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Tym znakiem oznaczone są informacje o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa 
użytkownika oraz prawidłowej eksploatacji urządzenia  
Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy dokładnie zaznajomić się z niniejszą 
instrukcją użytkowania!  

 
 
 
ZASADY PRAWIDŁOWEJ I BEZPIECZNEJ PRACY 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy obsługi oraz długotrwałej  i bezawaryjnej pracy 
urządzenia, należy przestrzegać poniższych zasad: 

 Zaznajomić obsługę z podstawowymi przepisami dotyczącymi eksploatacji urządzeń 
elektrycznych, z zasadami bezpiecznej pracy i udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach 

 Praktycznie zaznajomić obsługę z zasadami prawidłowej eksploatacji 

 Zabrania się włączania urządzenia do sieci zasilającej, której nie sprawdzono uprzednio pod 
względem prawidłowości wykonania ochrony przeciwporażeniowej 

 Zabrania się włączania urządzenia do gniazda wtykowego nieposiadającego kołka zerującego 

 Zabrania się mycia, czyszczenia oraz wszelkich napraw urządzenia podłączonego do sieci zasilającej 

 Wszelkie naprawy urządzenia może dokonywać jedynie osoba do tego uprawniona, przestrzegając 
zasady wymiany uszkodzonych części na identyczne 

 Za użytkowanie urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem lub zaleceniami niniejszej instrukcji, 
producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności 

 Urządzenie można eksploatować w zakresie temperatur otoczenia od 16 do 25ºCi wilgotności 
względnej do 60% ( klasa klimatyczna 3 ) w pomieszczeniu suchym i przewiewnym. 

 
 Dla pracy urządzeń w temperaturze otoczenia >25°C może wystąpić nieuzyskiwanie najniższych 

deklarowanych temperatur pracy oraz zwiększenie zużycia energii elektrycznej 
 

 W przypadku wyeksploatowania urządzenia należy pamiętać o jego ekologicznej utylizacji. Przy 
pracach związanych z utylizacją i złomowaniem należy przestrzegać aktualnie obowiązujących w 
danym kraju przepisów. Przed złomowaniem należy urządzenie całkowicie zabezpieczyć przez 
odcięcie przewodu zasilającego.  

 

 W sprzęcie nie wolno przechowywać substancji wybuchowych takich jak puszki z aerozolem z 
gazem palnym 

 

 Nie dopuszcza się magazynowania w pomieszczeniach gdzie mogą wystąpić temperatury 
ujemne. 

 

 Prosimy o zachowanie tej instrukcji w celu wykorzystania jej w przyszłości lub przekazania 
ewentualnemu następnemu użytkownikowi 
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 PRZEZNACZENIE 

Nadstawka chłodnicza do pizzy ma zastosowanie do krótkotrwałego przechowywania produktów 
spożywczych uprzednio wychłodzonych do temperatury przechowywania. 

Czas przechowywania produktów zależy od ich temperatury początkowej oraz temperatury otoczenia 

 DZIAŁANIE INSTALACJI CHŁODNICZEJ 

W urządzeniu odbywa się jednostopniowy, sprężarkowy obieg chłodniczy. Układ chłodniczy wypełniony 
jest ekologicznym czynnikiem chłodniczym R134a (dane zawarte na tabliczce znamionowej). Elementem 
rozprężnym jest rurka kapilarna. 

 NASTAWA TEMPERATURY WNĘTRZA 

Czujnik elektronicznego regulatora temperatury umieszczony jest na bocznej ścianie komory. Regulator 
zaprogramowany jest tak, aby urządzenie osiągało temperaturę wnętrza podaną w danych technicznych. 
Sposób nastawy żądanej temperatury podany jest w załączniku nr.1b. 

 PRZYGOTOWANIE DO URUCHOMIENIA. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 

Pierwsze uruchomienie i konserwacja codzienna  może być wykonywana przez obsługę pod warunkiem 
ścisłego przestrzegania poniżej wymienionych zaleceń. Producent urządzenia odrzuci odpowiedzialność, za 
jakiekolwiek operacje, wykonywane przy urządzeniu bez przestrzegania zaleceń podanych w niniejszej 
instrukcji. 

 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych, należy urządzenie bezwzględnie 
odłączyć od sieci elektrycznej. Nie wolno usuwać jakichkolwiek układów zabezpieczających. 

 
Przed pierwszym uruchomieniem należy usunąć folię ochronną. Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne 

umyć ciepłą wodą z dodatkiem środka odtłuszczającego, stosowanego do mycia naczyń kuchennych, 
używając delikatnej ściereczki zgodnie z kierunkiem szlifu, nigdy ruchami okrężnymi. Folię ochronną usuwać 
powoli aby uniknąć pozostawiania resztek kleju. Gdyby jednak klej pozostał, można go usunąć za pomocą 
odpowiedniego nie powodującego korozji rozpuszczalnika, następnie powierzchnie opłukać i wytrzeć do 
sucha.  

Do codziennego czyszczenia należy używać neutralnego mydła, środków do czyszczenia szyb lub 
detergentu płynnego w 90 % ulegającego biodegradacji, (dla zminimalizowania ilości zanieczyszczeń 
odprowadzanych do otaczającego środowiska) oraz delikatnej  ściereczki zawsze zgodnie z kierunkiem 
szlifu, nigdy ruchami okrężnymi. 

 
 
Nie wolno stosować środków szorujących, materiałów zawierających wełnę stalową, które 
mogłyby zarysować powierzchnię oraz środków zawierających agresywne kwasy.  Do mycia nie 
używać strumienia wody a jedynie wilgotnej ściereczki. 

 
Po umyciu wyrobu, przed podłączeniem do sieci elektrycznej, urządzenie pozostawić do całkowitego 

wyschnięcia. 
 

Urządzenie powinno być ustawione z dala od źródeł ciepła, w miejscu nienarażonym na 
działanie promieni słonecznych. 

 
 

 PRZYŁĄCZENIE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 

Konstrukcja urządzenia jest wykonana zgodnie z odpowiednimi dyrektywami i normami 
zharmonizowanymi: 

- dyrektywa niskiego napięcia 2006/95/WE 
- dyrektywa zgodności elektromagnetycznej 2004/108/WE 
- normy PN-EN 60335-2-89, PN-EN 60335-1 
- normy PN-EN 55014-1, PN-EN-55014-2, PN-EN 61000-3 
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Urządzenie jest przystosowane do zasilania z sieci 230V 50Hz i powinno być zasilane z osobnego 
obwodu niskiego napięcia.  Uziemione gniazdo wtykowe musi posiadać zabezpieczenie przed porażeniem 
elektrycznym dobranym zgodnie z wymaganiami lokalnych norm i przepisów wg. parametrów podanych na 
tabliczce znamionowej. Parametry wyłącznika różnicowo-prądowego należy dobrać w zależności od wartości 
prądu, podanego na tabliczce znamionowej urządzenia. Urządzenia wyposażone są w giętki przewód 
zasilający typu HO5VV-F (3x1,5mm², w tym żyła ochronna). W przypadku uszkodzenia przewodu 
zasilającego należy zlecić jego wymianę przez specjalistę z serwisu technicznego, lub przez 
wykwalifikowaną osobę z odpowiednimi uprawnieniami 

Urządzenia wyposażone są w zacisk do przyłączenia zewnętrznych żył wyrównawczych oznaczony 

symbolem . Przed podłączeniem urządzenia należy sprawdzić prawidłowość wykonania i skuteczność 
działania połączeń wyrównawczych zgodnie z PN-IEC-60364-4-41   

 
 
Uruchomienie urządzenia, może nastąpić tylko po potwierdzeniu skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej wynikami z pomiarów, przeprowadzonymi zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

 
Po stwierdzeniu, że instalacja elektryczna spełnia ww. wymagania, można do niej przyłączyć 

urządzenie. Przyłącza dokonujemy poprzez włożenie wtyczki przewodu przyłączeniowego do gniazda 
wtykowego. Tak przygotowane urządzenie jest gotowe do pracy. 
 

Ponieważ w trakcie transportu urządzenie mogło być odchylane od pionu o kąt większy niż 

30, przed przyłączeniem urządzenia do sieci należy odczekać około 34 godzin. W 
przeciwnym wypadku może nastąpić uszkodzenie agregatu skraplającego. 
 

 EKSPLOATACJA 

 
Urządzenie służy do krótkotrwałego przechowywania produktów uprzednio schłodzonych do temperatury 

przechowywania. Produkty są schładzane od zimnych ścianek pojemników GN wkładanych do  schładzanej 
komory w której panuje temperatura od 0 do +3C przy temperaturze zadanej na sterowniku od 6 do +8C 

Czas eksponowania produktów w zamkniętych pokrywkami pojemnikach zależy od ich temperatury 
początkowej oraz temperatury otoczenia, która nie powinna przekroczyć +25C . Przy spełnieniu powyższych 
warunków produkty można przechowywać w pojemnikach przez kilka godzin. 

Po skończonej pracy należy urządzenie wyłączyć a pojemniki z produktami przełożyć do stołu 
chłodniczego. 
 

 
 

Do czyszczenia urządzenia nie należy używać strumienia wody. Za uszkodzenie agregatu 
skraplającego powstałe w wyniku nieprzestrzegania czystości skraplacza producent nie ponosi 
odpowiedzialności! 

 
Przed rozpoczęciem pracy komorę nadstawki należy wytrzeć do sucha szmatką lub gąbką z wody 

powstałej w wyniku rozmrożenia szronu na ściankach, następnie wychłodzić a dopiero po tym włożyć 
schłodzone wcześniej produkty. 

Wszystkie nastawy sterownika konieczne do normalnego funkcjonowania urządzenia są wprowadzone przez 
producenta.  

Czyszczenie skraplacza agregatu należy wykonywać nie rzadziej jak jeden raz w miesiącu. Czynność tę 
należy wykonywać miękką szczotką lub odkurzaczem odkręcając pokrywę maszynowni. 

 
 

Absolutnie niedozwolone jest ingerowanie w parametry systemowe sterownika, gdyż może to 
spowodować bardzo poważne konsekwencje włącznie ze zniszczeniem towaru i urządzenia 
chłodniczego. 
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TRANSPORT 

 

Producent wysyła urządzenie na palecie zabezpieczone tekturowymi kątownikami oraz folią. W czasie 
transportu należy zabezpieczyć urządzenie przed przesuwaniem się. 

Urządzenie należy transportować w pozycji pracy. Po otrzymaniu przesyłki z urządzeniem (przed 
rozpakowaniem) należy sprawdzić czy podczas transportu nie powstały jakieś uszkodzenia. Wszelkie 
zauważone uszkodzenia należy natychmiast zgłosić przewoźnikowi. W żadnym wypadku uszkodzone 
urządzenie nie może zostać zwrócone do jego producenta, bez powiadomienia, oraz bez wcześniej 
otrzymanej od niego pisemnej zgody 

 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za urządzenie, które uległo uszkodzeniu w czasie 
transportu. 
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DANE TECHNICZNE 

Dane 
Numer katalogowy DM-P- 

94050.5 94050.6 94050.8 94050.9 

Szerokość mm 1325 1475 1825 1975 

Głębokość mm 350 

Wysokość mm 460 

Pojemność komory litr 
5 x GN1/4 

H=150 
6 x GN1/4 

H=150 
8 x GN1/4 

H=150 
9 x GN1/4 

H=150 

Napięcia zasilania V/Hz 230/50 

Zakres temperatury C +2...+8 (w komorze pod poj.GN) 

Moc  

Dane z tabliczki znamionowej 

Rodzaj czynnika chłodniczego  

Ilość czynnika chłodniczego  

Klasa klimatyczna  

Typ agregatu  

TABLICZKA ZNAMIONOWA oraz ETYKIETA DOT. F-GAZÓW 

 

Uwaga! Tabliczka znamionowa umieszczona jest na wewnętrznej stronie pokrywy maszynowni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Napięcie znamionowe 

 Częstotliwość prądu 

 Prąd znamionowy 

 Max moc oświetlenia 

 Moc układów grzejnych 

 Nr fabr/rok prod 

  Masa 

  Klasa klimatyczna 

 Typ agregatu 

 Czynnik chłodniczy 

 Nazwa i typ wyrobu 

Miejsce na 
oznaczenie 

wyrobu 
Dane dotyczące producenta 

 Zakres temperatury  Masa czynnika 
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DORA METAL Sp. z o.o. 

ul. Chodzieska 27 
64-700 Czarnków 

Telefon +48 (067) 255 20 42 
Faks +48 (067) 255 25 15 

http://www.dora-metal.pl 

E-mail: info@dora-metal.pl 
serwis@dora-metal.pl  
 

             serwis  tel. kom. 602 286 179 
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pisemnego zezwolenia DORA METAL 
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