżu.

• Nie zakrywaj urządzenia podczas użycia, ryzyko powstania pożaru.
• Nie myć urządzenia bieżącym strumieniem wody. Zwiększenie ryzyka przedostania się wody do wnętrza 

urządzenia oraz ryzyka porażeniem prądem.

min. height 15mm :
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• Nie otwierać samodzielnie obudowy urządzenia. Nie instalować żadnych dodatkowych akcesoriów;
• Nie przeciążać półek wewnątrz urządzenia. Maksymalna ładowność to 15kg przy równomiernym rozłoże-

niu ciężaru

 

3. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Zapoznaj się z lokalnymi i krajowymi normami, aby zapewnić zgodność z poniższymi regulacjami i przepisami:
• Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
• Przepisy przeciwpożarowe
• Przepisy IEE dotyczące okablowań
• Regulaminy bezpieczeństwa obowiązujące w budynku 
• NIE korzystaj z urządzenia poza pomieszczeniami.
• NIE naprawiaj urządzenia samodzielnie.
• NIE korzystaj z urządzenia jeżeli jest ono uszkodzone. W razie jakichkolwiek wątpliwości, skontaktuj się z 

pracownikiem serwisu.
• NIE używaj urządzeń elektrycznych wewnątrz urządzenia (np. grzałek, maszynek do lodów itp.) innych niż 

zalecane przez producenta.
• W celu przyśpieszenia procesu rozmrażania, NIE używaj przyrządów mechanicznych ani narzędzi innych niż 

zalecane przez producenta.
• NIE stawaj ani nie opieraj się o podstawę urządzenia, tace lub drzwi.
•  NIE dopuść, aby plastikowe elementy urządzenia lub uszczelka drzwi zostały zabrudzone olejem lub tłuszc-

zem. W przypadku zabrudzenia, natychmiast wyczyść urządzenie.
•  Z urządzenia korzystać mogą dzieci w wieku powyżej 8 lat, jak również osoby o obniżonej sprawności rucho-

wej, czuciowej lub psychicznej lub osoby nieposiadające doświadczenia i odpowiedniej wiedzy, o ile korzystają 
z urządzenia pod odpowiednią opieką lub zostały poinstruowane w kwestii korzystania z urządzenia, jak 
również pod warunkiem, że mają świadomość zagrożeń związanych z jego użytkowaniem (rynek Europejski).

• Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy dla dzieci.
•  Zabrania się wykonywania przez dzieci czynności związanych z czyszczeniem i konserwacją urządzenia bez 

nadzoru osób dorosłych.
• NIE umieszczaj w urządzeniu materiałów łatwopalnych, wybuchowych lub lotnych, żrących kwasów, zasad lub 

innych żrących płynów.
• NIE przechowuj w urządzeniu wyrobów medycznych.
•  NIE myj urządzenia za pomocą myjki ciśnieniowej lub pod bezpośrednim strumieniem wody.
•  NIE dopuść, aby opakowaniami po urządzeniu bawiły się dzieci; w tym celu w bezpieczny sposób zutylizuj 

plastikowe torebki.
• Butelki zawierające wysokoprocentowy alkohol muszą być szczelnie zamknięte i umieszczone w komorze 

pionowo.
•  Podczas przenoszenia, przechowywania i eksploatacji urządzenie zawsze powinno znajdować się w pozycji 

pionowej; podczas przenoszenia zawsze trzymaj urządzenie za podstawę.
•  Przed rozpoczęciem czyszczenia wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.
•  W przypadku wykrycia uszkodzenia przewodu zasilającego, w celu uniknięcia zagrożenia zleć naprawę u 

producenta, w wyspecjalizowanym punkcie naprawczym lub innym osobom z odpowiednimi kwalifikacjami.
•  Z urządzenia nie mogą korzystać osoby (także dzieci), o obniżonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych 

lub umysłowych oraz osoby którym brakuje odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba że są nadzorowane 
lub otrzymały odpowiednie instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia od osób odpowiedzialnych za ich 
bezpieczeństwo (rynek pozaeuropejski).
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•  Nie wolno pozwolić dzieciom na wykorzystywanie urządzenia do zabawy.
• Wyłącznie do użytku wewnętrznego. Urządzenie nie może zostać umieszczone w miejscu, w którym istnieje 

ryzyko wejścia w kontakt ze strumieniem wody. Nie czyść urządzenia pod bezpośrednim strumieniem wody.
•  Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas eksploatacji, upewnij się, czy urządzenie zostało zamontowane i 

podłączone zgodnie z instrukcją obsługi.
•  Wszelkie czynności serwisowe oraz naprawy urządzenia muszą być przeprowadzone przez pracownika serwi-

su/wykwalifikowanego pracownika technicznego.
•  Kluczyk do skrzynki elektrycznej powinien być przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci i użytkow-

ników.
•  Nie składuj w urządzeniu substancji wybuchowych, np. pojemników z łatwopalnym gazem w aerozolu.

4. PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA

Urządzenie służy wyłącznie do schładzania/zam-
rażania szokowego produktów żywnościowych w 
celach handlowych. 
• Każde inne zastosowanie może prowadzić do 

uszkodzenia urządzenia, mienia użytkownika 
lub obrażeń ciała.

• Za szkody wynikłe z niewłaściwego korzystania 

lub niezgodnego z poniższą instrukcją obsługi 
Producent oraz Sprzedawca nie ponoszą żad-
nej odpowiedzialności.

• Urządzenia nie używać do przechowywania 
artykułów medycznych. Każde inne użycie 
uważa się za niezgodne z przeznaczeniem.

5. TRANSPORT I MONTAŻ
• Wyjmij urządzenie z opakowania. Pamiętaj o usunięciu folii ochronnej ze wszystkich powierzchni urządzenia. 

Aby zapobiec obrażeniom ciała lub uszkodzeniu urządzenia, proces rozpakowywania i instalacji powinien 
zostać przeprowadzony przez dwie osoby.

• Klasa klimatyczna urządzenia została podana na tabliczce znamionowej. Określa ona temperaturę otoczenia 
właściwą dla eksploatacji urządzenia. Tabliczka znamionowa znajduje się z tyłu urządzenia.

Klasa klimatyczna Maks. Temperatura otoczenia Wilgotność względna

3 25 60%

4 30 55%

5 40 40%
• Aby zapewnić odpowiednią wentylację, zachowaj minimalną odległość 10 cm między urządzeniem a ścianami 

lub innymi sprzętami. Jeżeli urządzenie znajduje się w pobliżu źródła ciepła, odległość powinna być większa.

• Ustaw urządzenie na solidnej, płaskiej i stabilnej powierzchni w celu zredukowania hałasu i wibracji. Wypozio-
muj urządzenie poprzez wyregulowanie nóżek.
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• Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani w pobliżu źródeł ciepła, takich 
jak piece i grzejniki.

• Upewnij się, czy urządzenie jest prawidłowo wentylowane. 
• Sprawdź, czy specyfikacja urządzenia na tabliczce znamionowej odpowiada parametrom w gniazdku. Po 

instalacji, urządzenie musi mieć zapewnione dostęp do wtyczki.
• Pamiętaj o poprawnym podłączaniu i odłączaniu wtyczki od gniazdka. Podczas podłączania upewnij się, czy 

wtyczka została prawidłowo umieszczona w gniazdku. Podczas odłączania pociągnij za wtyczkę. Nigdy nie 
ciągnij za kabel zasilający.

• Zaleca się zainstalowanie między gniazdkiem a urządzeniem przełącznika bipolarnego ze stykiem normalnie 
zamkniętym (NC) dla przewodów o przekroju co najmniej 3 mm.  Montaż przełącznika jest konieczny, jeżeli 
obciążenie przekracza 1000 W lub jeśli schładzarka szokowa jest podłączona do prądu bezpośrednio bez wty-
czki. W pobliżu schładzarki szokowej musi zostać zamontowany wyłącznik termiczny, w miejscu widocznym i 
łatwo dostępnym dla pracownika technicznego przeprowadzającego prace serwisowe.

• Schładzarka szokowa wyposażona jest we wbudowany mechanizm schładzający i konieczne jest, aby otwory 
wentylacyjne z przodu urządzenia nie zostały w żaden sposób zablokowane i zapewniony został prawidłowy 
przepływ powietrza. Unikaj umieszczania jakichkolwiek przedmiotów na powierzchni schładzarki. Pamiętaj, 
że wzrost temperatury otoczenia lub niewystarczająca wentylacja skraplacza agregatu chłodniczego obniża 
wydajność schładzarki szokowej, co może prowadzić do zepsucia się produktów żywnościowych przechowy-
wanych w jej wnętrzu oraz większego zużycia prądu.

• Jeśli urządzenie nie będzie eksploatowane przez dłuższy okres, wyłącz je i odłącz wtyczkę od zasilania. Wyc-
zyść urządzenie i pozostaw drzwi otwarte, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. 

• Ważne! Ze względu na bezpieczeństwo eksploatacji, urządzenie koniecznie musi zostać uziemione. Urządze-
nie zostało wyposażone w przewód z uziemieniem z wtykiem uziemiającym. Wtyczka musi zostać podłączona 
do gniazdka sieciowego, które zostało odpowiednio zamontowane i uziemione. Jeśli instrukcja uziemienia nie 
jest zrozumiała, skonsultuj się z wykwalifikowanym pracownikiem technicznym lub serwisem. W przypadku 
wątpliwości co do poprawności uziemienia urządzenia, poproś wykwalifikowanego elektryka o jej sprawdze-
nie. 

• Jeśli kabel zasilający nie jest wystarczająco długi, by podłączyć wtyczkę do najbliższego gniazdka, zmień 
układ sprzętów w pomieszczeniu lub poproś wykwalifikowanego elektryka o zamontowanie nowego gniazdka 
elektrycznego.

• Po odłączeniu urządzenia od źródła zasilania, przed ponownym jego włączeniem odczekaj co najmniej 3 
minuty, aby nie uszkodzić sprężarki.

Uwaga: Jeśli urządzenie nie było przechowywane 
lub przenoszone w pozycji pionowej, ok. 12 godzin 
przed pierwszym uruchomieniem postaw je pion-
owo i pozostaw w tej pozycji.

Uwaga: Przed pierwszym uruchomieniem 
urządzenia wyczyść tace i wnętrze roztworem wody 
z mydłem. 

6. EKSPLOATACJA

UWAGA

• Urządzenie jest jednostką z wtyczką; po podłączeniu do źródła zasilania, uruchomi się w trybie czuwania; na 
wyświetlaczu podświetli się ikonka        .

• Aby włączyć urządzenie, wciśnij i przytrzymaj przycisk START/STOP          przez 1 sekundę. Na wyświetlaczu 
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pokazana zostanie temperatura wewnątrz komory.
• Za każdym razem, gdy urządzenie przechodzi z powrotem w tryb czuwania i użytkownik końcowy ponownie 

je WŁĄCZY, schładzarka szokowa uruchomi się ponownie w takich samych ustawieniach, w jakich pracowała 
przed ostatnim wyłączeniem.

• Pod koniec cyklu schładzania szokowego, urządzenie automatycznie przejdzie w tryb przechowywania z tem-
peraturą wewnątrz komory od 0 °C do +2°C.

• Pod koniec cyklu zamrażania szokowego, urządzenie automatycznie przejdzie w tryb przechowywania z tem-
peraturą wewnątrz komory od -20 °C do -18°C.

• W celu zachowania zgodności z ramami czasowymi określonymi w przepisach prawa, podczas trwania cyklu 
schładzania/zamrażania szokowego, zaleca się nie otwierać drzwi urządzenia

Ustawianie temperatury i sterowanie

Cykl schładzania szokowego Rozpoczęcie/zatrzymanie cyklu; Tryb 
czuwania;

Cykl zamrażania szokowego Strzałka w dół

Cykl MOCNY/DELIKATNY Strzałka w górę; Cykl rozmrażania

Podświetlona ikonka oznacza, że uruchomiony został cykl rozmrażania (Na wyświetlaczu pojawi się 
komunikat „def”)

Podświetlona ikonka oznacza, że uruchomiony został tryb schładzania; jeśli ikonka miga, oznacza to, 
że cykl został wybrany

Podświetlona ikonka oznacza, że uruchomiony został tryb zamrażania; jeśli ikonka miga, oznacza to, 
że cykl został wybrany

Podświetlona ikonka oznacza, że dla cyklu schładzania/zamrażania szokowego uruchomiony został 
tryb MOCNY; jeśli ikonka miga, wybrano tryb MOCNY

Podświetlona ikonka oznacza, że uruchomiony został cykl z kontrolą temperatury; jeśli ikonka miga, 
oznacza to, że cykl został wybrany
(Temperatura mierzona jest przez sondę  Pb2)
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Podświetlona ikonka oznacza, że schładzarka szokowa znajduje się w trybie czuwania

Podświetlona ikonka oznacza, że uruchomiony został cykl z kontrolą czasu; jeśli ikonka miga, 
oznacza to, że cykl został wybrany
(Temperatura mierzona jest przez sondę komory Pb1)

Podświetlona ikonka oznacza, że uruchomiony został tryb „przechowywania” (Temperatura mierzona 
jest przez sondę komory Pb1)

Podświetlona ikonka oznacza, że uruchomiony został cykl „schładzania wstępnego”; jeżeli ikonka 
miga, zadana temperatura nie została jeszcze osiągnięta (Temperatura mierzona jest przez sondę 
komory Pb1)

1. Włączanie urządzenia/tryb czuwania.
• Wciśnij i przytrzymaj przycisk START/STOP         przez 1 sekundę: ikonka       podświetli się/zgaśnie.

• Aby urządzenie wyszło z trybu „czuwania” i zostało włączone, wciśnij i przytrzymaj przycisk START/STOP        
przez 1 sekundę: ikonka       podświetli się, a na wyświetlaczu pojawi się temperatura komory „Pb1”

2. Wyświetlanie temperatury komory mierzonej przez sondę Pb1.
• Upewnij się, czy nie został uruchomiony jeden z cykli i/lub czy nie wybrano jednego z procesów
• Przytrzymaj przycisk strzałka w dół przez 1 sekundę: na wyświetlaczu pojawi się pierwsze dostępne oznacze-

nie (rCH).  
• Wciśnij i puść przycisk strzałka z górę lub strzałka z dół aby wybrać „Pb1”.
• Wciśnij i puść przycisk cyklu schładzania– na wyświetlaczu pojawi się temperatura komory (Pb1).
• Aby wyłączyć proces: 3 możliwości

1. Dwukrotnie wciśnij i puść przycisk cyklu schładzania, po pierwszym wciśnięciu na wyświetlaczu po-
jawi się oznaczenie „Pb1”, a po kolejnym – wartość temperatury w komorze.  

2. Wciśnij i puść przycisk cyklu schładzania, a na wyświetlaczu pojawi się oznaczenie Pb1; zaczekaj 60 
sekund, nie wciskając żadnego innego przycisku. Na wyświetlaczu pojawi się wartość temperatury 
w komorze.

3. Nie wciskaj żadnego przycisku przez 15 sekund; na wyświetlaczu pojawi się wartość temperatury w 
komorze lub „czas pozostały do zakończenia cyklu”, w zależności od uruchomionego procesu cyklu 
(kontrola temperatury lub czasu).

3. Wyświetlanie temperatury mierzonej przez sondę  Pb2.
• Upewnij się, czy nie został uruchomiony jeden z cykli i/lub czy nie wybrano jednego z procesów
• Przytrzymaj przycisk strzałka w dół przez 1 sekundę: na wyświetlaczu pojawi się pierwsze dostępne oznacze-

nie (rCH).  
• Wciśnij i puść przycisk strzałka z górę lub strzałka z dół, aby wybrać „Pb2”.
• Wciśnij i puść przycisk cyklu schładzania – na wyświetlaczu pojawi się wartość temperatury zmierzonej przez 

sondę  (Pb2).
• Aby wyłączyć proces: 3 możliwości

1. Dwukrotnie wciśnij i puść przycisk cyklu schładzania; po pierwszym wciśnięciu na wyświetlaczu po-
jawi się oznaczenie „Pb2”, a po kolejnym – wartość temperatury zmierzonej przez sondę .  
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2. Wciśnij i puść przycisk cyklu schładzania , a na wyświetlaczu pojawi się oznaczenie „Pb2”; zaczekaj 
60 sekund, nie wciskając żadnego innego przycisku. Na wyświetlaczu pojawi się wartość temper-
atury zmierzonej przez sondę .

3. Nie wciskaj żadnego przycisku przez 15 sekund; na wyświetlaczu pojawi się wartość temperatury 
zmierzonej przez sondę .

Uwaga: Jeśli sonda nie jest włączona (parametr P3=0), nie wyświetli się oznaczenie „Pb2”.

4. Uruchamianie cyklu rozmrażania.
• Wciśnij i przytrzymaj przycisk strzałka w górę przez 4 sekundy: Podświetli się ikonka rozmrażania, a na 

wyświetlaczu pojawi się komunikat „def”.
• Aby wyłączyć proces: wyłącz jednostkę i wybierz cykl (kontrola temperatury lub czasu)

5. Włączanie cyklu schładzania wstępnego.
Każdy cykl pracy może zostać poprzedzony schładzaniem wstępnym:
• Wciśnij i przytrzymaj przycisk cyklu schładzania przez 1 sekundę: Ikonka schładzania wstępnego zacznie 

migać.
• Cykl będzie trwał aż do osiągnięcia zadanej temperatury schładzania wstępnego (+1°C)
• Ikonka schładzania wstępnego podświetli się na stałe i usłyszysz sygnał dźwiękowy, który trwa 1 sekundę
• Wciśnij i przytrzymaj przycisk cyklu schładzania przez 1 sekundę lub uruchom inny cykl pracy, aby zatrzymać 

cykl schładzania wstępnego
Uwaga: Parametr r12 ustanawia roboczą temperaturę zadaną dla cyklu schładzania wstępnego

FUNKCJA SCHŁADZANIA I ZAMRAŻANIA SZOKOWEGO

Cykle schładzania i zamrażania szokowego posiadają dwie główne opcje robocze – kontrola temperatury 
lub czasu:
Jeśli operator wybierze opcję cyklu z kontrolą TEM-
PERATURY, będzie ona mierzona przez sondę „Pb2” 
i cykl zakończy się, gdy sonda temperatury wykry-
je ustawioną temperaturę zadaną zgodnie z war-
tością parametru +3°C w przypadku schładzania 
i -18°C w przypadku zamrażania. Po zakończeniu 
cyklu z kontrolą czasu, urządzenie automatycznie 
przejdzie w tryb przechowywania, w którym pro-
dukty żywnościowe przechowywane będą w ustaw-
ionej fabrycznie temperaturze: schładzanie +2°C; 
zamrażanie -20°C przez ustawiony fabrycznie czas 
60 minut. W trakcie trwania cyklu z kontrolą tem-
peratury, na wyświetlaczu zawsze będzie pokazy-
wana wartość temperatury mierzona przez sondę  
„Pb2”. Po uruchomieniu trybu przechowywania, na 
wyświetlaczu pokazywana będzie temperatura ko-
mory „Pb1”.

Uwaga: Użytkownik końcowy może zmienić ustaw-
ienia fabryczne dla temperatury mierzonej przez 
sondę :
Ponownie wciśnij i puść przycisk strzałka w górę 
lub strzałka w dół , aby zmienić wartość czasu: 
podczas wprowadzania zmian, wartość na wyświ-
etlaczu będzie migać. Nie wciskaj żadnego przy-
cisku przez 4 sekundy; wartość na wyświetlaczu 
przestanie migać.

Jeśli operator wybierze cykl z kontrolą CZASU, 
temperatura będzie mierzona przez sondę komory 
„Pb1” i wyświetlacz termostatu pokazywać będzie 
ustawiony fabrycznie czas trwania cyklu – 120 
minut dla schładzania i 240 minut dla zamrażania. 
Gdy temperatura w komorze osiągnie ustawioną 
fabrycznie wartość +3°C w przypadku schładzania 
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i -18°C w przypadku zamrażania, sprężarka za-
trzyma pracę. Cykl wyłączy się po upłynięciu ust-
awionego fabrycznie czasu trwania cyklu (wartość 
0 minut).
Po zakończeniu cyklu z kontrolą czasu, urządzenie 
automatycznie przejdzie w tryb przechowywan-
ia, w którym produkty żywnościowe przechowy-
wane będą w ustawionej fabrycznie temperaturze 
zgodnie z wartością parametru: schładzanie +2°C; 
zamrażanie -20°C przez ustawiony fabrycznie 
czas 60 minut. Podczas cyklu z kontrolą czasu 
na wyświetlaczu pokazywany będzie czas pozos-

tały do zakończenia cyklu. Po uruchomieniu trybu 
przechowywania, na wyświetlaczu pokazywana 
będzie temperatura komory „Pb1”.
Uwaga: Użytkownik końcowy może zmienić pozos-
tały czas w następujący sposób:
Wciśnij i puść przycisk strzałka w górę lub strzałka 
w dół, aby zmienić wartość czasu: podczas wprow-
adzania zmian wartość na wyświetlaczu będzie 
migać. Nie wciskaj żadnego przycisku przez 4 se-
kundy; wartość na wyświetlaczu przestanie migać.

DOSTĘPNE CYKLE ROBOCZE:

• CYKL DELIKATNEGO SCHŁADZANIA SZOKOWEGO
• CYKL MOCNEGO SCHŁADZANIA SZOKOWEGO
• CYKL DELIKATNEGO ZAMRAŻANIA SZOKOWEGO
• CYKL MOCNEGO ZAMRAŻANIA SZOKOWEGO

Uwaga: Wszystkie powyższe cykle mogą być aktywowane z opcją kontroli temperatury lub czasu

Aby wybrać „Cykl z kontrolą temperatury”, wciśnij i 
puść przycisk schładzania szokowego lub zamraża-
nia szokowego.  Ikonka sondy igłowej zacznie migać. 
(W przypadku cyklu zamrażania szokowego, zacznie 
migać również ikonka HARD)

Aby wybrać „Cykl z kontrolą czasu” wciśnij dwukrot-
nie przycisk schładzania szokowego lub zamrażania 
szokowego.  Ikonka czasuzacznie migać.
Aby zatrzymać cykl z kontrolą temperatury lub 
czasu: Wciśnij przycisk START/STOP         

CYKL DELIKATNEGO SCHŁADZANIA SZOKOWEGO

Aby uruchomić cykl delikatnego schładzania z kontrolą temperatury, postępuj zgodnie z poniższą instruk-
cją: 

Cykl delikatnego schładzania z kontrolą temperatury podzielony jest na dwa etapy:
• Etap delikatnego schładzania szokowego
• Przechowywanie

Cykl DELIKATNY wykorzystywany jest w przypad-
ku, gdy użytkownik końcowy chce przeprowadzić 
równomierny proces schładzania (temperatura w 
komorze nigdy nie osiągnie wartości poniżej zera); 
podczas pierwszego etapu temperatura zadana w 

komorze wynosić będzie 0.0°C (wartość parametru 
r7). Gdy sonda osiągnie temperaturę +3°C (wartość 
parametru r3) ETAP DELIKATNEGO SCHŁADZANIA 
SZOKOWEGO zakończy się
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1. Wciśnij i puść przycisk schładzania szokowego      
, aby wybrać cykl z kontrolą temperatury: ikonka 
schładzania i ikonka sondy igłowej zaczną migać.
2. Na wyświetlaczu podana będzie ustawio-
na fabrycznie wartość temperatury schładzania 
szokowego.
3. Wciśnij i puść przycisk START/STOP, aby 
rozpocząć cykl schładzania z kontrolą temper-
atury: ikonka schładzania szokowego oraz ikonka 

sondy igłowej  włączą się na stałe.
4. Po osiągnięciu przez sondę temperatury za-
danej, na wyświetlaczu pojawi się ikonka alarmu 
i usłyszysz sygnał dźwiękowy oznaczający koniec 
cyklu z kontrolą temperatury, jednostka przejdzie 
do cyklu przechowywania i podświetli się ikonka        
; ikonka sondy igłowej zgaśnie.

Uwaga: W trakcie cyklu przechowywania, na wyświetlaczu pokazywana będzie temperatura wewnątrz komory 
(Pb1).

CYKL MOCNEGO SCHŁADZANIA SZOKOWEGO

Aby uruchomić cykl mocnego schładzania z kontrolą temperatury, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją: 

Cykl mocnego schładzania z kontrolą temperatury podzielony jest na trzy etapy:
• Etap mocnego schładzania szokowego
• Etap delikatnego schładzania szokowego
• Przechowywanie

Cykl MOCNY wykorzystywany jest w przypadku, 
gdy użytkownik końcowy chce przeprowadzić szy-
bki proces schładzania (temperatura w komorze 
zawsze jest obniżana do wartości ujemnej); podc-
zas pierwszego etapu temperatura zadana w ko-

morze wynosić będzie -20°C (wartość parametru 
r9). Gdy sonda osiągnie temperaturę +10°C (war-
tość parametru r13) ETAP MOCNEGO SCHŁADZA-
NIA SZOKOWEGO zakończy się i uruchomiony zos-
tanie cykl DELIKATNEGO schładzania szokowego.

Uwaga: Jeśli etap DELIKATNY został już uruchomiony, ikonka HARD pozostanie włączona do momentu, aż 
temperatura mierzona przez sondę  osiągnie wartość +3°C (wartość parametru r3)

1. Wciśnij i puść przycisk schładzania szokowego         
, aby wybrać cykl z kontrolą temperatury: ikonka 
schładzania i ikonka sondy igłowej zaczną migać.
2. Wciśnij i puść przycisk cyklu MOCNEGO/DE-
LIKATNEGO: ikonka HARD zacznie migać.
3. Na wyświetlaczu pojawi się ustawiona fabrycznie 
wartość temperatury schładzania szokowego.
4. Wciśnij i puść przycisk START/STOP, aby 
rozpocząć cykl mocnego schładzania z kontrolą 

temperatury: ikonka schładzania szokoweg, ikonka 
sondy oraz ikonka HARD włączą się na stałe.
5. Po osiągnięciu przez sondę  temperatury za-
danej, na wyświetlaczu pojawi się ikonka alarmu 
i usłyszysz sygnał dźwiękowy oznaczający koniec 
cyklu z kontrolą temperatury, jednostka przejdzie 
do cyklu przechowywania i podświetli się ikonka             
; ikonka sondy igłowej oraz ikonka HARD zgasną.

Uwaga: W trakcie cyklu przechowywania, na wyświetlaczu pokazywana będzie temperatura wewnątrz komory 
(Pb1).
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CYKL DELIKATNEGO ZAMRAŻANIA SZOKOWEGO

Aby uruchomić cykl delikatnego zamrażania z kontrolą temperatury, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją: 

Cykl zamrażania delikatnego z kontrolą temperatury podzielony jest na trzy etapy:
• Etap delikatnego zamrażania szokowego
• Zamrażanie szokowe
• Przechowywanie

Cykl DELIKATNY wykorzystywany jest w przypad-
ku, gdy użytkownik końcowy chce przeprowadzić 
równomierny proces zamrażania (temperatura 
w komorze nigdy nie osiągnie wartości poniżej 
zera). Gdy sonda igłowa osiągnie temperaturę +3°C 

(wartość parametru r3) ETAP DELIKATNEGO ZAM-
RAŻANIA SZOKOWEGO zakończy się i rozpocznie 
się cykl zamrażania szokowego, trwający do mo-
mentu aż sonda igłowa osiągnie temperaturę 
-18°C (wartość parametru r4)

Wciśnij i puść przycisk zamrażania szokowego, 
aby wybrać cykl z kontrolą temperatury: ikonka 
schładzania, ikonka zamrażania, ikonka sondy ig-
łowejoraz ikonka HARD zaczną migać.
Na wyświetlaczu pojawi się ustawiona fabrycznie 
wartość temperatury zamrażania szokowego.
Wciśnij i puść przycisk cyklu MOCNEGO/DELIKAT-
NEGO: ikonka HARD zgaśnie.
Wciśnij i puść przycisk START/STOP, aby rozpocząć 
cykl zamrażania delikatnego z kontrolą temper-

atury: ikonka schładzania, ikonka zamrażania             
oraz ikonka sondy igłowej włączą się na stałe.
Po osiągnięciu przez sondę igłową temperatury 
zadanej, na wyświetlaczu pojawi się ikonka alarmu 
oraz rozlegnie się sygnał dźwiękowy oznaczają-
cy koniec cyklu z kontrolą temperatury, jednostka 
przejdzie do cyklu przechowywania i podświetli się 
ikonka; ikonka sondy igłowej zgaśnie.

Uwaga: W trakcie cyklu przechowywania, na wyświetlaczu pokazywana będzie temperatura wewnątrz komory 
(Pb1).

CYKL MOCNEGO ZAMRAŻANIA SZOKOWEGO

Aby uruchomić cykl mocnego zamrażania z kontrolą temperatury, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją: 

Cykl mocnego zamrażania z kontrolą temperatury podzielony jest na trzy etapy:
• Etap mocnego schładzania szokowego
• Zamrażanie szokowe
• Przechowywanie

Cykl MOCNY wykorzystywany jest w przypadku, 
gdy użytkownik końcowy chce przeprowadzić szy-
bki proces schładzania (temperatura w komorze 
wynosić będzie -20°C (wartość parametru r9)). 
Gdy sonda igłowa osiągnie temperaturę +3°C (war-
tość parametru r3) ETAP MOCNEGO ZAMRAŻANIA 

SZOKOWEGO zakończy się i rozpocznie się cykl 
zamrażania szokowego. Uwaga: Jeśli standardowy 
etap zamrażania szokowego został już uruchomi-
ony, ikonka HARD pozostanie włączona do momen-
tu, aż wartość temperatury mierzonej przez sondę 
igłową osiągnie -18°C (wartość parametru r4)
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1. Wciśnij i puść przycisk zamrażania szokowego         
, aby wybrać cykl z kontrolą temperatury: ikonka 
schładzania, ikonka zamrażania, ikonka sondy ig-
łowej oraz ikonka HARD zaczną migać.
2. Na wyświetlaczu pojawi się ustawiona fabrycznie 
wartość temperatury zamrażania szokowego.
3. Wciśnij i puść przycisk START/STOP, aby 
rozpocząć cykl mocnego zamrażania z kontrolą 
temperatury: ikonka schładzania, ikonka zamraża-

nia, ikonka sondy igłowej oraz ikonka HARD włączą 
się na stałe.
4. Po osiągnięciu przez sondę igłową temperatury 
zadanej, na wyświetlaczu pojawi się ikonka alarmu 
i usłyszysz sygnał dźwiękowy oznaczający koniec 
cyklu z kontrolą temperatury, jednostka przełączy 
się na cykl przechowywania i podświetli się ikonka         
; ikonka sondy igłowej oraz ikonka HARD zgasną.

Uwaga: W trakcie cyklu przechowywania, na wyświetlaczu pokazywana będzie temperatura wewnątrz komory 
(Pb1).

WYŚWIETLACZ

Wyświetlacz jest wyłączony, gdy w trybie czuwania urządzenie ma status „wyłączony”. 
Jeżeli urządzenie jest włączone, na wyświetlaczu pokazywana jest temperatura w komorze.

Schładzarka szokowa w trybie pracy działać będzie w następujący sposób:
• Jeśli uruchomiono proces schładzania lub zamrażania szokowego z kontrolą temperatury, na wyświetlaczu 

pokazywana będzie temperatura mierzona przez sondę igłową (Pb2).
• Jeśli uruchomiono proces schładzania lub zamrażania szokowego z kontrolą czasu, na wyświetlaczu poka-

zywany będzie czas, jaki pozostał do zakończenia cyklu.
• Jeśli uruchomiony został tryb przechowywania, na wyświetlaczu pokazywana będzie temperatura wewnątrz 

komory (Pb1).

Schładzarka szokowa jest odpowiednia do szybkiego obniżenia temperatury produktów spożywczych (patrz 
tabela z temperaturami odpowiednimi dla mrożenia produktów).
Nie umieszczaj w schładzarce produktów spożywczych prosto z pieca – odczekaj kilka minut przed um-
ieszczeniem ich w komorze i uruchomieniem cyklu.

Pamiętaj, że czas potrzebny do obniżenia temperatury produktu żywnościowego zależy od kilku czynników, tj.:
• Kształt, rodzaj i grubość pojemnika/opakowania, 
w jakim znajduje się produkt żywnościowy
• Przykrycie pojemnika z produktem pokrywką.
• Fizyczne właściwości produktu żywnościowego: 

gęstość, zawartość wody i tłuszczu.
• Temperatura produktu żywnościowego przed 
schładzaniem/zamrażaniem szokowym.

Ustaw czas trwania cyklu schładzania szokowego odpowiednio do rodzaju i/lub wagi produktu żywnościowego.

WYBÓR TRYBU CYKLU SZOKOWEGO (temperatura dodatnia lub ujemna)

Dostępne są następujące trybu cyklu schładzania szokowego:
• Z kontrolą czasu: Odpowiedni dla sytuacji, kiedy 
użytkownik końcowy zna dokładny czas schładza-
nia/zamrażania szokowego. Po zakończeniu cyk-

lu, urządzenie automatycznie przełączy się w tryb 
przechowywania.
• Z kontrolą temperatury: sonda igłowa musi zos-

36

PL



tać umieszczona w środku produktu żywnościowe-
go; ustaw docelową temperaturę produktu żywn-
ościowego po schłodzeniu/zamrożeniu szokowym. 
Kiedy sonda igłowa wykryje wcześnie ustawioną 

temperaturę, usłyszysz 1 sygnał dźwiękowy, po 
którym schładzarka przejdzie w tryb przechowy-
wania (patrz rozdział dotyczący sondy igłowej).

Cykl 
schładzania 
szokowego

Szybkość cyklu Typ produktu żywnościowego Obciążenie
Cykl we wnętrzu 
produktu żywno-
ściowego

TEMPERATU-
RA DODATNIA Pełna prędkość Produkty żywnościowe o stałej, gęstej 

strukturze i produkty dużych rozmiarów
Maks. 4 kg na 
tacę +3°C maks. 90 min.

TEMPERATU-
RA UJEMNA Pełna prędkość Produkty żywnościowe o stałej, gęstej 

strukturze i produkty dużych rozmiarów 3 kg Do -18°C (240 minut)

Obniżona 
prędkość

Produkty delikatne, warzywa, śmietany 
i kremy, desery przeznaczone do 
spożycia łyżeczką, produkty żywnościo-
we małych rozmiarów

POMIAR TEMPERATURY W ŚRODKU PRODUKTU ŻYWNOŚCIOWEGO

Jeśli gęstość produktu na to pozwala, zawsze korzystaj z sondy igłowej 
w celu sprawdzenia temperatury wewnątrz produktu. Zaleca się nie 
przerywać cyklu schładzania szokowego przed osiągnięciem temper-
atury +3 °C dla cyklu z docelową temperaturą dodatnią i -18°C dla cyk-
lu z docelową temperaturą ujemną.

7.  INSTRUKCJA OBSŁUGI
7.1. ŁADOWANIE BLACH ORAZ PRODUKTÓW W KOMORZE URZĄDZENIA
Produkty przeznaczone do przechowywania nie mogą leżeć jeden na drugim.
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Odstęp pomiędzy blachami / pojemnikami gn

Aby zapewnić optymalną cyrkulację zimnego powietrza w komorze szafy/ stołu wymagany jest minimalny 
odstęp pomiędzy blachami/pojemnikami GN, który wynosi 40 mm w świetle.

Ułożenie blach / pojemników gn w komorze szafy/stołu

Aby zapewnić optymalną i bezproblemową cyrkulację gorącego powietrza: 
• Wyrównaj względem wentylatora położenie blach / pojemników GN
• Rozmieść je równomiernie w komorze szafy/stołu

PRZECHOWYWANIE PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH PO ZAKOŃCZENIU CYKLU SCHŁADZANIA SZOKOWE-
GO

Produkty żywnościowe poddane schłodzeniu/
zamrożeniu szokowemu mogą być przechowy-
wane w zamrażarce i zachowują swoje właściwoś-
ci organoleptyczne do 5 dni po przeprowadzeniu 
cyklu schładzania szokowego. Bardzo ważnym 
jest zapewnienie tzw. „łańcucha chłodniczego”, 

utrzymywanie produktów żywnościowych w tem-
peraturze od 0°C do 4°C, w zależności od rodzaju 
produktu. Dzięki metodzie pakowania próżniowe-
go, czas przechowywania żywności może zostać 
wydłużony do 15 dni.
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PRZECHOWYWANIE PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH PO ZAKOŃCZENIU CYKLU ZAMRAŻANIA SZOKOWEGO

Po zamrożeniu szokowym produkty żywnościowe 
mogą być przechowywane w zamrażarce i zach-
owują swoje właściwości organoleptyczne przez 
kilka miesięcy po przeprowadzeniu cyklu zamraża-
nia szokowego.

Po przeprowadzeniu cyklu zamrażania szokowe-
go, produkty żywnościowe mogą być w bezpiec-
zny sposób przechowywane przez okres od 3 do 
18 miesięcy, w zależności od rodzaju produktu. 
Konieczne jest przechowywanie produktów żywn-
ościowych w temperaturze nie wyższej niż -20°C.

OSTRZEŻENIE
Przed przeprowadzeniem cyklu schładzania/zamrażania szokowego, nie pozos-
tawiaj przyrządzonego produktu żywnościowego w temperaturze pokojowej na 
dłuższy okres.
Nie dopuść do utraty wilgoci, istnieje bowiem ryzyko, że produkt żywnościowy straci 
swoje właściwości.

Po schłodzeniu/zamrożeniu szokowym produkty żywnościowe muszą zostać zabezpieczone folią spożywczą (a 
najlepiej zapakowane próżniowo) oraz oznaczone etykietą zawierającą następujące informacje:
• Zawartość
• Dzień przygotowania
• Data przydatności do spożycia

OSTRZEŻENIE
Rozmrożony produkt żywnościowy nie może zostać ponownie zamrożony

CZAS SCHŁADZANIA SZOKOWEGO

Rodzaj produktu 
żywnościowego Rodzaj tacy

Maksymal-
ne 
obciążenie

Maksymal-
ne 
obciążenie

Czas 
schładzania Cykl

PRZYSTAWKI I ZUPY

Sos beszamelo-
wy GN1/1 h 60 6 L 4 cm 70 minut TEMPERATURA DODATNIA

Rosół GN 1/1 h 110 7 L 6-7 cm 90 minut TEMPERATURA DODATNIA

Zapiekanka 
makaronowa GN 1/1 h 40 4 kg 3-4 cm 40 minut TEMPERATURA DODATNIA

Bulion warzywny GN1/1 h 100 5 L 5 cm 90 minut TEMPERATURA DODATNIA

Sos boloński GN1/1 h 60 5 kg 5 cm 90 minut TEMPERATURA DODATNIA

Zupa fasolowa GN1/1 h 60 5 kg 5 cm 90 minut TEMPERATURA DODATNIA

Zupa rybna GN1/1 h 60 4 kg 5 cm 90 minut TEMPERATURA DODATNIA
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Rodzaj produktu 
żywnościowego

Rodzaj 
tacy

Maksymal-
ne 
obciążenie

Maksymal-
ne 
obciążenie

Czas 
schładzania Cykl

MIĘSO I DRÓB

Pieczona 
wieprzowina

GN1/1 h 60 7 kg 10 cm 90 minut TEMPERATURA DODATNIA

Duszona 
wołowina

GN1/1 h 60 7 kg 15 cm 90 minut TEMPERATURA DODATNIA

Gotowana 
wołowina

GN1/1 h 60 6 kg 12-18 cm 90 minut TEMPERATURA DODATNIA

Pierś z kurczaka GN1/1 h 40 5 kg 4-5 cm 30 minut TEMPERATURA DODATNIA

Pieczeń wołowa GN1/1 h 40 4 kg 10-15 cm 80 minut TEMPERATURA DODATNIA

Rodzaj produktu 
żywnościowego Rodzaj tacy Maksymalne 

obciążenie
Maksymalne 
obciążenie

Czas 
schładzania Cykl

RYBY

Granik wielki 
pieczony w 
całości

GN1/1 h 40 3 kg 5-10 cm 90 minut TEMPERATURA DODATNIA

Krewetki/owoce 
morza

GN1/1 h 40 2 kg 3 cm 25 minut TEMPERATURA DODATNIA

Mule pakowane 
próżniowo

GN1/1 h 60 2 kg Maks. 3-4 cm 20 minut TEMPERATURA DODATNIA

Gotowana 
ośmiornica

GN1/1 h 60 5 kg - 60 minut TEMPERATURA DODATNIA

Duszona mątwa GN1/1 h 60 4 kg 4-5 cm 60 minut TEMPERATURA DODATNIA

Rodzaj produktu 
żywnościowego Rodzaj tacy Maksymalne 

obciążenie
Maksymalne 
obciążenie

Czas schładza-
nia Cykl

WARZYWA

Pokrojone 
marchewki

GN1/1 h 60 4 kg 40-50 cm 60 minut TEMPERATURA DODATNIA

Pokrojone 
grzyby

GN1/1 h 60 4 kg 40-50 cm 60 minut TEMPERATURA DODATNIA

Pokrojona 
cukinia

GN1/1 h 60 3 kg 40-50 cm 90 minut TEMPERATURA DODATNIA

Rodzaj produktu 
żywnościowego Rodzaj tacy Maksymalne 

obciążenie
Maksymalne 
obciążenie

Czas 
schładzania Cykl

WYPIEKI / DESERY

Pudding 
waniliowo-cze-
koladowy

GN1/1 h 60 6 L 4-5 cm 90 minut TEMPERATURA DODATNIA

40

PL



Rodzaj produktu 
żywnościowego Rodzaj tacy Maksymalne 

obciążenie
Maksymalne 
obciążenie

Czas 
schładzania Cykl

WYPIEKI / DESERY

Krem angielski GN1/1 h 60 3 L 4-5 cm 90 minut TEMPERATURA DODATNIA

Sos Custard GN1/1 h 60 3 L 4-5 cm 90 minut TEMPERATURA DODATNIA

Pieczony budyń 
(jedna porcja)

GN1/1 h 40 3 L 6 cm 60 minut TEMPERATURA DODATNIA

Parfait (mrożony 
krem)

GN1/1 h 40 3 kg 4-6 cm 50 minut TEMPERATURA DODATNIA

Tiramisù GN1/1 h 60 5 kg 4-5 cm 45 minut TEMPERATURA DODATNIA

8. GŁÓWNE PARAMETRY  

Aby wejść w listę parametrów postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:
1. Upewnij się, czy nie zostały uruchomione żadne 
procesy
2. Przytrzymaj przyciski strzałka w górę         i 
strzałka w dół przez 4 sekundy: na wyświetlaczu 
pojawi się komunikat „PA”.
3. Wciśnij i puść przycisk CYKLU SCHŁADZANIA        
: na wyświetlaczu pojawi się „0”
4. W ciągu 15 sekund wciśnij i puść przycisk strzał-
ka w górę lub strzałka w dół, aby ustawić „-19”.

5. Wciśnij i puść przycisk CYKLU SCHŁADZANIA        
lub przez 15 sekund nie wciskaj żadnego przycisku: 
na wyświetlaczu ponownie pojawi się komunikat 
„PA”.
6. Przytrzymaj przyciski strzałka w górę i strzałka 
w dół przez 4 sekundy: na wyświetlaczu pojawi się 
komunikat „SP”. 
 

Aby ustawić parametr, postępuj zgodnie z następującą instrukcją:
7. Wciśnij i puść przycisk strzałka w górę lub 
strzałka w dół , aby wybrać oznaczenie parametru.
8. Wciśnij i puść przycisk CYKLU SCHŁADZANIA         
: na wyświetlaczu pojawi się wartość parametru.
9. W ciągu 15 sekund wciśnij i puść przycisk strzał-
ka w górę lub strzałka w dół , aby zmienić ustawie-

nia parametru.
10. Wciśnij i puść przycisk CYKLU SCHŁADZANIA        
lub przez 15 sekund nie wciskaj żadnego przycisku: 
na wyświetlaczu ponownie pojawi się oznaczenie 
parametrów.

Aby wyjść z procesu, postępuj zgodnie z następującą instrukcją:
11. Przytrzymaj przyciski strzałka w górę i strzał-
ka w dół przez 4 sekundy lub nie wciskaj żadnego 
przycisku przez 60 sekund. Na wyświetlaczu po-

jawi się odpowiednia wartość, tak, jak zostało to 
opisane w rozdziale „Wyświetlacz” (str. 13).

Parametr Min. Jednostka Wartość Wejścia analogowe

P3 0 3 -------- 1 Włączenie sondy igłowej 1 = tak

P4 0 1 -------- 0 Włączenie sondy parownika: 1 = tak

r0 0,1 15 °C/°F 3 Różnica parametrów r7, r8, r9, r10, r11 i r12

r1 1 500 Min. 120 Czas trwania schładzania szokowego z kontrolą czasu
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Parametr Min. Jednostka Wartość Wejścia analogowe

r2 1 500 Min. 240 Czas trwania zamrażania szokowego z kontrolą czasu

r3 -99 99 °C/°F 3

Temperatura na koniec cyklu schładzania szokowego z 
kontrolą temperatury; również temperatura na koniec 
etapu delikatnego głębokiego mrożenia z kontrolą 
temperatury (temperatura zmierzona przez sondę igłową); 
patrz również parametr r5

r4 -99 99 °C/°F -18
Temperatura na koniec cyklu zamrażania szokowego z 
kontrolą temperatury (temperatura zmierzona przez sondę 
igłową); patrz również parametr r6

r5 1 500 Min. 240 Maksymalny czas trwania schładzania szokowego z 
kontrolą temperatury; patrz również parametr r3

r6 1 500 Min. 360 Maksymalny czas trwania głębokiego mrożenia szokowego 
z kontrolą temperatury; patrz również parametr r4

r7 -99 99 °C/°F 0

Temperatura zadana podczas schładzania szokowego; 
również temperatura zadana podczas etapu delikatnego 
zamrażania szokowego (temperatura komory); patrz 
również parametr r0.

r8 -99 99 °C/°F -40 Temperatura zadana podczas zamrażania szokowego 
(temperatura komory); patrz również parametr r0.

r9 -99 99 °C/°F -20
Temperatura zadana podczas MOCNEGO schładzania 
szokowego (temperatura komory); patrz również parametr 
r0.

r10 -99 99 °C/°F 2
Temperatura zadana po przeprowadzeniu cyklu schładza-
nia szokowego (temperatura komory); patrz również 
parametr r0.

r11 -99 99 °C/°F -20
Temperatura zadana w trybie przechowywania, po 
przeprowadzeniu cyklu zamrażania szokowego (tempera-
tura komory); patrz również parametr r0.

r12 -99 99 °C/°F 1 Temperatura zadana podczas schładzania wstępnego (tem-
peratura komory); patrz również parametr r0.

r13 -50 99 °C/°F 10
Temperatura końcowa po etapie MOCNEGO schładzania 
szokowego z kontrolą czasu (temperatura zmierzona przez 
sondę igłową).

r14 10 100 % 60

Czas trwania etapu MOCNEGO schładzania szokowego z 
kontrolą czasu (podanego jako procent wartości określonej 
parametrem r1); również czas trwania etapu DELIKATNE-
GO zamrażania szokowego z kontrolą czasu (podanego jako 
procent wartości określonej parametrem r2)

r15 -50 99 °C/°F 65

Temperatura, poniżej której rozpoczyna się odliczanie 
maksymalnej temperatury schładzania szokowego z 
kontrolą temperatury i maksymalnej temperatury 
zamrażania szokowego z kontrolą temperatury (tempera-
tura zmierzona przez sondę igłową)
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Parametr Min. Jednostka Wartość Wejścia analogowe

r16 0 2 -------- 1

Rodzaj cyklu pracy do wyboru
0 = schładzanie szokowe i przechowywanie
1 = schładzanie szokowe i przechowywanie lub zamrażanie 
szokowe i przechowywanie
2 = zamrażanie szokowe i przechowywanie

r19 0 1 -------- 1

Szybka zmiana wartości w trybie włączonym przed 
rozpoczęciem cyklu pracy:
0 = temperatura zadana podczas chłodzenia szokowego lub 
głębokiego mrożenia
1    = temperatura końcowa po schładzaniu szokowym lub 
głębokim mrożeniu

r20 0 1 -------- 1

Zapamiętanie szybkiej zmiany wartości w trybie włączonym 
przed rozpoczęciem cyklu pracy
0 = NIE (podczas uruchamiania kolejnego cyklu tego 
samego rodzaju ponownie zostaną zastosowane wartości 
określone przez parametry r7 i r3 lub te określone przez 
parametry r4 i r8)
1 = TAK (podczas uruchamiania kolejnego cyklu tego 
samego rodzaju wprowadzona zostanie szybka zmiana 
wartości przed uruchomieniem poprzedniego cyklu tego 
samego rodzaju)

r21 0 1 -------- 1

Sposób uruchomienia cyklu pracy – programator czasowy 
zamiast ustawiania czasu
0 = automatyczne (lub poprzez sprawdzenie, czy sonda 
igłowa została prawidłowo umieszczona w produkcie 
spożywczym)
1    = ręcznie (lub poprzez wciśnięcie i puszczenie przycisku 
SCHŁADZANIA SZOKOWEGO lub ZAMRAŻANIA SZOKOWE-
GO)

r22 0 1 -------- 0

Sposób uruchomienia schładzania wstępnego
0 = automatycznie (lub poprzez wciśnięcie przycisku 
SCHŁADZANIA SZOKOWEGO i przytrzymanie go przez 1 
sekundę)
1 = jednocześnie automatycznie (lub poprzez przejście z 
trybu czuwania na tryb włączenia, a następnie włączenie 
urządzenia) i ręcznie (lub poprzez wciśnięcie przycisku 
SCHŁADZANIA SZOKOWEGO i przytrzymanie go przez 1 
sekundę) 

r23 0 50 s 2
Czas trwania sygnału dźwiękowego oznajmiającego, że 
sonda igłowa została nieprawidłowo umieszczona w 
produkcie żywnościowym

A1 0 99 °C/°F 10

Minimalna temperatura w komorze; jeżeli zostanie 
osiągnięta niższa wartość temperatury, włączy się alarm 
przekroczenia temperatury minimalnej
(w zależności od temperatury zadanej, np. „r10 - A1” w 
trybie przechowywania po przeprowadzeniu schładzania 
szokowego i „r11 - A1” podczas przechowywania po 
przeprowadzeniu głębokiego mrożenia; (kod „AL”); patrz 
również parametr A11
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Parametr Min. Jednostka Wartość Wejścia analogowe

A2 0 1 -------- 1 Włączenie alarmu przekroczenia temperatury minimalnej 
(kod „AL”) / 1 = tak

A4 0 99 °C/°F 10

Maksymalna temperatura wewnątrz komory; jeżeli 
wartość ta zostanie przekroczona, włączy się alarm 
przekroczenia temperatury maksymalnej (w zależności od 
temperatury zadanej, np. „r10 + A4” w trybie przechowywa-
nia po przeprowadzeniu schładzania szokowego i „r11 + A4” 
w trybie przechowywania po przeprowadzeniu głębokiego 
mrożenia; (kod „AH”); patrz również parametr A11

A5 0 1 -------- 1 Włączenie alarmu przekroczenia temperatury maksymal-
nej (kod „AH”) / 1 = tak

A7 0 240 Min 15 Opóźnienie alarmu temperatury (kody „AL” i „AH”)

A8 0 240 Min 15
Opóźnienie alarmu przekroczenia temperatury maksymal-
nej (kod „AH”) powodujące zatrzymanie wentylatora 
parownika i uruchomienie trybu przechowywania

AA 0 240 S 12 Czas trwania sygnału dźwiękowego po zakończeniu cyklu 
schładzania szokowego i głębokiego mrożenia

A11 1 15 °C/°F 2 Różnica parametrów A1 i A4

C1 0 240 Min 3 Minimalny czas między dwoma następującymi po sobie 
uruchomieniami sprężarki

C2 0 240 Min 5 Minimalny czas między wyłączeniem i ponownym 
włączeniem sprężarki

d1 0 3 -------- 2

Typ rozmrażania:
0 = rozmrażanie elektryczne (podczas rozmrażania 
sprężarka zostanie wyłączona, uruchomiony zostanie tryb 
rozmrażania i wentylator parownika zostanie wyłączony)
1 = rozmrażanie gazowe (podczas rozmrażania sprężarka 
zostanie włączona, uruchomiony zostanie tryb rozmrażania 
i wentylator parownika zostanie wyłączony)
2 = rozmrażanie powietrzem (podczas rozmrażania 
sprężarka zostanie wyłączona, uruchomiony zostanie tryb 
rozmrażania i wentylator parownika zostanie włączony, 
niezależnie od stanu drzwi, tj. niezależnie od statusu 
mikroprzełącznika sygnału drzwi)
3 = rozmrażanie powietrzem przy otwartych drzwiach 
(podczas rozmrażania sprężarka zostanie wyłączona, 
uruchomiony zostanie tryb rozmrażania i wentylator 
parownika zostanie włączony, pod warunkiem, że drzwi 
urządzenia pozostaną otwarte, tj. pod warunkiem, że 
mikroprzełącznik drzwi jest aktywny, a parametr i0 
ustawiony został na wartość inną niż 0)

d2 -50 99 °C/°F 2 Temperatura końcowa po rozmrażaniu (temperatura 
parownika); patrz również parametr d3  

d3 0 99 Min 15

Temperatura parownika, po przekroczeniu której 
wentylator parownika wyłącza się podczas trybu 
przechowywania (tylko jeśli parametr F2 jest ustawiony na 
wartość 3); patrz również parametr F8 
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Parametr Min. Jednostka Wartość Wejścia analogowe

F1 -50 99 °C/°F -1
Evaporator temperature above which the evaporator fan is 
off during storage (only if parameter F2 is set at 3); also see 
parameter F8

F2 0 3 -------- 2

Stan wentylatora parownika w trybie przechowywania:
0 = wyłączony
1 = włączony
2 = tak samo jak sprężarka; patrz również parametr F9
3 = włączony; patrz również parametr F1

F15 0 240 s 15
Opóźnienie działania wentylatora parownika ze względu na 
zamknięcie drzwi tj. wyłączenie sygnału mikroprzełączni-
ka drzwi

9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 

Rutynowa konserwacja
Przed rozpoczęciem czyszczenia wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.
• Zewnętrzne i wewnętrze powierzchnie urządzenia czyść jak najczęściej.
• W celu zapobiegania rozwojowi i nagromadzaniu się bakterii, obszar składowania produktów żywnościowych 

powinien być czyszczony co najmniej raz dziennie.
• Przed czyszczeniem komory przeprowadź jej rozmrażanie poprzez pozostawienie otwartych drzwi i wyjęcie 

zatyczki spustu wody.
• Rozmrażanie schładzarki wykonywane jest w trybie ręcznym i może zostać przeprowadzone z otwartymi 

drzwiami urządzenia.
• Po zakończeniu przez urządzenie schładzania/zamrażania szokowego, wyjmij zatyczkę spustu wody, by odpro-

wadzić skropliny do zbiornika. Rura spustowa służy również do odprowadzania wszelkich płynów wyciekają-
cych z produktów żywnościowych.

• Pod koniec każdego rozmrażania sprawdź poziom wody i jeśli to konieczne, opróżnij zbiornik na skropliny 
(umieszczony pod jednostką).

• Wyczyść urządzenie wilgotną ściereczką. Nie dopuść do zamoczenia przełącznika, panelu sterowania, kabla 
zasilającego ani wtyczki.

• Nie czyść urządzenia ściernymi środkami czyszczącymi, produktami zawierającymi chlor, sodę kaustyczną, 
kwas solny, ocet lub substancjami wybielającymi na bazie chloru. Powyższe środki czyszczące mogą nie 
zostać całkowicie usunięte z powierzchni urządzenia. Czyść urządzenie jedynie roztworem wody z łagodnym 
mydłem.

• Uszczelki drzwi czyść wyłącznie wodą.
• Upewnij się, że woda wykorzystywana do czyszczenia urządzenia nie przedostanie się do jego elektrycznych 

części.
•  Nie czyść urządzenia pod bezpośrednim strumieniem wody.
•  Po wyczyszczeniu, wytrzyj urządzenie miękką ściereczką.
• Uważaj, aby woda wykorzystywana do czyszczenia urządzenia nie przedostała się przez otwór spustowy do 

zbiornika na skropliny.
• Zachowaj ostrożność podczas czyszczenia tylnej części urządzenia.
• Wszelkie naprawy, jeśli są konieczne, muszą zostać przeprowadzone przez serwisanta lub pracownika tech-

nicznego.
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• Jeśli urządzenie nie będzie eksploatowane przez dłuższy okres, odłącz je od źródła zasilania (po uprzednim 
jego wyłączeniu), a następnie opróżnij i dokładnie wyczyść komorę.

• Sonda igłowa schładzarki szokowej powinna być czyszczona co najmniej raz dziennie.
• Zaleca się przepłukanie sondy igłowej czystą wodą i roztworem ze środkiem dezynfekującym.

Specjalne zabiegi konserwacyjne
Instrukcje zawarte w niniejszym akapicie przeznaczone są dla wykwalifikowanych pracowników tech-
nicznych
• Okresowo czyść skraplacz przy pomocy odpow-
iednich narzędzi (odkurzacz lub miękkie szczotec-
zki). W ten sposób wydłużysz okres eksploatacji 
urządzenia.

• Upewnij się, czy połączenia elektryczne nie są 
poluzowane.
• Upewnij się, czy termostat i czujnik działają po-
prawnie.

10. WYSZUKIWANIE I USUWANIE USTEREK
 

Usterka Potencjalny problem Rozwiązywanie

Urządzenie nie 
uruchamia się.

Jednostka nie jest włączona. Sprawdź, czy urządzenie jest poprawnie podłączone do 
źródła zasilania i czy zostało włączone.

Wtyczka i/lub kabel są uszkodzo-
ne.

Skonsultuj się z przedstawicielem lub wykwalifikowa-
nym pracownikiem technicznym.

Bezpiecznik termiczny we wtyczce 
jest przegrzany Wymień bezpiecznik (wtyczka typu brytyjskiego)

Zasilanie Sprawdź zasilanie

Urządzenie 
uruchamia się, ale 
temperatura jest
zbyt wysoka/zbyt 
niska

Zbyt duża ilość lodu w parowniku. Przeprowadź rozmrażanie urządzenia.

Skraplacz zablokowany pyłem. Skonsultuj się z serwisantem lub wykwalifikowanym 
pracownikiem technicznym.

Drzwi nie zamykają się poprawnie Sprawdź, czy drzwi zamykają się poprawnie i czy 
uszczelki nie są uszkodzone.

Urządzenie ustawione jest zbyt 
blisko źródła ciepła lub zabloko-
wany jest dostęp powietrza do 
skraplacza.

Przestaw urządzenie w bardziej odpowiednie miejsce.

Temperatura otoczenia jest zbyt 
wysoka.

Zapewnij większą wentylację pomieszczenia lub 
przestaw urządzenie w chłodniejsze miejsce.

W urządzeniu przechowywane są 
nieodpowiednie produkty 
żywnościowe.

Wyjmij z urządzenia zbyt gorące produkty żywnościowe 
lub elementy blokujące pracę wentylatora.

Zbyt dużo produktów żywnościo-
wych w urządzeniu. Zmniejsz ilość produktów żywnościowych w urządzeniu.

Urządzenie 
pracuje bardzo 
głośno.

Poluzowana nakrętka lub śruba. Sprawdź nakrętki i śruby i dokręć je.

Urządzenie nie zostało zamonto-
wane w miejscu odpowiednio 
stabilnym i wypoziomowanym.

Sprawdź miejsce, w którym urządzenie zostało 
zamontowane i jeśli to konieczne, przenieś je.

46

PL



Usterka Potencjalny problem Rozwiązywanie

Z urządzenia 
wypływa woda.

Urządzenie nie zostało prawidłowo 
wypoziomowane.

Wyreguluj śruby nóżek, aby prawidłowo wypoziomować 
urządzenie (jeśli jest to możliwe).

Zablokowane przyłącze spustowe 
urządzenia. Wyczyść przyłącze spustowe urządzenia.

Zablokowany przepływ wody do 
przyłącza spustowego. Wyczyść dno urządzenia (jeśli woda zebrała się na dnie).

Uszkodzony zbiornik na skropliny. Skonsultuj się z serwisantem lub wykwalifikowanym 
pracownikiem technicznym.

W zbiorniku na skropliny jest za 
dużo wody. Opróżnij zbiornik na skropliny (jeśli jest wypełniony).

Alarm: Time

Alarm oznaczający, że cykl 
schładzania szokowego lub 
głębokiego mrożenia z kontrolą 
czasu nie został zakończony w 
wyznaczonym maksymalnym 
czasie.

Sprawdź wartość parametrów r5, r6 i AA (urządzenie 
zapamięta alarm).

Alarm: AL Alarm przekroczenia temperatury 
minimalnej.

Sprawdź temperaturę w komorze.
Sprawdź wartość parametrów A1 i A2.
(urządzenie będzie kontynuowało pracę).

Alarm: AH Alarm przekroczenia temperatury 
maksymalnej.

Sprawdź temperaturę w komorze.
Sprawdź wartość parametrów A4 i A5 (urządzenie 
zapamięta alarm).

Alarm: id Alarm otwartych drzwi. Sprawdź drzwi.

Błąd: Pr1 Błąd sondy komory

Rozwiązania:
– sprawdź wartość parametru P0
– sprawdź, czy sonda nie jest uszkodzona
– sprawdź połączenie między sondą a urządzeniem
– sprawdź temperaturę w komorze
Główne konsekwencje:
– jeśli błąd wystąpi w trybie czuwania, nie będzie 
możliwe wybranie i uruchomienie żadnego cyklu pracy
– jeśli błąd wystąpi podczas schładzania szokowego/
głębokiego mrożenia, cykl zostanie przerwany
– jeśli błąd wystąpi podczas przechowywania, dalsza 
praca sprężarki zależeć będzie od parametrów C4 i C5 
lub C9
– nie będzie możliwe uruchomienie rozmrażania
– nie uruchomi się ogrzewanie drzwi (izolacja)
– nie uruchomi się alarm przekroczenia temperatury 
minimalnej (kod „AL”)
– nie uruchomi się alarm przekroczenia temperatury 
maksymalnej (kod „AH”)
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Usterka Potencjalny problem Rozwiązywanie

Błąd: Pr2 Błąd sondy igłowej

Rozwiązania:
– postępuj z sondą igłową tak samo jak w przypadku 
błędu sondy komory (kod „Pr1”).
Główne konsekwencje:
– jeśli błąd wystąpi w trybie czuwania, cykle z kontrolą 
temperatury uruchomione zostaną w trybie kontroli 
czasu
– jeśli błąd wystąpi podczas schładzania szokowego z 
kontrolą temperatury, będzie ono trwało przez czas 
określony przez parametr r1
– jeśli błąd wystąpi podczas głębokiego mrożenia z 
kontrolą temperatury, będzie ono trwało przez czas 
określony przez parametr r2
– jeśli błąd wystąpi podczas nagrzewania sondy igłowej, 
proces ten zostanie zatrzymany.

11. TECHNICAL DATA

Model 236123

Wymiary [mm] 760x725x(H)850

Wymiary komory [mm] 640x400x(H)360

Ilość/ wymiary półek [mm]
5x GN 1/1 (530x325)
lub 600x400

Poj. Netto [kg] 15

Moc [W] 749

Napięcie/ Częstotliwość 230V ~50 Hz

Czynnik chłodzący/ ilość [g] R290/ 150

GWP -

Klasa klimatyczna 5

CO2 equivalent [kg] -

Zakres temp. [°C] +10°C / -40°C

Waga Brutto/Netto [kg] 86 / 76
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12. THERMOSTAT CONNECTION 

13. GWARANCJA

Każda wada bądź usterka powodująca niewłaści-
we funkcjonowanie urządzenia, która ujawni się 
w ciągu jednego roku od daty zakupu, zostanie 
bezpłatnie usunięta lub urządzenie zostanie wy-
mienione na nowe, o ile było użytkowane i kon-
serwowane zgodnie z instrukcją obsługi i nie było 
wykorzystywane w niewłaściwy sposób lub niez-
godnie z przeznaczeniem. Postanowienie to w 
żadnej mierze nie narusza innych praw użytkown-

ika wynikających z przepisów prawa. W przypad-
ku zgłoszenia urządzenia do naprawy lub wymi-
any w ramach gwarancji należy podać miejsce i 
datę zakupu urządzenia i dołączyć dowód zakupu 
(np. paragon). Zgodnie z naszą polityką ciągłego 
doskonalenia wyrobów zastrzegamy sobie prawo 
do wprowadzania bez uprzedzenia zmian w wy-
robie, opakowaniu oraz danych technicznych po-
dawanych w dokumentacji.
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14. WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Nie wyrzucaj zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami
Nie demontuj zużytych urządzeń zawierających niebezpieczne składniki na własną rękę!
Grożą Ci za to kary grzywny!

Po zakończeniu eksploatacji produktu nie wolno gromadzić 
razem z odpadami komunalnymi, tylko należy odstawić do 
punktu odbioru odpadów elektrycznych i elektronicznych. 
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za przekazanie 
wycofanego z użytkowania urządzenia do punktu gosp-
odarowania odpadami. Nieprzestrzeganie tej zasady może 
być karane zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami 
dotyczącymi gospodarowania odpadami. Jeśli urządzenie 

wycofane z użytkowania jest poprawnie odebrane jako 
osobny odpad, może zostać przetworzone i zutylizowane w 
sposób przyjazny dla środowiska, co zmniejsza negatywny 
wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Aby uzyskać więcej 
informacji dotyczących dostępnych usług w zakresie od-
bioru odpadów, należy skontaktować się z lokalną firmą 
odbierającą odpady. 

Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać do zwy-
kłych pojemników na odpady.

Zużyte urządzenia elektryczne i elek-
tronicznie mogą zawierać niebezpieczne składniki 
np. rtęć, ołów, kadm lub freon. Jeśli tego typu sub-
stancje przedostaną się w sposób niekontrolowany do 
środowiska, spowodują skażenie wody i gleby, a także 
wpłyną niekorzystnie na zdrowie ludzi i zwierząt.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem zapo-
biega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla 
środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.
Jednocześnie oszczędzamy naturalne zasoby naszej 
Ziemi wykorzystując powtórnie surowce uzyskane z 
przetwarzania sprzętu.
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Hendi B.V.
Steenoven 21
3911 TX Rhenen, The Netherlands
Tel: +31 (0)317 681 040
Email: info@hendi.eu

Hendi Polska Sp. z o.o.
ul. Magazynowa 5
62-023 Gądki, Poland
Tel: +48 61 6587000
Email: info@hendi.pl

Hendi Food Service Equipment GmbH
Gewerbegebiet Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
Tel: +43 (0) 6274 200 10 0
Email: office.austria@hendi.eu

Hendi UK Ltd.
Central Barn, Hornby Road
Lancaster, LA2 9JX, United Kingdom
Tel: +44 (0)333 0143200
Email: sales@hendi.co.uk

Hendi Food Service Equipment Romania Srl
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Brașov, 500164, Romania
Tel: +40 268 320330
Email: office@hendi.ro

PKS Hendi Hellas SA
1-3, Thessalonikis Str.
183 46 Moshato, Athens, Greece
Tel: +30 210 4839700
Fax: +30 210 4839710

Hendi HK Ltd.
1208, 12/F Exchange Tower
33 Wang Chiu Road, Kowloon Bay, Hong Kong
Tel: +852 2154 2618
Email: info-hk@hendi.eu

Find Hendi on internet:
www.hendi.eu
www.facebook.com/HendiFoodServiceEquipment
www.linkedin.com/company/hendi-food-service-equip-
ment-b.v.
www.youtube.com/HendiEquipment
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