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Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie 

zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. 

Informacje ogólne 

• Przed podłączeniem szafy sprawdź, czy podczas transportu nie doszło do uszkodzenia kabla i 

wtyczki. 

• Urządzenie należy do klasy klimatycznej 3 (wskazanej na tabliczce znamionowej). 

• Dopuszczalna temperatura w pomieszczeniu, w którym mieści się urządzenie musi mieścić 

się w zakresie od +16 ° C do + 32 ° C. 

• Nigdy nie odłączaj szafy od zasilania, ciągnąc za kabel zasilający. Należy pociągnąć za 

wtyczkę. 

• Sprawdź wnętrze lodówki i sprawdź, czy osłona lampy lub wentylatora nie spadła lub nie 

została uszkodzona. Jeśli tak, natychmiast odłącz lodówkę i umieść je na miejscu lub 

skontaktuj się z działem technicznym. 

• Nie dotykaj obudowy mokrymi lub wilgotnymi rękami. 

• Nigdy nie zostawiaj urządzenia wystawionego na deszcz, słońce itp. 

• Nie przewiduje się, aby urządzenie to było używane przez ludzi (w tym dzieci), których 

zdolności fizyczne, zmysłowe lub umysłowe są ograniczone, lub przez osoby z brakiem 

doświadczenia lub wiedzy, z wyjątkiem sytuacji, w których będą w stanie odnieść korzyści, 

za pośrednictwem osoby odpowiedzialnej za jej bezpieczeństwo , monitorowania lub 

wcześniejszych instrukcji dotyczących korzystania z urządzenia. 

• Dzieci muszą być nadzorowane, aby upewnić się, że nie używają urządzenia jako zabawki 

• Drzwi do urządzenia powinny być zamknięte lub szafka powinna być przechowywana z dala, 

aby uniemożliwić dostęp do niej. Płyn chłodzący powinien zostać odzyskany przez 

wyspecjalizowanego technika, a nie uwolniony do atmosfery, a kabel zasilający musi zostać 

odcięty po odłączeniu go od punktu zasilania. 

• Nigdy nie próbuj naprawiać obudowy samemu. 

Informacje dotyczące środowiska 

Niniejsze urządzenie jest oznakowane zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96 / CE dotyczącą 

zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 

WEEA). Wytyczne określają ramy zwrotu i recyklingu zużytych urządzeń zgodnie z 

obowiązującymi w całej UE. Urządzenie nie może być traktowane jako zwykły odpad domowy. 

Usuń je w sposób przyjazny dla środowiska odzyskaj cenne surowce. Nie wyrzucaj materiałów 

opakowaniowych ze sprzętu do zwykłych śmieci, tylko sortuj różne materiały (np. polistyren, 

karton, torby plastikowe itp.) zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Rozpakowywanie i Instalacja 

• Zdejmij plastikowe opakowanie i usuń zabezpieczenia. 

• Uważaj, aby opakowanie nie było dostępne dla dzieci. Jeśli to możliwe,  umieść opakowanie w 

miejscu, w którym może zostać poddane recyklingowi. 

• Sprawdź, czy obudowa nie została uszkodzona podczas transportu. 
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• Aby umożliwić naturalną cyrkulację powietrza, należy pozostawić wystarczającą przestrzeń 

między tyłem szafy a ścianą, nałożyć na górną część tylnej strony dwóch dostarczonych 

uchwytów. 

W stosownych przypadkach: 

- Umieść dwie blokady pod przednią częścią obudowy, wkręcając we dwa otwory. 

- Zamontuj nóżki 

- Umieść uchwyt (znajduje się wewnątrz szafki) w drzwiach szafy, dokreć śrubami. 

• Przeciągnij kabel elektryczny przez otwór w tylnej kratce. 

• Limit masy dla każdej półki powinien wynosić 40 kg / m2 

Ustawianie 

• Ustaw prawidłowo szafkę za pomocą nóżek poziomujących lub regulowanych nóżek. 

• Szafka powinna być umieszczona w suchym miejscu, na poziomej powierzchni, która może 

utrzymać jej ciężar po pełnym załadowaniu. 

• Koła umożliwiają przemieszczanie szafy, ułatwiając czyszczenie i obsługę (niektóre modele). 

• Unikaj przesuwania szafy, gdy jest w pełni załadowana. 

• Obudowa powinna być umieszczona z dala od źródeł ciepła i promieni słonecznych, aby 

zmniejszyć zużycie energii. Nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych. 

Podłączanie  

• Przed podłączeniem szafki sprawdź, czy napięcie wskazane na urządzeniu odpowiada napięciu 

w gniazdku. Ważne jest, aby podłączyć szafkę do uziemionego punktu zasilania. Upewnij się, że 

kabel nie jest zwinięty. Jeśli kabel nie jest wystarczająco długi, powinien go wymienić 

specjalista. Nie używaj przedłużacza ani kabla adaptera. 

• Szafka musi być umieszczona w taki sposób, aby wtyczka była widoczna i łatwo dostępna. 

Próbne uruchomienie 

• Jeśli szafa została przetransportowana poziomo, należy ją pozostawić na co najmniej godzinę 

przed podłączeniem. 

• Umieść szafkę na miejscu, pozostawiając od 3 do 5 cm odstępu między szafką a innymi 

meblami lub ścianą, aby zapewnić naturalny przepływ powietrza, Szafa powinna być 

umieszczona w miejscu, w którym temperatura otoczenia wynosi od +16 ° C do +32 ° C. 

• Podłącz do punktu zasilania, naciśnij przycisk ON / OFF i pozostaw na 2 do 3 godzin, aby 

upewnić się, że działa normalnie. 

• Maksymalna higrometria 75%  

Uwaga: Przed podłączeniem szafka musi być czyszczona detergentem do mycia naczyń; nie 

używaj żrących produktów ani mydła. Następnie dokładnie osusz. Aby wykonać tę operację, 

należy wyłączyć urządzenie, wyjmując wtyczkę z gniazdka. 

Panel sterowania 

Działanie szafy jest całkowicie kontrolowane przez termostat, służy do wyboru temperatury 

wewnątrz szafy i sterowania pracą lampy. 
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• Podłącz chłodziarkę do prądu. 

• Jeśli informacje na wyświetlaczu wskazują „OFF”, naciśnij przełącznik ON / OFF przez 3 

sekundy. 

• Odczekaj około 3 minut, zanim sprężarka uruchomi się po podłączeniu szafy. 

• Aby odłączyć, naciśnij główny wyłącznik ON / OFF (na wyświetlaczu pojawi się „OFF”) lub po 

prostu odłącz szafę. 

• Odczekaj 10 minut przed ponownym podłączeniem szafki. 

• Po osiągnięciu prawidłowej temperatury wenątrz komory, umieść starannie zapakowane 

produkty w szafie.  

• Cyfrowy termostat umożliwia regulację temperatury od + 1 ° C do + 10 ° C w modelach 

chłodzących i - 10 ° C do - 22 ° C w modelach mrożących 

• Termostat jest fabrycznie zablokowany, umożliwia jedynie regulację żądanej temperatury 

(nastawy). 

• Aby zaprogramować żądaną temperaturę, naciśnij przycisk ON / OFF + ▲ lub ▼. 

• Aby ponownie zablokować klawiaturę, postępuj zgodnie z powyższym opisem i wybierz 

„TAK” w funkcji „LOC”. 

Wyświetlacz wskaże temperaturę szafy. 

N.B .: Różnica została regulowana w zakładzie na 3ºC. 

• Jeśli komora została zapełniona w całości może jest, że po 2 godzinach uruchomi się alarm, 

jeśli chłodziarka nie osiągnęła jeszcze zaprogramowanej temperatury. Naciśnij dowolny 

przycisk, aby wyłączyć alarm i poczekaj 12 godzin na ustabilizowanie temperatury. Jeśli 

zaprogramowana temperatura nie została osiągnięta w tym czasie, skontaktuj się z naszym 

działem technicznym. 

 

Rozmrażanie 

W zalezności od modelu rozmrażanie może być automatyczne bądź ręczne. 

Rozmrażanie ręczne  

• Odłącz szafkę. 

• Zdejmij korek wylotowy; umieść pojemnik pod spodem i poczekaj, aż lód się roztopi. (NIE 

UŻYWAJ GORĄCEJ WODY) 

Odmrażanie automatyczne 

Naciśnij dłużej niż 3s przycisk odszraniania, spowoduje to włączenie/wyłączenie ręcznego trybu 
odszraniania. (odszranianie rozpoczyna się tylko w przypadku prawidłowych warunków 
temperatury).  
Odszranianie jest wykonywane automatycznie, a woda spływa do tacy ociekowej. Woda w tacy na 

skropliny jest odparowywana automatycznie. W przypadku wilgoci w tacy na skropliny znajduje się 

duża ilość wody, więc należy wyrzucać ścieki raz dziennie. 

Komunikaty 

Opis wiadomości 

E0 - Wadliwy czujnik otoczenia 

E1 - Wadliwy czujnik odszraniania 
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LO - Alarm niskiej temperatury 

HI - Alarm wysokiej temperatury 

DF - Odszranianie 

OFF - Standby 

Konserwacja 

Utrzymuj urządzenie w czystości i unikaj gromadzenia się kurzu lub innych materiałów w 

kratkach wentylacyjnych. Czynności konserwacyjne muszą być wykonywane przez 

wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia. 

Wymiana świateł (modele ze szklanymi drzwiami) 

Pasek ledowy. Moc oświetlenia wynosi 17 W / m. Moc 12 V DC. 

Operacje wymiany powinny być wykonywane przez wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć 

zagrożenia. 

Problemy techniczne 

1. Urządzenie nie działa. 

• Sprawdź, czy nie nastąpiła przerwa w zasilaniu. 

• Sprawdź, czy wtyczka jest zasilana. 

2. Urządzenie działa, ale temperatura jest za wysoka. 

• Sprawdź programowanie termostatu. 

• Sprawdź, czy wentylatory działają. 

• Sprawdź, czy w parowniku nie gromadzi się lód. 

• Sprawdź, czy drzwi są prawidłowo zamknięte. 

3. Na dnie lodówki pojawia się woda. 

• Sprawdź, czy otwór opróżniający nie jest zablokowany lub czy rura opróżniająca nie jest 

skierowana w stronę zbiornika parowania. 

• Sprawdź, czy szafka jest dobrze wypoziomowana. 

4. Kabel jest uszkodzony. 

• Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ulega uszkodzeniu, musi być 

zastąpiony przez producentalub osoby wykwalifikowane w celu uniknięcia zagrożenia. 

5. Alarm wysokiej temperatury (HI) 

• Sprawdź, czy w parowniku nie gromadzi się lód. 

• Sprawdź, czy wentylatory działają. 

• Sprawdź, czy drzwi były otwarte przez dłuższy czas. 

6. Alarm niskiej temperatury (LO) 

• Sprawdź programowanie termostatu 

7. Oświetlenie nie działa 

• Sprawdź przełącznik lampy w termostacie, włącz go i wyłącz. 

Jeśli po wykonaniu tych kontroli problem dalej występuje, skontaktuj się z naszym działem 

technicznym. Podczas rozmowy należy podac: charakter awarii, liczbę i typ urządzenia 

oraz datę zakupu (certyfikat gwarancji). 
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Liczbę i rodzaj urządzenia można znaleźć na umieszczonej na urządzeniu tabliczce znamionowej 

w prawej części. 

Ogólne warunki gwarancji 

Niniejszy dokument reguluje zasady gwarancji udzielanej przez spółkę Resto Quality sp. z o.o. 

na sprzedawane Towary i stanowi załącznik do Ramowych Warunków Handlowych, określone 

poniżej zasady ochrony gwarancyjnej obowiązują zawsze gdy Resto Quality sp. z o.o. udziela 

gwarancji na sprzedawany towar.   

1. Gwarancja udzielana jest na okres 12 miesięcy od daty zakupu Towarów.  

2. Ochrona gwarancyjna udzielana jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. W okresie trwania gwarancji Spółka zobowiązuje się do bezpłatnego podjęcia koniecznych 

działań celem przywrócenia Urządzeń do prawidłowego funkcjonowania – do stanu w 

którym możliwe będzie normalne i zgodne z przeznaczeniem korzystanie z urządzeń - jeżeli 

wada występowała lub była następstwem wad tkwiących w Urządzeniach (Urządzeniu) w 

chwili jego sprzedaży (wady produkcyjne, wady technologiczne) i nie została spowodowana 

przez Klienta lub osoby trzecie lub nie wynikły inne przyczyny skutkujących utratą gwarancji.   

4. Celem wypełnienia powyższych obowiązków Spółka zobowiązuje się do – w zależności od 

konieczności : 

a. przeprowadzenie nieodpłatnej diagnozy usterki 

b. przeprowadzenia nieodpłatnej naprawy Urządzenia 

c. przeprowadzenia nieodpłatnej wymiany części Urządzenia na nowe 

o konieczności przeprowadzenia napraw lub wymiany poszczególnych części oraz 

zakresie naprawy (wymiany) każdorazowo decydować będzie Spółka w oparciu o 

wskazania uprawnionego serwisanta.  

5. Spółka wykonuje powyższe działania zgodnie z wytycznymi producenta z wykorzystaniem 

odpowiednich części zamiennych.  

6. Spółka może zlecić przeprowadzenie działań osobom trzecim. 

7. Zakresem usług serwisowych (gwarancji) nie są objęte : 

a. uszkodzenia mechaniczne,  

b. uszkodzenia wynikłe z działania siły wyższej (pożar, powódź, zalanie wodą, zmiany 

napięcia etc.)  

c. czynności związane z konserwacją i normalnym użytkowaniem Urządzenia (czyszczenie, 

odkamienianie, smarowanie, wymiana elementów eksploatacyjnych i podlegających 

normalnemu zużyciu – lampy, żarówki, bezpieczniki, baterie, uszczelki, paski klinowe, 

łańcuchy napędowe etc.)  

d. uszkodzenia wynikające z oddziaływania siły fizycznej ponad siłę konieczną dla 

normalnego korzystania z Urządzeń,  

e. uszkodzenia powstałe z winy Klienta lub osób trzecich,  

f. uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego korzystania, wykorzystywania, użytkowania, 

eksploatacji Urządzeń  
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g. uszkodzenia będące skutkiem zaniedbań w wypełnianiu obowiązków spoczywających na 

użytkowniku Urządzeń.   

h. uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego podłączenia urządzenia lub braku 

wykorzystywania wymaganych akcesoriów (np. zmiękczacz do wody, filtry, etc.) 

i. jak również usterki będące następstwem powyższych zdarzeń 

8. Przypominamy o obowiązku sprawdzenia towaru dostarczanego do Państwa w obecności 

kuriera (dostawcy, przewoźnika) oraz w przypadku stwierdzenia uszkodzeń o obowiązku 

sporządzenia protokołu zgłoszenia szkody. Brak sprawdzenia przesyłki oraz prawidłowego 

zgłoszenia reklamacji do przewoźnika skutkuje utratą późniejszej możliwości do zgłoszenia 

roszczeń z tego tytułu.  

9. W zakresie nie objętym gwarancją Spółka świadczy obsługę serwisową – za dodatkową 

opłatą. 

10. Klient może zlecić Spółce przeprowadzenie prac (działań) dodatkowych, Strony ustalają, iż 

Spółka może takie działania proponować, jednak ich przeprowadzenie zawsze będzie 

wymagało zgody Klienta. Zasady wynagrodzenia za prace dodatkowe Strony ustalać będą w 

toku wzajemnych relacji.  

11. Każdorazowo Klient zobowiązuje się do udostępnienia Urządzeń w uzgodnionym terminie i 

miejscu w taki sposób by możliwe było przeprowadzenie wymaganych prac serwisowych w 

sposób niezakłócony. Ewentualny brak udostępnienia Urządzeń traktowany będzie na równi 

z nieuzasadnioną interwencją serwisową.  

12. W przypadku nieuzasadnionej interwencji uprawnionych serwisantów, Klient zobowiązany 

będzie do pokrycia kosztów takiej interwencji – w szczególności kosztów dojazdu oraz 

wynagrodzenia dla serwisantów.  

13. Spółka podkreśla, a Klient jednoznacznie przyjmuje iż następujące działania skutkować będą 

utratą ochrony gwarancyjnej: 

a.  dokonanie jakichkolwiek zmian, modyfikacji, przeróbek, napraw czy szeroko rozumianej 

ingerencji w  Urządzenia przez osoby inne niż wskazane przez Spółkę 

b. naruszenie plomb lub znaków fabrycznych 

c. stwierdzenie uszkodzeń urządzenia innych niż wynikające z normalnego użytkowania 

(uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, elektrycznych, wywołanych 

ogniem, wilgocią etc.) 

d. nieprawidłowe podłączenie urządzenia, jak również brak wykorzystywania wymaganych 

akcesoriów (np. zmiękczacz do wody, filtry, etc.)  

14. Zgłoszenie usterki odbywać będzie się - poprzez przesłanie przez Klienta zgłoszenia awarii na 

adres e-mail: serwis@restoquality.pl 

15. Towary co do których zgłaszane są roszczenia z tytułu gwarancji: 

a. o masie do 30 kg należy dostarczyć pod wskazany przez Spółkę adres uprawnionego 

serwisu 

b. o masie powyżej 30 kg – w zależności od wskazań Spółki należy dostarczyć pod wskazany 

przez Spółkę adres uprawnionego serwisu lub naprawiony zostanie przez wskazanych 

serwisantów w miejscu jego instalacji (znajdowania się).  

mailto:serwis@restoquality.pl
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c. przypominamy, iż na Kliencie dokonującym przesłania Urządzenia pod wskazany adres 

spoczywa obowiązek należytego zapakowania reklamowanego Urządzenia na czas jego 

transportu (w szczególności poprzez takie zapakowanie które zabezpieczy Urządzenie 

przed uszkodzeniem oraz umożliwi jego bezpieczny transport i wykonywanie czynności 

załadunkowych).  

d. spółka może – w zależności od ustaleń Stron oraz w ramach gestu handlowego – 

świadczyć pomoc w organizacji transportu Urządzenia.  

e. obowiązkiem Klienta jest terminowy odbiór Urządzenia zwrotnie przesyłanego po 

przeprowadzeniu prac serwisowych w szczególności odbiór przesyłki w czasie i miejscu 

uzgodnionym. Ewentualny brak odbioru Urządzenia wedle pierwotnych ustaleń 

skutkować będzie obciążeniem Klienta wynikłymi z tego kosztami (m.in. kosztami 

ponownego przesłania / transportu Urządzenia).  

16. Strony ustalają następujące terminy reakcji Spółki na ewentualne zgłoszenia dot. usterek 

Urządzeń: 

a. zwrotny kontakt telefoniczny – do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia  

b. wizyta uprawnionego serwisanta – do 14 dni od daty zgłoszenia 

c. wykonanie naprawy zależne jest od otrzymania przez Spółkę lub inny wyznaczony do 

przeprowadzenia prac serwisowych podmiot części zamiennych i w zależności od 

terminu realizacji dostaw przez producenta może wynieść do 60 dni od daty wizyty 

serwisanta.  

 

Spółka      Klient 

 

 


