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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.

1. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
 • 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 

użytkowaniem 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 

wyspecjalizowanym 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, a także osoby nie posiadające odpowiedniego 

doświadczenia i wiedzy 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.

2. PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA
 • Szafy chłodnicze przeznaczone są do krótkotrwałego przechowywania produktów spożywczych wstępnie 

schłodzonych.

3. DANE TECHNICZNE 

Model 852110 852111

Czynnik chłodniczy / ilość R134a / 115g R134a / 115g

Moc (kW) 0,23 0,23
Zakres temperatur (OC) +2 / +8 +2 / +8
Pojemność (L) 162 201
Napięcie (V) 230 230
Częstotliwość (Hz) 50 50

Wymiary zew. (mm) (WxDxH) 808x413x940 1008x413x940

Wymiary wew. (mm) (WxDxH) 775x350x550 975x348x550
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4. MONTAŻ

4.1. Ustawienie urządzenia

Urządzenie należy ustawić w suchym odpowiednio wentylowanym pomieszczeniu. W celu zapewnienia prawidłowej pracy 
urządzenia nie należy go ustawiać w pobliżu źródła ciepła oraz nie należy wystawiać go na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych. Optymalny zakres wartości temperatury w pomieszczeniu, w którym pracuje urządzenie mieści się w granicach: 
+16°C do +35°C.
W przypadku instalowania urządzenia w pomieszczeniu o dużej wilgotności powietrza może zajść potrzeba kupna dodatkowej 
wanienki na skroploną wodę.
Należy unikać ustawiania urządzenia w pomieszczeniach o dużej zawartości chloru oraz kwasów w powietrzu (np. na 
basenie), ponieważ może to spowodować korozję powierzchni wykonanej ze stali nierdzewnej.
Urządzenie jest przeznaczone do montażu przy ścianie jako urządzenie wolnostojące.
Ważne: Urządzenie należy ustawić w miejscu zapewniającym prawidłową wentylację oraz swobodny przepływ powietrza 
naokoło urządzenia. Prawidłową odległość od tylnego panelu urządzenia zapewniają specjalne elementy umieszczone z tyłu 
urządzenia.

4.2. Instalacja do źródeł zasilania

Urządzenie jest przeznaczone do podłączenia do źródła zasilania prądem elektrycznym zmiennym. 
Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej należy się upewnić się, czy wartości napięcia oraz częstotliwości podane 
na tabliczce znamionowej zgadzają się z wartościami napięcia i częstotliwości w miejscu instalacji. 
Źródło prądu musi być wyposażone w bezpiecznik różnicowo-prądowy i prawidłowe uziemienie zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawnymi.

5. OBSŁUGA

5.1. Panel sterowania

 

 

 

AUX 

 +  

 +  

 +   

Wyświetlenie punktu nastawy, w trybie programowania wybór parametru i potwierdzenie 
wprowadzonych zmian  

 

 

AUX 

 +  

 +  

 +   

Rozpoczęcie ręcznego odszraniania
 

 

 

AUX 

 +  

 +  

 +   

W trybie programowania przewijanie listy parametrów lub zwiększanie wartości.

 

 

 

AUX 

 +  

 +  

 +   

W trybie programowania przewijanie listy parametrów lub zmniejszanie wartości.

Kombinacje przycisków

 

 

 

AUX 

 +  

 +  

 +   

Wyświetlenie punktu nastawy, w trybie programowania wybór parametru i potwierdzenie 
wprowadzonych zmian

 

 

 

AUX 

 +  

 +  

 +   

Rozpoczęcie ręcznego odszraniania

 

 

 

AUX 

 +  

 +  

 +   W trybie programowania przewijanie listy parametrów lub zwiększanie wartości.
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Symbol Tryb Znaczenie

WŁĄCZONY Aktywne odszranianie

MIGANIE Aktywne ociekanie

WŁĄCZONY Sprężarka aktywna

MIGANIE Aktywacja zapobiegania krótkim cyklom pracy (parametr 
AC)

WŁĄCZONY Aktywacja wyjścia wentylatora

MIGANIE Opóźnienie wł. wentylatora po odszranianiu

WŁĄCZONY Jednostki pomiaru

MIGANIE Tryb programowania

WŁĄCZONY Jednostki pomiaru

MIGANIE Tryb programowania

5.2. Jak wyświetlić wartość punktu nastawy
1. Naciśnij krótko przycisk SET, na ekranie pojawi się wartość punktu nastawy.
2. Naciśnij krótko przycisk SET lub poczekaj 5 sek aby powrócić do ekrany standardowego.

5.2. Jak zmienić punkt nastawy
1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk SET przez 2 sek aby zmienić wartość punktu nastawy;
2. Na ekranie pojawi się wartość punktu nastawy, dioda „C” lub „F” zacznie migać;

3. Aby zmienić wartość należy użyć przycisków 

 

 

 

AUX 

 +  

 +  

 +   

 lub  

 

 

 

AUX 

 +  

 +  

 +   

.
4. Aby zatwierdzić wprowadzone zmiany należy nacisnąć przycisk SET lub odczekaj 10s

5.3. Jak uruchomić ręczne odszranianie

Naciśnij przycisk  przez minimum 2 sek - rozpocznie się ręcznie uruchomione odszranianie

5.4. Jak zmienić wartość parametru

Aby zmienić wartość parametru należy:

1. Przejść do programowania wciskając jednocześnie przyciski SET+ 

 

 

 

AUX 

 +  

 +  

 +   

przez 3 sek (dioda “°C” lub

“°F” zacznie migać).

2. Wybrać żądany parametr. Nacisnąć “SET” aby wyświetlić jego wartość

3. Zmienić wartość za pomocą przycisków 

 

 

 

AUX 

 +  

 +  

 +   

 i/lub 

 

 

 

AUX 

 +  

 +  

 +   

.

4. Nacisnąć “SET” aby potwierdzić wprowadzoną wartość i przejść do następnego parametru.

Aby zakończyć: naciśnij jednocześnie SET+

 

 

 

AUX 

 +  

 +  

 +   

 lub odczekaj 15 sekund bez wciskania przycisków.

Uwaga: wartość jest zapisana nawet jeśli nastąpi wyjście w wyniku upłynięcia czasu 15 sekund.

5.5. Blokowanie klawiatury
1. Wciśnij i przytrzymaj przez minimum 3 sekundy przyciski oraz .
2. Pojawi się komunikat “OF” oznaczający blokadę klawiatury. Naciśnięcie przycisku przez więcej niż 3 sekundy spowoduje  

 pojawienie się komunikatu OF.
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5.6. Odblokowanie klawiatury

Wciśnij i przytrzymaj przez minimum 3 sekundy przyciski 

 

 

 

AUX 

 +  

 +  

 +   

 oraz 

 

 

 

AUX 

 +  

 +  

 +   

, pojawi się komunikat “on”.

6. SYGNALIZACJA ALARMU

Alarm Przyczyna Wyjścia
„P1” Błąd czujnika pomieszczenia Wyjście sprężarki w zależności od “Cy” i “Cn”
„P2” Błąd czujnika parownika Odszranianie kończone upłynięciem czasu
„HA” Alarm temp maksymalnej Wyjścia bez zmian
„LA” Alarm temp minimalnej Wyjścia bez zmian
“EA” Alarm zewnętrzny Wyjścia bez zmian
“CA” Poważny alarm zewnętrzny Wyłączenie wszystkich wyjść
“dA”  Otwarcie drzwi Ponowne uruchomienie sprężarki i wentylatora

UWAGA! W przypadku pojawienia się na wyświetlaczu w/w błędów należy niezwłocznie 
skontaktować się z serwisem i podać symbol alarmu.

7. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Uwaga: Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania prądem 
elektrycznym.
Urządzenie należy myć za pomocą wody z płynem do mycia naczyń. Niewskazane jest czyszczenie urządzenia za pomocą 
detergentów, ponieważ mogą one uszkodzić ściany urządzenia. Plastikowe części urządzenia można myć wodą o maksymalnej 
wartości temperatury 85°C.
Podczas codziennego czyszczenia urządzenia należy pamiętać, aby dokładnie wyczyścić uszczelkę z okruchów oraz lepkich 
substancji, ponieważ mogą one ostatecznie uszkodzić uszczelkę.
Otwór wylotowy wentylacji kompresora należy czyścić regularnie gdyż zabrudzenie może blokować swobodny wypływ 
powietrza.
Należy również regularnie czyścić skraplacz. Do tego celu zaleca się użycie odkurzacza oraz miękkiej szczotki.

8. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU AWARII ZASILANIA
W przypadku odłączenia urządzenia od źródła zasilania prądem elektrycznym (zarówno z powodu awarii jak również z 
powodu przypadkowego wyciągnięcia wtyczki z gniazdka elektrycznego), element kontrolujący pracę kompresora spowoduje, 
iż urządzenie uruchomione ponownie zacznie działać według aktualnego ustawienia pokrętła regulacji temperatury.

8.1. Uruchomienie urządzenia w przypadku przekroczenia alarmowej wartości temperatury
Kompresor rozpoczyna pracę niezwłocznie po ponownym podłączeniu urządzenia do źródła zasilania prądem elektrycznym. 
Wyświetlacz będzie pokazywał informację alarmową „HA” dopóki nie zostanie osiągnięta ustawiona temperatura. Wówczas 
wyświetlona zostanie aktualna wartość temperatury wewnątrz urządzenia.

8.2. Uruchomienie urządzenia w przypadku zejścia poniżej alarmowej wartości temperatury
Kompresor rozpoczyna pracę po 10 minutach od podłączenia urządzenia do źródła zasilania prądem elektrycznym. 
Wyświetlacz wskazuje aktualną wartość temperatury wewnątrz urządzenia dopóki wartość ustawiona pokrętłem regulacji 
temperatury nie zostanie osiągnięta.

9. USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ
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)

10. GWARANCJA
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi bądź gwarancji.
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń wynikających z powstania osadów wapnia w urządzeniu, nie podlegają one naprawie 
gwarancyjnej. Gwarancja nie obejmuje także: uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych takich jak 
wyładowania atmosferyczne, zmiana napięcia zasilania, nieprawidłowego ustawienia wartości napięcia elektrycznego, zasilanie 
z nieodpowiedniego gniazda zasilania, mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzeń sprzętu i wywołanych nimi wad.
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. 


