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Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą 
instrukcją obsługi.

Kopiowanie niniejszej instrukcji bez zgody producenta jest zabronione. 
Zdjęcia oraz rysunki mają charakter poglądowy i mogą różnić się od zakupionego urządzenia.

UWAGA: Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym oraz dostępnym dla personelu miejscu. Producent zastrzega sobie 
prawo do zmiany parametrów technicznych urządzeń bez zapowiedzi.

Instrukcje bezpIeczeństwa1. 
Nieprawidłowa obsługa i niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia lub zranienie  •
osób.
Urządzenie może być stosowane wyłącznie w celu, do którego zostało zaprojektowane. •
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłową obsługą i niewłaściwym użytko- •
waniem urządzenia.
W czasie użytkowania zabezpiecz urządzenie i wtyczkę kabla zasilającego przed kontaktem z wodą lub innymi płynami.  •
W przypadku, gdyby przez nieuwagę urządzenie wpadło do wody, należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z kontaktu, a 
następnie zlecić kontrolę urządzenia specjaliście. 
nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować zagrożenie życia. •
Nigdy nie otwieraj samodzielnie obudowy urządzenia. •
Nie wtykaj żadnych przedmiotów w obudowę urządzenia. •
Nie dotykaj wtyczki kabla zasilającego wilgotnymi rękami. •
Regularnie kontroluj stan wtyczki i kabla. W przypadku wykrycia uszkodzenia wtyczki lub kabla, zleć naprawę w wyspecja- •
lizowanym punkcie naprawczym.
W przypadku, gdy urządzenie spadnie lub ulegnie uszkodzeniu w inny sposób, przed dalszym użytkowaniem zawsze zleć  •
przeprowadzenie kontroli i ewentualną naprawę w wyspecjalizowanym punkcie naprawczym.
Nigdy nie naprawiaj urządzenia samodzielnie -  • może to spowodować zagrożenie życia.
Chroń kabel zasilający przed kontaktem z ostrymi lub gorącymi przedmiotami i chroń go z dala od otwartego ognia. Jeżeli  •
chcesz odłączyć urządzenie z kontaktu, zawsze chwytaj za wtyczkę, nigdy nie ciągnij za kabel.
Zabezpiecz kabel (lub przedłużacz), aby nikt przez omyłkę nie wyciągnął go z kontaktu lub się o niego nie potknął. •
Kontroluj funkcjonowanie urządzenia w czasie użytkowania. •
Nie należy zezwalać na użytkowanie urządzenia przez osoby niepełnoletnie, osoby upośledzone fizycznie lub umysłowo  •
oraz upośledzone pod względem zdolności ruchowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wie-
dzy dotyczącej właściwego użytkowania urządzenia. Wyżej wymienione osoby mogą obsługiwać urządzenie jedynie pod 
nadzorem osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo. 
Jeżeli urządzenie nie jest w danej chwili użytkowane lub jest właśnie czyszczone, zawsze odłącz je od źródła zasilania,  •
wyciągając wtyczkę z kontaktu.
uwaga : •  Jeżeli wtyczka kabla zasilającego jest podłączona do kontaktu, urządzenie cały czas pozostaje pod napięciem.
Wyłącz urządzenie, zanim wyciągniesz wtyczkę z kontaktu. •
Nigdy nie ciągnij urządzenia za kabel zasilający. •

Dane tecHnIczne2. 

Model 849053
napięcie 230V/50Hz
Moc 1180W
pojemność 5x GN 1/1 - 5x 600x400
schładzanie szokowe od+70°C do +3°C w ciągu 90 minut
wymiary 750x740x860 mm
zamrażanie szokowe od +70°C do -18°C w ciągu 240 minut
waga netto 71 kg
wymiary komory 610x400x410 mm

Ogólne InfOrMacje3. 
W procesie przygotowywania potraw bardzo ważne jest ich szybkie schładzanie. Najlepiej by czas schłodzenia
potrawy nie przekraczał 2-3 godzin. Bardzo szybkie przejście przez strefę temperaturową sprzyjającą rozwojowi
bakterii (od 66°C do 3°C) pozwala uniknąć namnażania się mikroorganizmów. Do przeprowadzenia procesu szybkiego
schładzania stosuje się chłodziarki szokowe.
Czas przechowywania potraw w stanie schłodzonym zależy od czasu ich schładzania. Im szybciej potrawa została
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schłodzona tym dłużej może być przechowywana. Na przykład potrawy schłodzone przez 90 min, przy zachowaniu
zasad szybkiego schładzania oraz temperatury przechowywania, mogą być przechowywane 4-5 dni. Czas
przechowywania można wydłużyć nawet do kilku miesięcy jeżeli potrawę po schłodzeniu zamrozimy.
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rOzpakOwywanIe4. 
Ubierz rękawice ochronne i zdejmij opakowanie (Rys. 1), podnieś urządzenie sztaplarką, zdejmij podstawę i umieść urządzenie 
w miejscu pracy. 

Zdejmij folię ochronną (Rys. 2) i zutylizuj opakowanie zgodnie z obowiązującym prawem w kraju użytkowania.

Fig.2
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bezpIeczeństwO5. 
Przed podłączeniem urządzenia do zasilania, należy upewnić się czy specyfikacje źródła zasilania: V, kW, ilość faz, i moc są 
takie same jak te podane na tabliczce znamionowej (rys. 3) znajdującej się z tyłu urządzenia.

Fig.3
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Jakiekolwiek czynności czyszczące i konserwacyjne muszą być wykonywane po odłączeniu urządzenia od zasilania.
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Instalacja6. 
Urządzenie musi być zainstalowane, zachowując wszystkie standardy dotyczące zapobieganiu wypadkom zgodnie z 
obowiązującymi prawami w kraju instalacji. Wszystkie przepis przeciw pożarowe muszą być przestrzegane. 

Należy umieścić urządzenie w miejscu gdzie będzie używane, zachowując odstęp (minimalnie 10 cm) od ścian lub innych 
przedmiotów które mogą wpłynąć na cyrkulację powietrza (Rys. 4).

Fig.4
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min. 10 mm

Należy upewnić się czy jest wystarczająco dużo miejsca aby serwisować urządzenie.

Nie należy instalować urządzenia w miejscu gdzie cyrkulacja powietrza jest słaba, gdzie jest ono wystawione bezpośrednio na 
słońce, i gdzie temperatura jest wysoka lub w pobliżu źródeł ciepła (rys.5). 

Fig.5
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Należy wypoziomować urządzenie za pomocą regulowanych nóżek (rys. 6).

Fig.6
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Temperatura pomieszczenie nie powinna przekraczać 32OC; powyżej tej temperatury, nie ma gwarancji że urządzenie 
będzie pracować poprawnie.  W niektórych przypadkach instalator musi ocenić czy nie będzie wymagana osłona by chronić 
urządzenie (Rys. 7).

Fig.7
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pODłączenIe zasIlanIa7. 
Urządzenie musi być podłączone do gniazda zasilania prądem elektrycznym (230V) za pomocą wtyczki. (Rys. 8). Gniazdo 
zasilania musi posiadać zabezpieczenie różnicowo-prądowe
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kOntrOle I Inspekcja8. 
Jeżeli podczas transportu, urządzenie nie było w stojącej pozycji, odczekaj co najmniej cztery godziny przed uruchomieniem 
go. 

Przed uruchomieniem urządzenia sprawdź następujące:

podłączenie hydrauliki, regulacje ciśnieniowego zaworu przełączającego podczas pracy urządzenia •
poprawną cyrkulację wody kondensacyjnej •
ciśnienie standardowe •
podłączenie elektryczności •
absorpcje •
przecieki gazu z łączników lub spawów wykonanych podczas instalacji •
wykonaj całkowity cykl chłodzący lub mrożący.  •

Klient musi być poinformowany co do poprawnego celu użycie urządzenia. Urządzenie musi być zainstalowane i uruchomione 
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przez autoryzowany personel, który powinien podpisać kartę gwarancyjną razem z klientem. 

Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody spowodowane wadliwą instalacją. 

Urządzenia bezpieczeństwa

Mikroprzełącznik drzwi1. 

Zatrzymuje urządzenie kiedy drzwi są otwarte.

Ciśnieniowy przełącznik bezpieczeństwa:2. 

Załącza się w przypadku zbyt wysokiego ciśnienia lub próżni w systemie chłodzącym. 

-Termiczne odłączenie kompresora i wentylatora elektrycznego:3. 

Jest załączone w przypadku przeciążenia lub awarii. 

sOnDa9. 
Musi być umieszczona dokładnie po środku jedzenia, próbnik nie może dotykać blachy lub formy do pieczenia (Rys.9).

Fig.9

Po każdym użyciu należy wyczyścić próbnik aby zapobiec skażeniu. Należy używać płytkich talerzy lub tac bez przykrywek 
lub folii aby zapewnić szybkie chłodzenie spowodowane stycznością zimnego powietrza z jedzeniem. 

Zalecamy włożenie 3.5kg mięsa do tacy lub talerza o grubości 8cm aby osiągnąć szybkie schładzanie lub 5cm aby osiągnąć 
szybkie zamrażanie

przecHOwywanIe10. 
Jedzenie powinno być równo rozmieszczone w chłodziarce. Aby jedzenie po schłodzeniu/zamrożeniu zachowało swój 
delikatny smak należy jak najkrócej przechowywać je w temperaturze pokojowej przed włożeniem do chłodziarki. 

Zalecamy umieszczenie produktów w chłodziarce kiedy temperatura ich wynosi co najmniej +70OC. 

Referencyjne czasy/temperatury cykli oscylują w zakresie od +70oC do +3OC dla szybkiego chłodzenia i od +70OC do 
-18OC dla zamrażania. Po zamrożeniu lub schłodzeniu jedzenie, zabezpiecz je przykrywką, folią do jedzenia, lub zapakuj je 
próżniowo. 

Przechowuj schłodzone jedzenie w lodówce w temperaturze +4OC a zamrożone jedzenie w zamrażarce o temperaturze 
-20OC.

Ważne: chłodziarka nie może być używana jako zwykła lodówka.

alarMy11. 
HIGT: Oznacza wysokie ciśnienie

LOW: oznacza niskie ciśnienie

DOOR: oznacza otwarte drzwi

ASII: oznacza awarie próbnika 1

AS2: oznacza awarie próbnika 2

HOTL: alarm temperatury załącza się jedynie podczas konserwacji. 
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czyszczenIe I kOnserwacja12. 
Wnętrze komory musi być czyszczone co dziennie po zakończeniu pracy urządzenia. Zagwarantuje to poprawny poziom 
higieny i jakości jedzenia. Należy używać jedynie wody i neutralnego detergentu (Rys.11). Nie używaj substancji drapiących, 
skrobaczek i roztworów. 

Fig.11

Nasze produkty są wyposażone w otwór osuszający zbierający wodę powstałą przy kondensacji (rys.12). 

Fig.12
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Kondensator znajdujący się za przednią kratką musi być zachowywany w czystości aby zagwarantować wydajną pracę 
urządzenia. Raz na miesiąc należy oczyścić kratkę z brudu za pomocą twardego pędzelka i odkurzacza (Rys.  13). Nie należy 
używać ostrych przedmiotów. 

Fig.13
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Podczas serwisowania i czyszczenia należy nosić ochronne rękawice, okulary i maskę. 

Fig.14
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panel sterOwanIa13. 
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podłączenia13.1. 

1-2 – Zasilanie

3-4 - RL1= przekaźnik kompresora

5-6 – RL2=przekaźnik wentylatora/ odmrażania

7 – wtyk próbnika PTC

8- próbnik PTC komory

9 – wspólne gniazdo próbników

10-11 – Brak napięcia cyfrowe podłączenie (podłączenie drzwi)

Opis13.2. 

Elektroniczne sterowanie umożliwia zarządzanie podstawowymi funkcjami chłodziarki szokowej:

plusowe chłodzenie szokowe lub schładzanie •
minusowe zamrażanie •
chłodzenie szokowe z próbnikiem rdzeniowym lub czasowym •
konserwacja potraw •
ręczne odmrażanie •

Niektóre funkcje mogą być wykluczone lub zmienione metodą serii parametrów. 

Użytkownik końcowy (kucharz) może wybrać typ chłodzenia szokowego i ustawić czas, jeżeli próbnik rdzenia nie został 
wybrany. 

Interfejs13.3. 

W fazie początkowej, sterownik wykonuje 5 sekundowy test lampy a następnie pozostaje w trybie czuwania. 

tryb czuwaniaa. 

 wyświetlacz:

Będzie wyświetlał „---„.

 przyciski:

Poprzez wciśnięcie przycisku „set” (ustaw) przez 4 sekundy, można aktywować sterownik. Po włączeniu będzie on w trybie 
„Stop”.
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Stopb. 

 wyświetlacz:

Wyświetlacz będzie wyświetlał czas (w godzinach i minutach) jeżeli cykl czasowy został wybrany lub odczyt z próbnika 
rdzenia. 

 przyciski:

Przyciski Set (ustaw), Up (góra) i Dw (dół) udostępniają ustawienia cyklu chłodzenia szokowego. 

Poprzez wciśnięcie przycisku Set (ustaw), sterownik automatycznie ustawi cykl próbnikowy jeżeli cykl czasowy był wcześniej 
wybrany lub wybierze ustawiony punkt temperatur 

Poprzez przytrzymanie przycisku Set (ustaw) przez 4 sekundy, sterownik zostanie wprowadzony w cykl czuwania. ---
Po pojedynczym wciśnięciu przycisku Dw (dół), urządzenie przejdzie w tryb cichy (brzęczek zostanie wyłączony).

Przycisk :Start/Stop służy do uruchamianie/ zatrzymywanie cyklu chłodzenia szokowego. 

Odmrażanie może być uruchomione po przytrzymaniu przycisku start/stop przez 4 sekundy. 

Startc. 

 wyświetlacz:

Wyświetlacz będzie wyświetlał pozostały czas ( w godzinach i minutach), jeżeli został wybrany cykl czasowy, lub jeżeli został 
wybrany cykl próbnika rdzeni, wyświetlacz będzie wyświetlał odczyt z próbnika. Kropka na górze pomiędzy pierwszą a druga 
cyfrą będzie informowała, że został wybrany cykl zamrażania.

Jeżeli obecność drzwi została włączona (P1=1) i drzwi nie są zamknięte, komunikat „dr: zostanie wyświetlony do momentu 
zamknięcia drzwi. 

Oprócz komunikatu otwartych drzwi wyświetlacz będzie wyświetlał “dEF” jeżeli cykl odmrażania został włączony. 

 przyciski:

Wciskając przycisk Set (ustaw) wyświetlacz wyświetli odliczony czas od uruchomienia cyklu lub czas chłodzenia szokowego 
jeżeli urządzenie jest w trybie konserwacji potrawy. 

Wciskając przycisk UP (góra) temperatura odczytana przez próbnik komory będzie wyświetlana. Temperatura będzie 
wyświetlana przez 5 sekund. 

Pojedynczy wciśnięcie przycisku Dw (dół), spowoduje wyciszenie brzęczyka. 

Wciśnięcie przycisku Start/Top spowoduje zatrzymanie cyklu chłodzenia szokowego lub konserwacyjnego potraw. 

ustawieniad. 

 wyświetlacz:

Wyświetlacz będzie wyświetlał ustawiony punkt (np. końcową temperaturę chłodzenia szokowego dla cyklu z próbnikiem 
rdzenia i czas chłodzenia  w przypadku czasowego cyklu chłodzenia szokowego). Kropka na górze pomiędzy pierwszą a druga 
cyfrą oznacza, że cykl zamrażania został wybrany.

 przyciski:

Wciśnięcie przycisku Set (ustaw), spowoduje wybranie cyklu z próbnikiem jeżeli poprzednio cykl czasowy został wybrany lub 
przełączy urządzenie na zamrażanie szokowe z cyklu chłodzenia i vice- versa. 

Uwaga: końcowy użytkownik nie może zmieniać ustawionych temperatur. 

Za pomocą przycisku Up lub Dw (góra lub dół) można ustawić cykl czasowy jeżeli cykl z próbnikiem został wybrany. 
Ustawione punkty temperatur pozostają bez zmian, w tym przypadku. Jeżeli cykl czasowy był poprzednio wybrany, przyciski 
pozwolą na zmianę czasu. 

Pojedyncze wciśnięcie przycisku Start/Stop, umożliwi wyjście z ustawień. Również można wyjść z ustawień, nie przyciskając 
żadnego przycisku przez 5 sekund. 

alarMy14. 
Alarmy powiązane z próbnikami, są rodzajem alarmów związanych i będą jedynie wyświetlane kiedy istotny próbnik jest 
wymagany. 

„Er” błąd ogólny, wewnętrzny błąd próbnika. 

„Er1” błąd próbnika komory.
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„Er2” błąd próbnika rdzenia.

Jeżeli chłodzenie szokowe jest uruchomione i nastąpi błąd próbnika rdzenia , cykl chłodzenia zmieni się w cykl czasowy, jeżeli 
błąd nie ustąpi. 

regulacje15. 

Kompresor15.1. 

Kompresor może być aktywny jedynie w trybie start i jeżeli nie ma żadnego błędu w próbniku komory. 

Termostat kompresora steruje punktem ustawnym komory, który jest ustawiony zgonie z wybrany cyklem za pomocą 
parametru P8. HISTEREZA

paraMetry16. 
Aby uzyskać dostęp do ustawień parametrów należy przytrzymać przez co najmniej 4 sekundy przyciski UP i DOWN (Góra 
i Dół). Następnie numer parametru zostanie wyświetlony na wyświetlaczu. Za pomocą przycisku Set (ustaw) można zmienić 
numer wyświetlanego parametru na jego wartość. 

Przyciski Up i Down (góra i dół) podczas przeglądania parametrów umożliwiają przełączanie pomiędzy kolejnymi 
parametrami, podczas przeglądania wartości parametru, umożliwiają zmianę tej wartości.

Nr. Opis Minimum Maksimum ustawiania 
fabryczne

jednostka

0 Brzęczyk włączony podczas przełączania do trybu 
konserwacji 

Brzęczyk brzęczy przez 60 sekund.

0 1 1 ---

1 Drzwi

0=brak drzwi;1= drzwi

0 1 1 ---

2 Wentylator podczas cyklu chłodzenia szokowego

0=Równoległy do kompresora 1=Zawsze 
włączone

0 1 1 ---

3 Aktywny próbnik rdzenia 0 1 1 ---
4 Negatywne chłodzenie szokowe aktywne 0 1 1 ---

5 Odmrażanie włączone 0 1 1 ---

6 Zatrzymania podczas otwartych drzwi

0= wentylator + odmrażanie; 1=wentylator

0 1 1 ---

7 Ustawienia RL2

0= odmrażania; 1=wentylator + odmrażanie

0 1 1 ---

8 Regulacja histerezy 1 20 5 oC
9 Ochrona kompresora Off/On (ważna nawet w 

trybie reset)
0 99 3 min.

10 Ochrona kompresora On/On 0 99 3 min.
11 Czas odmrażania 0 99 10 min.
12 Czas skraplania 0 99 0 min.
13 Ustawienia próbnika wtykowego dla pozytywnego 

chłodzenia szokowego
-50 99 3 oC

14 Ustawienia próbnika wtykowego dla negatywnego 
chłodzenia szokowego

-50 99 -18 oC

15 Ustawienia komory dla pozytywnego chłodzenia 
szokowego

-50 99 -4 oC
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16 Ustawienia komory dla negatywnego chłodzenia 
szokowego

-50 99 -40 oC

17 Ustawienia komory dla pozytywnej konserwacji -50 99 0 oC
18 Ustawienia komory dla negatywnej konserwacji -50 99 -25 oC
19 Czas pozytywnego chłodzenia szokowego 0 59 90 min.
20 Czas negatywnego chłodzenia szokowego 0 59 240 min.

usuwanIe zuŻytycH urząDzeń17. 

Po zakończeniu okresu użytkowania sprzętu lub kupując nowy w firmie Stalgast możecie Państwo oddać stare urządzenie. 
Przyślijcie ją do nas a wyspecjalizowana firma zutylizuje ją zgodnie z Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym (Dz. U. 2005 Nr 180 poz. 1495)

gwarancja18. 
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi bądź gwarancji.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń wynikających z powstania osadów wapnia w urządzeniu , nie podlegają one naprawie 
gwarancyjnej

Wymianie gwarancyjnej nie podlegają takie elementy jak: żarówki, elementy gumowe, elementy grzewcze zniszczone 
kamieniem kotłowym, śruby oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu np; palniki, uszczelki gumowe oraz wszelkiego 
rodzaju elementy uszkodzone mechanicznie. 


