
SZAFY CHŁODNICZE/MROŹNICZE 120 l
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
REFRIGERATED CABINETS / FREEZERS 120 l
USER’S MANUAL

Modele/Models: FG07112, FG07012, FG08112

Przed rozpoczęciem wprowadzania nastaw urządzenia, jego obsługą i konserwacją dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.
Please read the manual thoroughly prior to equipment set-up, operation and maintenance.
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WAŻNE! PRZECZYTAĆ PRZED INSTALACJĄ

• Należy koniecznie zapoznać się z niniejszą instrukcją, ponieważ zawiera ważne informacje dotyczące prawidłowego, 
sprawnego i bezpiecznego korzystania z i konserwacji urządzenia.

• Niniejszą instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby mogli korzystać z niej inni operatorzy urządzenia.
• Instalację niniejszego urządzenia należy wykonać zgodnie z instrukcjami producenta i zgodnie z lokalnymi przepisami.
• Wyłączyć urządzenie w przypadku jego awarii lub wadliwej pracy.
• Urządzenie musi serwisować wykwalifikowany personel, upoważniony przez producenta i korzystający z części 

zamiennych.
• Nieprzestrzeganie powyższych zapisów może naruszać bezpieczeństwo urządzenia.
• Przed rozpoczęciem czynności mycia lub konserwacji, należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.

BEZPIECZEŃSTWO I INSTALACJA

1. Należy zwrócić uwagę na środowisko pracy, urządzenie jest przystosowane do pracy w klimacie sub-tropikalnym i może 
być użytkowane w zakresie temperatur otoczenia 10-38°c.

2. Napięcie na wejściu: 220-240vac 50hz, klasa i. W celu ograniczenia ryzyka pożaru, porażenia prądem lub innych obrażeń 
w trakcie korzystania z lodówki, należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

A. Podłączać urządzenie do trój-wtykowego uziemionego gniazda;
B. Nie demontować wtyku uziemienia;
C. Nie stosować adaptera;
D. Nie stosować przedłużaczy;
E. Przed rozpoczęciem obsługi odłączyć zasilanie.

3. Urządzenie powinno zostać ustawione przez zawodowego elektryka.

4. Lodówkę należy ustawić na płaskiej i wyrównanej powierzchni. W trakcie korzystania z urządzenia kąt nachylenia szafki 
nie powinien przekraczać 10°, w przeciwnym razie lodówka może nie pracować normalnie.

5. W celu zapewnienia wystarczającej przestrzeni wentylacyjnej, od górnej pokrywy lodówki i od jej tylnej ścianki należy 
pozostawić 150 mm wolnej przestrzeni.

6. W trakcie użytkowania należy odnosić się do listy parametrów i usuwać usterki zgodnie z wskazaniami.

7. W przypadku wystąpienia problemów należy zapoznać się z sekcją „rozwiązywanie problemów” lub skontaktować się z 
serwisem.
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BUDOWA

FG07112, FG07012 
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1 Szafka

2 Wentylator parownika

3 Parownik

4 Sterownik cyfrowy

5 Drzwi

6 Półka

7 Wewnętrzny kanał wody

8 Skraplacz

9 Filtr

10 Sprężarka

11 Skrzynka obudowy

12 Zewnętrzny kanał wody

FG08112
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1 Szafka

2 Parownik

3 Sterownik cyfrowy

4 Drzwi

5 Szuflada

6 Skraplacz

7 Filtr

8 Sprężarka

9 Skrzynka obudowy
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INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA TEMPERATURY

Wprowadzanie nastawy (pożądana temperatura)
• Nacisnąć i przytrzymać SET przez 1s, wartość zacznie migać

• Zwiększyć lub zmniejszyć wartość za pomocą przycisków UP lub DOWN

• Aby potwierdzić, nacisnąć ponownie przycisk SET

Włączanie / wyłączanie urządzenia
• Nacisnąć i przytrzymać UP przez ponad 3s. Algorytmy odmrażania i sterowania są wyłączone a przyrząd wyświetla 

wiadomość „OFF” (wył.) na przemian z odczytem temp. z sondy.

Ręczne odmrażanie (lodówka)
• Nacisnąć i przytrzymać przycisk DOWN przez ponad 3s (rozmrażanie rozpocznie się wyłącznie wtedy, gdy warunki 

temp. są odpowiednie).

Odmrażanie (zamrażarka)
• Przenieść produkty do innej zamrażarki.
• Wyłączyć, umożliwić wytapianie się lodu przy otwartych drzwiach. Wytrzeć wodę z dna zamrażarki.
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

ZAWIASY DRZWI (WYMIANA DRZWI)

Zawiasy drzwiowe: jeżeli użytkownik chce, aby drzwi otwierały się z drugiej strony
• Zdjąć drzwi
• Zainstalować zawias górny po przeciwnej stronie
• Przenieść zawias dolny na przeciwną stronę, przenieść sprężynę z dołu do góry.
• Zainstalować drzwi.

NR. PROBLEM MOŻLIWA PRZYCZYNA SUGEROWANE 
ROZWIĄZANIE

1. Czarny ekran Źle podłączona wtyczka Podłączyć wtyczkę prawidłowo

2. Szafka „kopie” prądem Uziemienie elektryczne szafki jest 
wadliwe

Sprawdzić wtyczkę i wtyk 
uziemienia, ustawić poprawnie
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ENG GENERAL

• Please read the introductions in this manual as it contains important information
• Regarding proper, effi cient and safe use and maintenance of the appliance.
• Keep this manual in a safe place for the eventual use by other operators of
• The appliance.
• The installation of this appliance must be carried out in the accordance with
• The manufacturer’s instructions and following local regulations.
• Switch off the appliance in the case of failure or malfunction.
• Have the appliance serviced by a technically qualified person authorized by
• The manufacturer and using original spare parts.
• Not complying with the above may jeopardize the safety of the appliance.
• Before performing any cleaning or maintenance operation always turn off
• The appliance and unplug it from the power supply.

SAFETY AND INSTALLATION

1. Please pay attention to the work environment, this equipment suit the sub-tropic climate and can be used in the ambient 
temperature range from 10-38°c

2. Nput voltage:220-240vac 50hz, class i. To reduce the risk of fire, electric shock or injury when using your refrigerator, 
follow these basic precautions:

A. Plug into grounded 3 prong outlet;
B. Do not remove ground prong;
C. Do not use a adapter;
D. Do not use extension cord;
E. Disconnect power before servicing

3. Please set this equipment by professional electrician

4. The refrigerator should be placed on a horizontal properly leveled surface. During using, the incline angle of the cabinet 
should not be over 10°, otherwise, the refrigerator cannot work normally.

5. To ensure proper ventilation space for your refrigerator, allow 150mm space on the top, back of the refrigerator.

6. During using, please refer parameter list and debug the refrigerator according to the indication.

7. If get trouble, please refer ”troubleshooting” or contact the sales service man.
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STRUCTURE INTRODUCTIO

FG07112, FG07012 
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1 Cabinet

2 Evaporator fan

3 Evaporator

4 Digital controller

5 Door

6 Shelf

7 Inside water flume

8 Condenser

9 Filter

10 Compressor

11 Circuit box

12 Outside water flume

FG08112
1

2

4

4

5

6
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9

1 Cabinet

2 Evaporator

3 Digital controller

4 Door

5 Drawer

6 Condenser

7 Filter

8 Compressor

9 Circuit box
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ENG OPERATION INSTRUCTION OF TEMPERATURE CONTROLLER

Setting the set point (desired temperature)
• Press SET for 1s,the set value will start flashing after a few moments

• Increase or decrease the value using UP or DOWN

• Press SET to confirm the new value

Switching the device ON/OFF
• Press UP for more than 3s.The control and defrost algorithms are now disabled and the instrument displays the 

message ”OFF” alternating with the temperature read by the set probe.

Manual defrost (fridge)
• Press for DOWN more than 3s(the defrost starts only the temperature conditions are valid).

Defrosting (Freezer)
• Remove the products to another freezer.
• Switch off, Let the ice melt with door open. Dry the water from the bottom of the freezer
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TROUBLESHOOTING

DOOR HINGE (DOOR EXCHANGE)

Door hinge: if you want the door to be opened from the opposite side
• Take the door off
• Install the opposite upper hinge
• Move the bottom hinge to the opposite side,move the spring hinge from the
• Bottom side of the door to the upper side
• Install the door

NO PROBLEM POSSIBLE CAUSE SUGGESTION 
SOLUTION

1. Black screen Plug is not set well Set the plug well

2. The cabinet is electric Ground prong is unnormal Check the plug and the ground 
prong, and set them well



Sprawdź więcej produktów na / Check out more products on 

www.forgast.pl

Kontakt / Contact

+48 327 508 130  /  info@forgast.pl



OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI - FORGAST

Ogólne warunki gwarancji, zwane dalej „OWG”, określają zasady świadczenia serwisu gwarancyjnego przez M&M Gastro z siedzibą w 
Katowicach (40-780) przy ul. Owsianej 58a, NIP: 9542387023, zwanych dalej „Gwarantem”, na rzecz osób fizycznych, osób prawnych, 
jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które nabyły od Gwaranta 
Produkty. Gwarancją dotyczy jedynie produktów marki FORGAST stanowiącej własność Gwaranta, zwanych dalej „Produktami”.

1. Gwarant udziela kupującemu gwarancji na okres 12 miesięcy od dnia sprzedaży Produktu. Gwarancją objęte są jedynie Produkty 
nabyte na podstawie umowy sprzedaży zawartej z Gwarantem. W ramach udzielonej gwarancji Gwarant zobowiązuje się do 
nieodpłatnego usunięcia zgłoszonych wad fizycznych urządzeń na zasadach określonych w OWG. Kupujący traci uprawnienia z tytułu 
gwarancji w sytuacji braku niezwłocznego zgłoszenia wykrycia wady Produktu, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wykrycia wady.

2. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia otrzymanego Produktu w momencie jego wydania w obecności sprzedawcy lub w 
momencie jego dostawy w obecności dostawcy (kuriera). W sytuacji stwierdzenia uszkodzenia Produktu, kupujący zobowiązany jest 
do sporządzenia protokołu szkody oraz do jego przesłania do Gwaranta w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania Produktu na 
adres email serwis@mmgastro.pl wraz z podaniem następujących danych: nazwa kupującego, adres, NIP (jeżeli dotyczy), osoba 
zgłaszająca, telefon kontaktowy. W sytuacji naruszenia powyższego obowiązku kupujący traci uprawnienia wynikające z  udzielonej 
gwarancji. Skutki określone w ust. 2 w zdaniu trzecim nie mają zastosowania do umów zawieranych z kupującymi - konsumentami.

3. W sytuacji niesporządzenia protokołu szkody, w sposób określony w ust. 2 OWG, kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji w 
zakresie wady określonej w ust. 2 OWU. Przedmiotowe postanowienie nie ma zastosowania do umów zawieranych z kupującymi - 
konsumentami.

4. Gwarant ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jedynie za wady Produktów, tkwiące w Produktach w momencie ich sprzedaży.

5. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności między innymi za:
a) uszkodzenia mechaniczne Produktu, np. pęknięcia, zarysowania, wybrzuszenia, uszkodzenia Produktu przez ciała obce,
b) uszkodzenia estetyczne Produktu, np. przebarwienia, odpryski,
c) uszkodzenie termiczne i chemiczne Produktu, np. powstałe w wyniku używania Produktu w nieodpowiedniej temperaturze, użycie 
niewłaściwych środków czyszczących, działanie substancji żrących,
d) zmiany Produktu wywołane ich normalnym użytkowaniem,
e) powstanie i skutki korozji Produktu,
f) uszkodzenia Produktu będące efektem nieprawidłowego podłączenia do zasilania elektrycznego (nie dotyczy sytuacji, gdy montaż 
został wykonany przez pracowników Gwaranta),
g) uszkodzenia będące efektem nieprawidłowych parametrów sieci elektrycznej oraz zmian napięcia prądu,
h) uszkodzenia będące efektem nieprawidłowego przyłączenia do instalacji gazowej lub wodno– kanalizacyjnej (nie dotyczy sytuacji, 
gdy montaż został wykonany przez pracowników Gwaranta) oraz za uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego działania ww. 
instalacji,
i) czynności konserwacyjne, np. czyszczenie Produktu, regulacje ustawień Produktu,
j) skutki siły wyższej np. strajków, katastrof naturalnych, wojen, zamieszek i innych niepokoi społecznych,
k)  skutki zdarzeń losowych, np. zalań, pożarów, zawilgoceń, aktów wandalizmu i innych czynów niedozwolonych,
l) uszkodzenia części eksploatacyjnych, jak również zużycie części Produktu posiadających określoną żywotność, np. uszkodzenia 
uszczelek, żarówek,
m) czynności, które zgodnie z instrukcją obsługi Produktu powinien wykonać kupujący,
n) uszkodzenia Produktu wynikające z jego użycia łącznie z innym urządzeniem do tego nieuprawnionym lub uszkodzenia Produktu 
będące efektem wadliwego użycia innego urządzenia,



o) uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej konserwacji lub czyszczenia Produktu, np. zaniechania konserwacji Produktu, 
zastosowania niewłaściwych środków czyszczących,
p) wady powstałe w wyniku wadliwego montażu, chyba że montaż był wykonany przez Gwaranta,
q) wady powstałe w trakcie transportu, przenoszenia Produktu,
r) wady jawne Produktu, w szczególności niezgodność Produktu z umową, np. zła wielkość towaru, zły kolor.

6. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonej przez Gwaranta na poszczególne Produkty, w razie:
a) całkowitego wyeksploatowania Produktu (normalne zużycie) powodującego brak możliwości jego naprawy,
b) naprawy, przeróbki lub jakiejkolwiek ingerencji w Produkt przez osoby nieupoważnione przez Gwaranta,
c) demontażu Produktu przez kupującego i jego ponownego montażu bez wiedzy Gwaranta,
d) zaprzestania produkcji części zamiennych do Produktu, która jest niezbędna dla jego prawidłowego funkcjonowania,
e) używania Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub jego przeznaczeniem.

7. Gwarancją nie są objęte niektóre podzespoły eksploatacyjne, takie jak: uszczelki, zabezpieczenia termiczne, noże, wężyki, żarówki, 
palniki, elementy gumowe, zakamienione elementy grzejne, itp.

8. Prawidłowe zgłoszenie wady Produktu powinno zawierać: nazwę kupującego, adres, NIP (jeżeli dotyczy), lokalizację urządzenia, 
telefon kontaktowy, dane zgłaszającego (imię i nazwisko), adres email, numer dokumentu zakupu lub jego skan, datę wystąpienia 
usterki i ewentualne zdjęcia. Przedmiotowego zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się 
na stronie internetowej Gwaranta, tj. www.mmgastro.pl lub za pomocą wiadomości email wysłanej na adres serwis@mmgastro.pl.

9. Po otrzymaniu zgłoszenia gwarancyjnego Gwarant zobowiązuje się do skontaktowania z kupującym w terminie 7 dni roboczych od 
dnia otrzymania prawidłowego zgłoszenia określonego w ust. 8 OWG.
10. W razie stwierdzenia zasadności zgłoszenia gwarancyjnego Gwarant zobowiązuje się do dokonania naprawy Produktu w terminie 
14 dni od dnia kontaktu serwisu Gwaranta z kupującym, określonego w ust. 9 OWG. Termin określony w zdaniu powyższym może 
ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Gwaranta, kupującemu nie przysługują żadne roszczenie wobec Gwaranta z powodu 
wydłużenia terminu naprawy.

11. W przypadku wystąpienia wady uniemożliwiającej naprawę Produktu lub wady, której koszt naprawy przewyższa wartość 
Produktu, Gwarant zobowiązuje się do wymiany Produktu na nowy, o tych samych parametrach, w terminie 30 dni od zakończenia 
postępowania naprawczego.

12. Wymiana przez Gwaranta Produktu na nowy nie wydłuża okresu gwarancji, określonego w ust. 1 OWG. Powyższe postanowienie 
nie ma zastosowania do umów zawieranych z konsumentami.

13. Kupujący zobowiązany jest do dostarczenia Produktu do siedziby Gwaranta na własny koszt wraz z oryginalną dokumentacją oraz 
dokumentem zakupu. Powyższe postanowienie dotyczy Produktów o wadze do 30 kilogramów. Przy wadze powyżej 30 kilogramów, 
będzie podejmowana indywidualna decyzja.

14. Kupujący zobowiązuje się do zabezpieczenia Produktu na czas jego transportu do siedziby Gwaranta. Gwarant nie jest zobowiązany 
do usunięcia wad Produktu powstałych w trakcie jego transportu. W sytuacji określonej w zdaniu poprzedni Gwarant może wyłączyć 
uprawnienia wynikające z gwarancji dla danego Produktu.

15. Gwarancja obejmuje jedynie usunięcie wady Produktu i nie należy jej wiązać z przeglądami okresowymi, konserwacjami, 
regulacjami, czyszczeniem itp.

16. Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia do Gwaranta Produktu czystego. W sytuacji niedochowania powyższego obowiązku, 
Gwarant ma prawo obciążyć kupującego kosztami związanymi z czyszczeniem urządzenie według aktualnej stawki roboczogodziny 
Gwaranta.



17. W przypadku naprawy wykonywanej w siedzibie klienta, klient musi zapewnić swobodny dostęp do urządzenia – umożliwiający 
sprawne wykonanie pracy serwisantowi.

18. Wszelkie Produkty i części, które wymieni Gwarant pozostają jego własnością.

19. W razie ponownego pojawienia się wady Produktu, która była uprzednio, trzykrotnie, usuwana przez Gwaranta. Gwarant przy 
czwartym wystąpieniu tej samej wady, tego samego Produktu może wymienić Produkt na nowy.

20. W przypadku naruszenia przez kupującego obowiązków wynikających z OWG, w szczególności dotyczących procedury zgłaszania 
wad i obowiązku współpracy z Gwarantem, uprawnienia wynikające z gwarancji wygasają.

21. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za straty oraz utratę możliwości osiągania korzyści przez kupującego powstałą w wyniku 
wystąpienia wady w sprzedanym Produkcie.

22. Do oceny zasadności zgłoszenie gwarancyjnego, jak również do dokonania naprawy Produktu uprawniony jest jedynie Gwarant.

23. W przypadku dalszej odsprzedaży produktu, to sprzedawca odpowiada z tytułu gwarancji i rękojmi.

24. Sądem właściwym miejscowo do rozpoznawania sporów związanych z niniejszą umową jest Sąd właściwy dla siedziby Gwaranta. 
Powyższe postanowienie nie ma zastosowania do umów zawieranych z konsumentami.

25. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego będącego konsumentem wynikających z przepisów 
o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

26. Gwarancja obowiązuje jedynie na terytorium Polski.
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