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UWAGA! Gwarancji nie podlegają:

Każde urządzenie objęte jest gwarancją trwałościową i materiałową pod warunkiem eksploatacji 

w „normalnych” warunkach otoczenia. Szczegółowe informacje zawarte są w karcie gwarancyjnej.

Normalne warunki otoczenia nie mogą przekraczać wartości poniższych parametrów:

-wilgotność względna 60% RH;

-temperatura otoczenia +25°C;

-prędkość przepływu otaczającego powietrza < 0,2 m/s.

- stłuczenia szyb lub elementy oświetlenia, które powstały podczas transportu, rozładunku i 

eksploatacji urządzenia,

- uszkodzenia podczas transportu, załadunku i rozładunku (w takich przypadkach roszczenia 

należy kierować do firmy dokonującej transport urządzenia)

-  elementy eksploatacyjne,

- uszkodzenie komponentów elektrycznych, w tym silników, spowodowane spadkiem napięcia,

-  uszkodzenia bezpieczników przewodów grzejnych,

- uszkodzenia spowodowane niewłaściwym i niezgodnym z instrukcją eksploatowaniem, 

uruchomieniem i brakiem konserwacji (np. czyszczenie skraplacza). Naprawy urządzenia w okresie 

gwarancyjnym:

- powinny być dokonywane przez autoryzowany serwis (modyfikacje i naprawy urządzenia przez 

osoby nieupoważnione stanowi utratę gwarancji),

- wszelkie usterki powinny być zgłaszane do punktów serwisowych, przed wykonywaniem 

dalszych czynności związanych z ich usunięciem,

- zgłoszenie usterki powinno zawierać: rodzaj urządzenia, numer fabryczny, datę zakupu i opis 

problemu. Niezbędne dane znajdują się na tabliczce znamionowej. 

W celu zapewnienia sprawnego i bezpiecznego działania urządzenia należy:

-  korzystać wyłącznie z usług autoryzowanych serwisów,

-  używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

2. Urządzenie.

Meble chłodnicze typu szafy, regały, lady i wyspy należą do urządzeń, które są przeznaczone do 

przechowywania i ekspozycji produktów spożywczych.  Szczegółowe dane na temat urządzeń  

chłodniczych przedstawione są w DTR. Wyposażenie urządzenia może być dostosowane pod 

zamówienie klienta. Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy z operatorem i nie wymaga  

1.1 Informacje ogólne

Wyjaśniono tu warunki poprawnego ustawienia, podłączenia i uruchomienia urządzenia oraz 

warunki poprawnej eksploatacji urządzenia. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym 

miejscu i dostępnym wszystkim użytkownikom. Urządzenie powinno być zainstalowane 

i uruchomione zgodnie z zaleceniami producenta oraz dostosowaniem się do lokalnych 

przepisów.W przypadku wystąpienia uszkodzenia urządzenia lub jakiegoś z jego podzespołów, 

bądź w przypadku gdy urządzenie działa nieprawidłowo, należy przede wszystkim sprawdzić, czy 

nie stanowi to zagrożenia dla ludzi lub mienia. Jeśli okaże się to konieczne, należy wyłączyć 

zasilanie urządzenia i niezwłocznie skontaktować się z najbliższą jednostką serwisową (wskazaną 

przez producenta). Wszyscy użytkownicy urządzenia muszą być świadomi, jak prawidłowo 

i bezpiecznie je używać.Instrukcja obsługi jest integralną częścią DTR i znajdują się w niej 

odniesienia do DTR. Informacje zawarte w DTR przeznaczone są dla konkretnego mebla, przez co 

stanowią pierwszeństwo przed informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

1.2 Gwarancja



ciągłego nadzoru. Jest przystosowane  do pracy w obecności osób nieprzeszkolonych pod 

warunkiem, że te osoby rażąco nie łamią ogólnodostępnych zasad związanych z obsługą urządzeń 

zasilanych energią elektryczną. Urządzenie przystosowane są do obsługi przez osoby pełnoletnie. 

Zabrania się zostawiać dzieci bez opieki w pobliżu urządzeń. 

UWAGA: Jeżeli urządzenie wyposażone jest w dodatkową półkę ekspozycji, jest ona 

niechłodzona.  
2.1. Typy urządzeń

2.2. Parametry techniczne

Parametry techniczne urządzeń są w głównej mierze zależne od typu i przeznaczenia urządzenia. 

Przy klasie klimatycznej występują dodatkowe oznaczenia wg PN EN ISO 23953, które opisano 

poniżej:

Pełne dane dotyczące specyfikacji parametrów technicznych znajdują się w DTR.

2.3. Ograniczenia eksploatacji urządzeń

Każde oznaczenie zawarte w poniższej tabeli ma swoje dokładne odniesienie w instrukcji. 

W zależności od potrzeby, oznaczenia te są również umieszczone na urządzeniu.

Najwyższa temp.

Niestosowanie się do informacji przy tym oznaczeniu jest podstawą do utraty 

gwarancji.

Oznaczenie stanowiące odniesienie do DTR. Numer pod hasłem „module” oznacza 

odniesienie do konkretnego numeru w spisie treści.

Oznacza odniesienie do urządzeń przystosowanych  do podłączenia pod zewnętrzny 

agregat chłodniczo - mroźniczy lub grzewczy.



Oznacza odniesienie do urządzeń zaopatrzonych w wewnętrzny agregat chłodniczo - 

mroźniczy lub grzewczy.

Oznacza urządzenia typu szafa/ regał, które mogą  być podłączone w ciąg

Oznacza urządzenia typu lada, które mogą  być połączone w ciąg.

Oznacza urządzenia typu lada, które mogą  być połączone w ciąg.

Oznacza urządzenia typu wyspa, które mogą  być połączone w ciąg.

Oznacza urządzenia typu wyspa, które nie mogą  być połączone w ciąg.

Oznacza wszystkie typy urządzeń, zarówno jeżeli chodzi o sposób podłączenia w ciągi 

jak i pod instalacje chłodniczą/ mroźniczą/ cieplną.

Oznacza powierzchnie i elementy znajdujące się pod napięciem. Zakaz dotykania tych 

powierzchni i ingerencji w nie niewykwalifikowanym osobom.

Informacja mówiąca o tym, jaki maksymalny ciężar można umieścić na półkę aby ta 

zachowała stateczność i nie powodowała zagrożenia.

Informacje dotyczące odszraniania urządzenia.

Urządzenie jest zabezpieczone uziemieniem ochronnym.

        Oznacza miejsce, w którym należy podnosić elementy szczególne podatne    

        na uszkodzenia (np. szyby).





Zabrania się wchodzenia do urządzenia lub na jego górną część. Stawanie na 

którejkolwiek części urządzenia jest zabronione. Grozi uszkodzeniem urządzenia, a 

także istnieje ryzyko wypadku zagrażającemu zdrowiu i życiu.

Zakaz stawiania elementów w miejscu nie przeznaczonych do tego. Należy obchodzić się 

ostrożnie z elementami szklanymi urządzeń, aby zapobiec obrażeniom palców lub innych 

części ciała. Istnieje możliwość zarysowania lub stłuczenia elementów. 

Urządzenia przeznaczone tylko i wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Użytkowanie 

w innych miejscach grozi awarią, zniszczeniem, a nawet wybuchem w przypadku 

urządzeń chłodniczych / mroźniczych. W przypadku urządzeń neutralnych istnieje 

ryzyko nadmiernego zużycia urządzenia.

Przechowywanie substancji palnych i niebezpiecznych w urządzeniach jest surowo 

zabronione. Nie przechowywać substancji wybuchowych, takich jak puszki z aerozolem, 

z palnym propelentem w tym urządzeniu.

Nie należy opierać się lub opierać elementów o urządzenie, w szczególności o elementy 

szklane i elementy górne. Grozi to uszkodzeniem urządzenia, przewróceniem go, 

rozbiciem elementów kruchych co może spowodować zagrożenie zdrowia i życia. 

Nie układać towarów w urządzeniu powyżej podanej maksymalnej wysokości 

zatowarowania. Nie obciążać pozycji ekspozycyjnej ciężarem większym niż 

dopuszczalny.

Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u 

wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w celu 

uniknięcia zagrożenia.



UWAGA! W przypadku zauważenia rażącego zaniedbania zasad bezpieczeństwa przez 

osoby niewykwalifikowane, należy pozbawić je dostępu do sprzętu.

UWAGA! Jeżeli przewód zasilający nie odłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być 

wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez 

wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.

UWAGA! Artykuły składowane w urządzeniach nie mogą mieć wyższej temperatury niż zakres 

pracy urządzenia.

UWAGA! W przypadku podejrzenia wycieku czynnika chłodzącego należy przewietrzyć 

pomieszczenie (dotyczy urządzeń chłodniczych/ mroźniczych).

UWAGA! Urządzenie przeznaczone jest do przechowywania i ekspozycji artykułów zgodnie z 

informacjami zawartymi w 2. rozdziale niniejszej instrukcji. Użycie urządzenia niezgodnie z 

przeznaczeniem i instrukcją obsługi jest zabronione. Producent nie ponosi odpowiedzialności za 

skutki zdarzeń, w przypadku użycia urządzenia niezgodnie z dołączoną instrukcją lub 

zlekceważenia zawartych w niej ważnych ostrzeżeń bądź nie stosowanie się do podanych 

czynności związanych z użytkowaniem.

UWAGA! W przypadku zastosowania się do wyżej wymienionej instrukcji nie powinno występować 

zagrożenie związane z eksploatacją urządzenia. Jednak w przypadku, gdy wystąpią zdarzenia 

losowe np. trzęsienie ziemi czy inne zjawiska które nie są możliwe do przewidzenia, należy 

postępować zgodnie z ogólnodostępnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa. 

UWAGA! W przypadku niestosowania się do powyższej instrukcji istnieje ryzyko uszkodzenia bądź 

zniszczenia urządzenia, zagrożenia zdrowia lub życia. Najczęstszymi obrażeniami jakie mogą 

wystąpić to: odmrożenia, skaleczenia, złamania.  

UWAGA! Uszczelka drzwi musi być okresowo czyszczona, ponieważ zabrudzenie może doprowadzić 

do rozszczelnienia się drzwi i w konsekwencji niekontrolowanego wzrostu temperatury w 

urządzeniu.

UWAGA! Otwory wentylacyjne w obudowie sprzętu lub we wbudowanej konstrukcji nie mogą być 

zasłonięte.

UWAGA! W celu przyspieszenia procesu odszraniania nie posługiwać się innymi środkami 

mechanicznymi, niż zalecane przez producenta.

UWAGA! Chronić przed uszkodzeniem obwód chłodniczy.

UWAGA! Nie używać urządzeń elektrycznych wewnątrz komór do przechowywania produktów 

żywnościowych, chyba że jest to rodzaj rekomendowany przez producenta.

UWAGA! W celu zmniejszenia zagrożenia łatwopalnością, instalacji tego urządzenia powinna 

dokonać odpowiednio wykwalifikowana osoba.

Instalacja sprzętu i skraplarki czynnika chłodniczego może być wykonana tylko przez serwis 

producenta lub podobnie wykwalifikowaną osobę.

UWAGA! Producent nie gwarantuje trwałości powłok w przypadku umieszczania 

i przechowywania produktów kwaśnych lub zasolonych ( np. ryby, śledzie, sery, kiszonki) 

w przypadku, gdy urządzenie nie jest przystosowane do pracy z tego rodzaju produktami.

UWAGA! Podczas normalnej eksploatacji systemów podnoszenia szyb i uchylania drzwi, istnieje 

możliwość, że mechanizmy w nich użyte (w szczególności śruby) mogą ulec obluzowaniu. Dlatego 

raz w miesiącu należy sprawdzić dokręcenie śrub w tych systemach i w razie ich obluzowania, 

dokręcić je.

2.4. Opakowanie i warunki transportu



Urządzenie podnosić i przewozić stosując się do informacji zawartych na urządzeniu  

i w oparciu o poniższe schematy:

Transport urządzenia do miejsca docelowego zawsze gdy tylko to możliwe, zaleca się w oryginalnym 

opakowaniu producenta. 

2.4.1. Podnoszenie i punkty transportowe urządzenia

W przypadku urządzeń chłodniczych, należy je wyładowywać i transportować za pomocą jednego 

lub kilku urządzeń, w zależności od wymiarów urządzenia i wózka transportującego. Liczba użytych 

wózków transportujących potrzebnych do transportu przedstawiona jest w poniższej tabeli:

Podczas wjazdu urządzeniem służącym do transportu należy uważać, aby nie uderzyć w 

nóżki regulacyjne i nie podnosić urządzenia w miejscach do tego nie przeznaczonych.  

Materiały stosowane do opakowań podlegają recyklingowi.

Nie składować urządzeń jednego na drugim. Grozi to uszkodzeniem urządzenia, a także 

przewróceniem go. Przed transportem urządzenia na wózku paletowym należy 

zdemontować cokoły. Nie wykonanie tej czynności grozi zniszczeniem cokołów 

i wyłamaniem elementów służących do jej zamocowania.

Podnoszenie za pomocą jednego urządzenia transportującego

-Podnoszenie za pomocą dwóch urządzeń transportujących

Podczas transportu należy zwrócić uwagę, aby udźwig wózka był większy od ciężaru 

urządzenia. Przy meblach wysokich, przy których istnieje ryzyko utraty stateczności, 

należy dodatkowo zabezpieczyć urządzenie przed przechylaniem się.

Istnieje możliwość podnoszenia urządzenia urządzeniem do przewozu ręcznego w 

miejscach do tego przeznaczonych.



Podnoszenia urządzenia należy dokonywać ZAWSZE w miejscach wskazanych na 

urządzeniu. Miejsce podnoszenia jest oznaczone naklejką.

2.5. Uszkodzenia podczas transportu

Rozpakować urządzenie i sprawdzić, czy nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. W 

przypadku zauważenia takowych należy natychmiast powiadomić stronę zlecającą transport 

i spisać protokół uszkodzeń (przedstawiciel handlowy producenta, sprzedawca końcowy) lub 

producenta. W przypadku uszkodzeń powstałych po rozpakowaniu urządzenia, a wskazujących 

ewidentnie na zaniedbania ze strony klienta, reklamacje nie będą uwzględniane.

2.6. Sposób instalacji urządzenia

- Ustawić urządzenie w miejscu przeznaczenia.

- Wypoziomować urządzenie przy pomocy nóżek regulacyjnych.

- Podczas instalacji urządzenia należy upewnić się, czy zostały spełnione następujące warunki:

- podłoże, na którym ustawione zostanie urządzenie jest poziome, stabilne i płaskie,

- urządzenie nie jest usytuowane w bliskim sąsiedztwie źródeł ciepła, takich jak: kaloryfery, 

grzejniki lub reflektory skupiające światło,

- urządzenie nie jest narażone na bezpośrednie działanie słońca. Jeśli to konieczne należy 

zastosować zasłony/rolety w oknach.

- powietrze wypływające z klimatyzatorów lub wentylacji zabudowanych w pomieszczeniu nie jest 

skierowane w stronę urządzenia.

- należy zapewnić dostęp powietrza do urządzenia w miejscach do tego wyznaczonych.

UWAGA! Podczas instalacji urządzenia należy zadbać o to, aby zapewnić przepływ powietrza z i do 

urządzenia. W przypadku urządzeń typu PLUG- IN zabrania się zasłaniać otwory wentylacyjne, 

perforacje i osłony w urządzeniu. Może to zaburzyć cyrkulacje powietrza i spowodować 

nieodwracalną awarię, a w najlepszym przypadku może doprowadzić do utraty temperatury w 

urządzeniu. 

UWAGA! Podczas wykonywania zabudowy należy zostawić co najmniej 30 mm prześwitu od 

zabudowy do urządzenia i co najmniej 50 mm luki pomiędzy zabudową a elementami 

konstrukcyjnymi w płaszczyźnie poziomej.

UWAGA! Zabrania się instalowanie urządzeń we wnękach z ograniczeniami dopływu powietrza. 

Awaria spowodowana ustawieniem urządzenia niezgodnie z danymi zawartymi w dokumentacji i w 

DTR nie jest podstawą do jakichkolwiek roszczeń reklamacyjnych. 

UWAGA! Zabrania się zastawiania osłon w urządzeniu banerami reklamowymi, gdy utrudni to 

czynności konserwacyjne jak np. czyszczenie skraplacza lub doprowadzi do zaburzeń cyrkulacji 

powietrza z i do urządzenia.

UWAGA! Ze względu na różnorodność urządzeń, podstawowe dane dotyczące zabudowy oraz 

zasłaniania urządzeń znajdują się w DTR. W przypadkach, gdy informacje nie są wystarczające, w 

celu dokładniejszych wyjaśnień należy kontaktować się z dostawcą lub producentem urządzenia.  

W przypadku urządzeń, których szerokość nie pozwala na udźwignięcie go za pomocą 

dwóch wideł urządzenia podnoszącego,  należy z obu stron wjechać po jednym z wideł 

jak na poniższym rysunku. 



2.7. Przygotowanie do pierwszego uruchomienia

Przed pierwszym użyciem należy umyć wnętrze oraz wszystkie półki urządzenia z użyciem 

łagodnego detergentu.

UWAGA: Należy się upewnić, czy środki czyszczące nie są toksyczne i żrące!

Po umyciu należy ostrożnie osuszyć wszystkie powierzchnie, a także opróżnić pojemnik na wodę. W 

przypadku urządzeń chłodniczych należy wlać do każdego otworu odpływowego ok. 0,25 l wody, w 

celu napełnienia syfonu spływu. Należy używać środków ochrony bezpośredniej jak np. rękawice 

ochronne, a także należy zapoznać się ze składem detergentu ze szczególnym uwzględnieniem 

środków uczulających. W przypadku wycieku płynu na podłoże, należy go bezzwłocznie usunąć za 

pomocą suchej szmatki.

2.8. Montaż instalacji

2.8.1. Pod agregat zewnętrzny

Podłączenie pod agregat zewnętrzny powinno być dokonywane przez osoby z uprawnieniami. 

Przed podłączeniem urządzenia należy dokonać szczegółowych oględzin kabli i zestawów 

montażowych. Po podłączeniu urządzenia, a przed oddaniem go do użytku, należy sprawdzić 

szczelność połączeń. W przypadku rozszczelnienia układu, należy niezwłocznie zgłosić to do 

najbliższego serwisu i użyć zaworu bezpieczeństwa w celu odcięcia dostępu czynnika roboczego do 

układu. 

2.8.2. Pod instalację elektryczną

Podłączenie pod instalację elektryczną powinno być dokonywane przez osoby z uprawnieniami. 

Przed podłączeniem urządzenia należy dokonać szczegółowych oględzin kabli. W przypadku awarii 

instalacji elektrycznej, należy niezwłocznie odłączyć urządzenie od zasilania i skontaktować się z 

serwisem.

UWAGA! Nie wolno podłączać urządzenia do sieci bez sprawnie działającego systemu 

przeciwporażeniowego!

UWAGA! Przed podłączeniem urządzenia do sieci należy sprawdzić zgodność napięcia z sieci z 

napięciem do którego przystosowane jest urządzenie (napięcie przedstawione jest na tabliczce 

znamionowej).

2.8.3. Pod instalację sanitarną

UWAGA! Podłączenie pod instalację sanitarną powinno być dokonywane przez osoby do tego 

uprawnione. Przed włączeniem urządzenia należy dokonać szczegółowych oględzin rurek 

przyłączeniowych, należy sprawdzić, czy nie występują przecieki. W przypadku awarii instalacji 

sanitarnej, należy zgłosić to do najbliższego serwisu.



Instalacja odpływowa zakończona jest syfonem lub zbiornikami. Syfon znajduje się na wyposażeniu 

urządzenia (na czas transportu demontowany). Do przeprowadzenia instalacji sanitarnej 

producent zaleca stosowanie standardowych rur PVC o średnicy Ø40mm. Położenie syfonu 

obrazuje poniższy rysunek w DTR. Zaleca się opróżniać zbiornik w zależności od rodzaju urządzenia, 

gdy płyn przekroczy 60% jego objętości.

2.9. Montaż urządzeń w ciąg

Po wcześniejszym przygotowaniu urządzenia do skręcania, można przejść do etapu łączenia 

urządzeń w ciąg. Wszelkie elementy montażowe (śruby, kołki montażowe i taśmy) zostały zawarte 

w zestawie połączeniowym. Dodatkowo należy użyć silikonu/klejo-uszczelniacza (nie został on 

dołączony do zestawu elementów połączeniowych). Producent zaleca silikon neutralny SILIRUB 2 

oraz klejo-uszczelniacz poliuretanowy Soudaflex 40FC. 

2.10. Montaż elementów urządzenia

 

UWAGA! Należy montować urządzenia odłączone od sieci zasilania.

UWAGA! Montaż elementów urządzenia powinien być przeprowadzany przez osoby 

wykwalifikowane, zgodnie z instrukcją montażu urządzenia dołączoną do instrukcji obsługi i DTR. 

Podczas montażu, należy zwrócić szczególną uwagę na elementy szklane, gdyż mogą one ulec 

rozbiciu, co powoduje bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia.

2.11. Wymagania dotyczące osób eksploatujących

Urządzenie jest przystosowane do eksploatacji przez osoby niewykwalifikowane. Obsługa 

urządzenia może być dokonywana tylko przez osoby zapoznane z instrukcją użytkowania. Naprawa 

i konserwacja urządzenia powinna być dokonywana przez wykwalifikowany personel. 

3. Podłączenia elektryczne

Symbol błyskawicy wewnątrz trójkąta na żółtym tle, umieszczony na obudowie lub osłonie 

elementów elektrycznych oznacza, iż wewnątrz występuje napięcie niebezpieczne dla zdrowia i 

życia. Przed podłączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy wartość napięcia elektrycznego w 

sieci oraz wielkość wymaganego zabezpieczenia prądowego (bezpiecznika) odpowiada wartościom 

podanym w tabeli lub na tabliczce znamionowej umieszczonej na urządzeniu. 

UWAGA! Jeżeli urządzenie posiada przewód zasilający z wtyczką, wówczas należy go przyłączyć 

wyłącznie do gniazdka z przewodem ochronnym.

UWAGA! Urządzenie nie powinno zasłaniać gniazda zasilającego, do którego jest podłączone!

UWAGA! Tylko wykwalifikowany personel w zakresie instalacji i naprawy urządzeń elektrycznych 

ma dozwolony dostęp do tych miejsc, w których występuje napięcie sieciowe.



Urządzenia chłodnicze:

Osiągnięcie zadanej temperatury jest realizowane poprzez parownik „przedmuchiwany” 

wentylatorami lub chłodzenie grawitacyjne. Parownik usytuowany jest na dnie, w przegrodach, w 

części górnej lub plecach urządzenia po stronie wewnętrznej w zależności od typu urządzenia. 

Wentylatory znajdują się przed lub za parownikiem. Powietrze o niskiej temperaturze, 

wychodzące z parownika, jest rozprowadzane wentylatorami lub grawitacyjnie poprzez kanał i 

wylot powietrza. Następnie przepływa ono przez otwory wlotu powietrza. Cykl się powtarza. 

Urządzenie może być wyposażone w sterownik elektroniczny (nie wszystkie typy), umieszczony w 

skrzynce sterowniczej, który steruje różnymi parametrami (temperatura, automatyczne 

odszranianie, sygnalizacja alarmów, itd.)

Urządzenia grzewcze:

Utrzymywanie temperatury (osiągnięcie zadanej temperatury) jest realizowane poprzez grzałki, 

które zamocowane są w półkach lub suficie.

UWAGA: W urządzeniach grzewczych promienniki nagrzewają się do wysokich temperatur, 

dotknięcie grozi poparzeniem. 

UWAGA: Zamoczenie promiennika może doprowadzić do jego uszkodzenia. 

Urządzenie może być wyposażone w sterownik elektroniczny, umieszczony w panelu 

sterowniczym, który steruje parametrami (temperatura, sygnalizacja alarmów itd.)

4.1. Uruchamianie urządzenia

-Sprawdzić czy nie ma uszkodzonego przewodu zasilającego.

-Włączyć włącznik główny instalacji elektrycznej, zasilającej urządzenie. 

-Przełączyć wszystkie wyłączniki, zabudowane w skrzynce sterowniczej i w panelu 

oświetleniowym w pozycję „I”. Urządzenia chłodnicze: agregat, wentylatory, oświetlenie i grzałki 

przeciwzroszeniowe zostaną uruchomione.

UWAGA! Włączenie grzałek przeciwroszeniowych należy wykonać jedynie w przypadku dużej 

wilgotności otoczenia, objawiającej się pojawieniem się rosy na elementach urządzenia.

Urządzenia grzewcze: Promienniki i oświetlenie zostaną uruchomione.

- Odczekać 90 minut lub do czasu, kiedy w urządzeniu zostanie osiągnięta zadana temperatura. W 

tym momencie urządzenie jest gotowe do zatowarowania (włożenia produktów)

4.2. Wyłożenie/ekspozycja produktów

3.1. Schematy podłączeniowe

Schematy elektryczne znajdują się na module sterującym oraz w dokumentacji dołączonej do 

urządzenia. Zabrania się podłączania urządzenia do sieci elektrycznej przez osoby 

niewykwalifikowane. 

4. Działanie



   Podczas wykładania produktów należy zachować ostrożność.

- Nie należy wrzucać artykułów do urządzenia.

- Nie przekraczać limitu załadunku. Maksymalne obciążenie powierzchni ekspozycyjnej zostało 

zawarte w tabeli dotyczącej parametrów technicznych urządzenia.

- Produkty należy ustawiać w odstępach co najmniej 10mm od siebie na powierzchni ekspozycyjnej.

- Produkty nie mogą wystawać poza krawędzie półek, oraz nie mogą zasłaniać wlotów i wylotów 

powietrza.

-Należy przestrzegać wytycznych dotyczących wysokości zatowarowania w urządzeniu. 

Nieodpowiednie zatowarowanie urządzenia może zakłócić cyrkulację powietrza wewnątrz 

urządzenia, co spowoduje zakłócenie poprawnej pracy urządzenia.

- Nie zastawiać otworów wentylacyjnych w blachach osłaniających ramę.

-W przypadku urządzeń chłodniczych/ mroźniczych dodatkowo nie zastawiać otworów 

wentylacyjnych w blachach osłaniających agregat chłodniczy.

UWAGA! Urządzenie chłodnicze nie jest przeznaczone do zamrażania produktów, a jedynie do ich 

przechowywania. Produkty o temperaturze wyższej niż ustawiona w urządzeniu nie powinny być do 

niego wkładane. Np. jeśli w urządzeniu jest zadana temperatura przechowywania -23°C, wówczas 

wkładane produkty powinny posiadać temperaturę niższą bądź równą 23°C.\

4.3. Zmiana ustawień sterownika (termostatu)

Jeśli  urządzenie zostało wyposażone w sterownik (termostat) sterujący pracą urządzenia 

- zabudowany jest w skrzynkę  sterowniczą. Sterownik jest fabrycznie ustawiony na najbardziej 

optymalną temperaturę z zakresu pracy  urządzenia. Instrukcja sterownika znajduje się na module 

sterującym oraz w dodatkowej dokumentacji dołączonej do urządzenia. 

                                                                   

                                                                   

                                                                 

4.4. Automatyczne odmrażanie (dotyczy urządzeń chłodniczych)

Sterownik steruje również rozmrażaniem. Rozmrażanie jest wykonywane zgodnie z zaleceniami 

producenta lub instalatora (możliwa jest do ustawienia inna częstość odmrażania w zależności od 

potrzeb i warunków pracy ale tylko i wyłącznie w porozumieniu z serwisem). Woda powstająca z 

odmrażania spływa do odpływów w dnie urządzenia, a następnie powinna zostać odprowadzona do 

kanalizacji lub zbiornika odparowania skroplin.

Podczas odmrażania temperatura wewnątrz urządzenia podnosi się do temperatur dodatnich, 

jednak nie ma to wpływu na zamrożone produkty. Również podczas rozmrażania może wystąpić 

zjawisko zaparowania powierzchni wewnętrznych, co szczególnie jest widoczne na szybach drzwi. 

Jest to zjawisko normalne i powinno ustąpić po cyklu odmrażania. 

UWAGA: Raz w tygodniu należy przeprowadzić odmrażanie całkowite.

UWAGA: Podczas przeprowadzania odszraniania zabrania się używania ostrych przedmiotów w 

celu usunięcia nadmiaru lodu.

5. Czyszczenie w trakcie eksploatacji



UWAGA! W celu wyczyszczenia i konserwacji urządzeń, należy w pierwszej kolejności ściągnąć 

elementy zasłaniające czyszczone miejsce (np. półki ekspozycyjne, blachy zawieszane). 

UWAGA! Mycia i konserwacji urządzenia należy dokonywać co najmniej raz na pół roku, szczególnie 

w przypadku urządzeń typu REM. Podczas mycia i konserwacji należy dokonać wizualnej oceny 

szczelności urządzenia (zwrócić szczególną uwagę, czy nie występują miejscowe przecieki i 

oblodzenia).

UWAGA! Wnętrze urządzenia należy czyścić za pomocą gąbki lub miękkiej ścierki, zamoczonej w 

letniej wodzie lub neutralnym detergencie. Podczas mycia należy wykonywać koliste ruchy. Nie 

należy stosować past, octu, środków ściernych i środków żrących. 

5.1. Czyszczenie skraplacza (dotyczy urządzeń chłodniczych)

Dokładne instrukcje dotyczące czyszczenia skraplacza można uzyskać poprzez zeskanowanie 

kodu QR przekierowującego do filmu instruktażowego.

Przyczyną częstych awarii urządzeń chłodniczych, lub jego nieprawidłowej pracy jest 

zanieczyszczenie skraplacza agregatu. Czystość skraplacza zaleca się sprawdzać przynajmniej raz 

w miesiącu, i należy to to obowiązków użytkownika. Jeżeli konieczne, należy odkurzyć ożebrowanie 

skraplacza i sprawdzić, czy pomiędzy żebrami nie ma jakichś zanieczyszczeń blokujących przepływ 

powietrza.

Co kwartał muszą być przeprowadzone następujące operacje czyszczące:

1. Wyłączyć wszystkie wyłączniki na panelu oświetleniowym i w skrzynce sterowniczej w pozycję 

„0”;

2. Opróżnić urządzenie z produktów;

3. Poczekać aż urządzenie osiągnie temperaturę otoczenia;

4. Usunąć wszystkie resztki przechowywanych produktów;

5. Skontrolować odpływy wody i usunąć z nich ewentualne zanieczyszczenia;

6. Umyć powierzchnie wewnętrzne urządzenia przy pomocy łagodnego detergentu (nie 

toksycznego i nie żrącego). Następnie delikatnie osuszyć, używając suchej, miękkiej ściereczki;

7. Gdy czyszczenie zostanie zakończone, należy włączyć urządzenie zgodnie z opisem 4.1.

5 .2 .  Czyszczenie parownika (n ie  dotyczy urządzeń neutra lnych i  grzewczych)

1. Kontakt z żywnością – wszystkie substancje i artykuły spożywcze, które na skutek rozkładu 

mogą tworzyć kwasy, a które mają kontakt z parownikiem, mogą doprowadzić do jego uszkodzenia 

(np. pomidory, sosy pomidorowe, cebule, owoce i soki owocowe, mleko oraz produkty mleczne, takie 

jak lody itp.). Jeśli parownik wchodzi w kontakt z będącymi nie pakowanymi artykułami 

spożywczymi albo poprzez drobne wycieki z opakowania, musi być natychmiast czyszczony. 

2. Agresywne środowiska - jeżeli parownik pracuje w wysoce agresywnym środowisku, jego 

powierzchnia zewnętrzna powinna być zabezpieczona metodą elektrolitycznego malowania. 

Środowiska agresywne zawierają np. opary kwasów (kwas octowy), opary substancji alkalicznych, 

zawierających chlor, amoniak, sól itp.). Nawet w przypadku szczególnego środowiska, uważanego za 

agresywne, ryzyko uszkodzenia parownika należy brać pod uwagę w każdym przypadku. Nawet jeśli 



parownik pracuje w potencjalnie agresywnym środowisku powinien być czyszczony przynajmniej 

raz na tydzień, a w krytycznych przypadkach nawet częściej. 

3. Czyszczenie parownika – zarówno podczas normalnego czyszczenia jaki i w przypadku kontaktu 

parownika z agresywnymi lub nieznanymi cieczami lub substancjami zaleca się użycie dużej ilości 

letniej wody, z ewentualnym dodatkiem środka myjącego, jeśli będzie to wymagane. Po użyciu 

wody ze środkiem myjącym parownik należy dokładnie wypłukać. Przy zastosowaniu środków 

myjących, należy zwrócić szczególną uwagę na ich rodzaj. W szczególności następujące środki 

nigdy nie mogą być używane: 

 - amoniak oraz detergenty, które zawierają amoniak (roztwory amoniaku) 

 - wybielacz (podchloryn sodu) oraz produkty zawierające wybielacze (płyny chlorowane) 

 - detergenty na bazie kwasów takie jak odkamieniacze, kwas solny, kwas siarkowy, kwas octowy 

itp. (wysoce kwaśne płyny) 

- aceton, trichloroetylen (rozpuszczalniki organiczne) 

- soda kaustyczna oraz inne wysoce alkaliczne substancje (wysoce zasadowe płyny)

Wszystkie te wyżej wymienione substancje mogą uszkodzić powłokę lakierniczą (jeśli parownik był 

malowany) oraz spowodować korozję elementów metalowych, a także doprowadzić do poważnego 

uszkodzenia parownika!

6. Przerwy w zasilaniu elektrycznym

Po przerwie w dopływie energii elektrycznej lub odłączeniu i załączeniu zasilania urządzenie włączy 

się automatycznie. Po przywróceniu dopływu energii elektrycznej należy sprawdzić, czy urządzenie 

działa poprawnie. Jeśli będzie to konieczne, należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym 

serwisem.

7. Wykrywanie i usuwanie usterek

Jeśli wystąpi awaria urządzenia lub podzespołów urządzenia, bądź urządzenie nie pracuje 

normalnie należy sprawdzić, czy nie stwarza to zagrożenia dla ludzi i mienia. Jeśli będzie to  

konieczne, należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym serwisem.

Przed wezwaniem serwisu należy jednak sprawdzić czy:

1. zasilanie jest cały czas doprowadzone;

2. instalacja  elektryczna, do której podłączone jest dane urządzenie działa prawidłowo;

3. urządzenie jest prawidłowo ustawione;

4. skraplacz nie jest zasłonięty lub zanieczyszczony

5. produkty są prawidłowo rozmieszczone w urządzeniu;

6. obieg powietrza w urządzeniu jest niezaburzony;

7. nie przebiega cykl odszraniania (dotyczy urządzeń chłodniczych/ mroźniczych o ile występuje) 

– należy spojrzeć na sterownik i termometr. W cyklu odszraniania wskazania temperatury na 

sterowniku i termometrze mogą znacznie się różnić, gdyż bieżąca temperatura na wyświetlaczu 

sterownika może być „blokowana” na czas odszraniania.  Jeżeli nie ma pewności, czy urządzenie 

znajduje się w trakcie lub tuż po odszranianiu, należy odczekać ok. 1 – 2 godz. i jeszcze raz 

sprawdzić temperatury – jeżeli wskazania się nie zmienią - może to świadczyć o awarii urządzenia

Jeśli nie będzie ustalona przyczyna nieprawidłowego działania, należy wytowarować urządzenie, 

odłączyć je od sieci i wezwać najbliższy autoryzowany serwis.

UWAGA! Mogą wystąpić niewielkie różnice w odczycie temperatury w różnych miejscach obszaru 

ekspozycyjnego urządzenia.



W przypadku stłuczenia elementów szklanych należy niezwłocznie zgłosić usterkę do serwisu i 

ogrodzić teren wokoło urządzenia na odległość ok. 3 metrów w zależności od promienia rozprysku 

szkła. Gdy nie ma możliwości zaczekania na przybycie serwisu, w przypadku wystąpienia 

pozostałości w postaci niedobitych szyb, należy je obić za pomocą młotka. Następnie po usunięciu 

pozostałości szklanych, należy sprawdzić czy szkło nie weszło w kontakt z produktami 

znajdującymi się w urządzeniu. Jeżeli występuje ryzyko, że elementy szkła mogły wejść w reakcje z 

produktami, należy te produkty niezwłocznie usunąć. Następnie resztę produktów należy 

wyciągnąć z urządzenia i usunąć resztki szkła zarówno z mebla jak i z podłogi, ewentualnie z innych 

powierzchni na których to szkło występuje.

8. Serwis i części zamienne

Podstawowe dane urządzenia zamieszczone są na tabliczce znamionowej. Kontaktując się z 

autoryzowanym serwisem należy zawsze podać typ urządzenia oraz numer seryjny, znajdujące się 

na tabliczce znamionowej. Do każdego urządzenia dołączona jest instrukcja obsługi, schemat 

elektryczny, DTR oraz karta gwarancyjna. Zalecane okresy serwisowe dla urządzenia zawarte są w 

umowie gwarancyjnej. Tylko wykwalifikowany serwisant może przeprowadzać obsługę serwisową 

oraz naprawy podzespołów mechanicznych i elektrycznych. Zaleca się używać oryginalne części 

zamienne producenta.

8.1.   Wykaz części zamiennych

W przypadku części zamiennych należy kontaktować się z serwisem na adres e- mail: 

serwis@essystemk.pl lub pod nr telefonu: +48 (32) 644 04 00

8.2. Wymiana elementów oświetlenia

W przypadku urządzeń wyposażonych w świetlówki wymianę niedziałających, można dokonać 

samodzielnie.

Aby wymienić świetlówkę zabudowaną w oprawce wciskanej należy:

1. Wyłączyć oświetlenie w urządzeniu. Dla bezpieczeństwa wyłączyć całe urządzenie na 

wyłączniku głównym

2. Ściągnąć osłonę świetlówki.

3. Wyjąć świetlówkę z oprawek, wykręcając ją wokół własnej osi.

4. Włożyć nową świetlówkę do oprawek.

5. Poprzez obrót świetlówki wokół własnej osi w oprawkach, ustawić świetlówkę w położenie 

wyjściowe jak przed demontażem.

6.Załączyć urządzenie i włączyć oświetlenie.

Świetlówki należy wymienić tylko na zgodne z zaleceniami producenta urządzenia.

UWAGA: W przypadku sprzętu, w którym użyto lampy fluorescencyjne w podwójnej osłonie, lampy 

mogą zostać zastąpione tylko identycznymi.

UWAGA: Podczas wymiany świetlówki bezwzględnie należy równocześnie wymienić zapłonnik jeśli 

występuje. W przypadku występowania oświetlenia LED wymianę zlecić do autoryzowanego 

serwisu wyznaczonego przez producenta.

8.3. Analiza możliwych awarii i czynności zapobiegawczych 



Sterownik zawiesił się

Awaria układu chłodniczego

Należy sprawdzić szczelność
przewodów odprowadzających  

i doprowadzających oraz 
wezwać serwis.

Pojemnik przepełniony

Warunki pracy urządzenia 
niezgodne z zalecanymi

Oświetlenie nie działa

Włączyć i wyłączyć sterownik

Występowanie wody na 

podłodze

Opróżnić pojemnik

Należy ustawić urządzenia 
zgodnie z informacjami 

z instrukcji

Możliwa awaria

Urządzenie działa

Główny włącznik jest 
wyłaczony Włączyć główny włącznik

Możliwa przyczyna Sposób rozwiazania

Kabel zasilający jest odłączony

Kabel zasilający jest 
uszkodzony

Podpiąć kabel zasilający

Zaizolować miejsce w okolicach
awarii i wezwać serwis

Nieprawidłowa temperatura

Urządzenie ustawione 
niezgodnie z informacjami 

zawartymi w instrukcji

Korekta miejsca ustawienia 
zgodnie z wytycznymi  

Awaria systemu sterującego Wezwać serwis

Zanieczyszczony skraplacz

System oświetlenie uległ 
uszkodzeniu

Dokonać czyszczenia 
skraplacza

W przypadku świetlówki, 
wymienić ją. W przypadku 

oświetlenia LED wezwać serwis

W przypadku wystąpienia innych awarii nie uwzględnionych w instrukcji, należy skontaktować 
się z serwisem.

Roszenie

Warunki pracy urządzenia 
niezgodne z zalecanymi

Należy zapewnic właściwe 
warunki eksloatacji

Należy odetkać wloty 
i wyloty powietrza

Zatkane wyloty powietrza

9. Składowanie i utylizacja urządzenia

Urządzenie należy składować w miejscu suchym, bez dostępu szkodliwych substancji, wody 

i promieniowania, na stabilnym podłożu. Nie należy składować urządzenia na innym urządzeniu lub 

pod innym urządzeniem. W przypadku, gdy urządzenie będzie składowane powyżej okresu jednego 

miesiąca, należy zerwać taśmy ochronne. Urządzenie należy zabezpieczyć je przed działaniem 

pyłów, uderzeń. Urządzenie powinno być składowane w miejscu, gdzie nie będzie zagrażało 

zdrowiu i życiu osób trzecich. Po osiągnięciu końca przewidzianego terminu użytkowania, 

urządzenie musi zostać zutylizowane stosownie z lokalnymi przepisami i zarządzeniami. Należy 

zasięgnąć specjalistycznej porady przed wyrzuceniem substancji, które są szkodliwe dla 

środowiska oraz materiałów, które mogą być powtórnie przetworzone.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w konstrukcji urządzenia! 

10. Deklaracje zgodności WE


































