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Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać 

się z niniejszą instrukcją obsługi. 

SEKCJA 1: Informacje ogólne  
Wprowadzenie  

Przed rozpoczęciem użytkowania danego urządzenia należy koniecznie przeczytać ze zrozumie-

niem poniższą instrukcję. 

Niniejsza instrukcja musi być zawsze dostępna dla osób upoważnionych do obsługi urządzenia  

i przechowywana w jego pobliżu, w bezpiecznym miejscu. 

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom, zwie-

rzętom i mieniu spowodowane nieprzestrzeganiem zasad opisanych w niniejszej instrukcji. 

Instrukcja jest integralną częścią urządzenia i musi być przechowywana do ostatecznej utylizacji 

samej maszyny. 

 

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. 

• Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. 

• Nie przechowywać w urządzeniu substancji wybuchowych, takich jak puszki aerozolu z ła-

twopalnym gazem. 

• Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub 

jego przedstawiciela serwisowego lub w podobny sposób przez wykwalifikowaną osobę, 

aby uniknąć zagrożenia. 

• Należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzenia ze 

względu na łatwopalny gaz. 

• Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych, w obudowie urządzenia lub we wbudowanej 

konstrukcji. 

UWAGA – Nie używać urządzeń mechanicznych ani innych środków do przyspieszenia procesu 

rozmrażania, które nie są zalecane przez producenta. 

OSTRZEŻENIE – Nie uszkadzaj obwodu czynnika chłodniczego. 

OSTRZEŻENIE – Nie używaj urządzeń elektrycznych wewnątrz komór do przechowywania żywności 

urządzenia, chyba że są typu zalecanego przez producenta. 

• Długotrwałe otwieranie drzwi może spowodować znaczny wzrost temperatury w komo-

rach urządzenia. 

• Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji, upewnij się, że urządzenie jest odłą-

czone od zasilania. 

• Regularnie czyścić powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością i dostępnymi sys-

temami odwadniającymi. 

• Wyczyścić zbiornik na wodę, jeśli nie były używany przez 48 godzin; przepłucz instalację 

wodną podłączoną do wodociągu, jeśli woda nie była pobierana przez 5 dni. 
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Ostrzeżenie: Ryzyko pożaru / materiały łatwopalne, zachowaj ostrożność przy użytkowaniu  

 

• Jeśli urządzenie chłodnicze pozostaje puste przez dłuższy czas, należy je wyłączyć, rozmro-

zić, wyczyścić, wysuszyć i pozostawić otwarte drzwi, aby zapobiec rozwojowi pleśni we-

wnątrz urządzenia. 

 OSTRZEŻENIE: Podczas ustawiania urządzenia upewnij się, że przewód zasilający nie jest przytrza-

śnięty lub uszkodzony. 

-To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak: 

 kuchnie pracownicze w sklepach, biurach i innych miejscach pracy; 

 domy gospodarskie, hotele, motele i inne środowiska mieszkaniowe; 

 gastronomia i podobne zastosowania niedetaliczne. 

 

Prawidłowa utylizacja tego produktu 

To oznaczenie oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domo-

wymi w całej UE. W celu zapobiegania możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego 

wynikającym z niekontrolowanej utylizacji odpadów, należy poddać je odpowiedzialnemu recy-

klingowi, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby 

zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z opcji zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą, 

u którego zakupiono produkt.  

 

 

Ostrzeżenie: Ryzyko pożaru / materiałów łatwopalnych, należy uważać, aby nie spowodować 

pożaru poprzez zapalenie materiałów łatwopalnych. 

 

 

Transport i rozmieszczenie 

Podczas transportu gabloty zamrażarki z jednego miejsca na drugie nachylenie szafki nie powinno 

przekraczać 45 stopni, w celu zapobiegania uszkodzeniom sprężarki lub systemu. 

Przed użyciem usuń wszystkie materiały opakowaniowe. Tylna część lodówki powinna być skiero-

wana do ściany w odległości większej niż 20 cm od ściany, analogicznie z obu stron urządzenia. Nie 

należy dotykać niebezpiecznych elementów z tylnej części urządzenia. 

Zamrażarkę należy umieścić w dobrze wentylowanym, suchym miejscu. Urządzenie nie powinno 

być narażone na światło słoneczne. Zamrażarka powinna być przechowywana z dala od zlewu, 

źródła ciepła i wszelkich lotnych, żrących materiałów. 
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Jeśli sprzęt nie może być dalej używany, prosimy nie wyrzucać go swobodnie, należy wysłać go do 

wykwalifikowanej organizacji do dalszej profesjonalnej utylizacji. 

Nie przechowuj w tym urządzeniu substancji wybuchowych, takich jak puszki aerozolu z łatwopal-

nym gazem. 

SEKCJA 2: Źródło zasilania i uruchomienie testowe 

Zasilanie jednofazowe, 50Hz, zakres napięcia 220~240V. Jeśli napięcie jest niestabilne, zainstaluj 

stabilizator napięcia o mocy powyżej 1000W. 

Unikaj zbyt częstego włączania i wyłączania zasilania. Jeśli zasilanie jest wyłączone, odczekaj 5 mi-

nut przed włączeniem go ponownie. 

Gdy zamrażarka nie będzie używana przez dłuższy czas, najpierw odłącz zasilanie, a następnie wy-

czyść. Należy sprawdzić stan obwodu przed ponownym użyciem. 

 

SEKCJA 3: Ustawianie temperatury 

 

 

Gdy na ekranie pojawi się „E0”, oznacza to problem z czujnikiem temperatury. 

Ekran pokazuje temperaturę wewnątrz. Gdy sprężarka pracuje, na ekranie pojawia się znak „*”. 

Gdy sprężarka zatrzymuje się lub zamrażarka wykonuje automatyczne rozmrażanie, miga znak „*”. 

1.1 Naciśnij klawisz "temperatura -" i "temperatura +" razem przez 3 sekundy, ekran pokazuje "ST", 

naciśnij klawisz „switch/set” , ekran pokazuje ustawienie temperatury. 

1.2 Naciśnij przycisk „temperatura -”, aby zmniejszyć temperaturę, naciśnij przycisk „„temperatura 

+”, aby zwiększyć temperaturę. Zakres temperatur wynosi od -12 stopni do-30 stopni. Naciśnij 

klawisz „switch/set”, aby potwierdzić” wymaganą temperaturę. System zamknie się bez dalszych 

operacji w ciągu 10 sekund. 

1.3 Naciśnij klawisz "switch/set" oddzielnie, aby sterować światłem LED wewnątrz. 

SEKCJA 4: Ustawianie odpowiednich parametrów 

2.1 Naciśnij jednocześnie klawisze „temperatura +” i „switch/set” przez 3 sekundy, na ekranie po-

jawi się „PO” 
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2.2 Naciśnij klawisz „switch/set” by ustawić hasła. 

2.3 Naciśnij przycisk „temperatura +” ustaw liczbę na :55, by następnie wejść w ustawienia para-

metrów. 

2.4 Naciśnij klawisz „temperatura +” i „temperatura -”, aby wybrać parametr. 

2.5 Naciśnij przycisk „switch/set”, aby potwierdzić serię parametrów. 

2.6 Naciśnij klawisz „temperatura +” i „temperatura -”, aby wybrać żądane liczby. 

2.7 Naciśnij klawisz "switch/set", aby zapisać dane, ekran pokaże serię parametrów. 

2.8 Powtórz 2.4~2.7, aby ustawić inne parametry. 

2.9 Naciśnij klawisz „switch/set” przez 3 sekundy, zapisz dane ustawień i wyjdź z systemu usta-

wień. 

Czujnik temperatury 

Parametr Opis MIN MAX   Domyślnie 

0/ Czujnik temperatury 1,00 15,00 - 6 

1/ 
Przesunięcie czujnika 

temperatury 
-5,00 5,00 C 0 

2/ 
Przesunięcie czujnika 

odmrażania 
-5,00 5,00 °C 0 

P/ Ustawienie liczb 0,00 1,00 - 1 

 

Ustawianie temperatury 

Parametr Opis MIN MAX  Domyślnie 

St Ustawienie temperatury r1 r1 °C -18 

r1 
Ustawienie min tempe-

ratury 
-40,0 r2 °C 8 

r2 
Ustawienie max tempe-

ratury 
r1 85,0 °C -24 

r3 Wzór pracy 0,0 1,0 - 0 

rd Różnica temperatur 0,1 10,0 °C 2 
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Parametr ochrony sprężarki 

Parametr Opis MIN MAX   Domyślnie 

c0 
Kompresor po podłącze-

niu uruchamia upływ 
czasu  

0 99 Min 0 

c1 
Minimalny czas zatrzyma-

nia sprężarki 
0 99 Min  10 

c3 
Maksymalny czas pracy 

sprężarki 
0 10 h 5 

c4 
Czas pracy kompresora 
po problemie z czujni-

kiem 
0 99 Min 40 

c5 
Zatrzymanie pracy kom-
presora po problemie z 

czujnikiem 
1 99 Min 10 

ct 
Problem z kompresorem 

- czas oceny 
1 6 h 5 

c2 
Problem ze sprężarką - 
czas zatrzymania pracy 

0 199 Min 30 

cu 
Problem ze sprężarką 

szacowana różnica tem-
peratur 

0 10 °C 0,5 

Cc Wymuszony czas pracy 0 99 Min  5 

 

Rozmrażanie 

Parametr Opis MIN MAX   Domyślnie 

d0 Wzór rozmrażania 0 1 - 1 

d1 Cykl rozmrażania 0 199 h 14 

dp Max czas rozmrażania 1 99 Min 35 

d2 
Zatrzymanie pracy kom-
presora po rozpoczęciu 

rozmrażania 
0 60 Min 5 

d6 Wskaźnik rozmrażania 0 2 - 1 

d7 
Temperatura po rozmro-

żeniu  
0 50 °C 30 

dd Czas przepływu wody 0 15 Min 15 

d8 
Alarm podwyższonej 

temperatury po rozmra-
żaniu 

0 99 Min 30 
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Kody alarmowe 

Kod Opis 

E0    Błąd czujnika temperatury 

E1 Błąd czujnika odszraniania 

 

SEKCJA 5: Przechowywanie żywności 

Pomiędzy żywnością przechowywaną w urządzeniu oraz między żywnością a wewnętrzną po-

wierzchnią szafki musi być przestrzeń, aby zachować dobrą wentylację zimnego powietrza i rów-

nomiernie zamrażanie. Nie należy wkładać napojów w butelkach ani w puszkach o temperaturze 

zamarzania powyżej temperatury w zamrażarce, gdy jest poniżej zera. 

W przypadku produktów, które powinny być pozbawione wilgoci lub które łatwo tracą wodę, na-

leży je wcześniej zapakować w hermetyczne torby na żywność lub świeżą folię przed umieszcze-

niem w szafce, w celu uniknięcia mieszania się zapachów i zmniejszenia szronu. 

Przechowywanie lotnych i palnych gazów, cieczy takich jak silne zasady, mocne kwasy, benzyna 

itp. są zakazane. 

 

SEKCJA 6: Konserwacja i utrzymanie 

Zamrażarkę należy regularnie czyścić. Podczas czyszczenia wyłącz zasilanie, wyjmij żywność z po-

jemnika, wyczyść wewnątrz za pomocą wody lub odrobiny neutralnego detergentu. 

Nie używaj wrzącej wody, kwasu, rozcieńczalników chemicznych, benzyny i oleju ani proszku do 

usuwania zabrudzeń. 

Wysuszyć po czyszczeniu. 

Do czyszczenia uszczelki drzwi używaj lekkiej wody z mydłem, po naturalnym wyschnięciu nałóż 

na nią odrobinę talku, aby przedłużyć jej żywotność. 

Do czyszczenia powierzchni używaj miękkiej szmatki z wodą lub niewielką ilością detergentu. 

Uwaga: należy utrzymać przewody z dala od wody, aby uniknąć wycieku prądu. 

W przypadku wystąpienia oporu podczas przesuwania szyby, na krawędzie należy nanieść nie-

wielką warstwę uniwersalnego środka smarującego. Po kilkukrotnym przesunięciu elementów w 

obu kierunkach, film smarujący zostanie równomiernie rozprowadzony 

Poza typowymi awariami osoby, które nie są serwisantami, nie powinny demontować i napra-

wiać zamrażarki samodzielnie, aby uniknąć pogorszenia usterki. Nieautoryzowana naprawa czę-

ści elektrycznych takich jak kompresor, czujnik temperatury jest zabroniona. 
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SEKCJA7: Rozmrażanie 

Rozmrażanie należy wykonać dla lepszej wydajności pracy urządzenia, gdy warstwa szronu we-

wnątrz ma grubość 4-5 mm. 

Podczas rozmrażania wyłącz zasilanie, wyjmij mrożonki, otwórz drzwiczki. Użyj miękkiej szmatki, 

aby wchłonąć wodę i oczyścić ją. 

Nie używaj ostrych metalowych narzędzi, takich jak stalowa szczotka do czyszczenia warstwy 

szronu podczas rozmrażania, aby uniknąć uszkodzenia parownika. 

 

SEKCJA 8: Rozwiązywanie problemów 

 

 

Następujące błędy nie są wadami: 

Gdy zamrażarka pracuje lub po jej zatrzymaniu na chwilę, czynnik chłodniczy w rurach krąży i wy-

daje odgłosy „wypływającej” wody. 

Temperatura powierzchni sprężarki podczas pracy może wzrosnąć do 70℃~80℃. 

Tylna strona zamrażarki stopniowo oddaje ciepło. 

W porze deszczowej na zewnętrznej powierzchni szafki może pojawiać się rosa, co nie powoduje 

żadnych wad w normalnym użytkowaniu. Wystarczy wysuszyć za pomocą kawałka materiału. 

 

 

 

Awaria Przyczyna Rozwiązanie

Wskaźnik nie świeci. Wtyczka nie jest podłączona do gniazda.

Kompresor nie pracuje. Brak zasilania.

Kontrolka świeci, ale sprężarka nie działa, 

jedynie wydaje dźwięki.
Napięcie zasilania wynosi＜187V.

Sprężarka zatrzymuje się minutę po 

uruchomieniu, uruchamia się ponownie po 

kilku minutach i tak wielokrotnie.

Napięcie zasilania wynosi＞242V.

Drzwi są otwierane zbyt często. Zredukuj ilość otwarć drzwi.

Za duża ilość bądź źle rozmieszczona 

zawartość zamrażarki.

Umieszczaj żywność we właściwy 

sposób, zachowaj odstęp aby 

zapewnić wentylację zimnego 

powietrza.

Warstwa szronu jest zbyt gruba. Wymagane rozmrożenie.

Powierzchnia skraplacza jest brudna. Wyłącz i wyczyść urządzenie.

Drzwi nie są szczelne. Wyreguluj uszczelkę w drzwiach.

Urządzenie jest ustawione niestabilnie. Ustaw stabilnie urządzenie.

Mocowanie zamrażarki jest luźne. Dokręć mocowanie.

Podłącz starannie urządzenie do 

zasilania.

Połącz regulator mocy o mocy 

większej niż 1000W.

Sprężarka działa normalnie,

ale temperatura w szafce

obniża się zbyt wolno.

Urządzenie jest zbyt głośne.
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SEKCJA 9: 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 wy-

stępowała 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 ko-

nieczności : 

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 za-

kresie naprawy (wymiany) każdorazowo decydować będzie Spółka w oparciu o wska-

zania uprawnionego serwisanta.  

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

powiednich 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 na-

pięcia etc.)  

c. czynności związane z konserwacją i normalnym użytkowaniem Urządzenia (czyszcze-

nie, odkamienianie, smarowanie, wymiana elementów eksploatacyjnych i podlegają-

cych normalnemu zużyciu – lampy, żarówki, bezpieczniki, baterie, uszczelki, paski kli-

nowe, łańcuchy napędowe etc.)  

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

nego korzystania z Urządzeń,  

e. uszkodzenia powstałe z winy Klienta lub osób trzecich,  

f. uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego korzystania, wykorzystywania, użytkowa-

nia, eksploatacji Urządzeń  

g. uszkodzenia będące skutkiem zaniedbań w wypełnianiu obowiązków spoczywających 

na użytkowniku Urządzeń.   

h. uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego podłączenia urządzenia lub braku wyko-

rzystywania wymaganych akcesoriów (np. zmiękczacz do wody, filtry, etc.) 
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i. jak również usterki będące następstwem powyższych zdarzeń 

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

riera (dostawcy, przewoźnika) oraz w przypadku stwierdzenia uszkodzeń o obowiązku sporzą-

dzenia 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 wyma-

gało 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 bę-

dzie do pokrycia kosztów takiej interwencji – w szczególności kosztów dojazdu oraz wynagro-

dzenia 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 rozumia-

nej 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 wymaga-

nych 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 wska-

zany przez Spółkę adres uprawnionego serwisu lub naprawiony zostanie przez wska-

zanych serwisantów w miejscu jego instalacji (znajdowania się).  

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 Urzą-

dzenie przed uszkodzeniem oraz umożliwi jego bezpieczny transport i wykonywanie 

czynności załadunkowych).  

mailto:serwis@restoquality.pl
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d. Spółka może – w zależności od ustaleń Stron oraz w ramach gestu handlowego – świad-

czyć 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 skut-

kować będzie obciążeniem Klienta wynikłymi z tego kosztami (m.in. kosztami ponow-

nego przesłania / transportu Urządzenia).  

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

dzeń: 

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 ter-

minu realizacji dostaw przez producenta może wynieść do 60 dni od daty wizyty ser-

wisanta.  

 

 

Spółka      Klient 

 

 
 
 
 


