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Pokyny k likvidácii

Ďalšie charakteristiky vybavenia

Spotrebič obsahuje hodnotné materiály a musí sa
likvidovať separátne od netriedeného domáceho
odpadu. Likvidácia vyslúžilých spotrebičov sa musí
previesť odborne podľa miestne platných predpisov.
Pri preprave doslúžilého spotrebiča nepoškodiť jeho
chladiaci okruh, aby nemohol nekontrolovane vytiecť
naplnený chladiaci prostriedok (údaje na typovom štítku) a olej.
• Urobiť spotrebič nepoužiteľným.
• Vytiahnuť sieťovú zástrčku.
• Odrezať kábel prípojky.

VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo udusením baliacim materiálom
a fóliami!
Nenechajte deti hrať sa s baliacim materiálom.
Odovzdať baliaci materiál v oficiálnej zberni
surovín.

- Akustický a optický teplotný alarm (hranice nastaviteľné).
- Akustický a optický teplotný alarm pri dlho otvorenom kryte.
- Bezpotenciálový kontakt na pripojenie na systém diaľkového
minitorovania.
- Sériové rozhranie (RS485) na externé dokumentovanie teploty
a alarmu.
- Uloženie minimálnej/maximálnej vyskytujúcej sa teploty vnútorného priestoru.
- Uloženie posledných 3 teplotných alarmov s časom, dátumom
a trvaním alarmu.
- Uloženie posledných 3 výpadkov siete s časom, dátumom a
trvaním výpadku siete.
- Priechodka na zabudovanie referenčného snímača.
Tieto bezpečnostno-technické zariadenia je potrebné
nevyhnutne používať, aby sa zabránilo škodám na uskladnenom chladenom tovare. Nesmie sa uskutočniť žiadne
deaktivovanie ani odstavenie týchto zariadení z prevádzky!
Spotrebič zodpovedá patričným bezpečnostným predpisom,
ako i ES smerniciam 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EG a
2011/65/EU.

Popis spotrebiča

vnútorné osvetlenie (LED žiarivka)
ovládacie a kontrolné
elementy
typový štítok
Priechodka pre externý
snímač teploty

Zámok

vetracia mriežka motorového
priestoru

Zámok je vybavený bezpečnostným mechanizmom.

Zamknúť spotrebič

1 Stlačte tlačidlo a podržte ho.
2 Kľúč otočiť o 90°.
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výtok kondenzovanej vody

Bezpečnostné a výstražné pokyny

• Aby sa predišlo úrazom a vecným škodám, mal
by byť spotrebič vybalený a postavený dvomi
osobami.

• Pri škodách na spotrebiči obratom - ešte pred
jeho zapojením - kontaktovať dodávateľa.

• Kvôli bezpečnej prevádzke spotrebiča postaviť
a zapojiť spotrebič iba podľa údajov návodu
k jeho použitiu.

• V prípade poruchy odpojiť spotrebič od siete.
Vytiahnuť sieťovú zástrčku, alebo vypnúť popr.
vyskrutkovať poistku.
• K odpojeniu spotrebiča od elektrickej siete neťahať kábel prípojky, ale vytiahnuť zástrčku zo
zásuvky.

• Opravy a zásahy do spotrebiča nechať previesť
službami zákazníkom, inak môže vzniknúť podstatné ohrozenie užívateľa. To platí i pre výmenu
kábla elektrickej prípojky.

• Vo vnútornom priestore spotrebiča nemanipulujte
s otvoreným ohňom alebo zápalnými zdrojmi. Pri
preprave a čistení spotrebiča dbajte na to, aby sa
nepoškodil chladiaci okruh. Pri poškodení chladiaceho okruhu sa nepribližujte k spotrebiču so
zápalnými zdrojmi a miestnosť dobre prevetrajte.
• Tento spotrebič môžu používať i deti staršie ako
8 rokov, ako i osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo
s nedostatkami skúseností a znalostí, keď budú
pod dohľadom, alebo keď boli zaučení ohľadne
bezpečného používania spotrebiča a poučení
o možných nebezpečenstvách vychádzajúcich
zo spotrebiča. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom. Čistenie a údržbu spotrebiča nesmú robiť
deti bez dozoru.
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• Neskladujte v spotrebiči žiadne výbušné látky
alebo striekacie plechovky s hnacími plynmi,
ako napr. propánom, butánom, pentánom, atď.
Eventuálne uniknuté plyny sa môžu zapáliť
elektrickými konštrukčnými dielmi spotrebiča.
Striekacie plechovky spoznáte podľa vytlačeného obsahu plechovky, alebo podľa symbolu
plameňa.
• Vo vnútri spotrebiča nepoužívajte žiadne elektrické prístroje.
• Pri spotrebičoch so zámkom neuschovávajte
kľúč v blízkosti spotrebiča a uschovávajte ho
mimo dosahu detských rúk.

• Spotrebič je koncipovaný pre používanie v uzatvorených priestoroch. Nepoužívajte spotrebič
vonku, alebo v priestoroch, ktoré sú ohrozené
vlhkosťou alebo striekajúcou vodou.

• LED žiarovka v spotrebiči slúži na osvetlenie
vnútorného priestoru spotrebiča. Nehodí sa
k osvetleniu miestnosti.

• Spotrebič sa nesmie postaviť v bezprostrednej
blízkosti klimatizačného zariadenia. Spotrebič
sa tiež nesmie prevádzkovať pod klimatizačným
zariadením namontovaným na stene.

• Pri špeciálnych oblastiach nasadenia, ktoré
podliehajú vlastnej norme alebo miestnym predpisom, sa musí samotný prevádzkovateľ postarať
o splnenie týchto požiadaviek.
Takéto požiadavky môžu byť:
– normy pre skladovanie liečiv alebo krvi/krvnej
plazmy
– miestne zákony o liečivách atď.

• Vyvarujte sa trvalému kontaktu pokožky s chladnými povrchovými plochami spotrebiča alebo
s chladeným / mrazeným tovarom. Môže to viesť
k bolestiam, pocitu necitlivosti a omrzlinám. Pri
dlhšom kontakte s pokožkou použite ochranné
opatrenia, napríklad rukavice.

• Nepožívajte žiadne potraviny s vypršanou dobou ich spotrebovania, môže to viesť k otrave
potravinami.
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Oblasť nasadenia spotrebiča

Postavenie spotrebiča

Spotrebič sa hodí na skladovanie a chladenie
laboratórnych preparátov pri teplotách od -10 °C
do -45 °C.
Ďalej spotrebič nie je vhodný na prevádzku v potenciálne výbušnej atmosfére.
Pri skladovaní cenných, resp. teplotne citlivých látok alebo produktov je potrebné použitie nezávislého, permanentne monitorujúceho alarmového systému.
Tento alarmový systém musí byť dimenzovaný tak, aby sa príslušný
alarmový stav ihneď zaregistroval prostredníctvom kompetentnej
osoby, ktorá môže následne vykonať zodpovedajúce opatrenia.
Snímač teploty pre tento systém treba umiestniť v hornej oblasti
chladiaceho priestoru (pozri odsek Priechodka pre externý
snímač teploty).

Klimatická trieda

Klimatická trieda udáva, pri akých teplotách miestnosti sa môže spotrebič prevádzkovať, aby dosiahol úplný chladiaci
výkon.
Klimatická trieda je uvedená na typovom
štítku.

Umiestnenie typového štítku nájdete v kapitole Popis spotrebiča.

Klimatická trieda
SN
N
ST
T
SN-ST
SN-T

teplota miestnosti
+10 °C do +32 °C
+16 °C do +32 °C
+16 °C do +38 °C
+16 °C do +43 °C
+10 °C do +38 °C
+10 °C do +43 °C

Neprevádzkovať spotrebič mimo udanej teploty miestnosti!

• Spotrebič nepostaviť na miesto s priamym slnečným žiarením,
vedľa sporáka, kúrenia, alebo na podobné miesto.
• Podlaha na mieste postavenia spotrebiča by mala byť vodorovná
a rovná. Spotrebič postaviť tak ďaleko od steny, aby sa dalo veko
bez obmedzenia otvárať a zatvárať.

1 Otvor

medzi spodnou hranou mrazničky
a podlahou nezakryť,
lebo tadiaľ sa musí
zásobovať chladiace
zariadenie studeným
vzduchom.
2 Odstup vetracej mriežky od steny musí činiť
najmenej 20 cm. Tento
odstup sa nesmie v žiadnom prípade zmeniť
a otvory vetracej mriežky sa nesmú zakryť.
3 Neprestaviť vonkajší plášť spotrebiča.Najmenší
odstup od spotrebiča musí činiť 20 mm, aby sa
zabezpečil dostatočný odvod tepla.
• Priestor pre postavenie Vášho spotrebiča musí mať podľa normy
EN 378 pre každých 8 g chladiaceho prostriedku R 600a objem
o veľkosti 1 m³, aby sa v prípade netesnosti cirkulačného obehu
chladiaceho prostriedku nemohla v miestnosti vytvoriť zápalná
zmes plynu a vzduchu. Údaj o množstve chladiaceho prostriedku
je uvedený na typovom štítku.

Elektrická prípojka

Spotrebič prevádzkovať iba so striedavým prúdom.
Prípustné napätie a frekvencia sú uvedené na typovom štítku.
Umiestnenie typového štítku nájdete v kapitole Popis spotrebiča.

Rozmery spotrebiča (mm)

Elektrická zásuvka musí byť uzemnená podľa predpisov a elektricky istená.
Spúšťací prúd poistky musí ležať medzi 10 - 16 A.

Zásuvka sa nesmie nachádzať za spotrebičom
a musí byť ľahko prístupná.
LGT 2325
LGT 3725
LGT 4725
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A

1138
1378
1653

B

740
789
789

Spotrebič nezapojiť na predlžovací kábel,
alebo lištu s rozvodnými zásuvkami.
Nepoužite žiadny usmerňovač striedavého
prúdu (prístroj na menenie jednosmerného
prúdu na striedavý) alebo energeticky úsporné zásuvky. Nebezpečenstvo poškodenia elektroniky spotrebiča!

Ovládacie a kontrolné elementy

1
2
3
4
5
6
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Nastavenie teploty

ukazovateľ teploty
Tlačidlo na opytovanie na uložené alarmové stavy
Tlačidlo ON/OFF (vypnutie a zapnutie spotrebiča)
vypínač alarmu
Tlačidlá voľby
Tlačidlo Set (Enter)

• Stláčajte tlačidlo

1 sekundu. Ukazovateľ teploty bliká.

• Zvýšenie teploty (teplejšie) - stlačte tlačidlo
• Zníženie teploty (chladnejšie) - stlačte tlačidlo
• Stlačte znova tlačidlo

.
.

.

Želané nastavenie teploty sa uloží.

Výstražný tón

Pri určitých alarmových stavoch zaznie výstražný tón.

Kontrolné elementy

Výstražný tón sa môže prepnúť na ticho stlačením tlačidla

Kompresor beží

LED bliká - oneskorenie zapnutia chladiaceho agregátu. Po
vyrovnaní tlaku v chladiacom okruhu sa kompresor spustí
automaticky.
AUX Indikátor teploty cez snímač produktu je aktívny

Ak sa objaví ukazovateľ
, tak existuje chyba na spotrebiči.
Obráťte sa, prosím, na nasledujúce miesto zákazníckeho
servisu.
HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)

Ukazovateľ HACCP znamená, že napájanie a vnútorná
teplota spotrebiča sa zaznamenávajú.
Keď na displeji bliká HACCP, tak je to buď v dôsledku
výpadku prúdu alebo teplota v spotrebiči bola v neprípustnom rozsahu.

Zapnúť a vypnúť spotrebič
Zastrčte sieťovú zástrčku - na displeji sa objaví OFF.
Zapnutie spotrebiča: stláčajte tlačidlo ON/OFF
kúnd - na displeji sa objaví ON.

Alarm pri otvorenom kryte
Keď sa otvorí kryt, svieti LED

Funkcia alarmu

.

a ukazovateľ teploty začne blikať.

blikať
Keď je kryt otvorený dlhšie ako 60 sekúnd, začne LED
a v ukazovateli bliká
striedavo s ukazovateľom teploty.
Zaznie výstražný tón (pokiaľ funkcia výstražného tónu nie je
deaktivovaná).
Keď kryt musí byť na uskladnenie chladeného tovaru dlhšie
.
otvorený, výstražný tón vypnite stlačením tlačidla
Pri otvorenom kryte sa môže výstražný tón vypnúť aj stlačením kontaktného spínača na skrini elektroniky.
Výstražný tón je potom deaktivovaný
na 60 sekúnd.

cca 5 se-

Pri prvom uvedení do prevádzky neexistuje žiadne alarmové
hlásenie.

Ak sa spotrebič pri prvom uvedení do prevádzky na dlhšie časové
obdobie odpojí od siete a teplota vo vnútornom priestore stúpne
nad hornú hranicu alarmu, elektronika to rozpozná ako chybu (na
displeji bliká HACCP).

Pri novom uvedení do prevádzky sa musí tento ukazovateľ vynulovať, ako je to uvedené dole.
Stlačte tlačidlo
Stláčajte tlačidlo

.
+

5 sekúnd. Na ukazovateli sa objaví

.
HACCP-LED svieti teraz znova permanentne.
stlačiť na dobu 5 sekúnd.
Elektronika prepne späť do normálnej regulačnej prevádzky.
Vypnutie spotrebiča: stláčajte tlačidlo ON/OFF
kúnd - na displeji sa objaví OFF.

cca 5 se-
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Nastavenie času oneskorenia pre alarm pri
otvorenom kryte
Čas, kým zaznie výstražný tón po otvorení krytu, sa môže zmeniť.
stlačiť na dobu 5 sekúnd. Ukazovateľ =
Ukazovateľ =

stlačiť na dobu 5 sekúnd. Ukazovateľ =

Ukazovateľ =

Ukazovateľ =

Ukazovateľ =

Ukazovateľ =

Ukazovateľ =

Ukazovateľ = (minúta)
Nastavovací rozsah = 1 - 5 minút
alebo

Výstražný tón zostane po stlačení tlačidla
pre aktuálny prípad alarmu vypnutý. Keď sa má výstražný tón znova samočinne
aktivovať, vykonajte nasledujúce kroky.

Ukazovateľ =

Ukazovateľ =

Pomocou tlačidiel

Nastavenia výstražného tónu

zvoľte želané nastavenie.

Ukazovateľ =

Ukazovateľ =
Ukazovateľ =
Ukazovateľ =
Ukazovateľ =

stlačiť na dobu 5 sekúnd.
Elektronika prepne späť do normálnej regulačnej prevádzky.

Automatické reaktivovanie výstražného tónu je teraz aktívne.
Čas, kým zaznie výstražný tón, sa musí nastaviť.
Ukazovateľ =

Deaktivovanie funkcie výstražného tónu

Ukazovateľ =

Funkcia výstražného tónu sa môže v prípade potreby úplne
deaktivovať.

Upozornenie

Veta"Zaznie výstražný tón", uvedená v tomto návode na obsluhu,
sa musí teraz pri čítaní príslušnej kapitoly preskočiť.
stlačiť na dobu 5 sekúnd. Ukazovateľ =

Ukazovateľ =
zvoľte želané nastavenie.

= funkcia výstražného tónu aktivovaná
= funkcia výstražného tónu deaktivovaná
Ukazovateľ =
stlačiť na dobu 5 sekúnd.
Elektronika prepne späť do normálnej regulačnej prevádzky.
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Pomocou tlačidiel

alebo

zvoľte želané nastavenie.

Ukazovateľ =

Elektronika prepne späť do normálnej regulačnej prevádzky.

Ukazovateľ =

alebo

Nastavovací rozsah = 1 - 120 minút.

stlačiť na dobu 5 sekúnd.

Ukazovateľ =

Pomocou tlačidiel

Čas v minútach, kedy zaznie znova

výstražný tón po stlačení tlačidla

.

Alarmové hlásenia
1. LED

Nastavenie parametrov alarmu

bliká na displeji

Ak sa objaví ukazovateľ
, tak existuje chyba na spotrebiči.
Obráťte sa, prosím, na nasledujúce miesto zákazníckeho servisu.
bliká na displeji - ukazovateľ HI alebo

2. LED

LO

Vo vnútornom priestore je príliš teplo (HI) alebo príliš chladno (LO).

Zaznie výstražný tón (pokiaľ funkcia výstražného tónu nie je
deaktivovaná).
Upozornenie
Môžu sa nastaviť parametre alarmu. Pozri odsek Nastavenie
parametrov alarmu.
3. HA / HF / HACCP bliká na displeji

Nastal dlhší výpadok siete (HF) alebo vo vnútornom priestore
bolo určitý čas príliš teplota alebo príliš chladno (HA).
Uložia sa až tri alarmové stavy a môžu sa vyvolať.
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Môžu sa nastaviť hranice alarmu (rozdiel k nastavenej teplote) a
oneskorenie alarmu (časové oneskorenie po aktivovanie alarmu).
stlačiť na dobu 5 sekúnd. Ukazovateľ =
Ukazovateľ =
Ukazovateľ =
Ukazovateľ =
Ukazovateľ =
Ukazovateľ =

spodná hranica alarmu

Ukazovateľ = teplotný rozdiel v °C
Pomocou tlačidiel

alebo

zvoľte želané nastavenie.

Dôležité upozornenie

Nastavte iba pozitívne číselné hodnoty.

Test alarmu

Pomocou tohto testovacieho chodu je možné skontrolovať
funkčnosť interného a prípadne externe pripojeného alarmového
zariadenia.

Ukazovateľ =

Chladenie spotrebiča sa počas tohto testovacieho chodu nepreruší.

Ukazovateľ =

Aktivovanie testovacieho chodu

Ukazovateľ = teplotný rozdiel v °C

+

stláčajte 5 sekúnd.

• Ukazovateľ zmení na hodnotu teploty 0,2 °C pod nastavenou
hornou hranicou alarmu.
• Hodnota teploty stúpne teraz každé 2 sekundy o 0,1 °C.
• Pri dosiahnutí hornej hranice alarmu sa na ukazovateli objaví

. Externá alarmová jednotka pripojená na bezpotenciálový

alarmový výstup sa teraz aktivuje.

• Hodnota teploty stúpa ďalej, po 0,2 °C nad hornú hranicu alarmu.
• Ten istý postup prebieha automaticky pre spodnú hranicu alarmu.
Na ukazovateli sa objaví

.

Počas testovacieho chodu svieti LED

.

Elektronika prepne automaticky späť do normálnej regulačnej
prevádzky.
Predčasné prerušenie testovacieho chodu
Tlačidlo

Upozornenie

stláčajte 5 sekúnd.

Pomocou tlačidiel

alebo

horná hranica alarmu

zvoľte želané nastavenie.

Dôležité upozornenie

Nastavte iba pozitívne číselné hodnoty.
Ukazovateľ =
Ukazovateľ =
Ukazovateľ = oneskorenie alarmu v minútach

Pomocou tlačidiel

alebo

zvoľte želané nastavenie.

Ukazovateľ =
stlačiť na dobu 5 sekúnd.
Elektronika prepne späť do normálnej regulačnej prevádzky.

Ak sa hodnoty hornej a spodnej hranice alarmu (AL a AH v kapitole
"Nastavenia parametrov alarmu") nastavia na 0, pri testovacom
chode sa na displeji objaví
a
.
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Vyvolanie uložených alarmových stavov a
prečítanie priebehu teploty

Príklad pri opytovaní na alarm

Situácia: HA / HF / HACCP bliká na displeji.

Ukazovateľ =
Pomocou tlačidiel

Ukazovateľ =

alebo

listujte v zozname.

Nevyskytolsažiadnyalarmový stav k príliš vysokej alebo
príliš nízkej teplote. Musí sa
zmeniť na ukazovateľ
.

Ukazovateľ =

počet vyskytujúcich sa teplotných alarmov
najaktuálnejší teplotný alarm

Ukazovateľ =

predposledný teplotný alarm
teplotný alarm pred

Stláčajte toto tlačidlo, až sa na displeji objaví

počet výpadkov siete

Ukazovateľ =

najaktuálnejší výpadok siete
predposledný výpadok siete

Vyskytol sa 1 výpadok siete.

Ukazovateľ =

výpadok siete pred

Ukazovateľ =

Najaktuálnejší v ýpadok
siete, ktorý sa vyskytol.

Ukazovateľ =

rok 2018

Ukazovateľ =

mesiac 05 (máj)

Ukazovateľ =

deň 30

Upozornenie: menu sa môže predčasne opustiť tak, že sa tlačidlo
stláča 5 sekúnd.

Ukazovateľ =

hodina 23

Ak sa v rámci 60 sekúnd nestlačí žiadne tlačidlo, tak sa elektronika
prepne automaticky späť.

Ukazovateľ =

minúta 14

Ukazovateľ =

Výpadok siete trval 3 hodiny.

časové obdobie v hodinách, v ktorom boli odmerané
maximálne a minimálne vyskytujúce sa vnútorné teploty
najvyššia (najteplejšia) odmeraná teplota
najnižšia odmeraná teplota
Pomocou tlačidla

zvoľte želaný bod. Ak sa toto tlačidlo stlačí

ešte raz, dostanete sa späť k zoznamu.

Resetovanie zaznamenaného priebehu teploty

Keď sa má hodnota uložená v bode
v predchádzajúcej kapitole
znova nastaviť na 0, vykonajte nasledujúce kroky.

Stlačte tlačidlo

alebo

Ukazovateľ =

Stláčajte tlačidlo

+

5 sekúnd. Na ukazovateli sa objaví

.
HACCP-LED svieti teraz znova permanentne.
Ukazovateľ HA / HF sa vymaže.
Tým je elektronika pripravená pre nasledujúci prípad alamu.

Ukazovateľ =
, až sa na displeji objaví

.

-

stlačiť na dobu 5 sekúnd. Ukazovateľ =
Hodnoty pre
a
(najvyššia, resp. najnižšia nameraná
vnútorná teplota) sa pritom v momente resetujú na teplotu prevládajúcu vo vnútornom priestore.
stlačiť na dobu 5 sekúnd.
Elektronika prepne späť do normálnej regulačnej prevádzky.
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.

stlačiť na dobu 5 sekúnd.
Elektronika prepne späť do normálnej regulačnej prevádzky.

Kalibrácia regulačného snímača (sériové snímač

na reguláciu teploty)

Prípadné tolerancie regulačného snímača (zobrazená teplota
k skutočnej teplote) sa môžu s touto funkciou kompenzovať.
stlačiť na dobu 5 sekúnd. Ukazovateľ =
Ukazovateľ =

Ukazovateľ = z výroby nastavená opravná hodnota
alebo

hodnotu v krokoch po 0,1 °C.

Prípadné tolerancie snímača produktu (zobrazená teplota k skutočnej teplote) sa môžu pomocou tejto funkcie kompenzovať.
stlačiť na dobu 5 sekúnd. Ukazovateľ =
Ukazovateľ =
Ukazovateľ =

Ukazovateľ =

Pomocou tlačidiel

Kalibrácia snímača produktu
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zvýšte alebo znížte opravnú

Ukazovateľ = aktuálna (skorigovaná) vnútorná teplota
Ukazovateľ =
stlačiť na dobu 5 sekúnd.
Elektronika prepne späť do normálnej regulačnej prevádzky.

Snímač produktu (dodávateľné príslušenstvo)

So snímačom produktu je možné odmerať, resp. zaznamenať
teplotu na ľubovoľnom mieste vo vnútornom priestore.

• Pripojenie snímača (pozri kapitolu Externý alarm)

Aktivovanie snímača
stlačiť na dobu 5 sekúnd. Ukazovateľ =
Ukazovateľ =

Ukazovateľ =
Ukazovateľ =
Pomocou tlačidiel

.

alebo

hodnotu v krokoch po 0,1 °C.

zvýšte alebo znížte opravnú

Ukazovateľ = aktuálna (skorigovaná) teplota snímača
produktu
stlačiť na dobu 5 sekúnd.
Elektronika prepne späť do normálnej regulačnej prevádzky.

Prepínanie ukazovateľa teploty medzi regulačným snímačom a snímačom produktu
stlačiť na dobu 5 sekúnd. Ukazovateľ =
Ukazovateľ =

(regulačný snímač)

Ukazovateľ =

(snímač produktu)

Keď je snímač produktu aktívny, na displeji sa objaví
AUX.

Ukazovateľ =
Ukazovateľ =

Ukazovateľ =

Ukazovateľ =

stlačiť na dobu 5 sekúnd.
Elektronika prepne späť do normálnej regulačnej prevádzky.

stlačiť na dobu 5 sekúnd.
Elektronika prepne späť do normálnej regulačnej prevádzky.
Keď sa objaví ukazovateľ
tivovaný.
Keď sa objaví ukazovateľ
alebo je chybný.

, snímač produktu nebol ak, snímač produktu nie je pripojený
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Zmena sieťovej adresy

Pri zosieťovaní viacerých spotrebičov cez rozhranie RS485 musí
každý spotrebič obdržať vlastnú sieťovú adresu.
stlačiť na dobu 5 sekúnd. Ukazovateľ =

Ukazovateľ =
Ukazovateľ =
Ukazovateľ =

(

-

).

alebo

Hodiny reálneho času sú prednastavené (SEČ). Iná časové zóna,
resp. letný/zimný čas sa musia prestaviť manuálne:
stlačiť na dobu 5 sekúnd. Ukazovateľ =
Ukazovateľ =

Ukazovateľ =

Pomocou tlačidiel

Nastavenie hodín reálneho času

zmeňte sieťovú adresu

Ukazovateľ =
stlačiť na dobu 5 sekúnd.
Elektronika prepne späť do normálnej regulačnej prevádzky.

Vynulovanie parametrov na výrobné nastavenie

Pomocou tejto funkcie môžete hranice alarmu a hodnoty kalibrácie snímača vynulovať na výrobné nastavenie.
Vytiahnite sieťovú zástrčku.

Ukazovateľ =

rok 2018

Ukazovateľ =

Pomocou tlačidiel nastavte
rok.

= uloženie nového nastavenia
Ukazovateľ =

mesiac (1-12)

Ukazovateľ =

Pomocou tlačidiel nastavte
mesiac.

= uloženie nového nastavenia
Ukazovateľ =

deň (1-31)

Ukazovateľ =

Pomocou tlačidiel nastavte
deň.

= uloženie nového nastavenia
Ukazovateľ =

Deň v týždni (1 = pondelok,
7 = nedeľa)

Ukazovateľ =

Pomocou tlačidiel nastavte
deň v týždni.

podržte stlačené a zastrčte sieťovú zástrčku.
Ukazovateľ =
Ukazovateľ =
Elektronika prepne späť do normálnej regulačnej prevádzky.

= uloženie nového nastavenia
Ukazovateľ =

hodina (0-23)

Ukazovateľ =

Pomocou tlačidiel nastavte
hodinu.

= uloženie nového nastavenia
Ukazovateľ =

minúta (0-59)

Ukazovateľ =

Pomocou tlačidiel nastavte
minútu.

= uloženie nového nastavenia
stlačiť na dobu 5 sekúnd.
Elektronika prepne späť do normálnej regulačnej prevádzky.

Upozornenie

Ak sa na displeji objaví

nastaviť nanovo.
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, musia sa hodiny reálneho času

LED vnútorné osvetlenie

Rozmrazenie

SK

Spotrebič je sériovo vybavení LED-žiarovkou k osvetleniu vnútorného priestoru.

Na stenách mraziaceho priestoru sa pri dlhšej prevádzke vytvorí
vrstva námrazy. Táto zvyšuje spotrebu elektrickej energie.

Vnútorné osvetlenie sa zapne automaticky pri otvorení veka a vypne sa pri jeho
zatvorení.

• Vytiahnuť sieťovú zástrčku alebo vypnúť poistky!

Svetelná intenzita LED osvetlenia
zodpovedá laserovej triede 1/1M.
Pozor

Keď je kryt osvetlenia odstránený, nepozerajte optickými
šošovkami z bezprostrednej blízkosti priamo do osvetlenia.
Mohli by sa pritom poškodiť oči.

Výmena žiarovky

Keď bude žiarovka chybná, potom sa musí
vymeniť za zohľadnenia nasledujúcich
bodov.

1. Vytiahnuť sieťovú zástrčku alebo
vypnúť poistky!

• Chladený tovar preskladnite do iných spotrebičov.
• Vytiahnuť zátku z výtoku pre
kondenzovanú vodu. Vybrať
deliacu stenu popr.
• Aby bolo možné zachytiť
vznikajúcu kondenzovanú
vodu, postavte pod spotrebič
plochú nádobu.
• Veko mrazničky nechať počas rozmrazovania otvorené.
Zbytok vody vytrieť handrou
a spotrebič vyčistiť.

K rozmrazeniu nepoužívať žiadne mechanické prípravky, alebo iné
umelé pomôcky, okrem tých, ktoré doporučuje
výrobca spotrebiča.

2. Kryt osvetlenia stiahnuť v smere
šípky.

Použiť sa smie iba originálna LED-žiarovka výrobcu. Žiarovka sa
dá obstarať cez služby zákazníkom alebo v odbornej predajni.

VÝSTRAHA!
Pri nasadení iných LED-žiaroviek hrozí nebezpečenstvo prehriatia popr. požiaru.

StopFrost systém

Týmto zariadením sa podstatne zníži vytváranie
námrazy a ľadu, takže
rozmrazovanie spotrebiča
bude potrebné iba zriedkakedy.
Vytváranie námrazy a ľadu
je závislé od prevádzkových podmienok a podmienok okolia.

Dôležité upozornenie

Čistenie

Pred čistením zásadne vypnúť spotrebič z prevádzky. Vytiahnuť sieťovú zástrčku alebo vypnúť popr. vyskrutkovať
predradenú poistku.

• Vnútorný priestor, diely vybavenia a vonkajšie steny spotrebiča
očistiť vlažnou vodou s trochou prostriedku na umývanie. V žiadnom prípade nepoužite čistiace prostriedky, ktoré obsahujú piesok
alebo kyseliny, popr. chemické prostriedky.

Nečistite spotrebič s parnými čistiacimi prístrojmi! Nebezpečenstvo poškodenia spotrebiča a zranenia.

• Dbajte na to, aby sa nedostala žiadna čistiaca voda na elektrické
diely spotrebiča a do vetracej mriežky.
• Všetko utrieť handrou do sucha.

• Vetracie mriežky sa musia pravidelne čistiť. Prachové nánosy
zvyšujú spotrebu energie. Dbajte na to, aby neboli odtrhnuté
alebo poškodené káble alebo iné konštrukčné diely spotrebiča.
• Pri čistení nepoškoďte typový štítok na vonkajšom kryte spotrebiča.

Aby bola zabezpečená
funkcia, nesmie sa uzavrieť otvor StopFrost-systému na zadnej strane
víka.
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Porucha
Nasledujúce poruchy môžete odstrániť sami kontrolou
možných príčin.
• Spotrebič nebeží. Skontrolujte, či
– je spotrebič zapnutý,
– je zásuvka správne zastrčená v zástrčke,
– je poistka zástrčky v poriadku.
• Zvuk spotrebiča je príliš hlasitý. Skontrolujte, či
– stojí spotrebič pevne na podlahe,
– vedľa stojaci nábytok alebo predmety nie sú uvádzané chladiacim
agregátom do vibrácií. Zohľadnite, že zvukom prúdenia kolobehu
chladiacej látky sa nedá predísť.

Externý alarm

Odporúča sa pripojiť spotrebič
na externé alarmové zariadenie.
Na zadnej strane spotrebiča sa
nachádzajú rozličné možnosti
pripojenia.

Pripojenie spotrebiča na
externé alarmové zariadenie
smie vykonať iba vyškolený
odborný personál!

• Teplota nie je dostatočne nízka. Skontrolujte
– nastavenie teploty podľa odseku "Nastavenie teploty", či nebola
nastavená nesprávna teplota;
– či separátne vložený teplomer ukáže správnu hodnotu teploty.
– Je vetranie spotrebiča v poriadku?
– Je miesto postavenia spotrebiča príliš blízko k nejakému zdroju
tepla?

Bezpotenciálový alarmový
výstup
Pripojenie na rozhranie RS485

• Na displeji sa zobrazí
:
– hodiny reálneho času nastavte nanovo (pozri odsek "Nastavenie
hodín reálneho času").
Keď sa nebude jednať o nie
ktorú z vyššie uvedených príčin a Vy nedokážete poruchu
odstrániť, potom sa obráťte na
najbližšie služby zákazníkom.
Udajte týmto typové označenie spotrebiča 1, servisné
číslo 2 a sériové číslo 3
typového štítku.
Umiestnenie typového štítku nájdete v kapitole Popis spotrebiča.

Odstavenie z prevádzky

Keď má byť spotrebič odstavený na dlhšiu dobu z prevádzky:
vypnúť spotrebič, vytiahnuť sieťovú zástrčku zo zásuvky, alebo
vypnúť popr. vyskrutkovať predradenú poistku.
vyskrutkovať predradenú poistku. Spotrebič očistiť a veko nechať
otvorené, aby sa predišlo vytváraniu zápachu.
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Pripojenie voliteľného snímača teploty

Ukončovací odpor
Pri zosieťovaní viacerých spotrebičov cez rozhranie RS485 musí
ukončovací odpor zostať na poslednom spotrebiči.
Pri spotrebičoch medzitým ukončovací odpor odstráňte!

Upozornenie
Konektory sú zaistené skrutkami.
Aby bolo možné vytiahnuť konektor, uvoľnite skrutky vpravo a
vľavo.

Bezpotenciálový alarmový výstup

Priechodka pre externý snímač teploty

Prípojka je dimenzovaná na maximálne 42 V/8 A jednosmerný
prúd zo zdroja bezpečnostného malého napätia SELV (minimálny prúd 150 mA).

Priechodka snímača sa nachádza
na zadnej strane spotrebiča.

Tieto tri kontakty sa môžu použiť na pripojenie optického alebo
akustického alarmového zariadenia.

Pozor

Pri použití sieťového napätia na bezpotenciálovom alarmovom kontakte bezpečnostno-technické požiadavky na
normu EN 60335 nie sú splnené.

N.O

Alarmový výstup
Pripojenie kontrolky alarmu alebo akustického snímača alarmu.

N.C
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• Odstráňte tesnenia z penového
materiálu zo snímača priechodky.
• Kábel snímača zaveďte cez otvor
smerom dovnútra.
• Kábel snímača pripojte na príslušnom konektore.
Poloha konektora je viditeľná v kapitole Externý alarm > Pripojenie
voliteľného snímača teploty.

Prevádzková kontrolka
Pripojenie kontrolky, ktorá signalizuje
normálnu prevádzku spotrebiča.

COM

Externý zdroj napätia
Maximálny 42 V/8 A jednosmerný prúd
Minimálny prúd 150 mA

Rozhranie RS485
Rx- / Tx-

Vysielanie/prijímanie dátového vedenia (mínusový pól)

Rx+ / Tx+

Vysielanie/prijímanie dátového vedenia (plusový pól)

• Tesnenie z penového materiálu
veďte cez kábel, priklopte ho a
zastrčte do otvoru.
• S druhým tesnením z penového
materiálu vykonajte ten istý postup
vo vnútornom priestore spotrebiča.
Dôležité!
Následne priechodku snímača
uzatvorte zvonku priloženou sivou
tesniacou hmotou, pretože inak sa
v tejto oblasti vyskytnú námrazy.

GND

Ukostrovací kábel
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