
 

 
 
Zamrażarki skrzyniowe 
Model: SD306, SD352, SD361, SD351, SD451 

     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Instrukcja obsługi 



 
 

     2           
 

 

Spis treści 
Zasady bezpieczeństwa .............................................................................................................. 3 

Transport i instalacja urządzenia ................................................................................................ 5 

Obsługa ....................................................................................................................................... 5 

Rozmrażanie ............................................................................................................................... 6 

Czyszczenie i konserwacja .......................................................................................................... 6 

Utylizacja produktu .................................................................................................................... 6 

Możliwe problemy ...................................................................................................................... 7 

Ogólne warunki gwarancji .......................................................................................................... 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

     3           
 

 

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie 

zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. 

Rysunek techniczny 

   

1. Szklane drzwi 

2. Kosz 

3. Kabel 

4. Panel sterowania 

5. Kółka 

6. Termometr (opcjonalnie) 

Zasady bezpieczeństwa 

Zawsze stosuj się do wszystkich komunikatów bezpieczeństwa.  

To jest symbol niebezpieczeństwa. Ostrzega przed potencjalnymi 

zagrożeniami, które mogą wystąpić. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa 

oznaczają, że nieprzestrzeganie ich może spowodować poważne obrażenia 

ciała, uszkodzenie produktu lub śmierć. 

Wszystkie komunikaty dotyczące bezpieczeństwa ostrzegają przed potencjalnym 

zagrożeniem, informują, w jaki sposób zmniejszyć ryzyko obrażeń, i informują, co może się 

zdarzyć, jeśli instrukcje nie będą przestrzegane. 

Uwaga: Przed użyciem, urządzenie należy odpowiednio ustawić i zamontować zgodnie z 

opisem w tej instrukcji, dlatego uważnie przeczytaj instrukcję. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, 



 
 

     4           
 

 

porażenia prądem lub obrażeń podczas korzystania z urządzenia należy przestrzegać 

podstawowych środków ostrożności, w tym: 

• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych 

możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub brak doświadczenia 

i wiedzy, chyba że otrzymały nadzór lub instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia 

przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. 

• Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem. 

• OSTRZEŻENIE: Ryzyko uwięzienia dziecka: Nieużywane urządzenia są nadal niebezpieczne. 

• Zanim wyrzucisz urządzenie zdejmij drzwi, pozostaw półki na miejscu, aby dzieci nie mogły 

wejść do środka. 

• Należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania urządzenia  

ze względu na jego łatwopalny czynnik chłodniczy. 

• Witryna musi być wyposażona w oddzielny wylot, aby być prawidłowo połączonym  

z ziemią, nigdy z rurą grzewczą i rurą gazową. 

• Witryna powinna być ustawiona w taki sposób, aby wtyczka była łatwo dostępna. 

• Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić, aby uniknąć zagrożenia. 

• Nie próbuj naprawiać ani wymieniać żadnej części urządzenia, chyba że jest to szczególnie 

zalecane. Wszelkie inne czynności serwisowe należy kierować do wykwalifikowanego 

technika. 

• Witryna nie powinna znajdować się obok piekarników, grilli ani innych źródeł ciepła. 

• Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych, w obudowie urządzenia lub  

we wbudowanej konstrukcji. 

• Nie używaj urządzeń mechanicznych ani innych środków do przyspieszenia procesu 

rozmrażania, innych niż zalecane przez producenta. 

• Nie uszkadzaj obiegu czynnika chłodniczego. 

• Nie należy używać urządzeń elektrycznych w komorze do przechowywania żywności, o ile 

nie są one zalecane przez producenta. 

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

odłączone od zasilania. 

• Nie podłączaj ani nie odłączaj wtyczki elektrycznej mokrymi rękami. 

• Nie przechowuj ani nie używaj benzyny ani innych łatwopalnych substancji w urządzeniu 

• sąsiedztwo tej lub innej gabloty. Nigdy nie czyść eksponowanych części płynami 

łatwopalnymi. Opary mogą stwarzać zagrożenie pożarowe lub wybuch. 

• Jeśli napięcie jest niestabilne, wybierz odpowiedni automatyczny regulator napięcia. 

• Podłącz urządzenie do zasilania aby sprawdzić czy działa poprawnie. Urządzenie nie może 

być używane dopóki temperatura nie będzie odpowiednia, najczęściej po 30 minutach. 

• Należy dostosować temperaturę zgodnie z żądaną temperaturą i ilością przechowywanej 

żywności oraz temperaturą otoczenia. 

• Przed włożeniem produktów do komory ustaw temperaturę na najniższą wartość i pozwól 

jej pracować, aż temperatura wewnętrznej szafy spadnie do -18 ℃, a następnie włóż 

produkty, po 12 godzinach ustaw regulację temperatury na normalny punkt. 
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• Nigdy nie wkładaj gorących potraw do komory, należy schłodzić je do normalnej 

temperatury. 

• produkty należy umieścić w komorze częściowo, każda partia nie może być większa niż 

zalecane przez producenta. 

• Produkty należy podzielić na mniejsze części, należy zachować odstęp między produktami 

dla lepszego zamrażania. 

• Jeśli konieczne jest wyłączenie zasilania, należy odczekać co najmniej 5 minut przed 

ponownym włączeniem, aby uniknąć uszkodzenia sprężarki. 

• Przechowywane produkty powinny być dobrze zapakowane, aby uniknąć przenikania 

zapachów i nieprawidłowego mrożenia. 

• nie należy umieszczać w zamrażarce alkoholi, napojów, świeżych kwiatów, leków 

• Jeśli chcesz przechowywać w zamrażarce lody, należy ustawić temperaturę na najniższą. 

• Producent zastrzega sobie prawo do zmiany materiałów i specyfikacji bez powiadomienia. 

Aby potwierdzić określone parametry, należy zastosować oznaczenie znamionowe  

na produkcie. 

• Przy wyrzucaniu sprzętu należy przestrzegać zasad recyklingu. 

• Temperatura otoczenia urządzenia nie powinna być wyższa do 43 °C. 

Transport i instalacja urządzenia 

1. Podczas transportu urządzenia kąt urządzeniem a podłożem nie powinien przekraczać 45°, 

nigdy nie należy umieszczać urządzenia do góry nogami. 

2. Nie używaj żadnej zewnętrznej części jako punktów ładowania na przykład kondensatora  

z tyłu, drzwi. 

3. Po zamontowaniu urządzenia należy pozbyć się całego opakowania. 

4. Należy ustawić urządzenie na równej powierzchni aby uniknąć wibracji i hałasu. 

5. Zamrażarka powinna być zainstalowana w miejscu o dobrej wentylacji, należy zostawić co 

najmniej 10 cm pomiędzy ścianami a urządzeniem w celu zapewnienia dobrej wentylacji. 

6. Urządzenie powinno być umieszczone z dala od źródeł ciepła, aby uniknąć spadku 

wydajności chłodzenia. 

7. Ustaw urządzenie w suchym miejscu, aby zapobiec rdzy na korpusie komory, co może mieć 

wpływ na izolację elektryczną. 

Obsługa 

1. Wartości na regulatorze temperatury 1 ~ 7 oznaczają poziom temperatury. Przekręć 

pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara, temperatura wewnątrz spadnie, przekręć 

pokrętło w przeciwnym kierunku, aby zwiększyć temperaturę. 

2. Zielone światło to wskaźnik zasilania, gdy jest włączone, zasilanie jest podłączone. 

3. Po obróceniu pokrętła przeciwnie do ruchu wskazówek zegara do pozycji „off” lub „0”, 

zamrażarka nie będzie zasilana.  

Uwaga: Nie obracaj pokrętłem z „7” na „wyłączone” lub „0”！ 
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Rozmrażanie 

1. Wykonaj rozmrażanie, gdy grubość szronu na ścianie 

urządzenia osiągnie 5 mm, aby zoptymalizować wydajność 

zamrażania. 

2. Ustaw regulator temperatury na najniższy punkt przez 5-

6 godzin przed rozmrażaniem. 

3. Odłącz od zasilania i wyjmij żywność, po czym przystąp do 

rozmrażania, nie używaj ostrych narzędzi. 

4. Po rozmrożeniu oczyść ścianę suchą szmatką, a następnie 

włącz zasilanie. 

 

Następujące zjawiska są normalne 

1. Podczas pracy czynnika chłodniczego może być słychać szum. 

2. Zamrożone jedzenie nie topi się nawet po długim wyłączeniu zasilania. 

3. Gdy wilgotność otoczenia jest zbyt wysoka, na powierzchni mogą pojawić się kropelki wody. 

4. Gdy maszyna pracuje, skraplacz i sprężarka będą gorące. 

 

Zamykanie (w zależności od modelu) 

1．Aby zamknąć zamrażarkę: włóż klucz do otworu; obróć o 90 ° w prawo; wyjmij klucz. 

2．aby otworzyć zamrażarkę: przekręć o 90 ° w lewo; Wyciągnij klucz z otworu. 

Czyszczenie i konserwacja 

1. Nie otwieraj za często drzwi, aby oszczędzać energię. 

2. Nigdy nie zostawiaj ciężkich lub gorących rzeczy na samej górze zamrażarki, aby uniknąć 

deformacji. 

3. Odłącz urządzenie od zasilania przed czyszczeniem lub kosenrwacją. 

4. Aby wyczyścić urządzenie, użyj miękkiej szmatki zwilżonej delikatnym detergentem i gorącą 

wodą. 

5. Użyj ciepłej wody do czyszczenia plam oleju lub soku owocowego na uszczelce 

magnetycznej, aby zachować jej elastyczność. Zastosuj trochę talku, aby przedłużyć jego 

żywotność. 

6. Urządzenie nie powinno być nieużywana przez dłuższy czas, aby przerwać korzystanie z 

urządzenia, należy najpierw odłączyć zasilanie główne, a następnie wyczyścić wnętrze i 

pozostawić otwarte drzwi na 2 ~ 3 dni, aby je wysuszyć. 

Utylizacja produktu 

Produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstw domowych. 

Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego 

spowodowanym niekontrolowanym usuwaniem odpadów, poddaj je recyklingowi. 

Aby zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i odbioru lub 

skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony.  
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Możliwe problemy 

Problem Przyczyna Rozwiązanie 

Nie chłodzi prawidłowo Ustawiona temperatura jest za wysoka,  
Nieprawidłowe podłączenie do zasilania, 
Uszkodzony bezpiecznik, 

Ustaw prawidłowo temperaturę,  
Podłącz prawidłowo do zasilania, 
Wymień bezpiecznik 

Sprężarka pracuje bez 
przerwy 

Temperatura jest stawiona na najniższą 
wartość, 
Zbyt duża ilość produktów w zamrażarce, 
Zbyt duża warstwa lodu, 
Zbyt długie i częste otwieranie drzwi, 
Urządzenie jest za blisko ściany, źródła 
ciepła, 
 
 

Ustaw prawidłową temperaturę, 
Zmniejsz ilość produktów, 
Wykonaj odmrażanie, 
Nie otwieraj zbyt często drzwi 
zamrażarki, 
Odsuń od ściany,  
Zmień miejsce ustawienia 
urządzenia 

Duży hałas Podłoże nie jest równe, 
Podłączone rury chłodnicze 

Zmień miejsce ustawienia 
urządzenia,  
Rozdziel je 

 

Uwaga: Jeśli nie możesz rozwiązać problemów zgodnie z wyżej wymienionymi sposobami, 

skontaktuj się z serwisem posprzedażnym, nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie. 

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.  
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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  

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: 
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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).  

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 

 

mailto:serwis@restoquality.pl

