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Bevezetés 
 
 

• Használat előtt figyelmesen olvassa el a jelen használati utasítását. A biztonságos és 
rendeltetéseknek megfelelő használat a garancia feltétele. 

• Őrizze meg a használati utasítást, és tegye a készüléket használó személyek számára is elérhetővé. 
• A csomagolás eltávolítása után alaposan ellenőrizze el a készülék épségét. 
• A csomagolóanyagot (műanyag, karton, stb.) a nemzetközi környezetvédelmi előírásoknak 

megfelelően gyűjtse és szállítsa el. 
• Mielőtt csatlakoztatja, a készüléket az elektromos hálózatra ellenőrizze le, hogy a paraméterek 

megfelelnek a készülék hátulján található típustáblán feltüntetett adatoknak. 
• A készüléket mindig tartsa tisztán, hogy megóvja az oxidációtól és/vagy korróziótól. 
• A készüléket csak szakképzett személyzet használja. 
• A készülék beüzemelését csak az arra feljogosított szakember végezze, a gyártó utasításainak és 

helyi, illetve nemzetközi előírásoknak a figyelembe vételével. 
• A készülék elektromos biztonsága csak akkor szavatolt, ha a földelés szabályosan, szakszerűen, az 

előírásoknak megfelelően történik. Nem előírás szerű beüzemeltetés és csatlakoztatás esetén a 
gyártó nem vállal felelősséget az esetleges következményekért. 

• A flexibilis csatlakoztató kábel, amivel a készüléket az áramhálózatra kötik minimum H07RN-F 
minőségű legyen. 

• Szerelési, javítási munkálatokat kizárólag megfelelő képesítéssel rendelkező szakember végezzen. 
• A készüléket csak rendeltetésnek megfelelően használja, vagyis élelmiszerek fagyasztására, 

konzerválására. 
• Első használat előtt tisztítsa meg a készülék minden részét, amely élelmiszerrel érintkezik. 
• Nem rendeltetésszerű használat, nem szakember által történő beüzemelés vagy javítási munkálatok 

esetén a gyártó nem vállal felelősséget az esetlegesen bekövetkező károsodásért. 
• A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy változtatásokat hajtson végre a termék fejlesztése 

érdekében. 
 
 
Általános biztonsági előírások 
 
Ne érjen a készülékhez nedves, vizes kézzel vagy lábbal. 
Ne használja a készüléket mezítláb. 
Ne nyúljon csavarhúzóval vagy hasonló szerszámmal a készülék egységébe. Ne áramtalanítsa a készüléket 
a kábel kihúzásával. 
Gyerekek és szakképzetlen személyek ne használják a készüléket. 
Tisztítás vagy karbantartás előtt mindig áramtalanítsa a készülék főkapcsolóját. 
Ha a készülék elromlik vagy hibát jelez, kapcsolja ki azt. Soha ne próbálja saját kezűleg megjavítani, kérje 
szakember segítségét. 
 
 
 
 
A gyártó nem vállal felelősséget a jelen használati utasításban foglaltak be nem tartása, a nem 
rendeltetésszerű használat, vagy az előírásoknak nem megfelelő, szakszerűtlen beüzemelés esetén. 
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Technikai adatok 
Cikkszám Leírás Méret (mm) Áramellátás Teljesítmény 

KW 
Lágy 

sokkolás 
+70°C/-

18°C 

Kemény 
sokkolás 
+70°C/-

18°C 

Hőtartomány 

RF5 Sokkoló 
5 tálcás 

750x700x850 V 230 
1P+N/50Hz 

1,27 16kg/ciklus 12kg/ciklus +3°C/-18°C 

RF10 Sokkoló 
10 

tálcás 

770x800x1520 V 400 
3P+N/50Hz 

2,1 36kg/ciklus 25kg/ciklus +3°C/-18°C 

RF15 Sokkoló 
15 

tálcás 

770x800x1810 V 400 
1P+N/50Hz 

2,73 60kg/ciklus 45kg/ciklus +3°C/-18°C 
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Előírások és beüzemelés 
 
Első ellenőrzés 
 

− A termék átvételekor ellenőrizze le a következőket: 
− A csomagolás külső sértetlensége 
− A készülék általános állapota 
− A készülék megegyezik-e a használati utasításban illetve a típustáblán megadottakkal 
− A készülék és a tartozékai megfelelnek-e megrendelteknek 

 
 
A szállítást végző személyzetnek érdemes csúszásgátló kesztyűt és védőruhát viselnie. A szállítás során a 
hűtőt meg kell óvni a csúszástól, az esetleges felborulástól. A szállítás során a hűtőt meg kell óvni a 
csúszástól, az esetleges felborulástól. A szállításnál figyelembe kell venni az aktuális nemzeti szabályozást, 
előírásokat is. Szállításkor a sokkolót érdemes megfelelő eszközökkel rögzíteni. 
 
 
A balesetveszély elkerülése érdekében a be- és kikapcsolásnál, emelésnél segítséget nyújtó embereknek be 
kell tartani az összes biztonsági előírást. 
 
 
Csomagolás eltávolítása 
 
A csomagolás eltávolításakor vigyázzunk, hogy ne sérüljön meg a készülék. 
Vegyük le a felületet védő fóliát is. 
A csomagolóanyagot szelektíven gyűjtsük a nemzeti környezetvédelmi előírásoknak megfelelően. 
A raklap eltávolításához kicsit döntse oldalra a készüléket és vágja el a rögzítő szalagokat. 
 
 
Beüzemelés 
 
A készüléket vízszintes, síkfelületre állítsuk. A faltól való távolság  legalább 20 cm legyen. A terem 
szellőzzön jól. A zárt térben vagy rosszul szellőző helyiségben való beüzemelést kerüljük el. A 
készülékben lévő ventilátor a lehető legjobban szellőző oldalra kerüljön. 
 
 
 
Környezet 
 
A terem hőmérséklete maximum 32°C legyen. Magasabb környezeti hőmérséklet mellett a készülékek nem 
teljesítenek előírás szerűen. A gyártó garantálja az IP43 érintésvédelmi osztályt (CEI 70-1 EN60529 
IEC529 norma szerinti szabvány) 
 
 
Elektromos csatlakozás 
 
A készüléket értékesítés előtt elektronikai és működési tesztnek vetette alá a gyártó. 
 
A készülék modelltől függően 1P+N+T vagy 3P+N+T kábellel csatlakoztatható. Az üzembe helyeződnek 
a helyi, illetve nemzeti biztonsági előírások figyelembe vételével kell a készüléket csatlakoztatnia (lásd 
következő fejezetek: elektromos teljesítmény, feszültség, méretek). Ajánlott a készülék közelében 
főkapcsolót is üzembe helyezni (dugalj és/vagy kapcsoló MT-MTD), amit nem szakít meg adapter vagy 
teljesítménycsökkentő. 
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Tisztítás és karbantartás 
 
Karbantartást csak megfelelő képesítéssel rendelkező szakember végezzen!  
Ne tisztítsa a készüléket közvetlen vízsugárral, magas nyomású készülékkel, gőztisztítóval vagy éghető 
kémiai vegyszerekkel, illetve fémtárgyakkal. 
 
Az elektromos részek és a kompresszor tisztítása során ne használjon gyúlékony szereket. 
 

− Karbantartás vagy felújítás során csak eredeti alkatrészeket használjon. 
− A készüléket évente egyszer szakemberrel ellenőriztetni kell. 
− A tisztítási illetve karbantartási munkák előtt áramtalanítsa a gépet. 
− A romlandó élelmiszereket vegye ki a készülékből. 
− A hosszú élettartamot a rendszeres tisztítás garantálja csak. Tisztítás során vigyázzunk az 

elektromos kábel és csatlakozó épségére. 
− A rozsdamentes acél részeket azok tisztítására alkalmas szerekkel töröljük át. Ne használjunk olyan 

szereket amelyek károsíthatják a felületet. 
− Hosszabb használaton kívül állás után a rozsdamentes felületeket száraz rongyra öntött 

vazelinolajjal töröljük át hogy védőréteget képezzünk. 
 
Rozsdamentes fémfelület tisztítása 
 

− A rozsdamentes fémfelületek tisztítása azért fontos, mert azokon lerakódó vízkő és egyéb 
szennyeződés alatt megkezdődhet a korrózió. 

− A vízkő eltávolításához ne használjunk só vagy kénsav tartalmú szereket. A kereskedelmi 
forgalomban kaphatóak speciálisan erre a felületre kifejlesztett tisztítószerek, ezek használata 
javasolt. 

− Kisebb mértékű szennyeződés esetén mosogatószert is alkalmazhatunk. Ezután nedves majd száraz 
ronggyal is törölje át a felületet. 

− Ne tisztítsa a készüléket közvetlen vízsugárral. 
− Hosszabb használaton kívüliség esetén hagyja nyitva az ajtókat. 
− Ne használjon csiszoló hatású, érdes felületű, éles vagy karcoló eszközöket a tisztításhoz. 

 
A kondenzátor tisztítása 
 
A sokkoló teljesítményét a levegő kondenzátoron lerakódó szennyeződés jelentősen befolyásolja, ezért 
szükséges annak a havonta egyszer történő tisztítása. 
 
A tisztítás előtt áramtalanítsa a gépet. 
 

− A kondenzátort ecset vagy kefe, esetleg porszívó segítségével tisztítsa meg a portól. 
− Ne alkalmazzon gyúlékony vegyszereket. 
− Zsíros szennyeződés esetén alkoholba mártott ecsetet használjunk. 

 
Ellenőrzés, kontroll 
 
A készülék következő részeit kell rendszeresen ellenőrizni: 
 

− Ajtótömítések 
− Rácsok, amelyek az élelmiszerekkel érintkeznek 
− Ajtóvasalatok 
− Elektromos kábelek 
− Elektromos részek 


