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Navodila za odstranjevanje

Druge značilnosti opreme

Aparat vsebuje dragocene materiale, zato ga ne zavrzite med splošne komunalne odpadke. Odslužene
aparate strokovno in ustrezno zavrzite skladno z
veljavnimi lokalnimi predpisi in zakoni.

- Zvočni in vidni alarm za temperaturo (nastavljive meje).
- Zvočni in vidni alarm, ki se sprožita, če je pokrov predolgo odprt.
- Brezpotencialni kontakt za priključek sistema za oddaljeni nadzor.

Med prevozom pazite, da ne poškodujete hladilnega
tokokroga odsluženega aparata, da vsebovano hladilno sredstvo
(podatke najdete na tipski ploščici) in olje ne iztečeta nenadzorovano.

- Shranjevanje najnižjih/najvišjih temperatur notranjosti.

• Zagotovite, da aparata ne bo več mogoče uporabljati.
• Izvlecite omrežni vtič.
• Ločite priključni kabel.

- Serijski vmesnik (RS485) za zunanje beleženje temperature in
alarmov.
- Hranjenje zadnjih 3 alarmov za temperaturo z uro, datumom in
trajanjem alarma.
- Hranjenje zadnjih 3 izpadov energije z uro, datumom in trajanjem
izpada energije.
- Puša za vgradnjo referenčnega zaznavala.

OPOZORILO

Nevarnost zadušitve zaradi embalažnega materiala in folij!
Otroci se ne smejo igrati z embalažnim materialom.
Embalažni material odstranite med ločene odpadke (uradno zbirno mesto).

To varnostno opremo je treba obvezno uporabljati, da se v
aparatu shranjeni predmeti ne bi poškodovali. Te opreme
ni dovoljeno izklopiti ali prekiniti njeno obratovanje!

Aparat izpolnjuje zadevna varnostna določila ter določila direktiv
EU 2014/30/EU in 2014/35/EU.

Opis aparata

Notranja osvetlitev (svetlobna letev LED)
Upravljalni in krmilni elementi

Tipska ploščica
Puša za zunanje zaznavalo temperature

Ključavnica

Prezračevalno rešetko v prostoru z
motorjem

Ključavnica je opremljena z
varnostnim mehanizmom.

Zaklepanje aparata

1 Pritisnite tipko in jo zadržite.
2 Ključ obrnite za 90°.
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Odtok za roso

Varnostna navodila in opozorila

Za preprečitev telesnih poškodb in materialne
škode naj aparat razpakirata in postavita dve
osebi.

• Pri poškodbah aparata nemudoma – pred priklopom – stopite v stik z dobaviteljem.
• Za zagotavljanje varnega obratovanja morate
aparat zmontirati in priklopiti samo v skladu z
navedbami v navodilih za uporabo.

• V primeru napake izključite aparat iz električnega
omrežja. Izvlecite omrežni vtič ali sprožite oz.
odvijte varovalko.
• Za izključitev aparata iz električnega omrežja ne
vlecite priključnega kabla, temveč vtič.

• Popravila in posege na aparatu lahko izvaja samo
servisna služba, saj lahko v nasprotnem primeru
pride do velike nevarnosti za uporabnika. Enako
velja za zamenjavo omrežnega dovoda.

• Preprečite odprt plamen ali vire vžiga v notranjosti aparata. Pri prevozu in čiščenju aparata
pazite, da ne poškodujete hladilnega tokokroga.
V primeru poškodb držite aparat stran od virov
vžiga in dobro prezračite prostor.
• Otroci, starejši od 8 let, in osebe, ki imajo omejene fizične, zaznavne ali duševne sposobnosti ali
omejene izkušnje in/ali znanje, lahko uporabljajo
ta aparat, če jih kdo nadzoruje oziroma pouči o
varni uporabi aparata in če razumejo nevarnosti,
povezane z uporabo aparata. Otroci se ne smejo
igrati z aparatom. Otrokom ni dovoljeno čistiti in
vzdrževati aparata, razen če jih kdo nadzira.

SL
• V aparatu ne shranjujte eksplozivnih snovi ali
razpršil z vnetljivimi potisnimi plini, kot so propan,
butan, pentan in podobno. Morebitni izhajajoči
plini se lahko zaradi električnih delov vnamejo.
Takšna razpršila so označena z natisnjeno navedbo vsebine ali simbolom ognja.
• V aparatu ne uporabljajte električnih aparatov.

• Pri aparatih z možnostjo zaklepanja bodite pozorni, da ključev ne shranjujte v bližini aparata
ali v dosegu otrok.

• Aparat je zasnovan za uporabo v zaprtih prostorih.
Aparat ne uporabljajte na prostem ali na vlažnih
mestih in mestih, kjer je možno brizganje vode.
• Svetlobna letev LED v aparatu je namenjena
osvetlitvi notranjosti aparata. Ni namenjena
osvetlitvi prostora.

• Aparata ne nameščajte neposredno v bližini
klimatske naprave. Aparata prav tako ne smete
uporabljati pod klimatsko napravo nameščeno
na steni.
• V primeru posebnih področij uporabe, za katera
veljajo posebni standardni ali lokalni predpisi,
mora uporabnik sam zagotoviti, da so te zahteve
izpolnjene.
Takšne zahteve so lahko:
- standardi za shranjevanje zdravil ali krvi/krvne
plazme
- lokalni zakoni o zdravilih itn.

• Preprečite dolgotrajen stik kože z mrzlimi površinami ali hlajeno/zamrznjeno vsebino. Povzroči
lahko namreč bolečine, otopelost ali ozebline. Pri
daljšem stiku s kožo predvidite zaščitne ukrepe,
npr. uporabite rokavice.
• Ne uporabljajte živil s pretečenim rokom uporabe,
ker lahko pride do zastrupitve.
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Področje uporabe aparata

Postavitev

Aparat je primeren za shranjevanje in hlajenje
laboratorijskih pripravkov pri temperaturah od -10
°C do -45 °C.

• Izogibajte se lokacijam, ki so izpostavljene neposredni sončni
svetlobi, poleg štedilnikov, ogrevalnih teles in podobnega.

Aparat ni primeren za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah.
Pri shranjevanju dragocenih ali na temperaturo občutljivih materialov oz. izdelkov je treba uporabljati neodvisen alarmni sistem
za nenehni nadzor.
Ta alarmni sistem mora biti zasnovan tako, da vsako stanje alarma
takoj zazna pristojna oseba, ki nato ustrezno ukrepa.
Zaznavalo temperature za ta sistem mora biti nameščeno v
zgornjem delu hladilnega dela (glejte razdelek Puša za zunanje
zaznavalo temperature).

Klimatski razred

Klimatski razred navaja, pri kakšni temperaturi prostora lahko uporabljate aparat za
doseganje celotne hladilne zmogljivosti.

Klimatski razred je odtisnjen na tipski
ploščici.

SN
N
ST
T
SN- ST
SN-T

1 Reže med spodnjim ro-

bom skrinje in tlemi ne
prekrivajte, saj mora biti
hladilna enota oskrbovana s hladilnim zrakom.
2 Razdalja od prezračevalne rešetke do stene
mora znašati najmanj
20 cm. Te razdalje ne
smete v nobenem primeru prestaviti ali pokriti
prezračevalnih odprtin.
3 Ne prestavljajte zunanjega ohišja aparata. Najmanjša razdalja mora okrog in okrog znašati 20
mm, da zagotovite zadostno oddajanje toplote.
• Prostor, kjer je postavljen vaš aparat, mora imeti skladno s
standardom EN 378 na 8 g polnilne količine hladilnega sredstva
R 600a prostornino 1 m3, da ob puščanju iz tokokroga hladilnega
sredstva v prostoru postavitve ne more nastati vnetljiva mešanica
plina in zraka. Podatke o količini hladilnega sredstva najdete na
tipski ploščici.

Položaj tipske ploščice je naveden v poglavju Opis aparata.
Klimatski razred

• Tla na mestu postavitve morajo biti vodoravna in izravnana.
Aparat postavite toliko od stene, da lahko nemoteno odpirate in
zapirate pokrov.

Temperatura prostora
od +10 °C do +12 °C
od +16 °C do +32 °C
od +16 °C do +38 °C
od +16 °C do +43 °C
od +10 °C do +38 °C
od +10 °C do +12 °C.

Aparat uporabljajte samo v navedenih sobnih
temperaturah!

Električna priključitev

Aparat uporabljajte samo z izmeničnim tokom.
Dovoljena napetost in frekvenca sta odtisnjeni na tipski ploščici.
Položaj tipske ploščice je naveden v poglavju Opis aparata.

Mere aparata (mm)

Vtičnica mora biti ozemljena in električno zaščitena skladno
s predpisi.
Sprožilni tok varovalke mora znašati med 10 A in 16 A.

Vtičnica ne sme biti za aparatom in mora biti preprosto dostopna.
LGT 2325
LGT 3725
LGT 4725
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A

1138
1378
1653

B

740
789
789

Aparata ne priključujte prek podaljška ali
razdelilnika.
Ne uporabljajte otočnih pretvornikov (za
pretvorbo enosmernega v izmenični oz. trifazni tok) ali vtičev za varčevanje z energijo.
Nevarnost poškodb elektronike!

Upravljalni in krmilni elementi

1
2
3
4
5
6

SL

Nastavitev temperature

Prikaz temperature
Tipka za priklic shranjenih stanj alarma
Tipka za ON/OFF (Vklop/izklop aparata)
Tipka za izklop alarma
Tipki za izbiranje
Tipka Set (vnos)

• Tipko

zadržite 1 sekundo. Prikaz temperature utripa.

• Zvišanje temperature (topleje) - Pritisnite
• Znižanje temperature (hladneje) - Pritisnite
• Ponovno pritisnite tipko

.
.

.

Shrani se želena nastavitev temperature.

Zvočno opozorilo

Ob določenih stanjih alarma se oglasi zvočno opozorilo.

Krmilni elementi

Zvočno opozorilo lahko utišate s pritiskom na tipko

Kompresor deluje
LED lučka utripa - zakasnitev vklopa hladilnega agregata.
Po izenačitvi tlaka v hladilnem tokokrogu se kompresor
samodejno zažene.

AUX Prikaz temperature prek zaznavala za izdelke je aktiven

Funkcija alarma
Če se na prikazovalniku prikaže
, je nastala napaka pri
delovanju aparata. Obrnite se na najbližjo servisno službo.
HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)

Prikaz HACCP pomeni, da se beležita napajanje z elektriko
in temperatura notranjosti aparata.
Če na prikazovalniku utripa HACCP, je prišlo do izpada
električnega toka ali pa je bila temperatura v aparatu v
nedovoljenem razponu.

Vklop/izklop aparata
Priključite omrežni vtič - na prikazovalniku se prikaže napis OFF.
Vklop aparata: Tipko ON/OFF
zadržite približno 5 sekund na prikazovalniku se prikaže napis ON.

Alarm pri odprtem pokrovu
Ko se pokrov odpre, zasveti LED lučka
prične utripati.

.

in prikaz temperature

utriČe je pokrov odprt več kot 60 sekund, začne LED lučka
pati in na prikazu izmenjaje utripata
in prikaz temperature.
Oglasi se zvočno opozorilo (če funkcija zvočnega opozorila ni
izklopljena).
Če mora biti pokrov za vnašanje živil odprt dlje časa, zvočno
opozorilo utišajte s pritiskom tipko
.
Ko je pokrov odprt, lahko zvočno
opozorilo utišate tudi s pritiskom na
kontaktno stikalo na ohišju elektronike. Zvočno opozorilo se nato za 60
sekund izklopi.

Ob prvem zagonu ni alarmnega sporočila.

Če po prvem zagonu aparat za dlje časa izklopite iz omrežja in
temperatura v notranjosti preseže zgornjo mejo alarma, bo elektronika to prepoznala kot napako (na prikazovalniku utripa HACCP).

Ob ponovnem zagonu morate ta prikaz ponastaviti, kot je navedeno spodaj.
Pritisnite tipko
Tipka

+

.
zadržite 5 sekund. Na prikazu se prikaže

.

LED lučka HACCP zdaj znova stalno sveti.
pridržite 5 s.
Elektronika preklopi nazaj v običajni način delovanja.
zadržite približno 5 sekund Izklop aparata: Tipko ON/OFF
na prikazovalniku se prikaže napis OFF.
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Nastavitev časa zakasnitve alarma za odprt
pokrov
Čas, ki poteče med odprtjem pokrova in oglašanjem zvočnega
opozorila, lahko spremenite.

Nastavitve zvočnega opozorila

Zvočno opozorilo se po pritisku na tipko
za trenuten alarm
ne bo več oglašal. Če želite, da se zvočno opozorilo znova samostojno vklopi, izvedite naslednje korake.

pridržite 5 s. Prikaz =

pridržite 5 s. Prikaz =

Prikaz =

Prikaz =

Prikaz =

Prikaz =

Prikaz =

Prikaz =

Prikaz =

Prikaz =
Prikaz =

Prikaz = (minuta)

Prikaz =

Razpon nastavitve = 1-5 minut
S tipko

ali

Prikaz =

izberite želeno nastavitev.

Prikaz =
pridržite 5 s.
Elektronika preklopi nazaj v običajni način delovanja.

Prikaz =
Samodejen ponovni vklop zvočnega opozorila je zdaj vklopljen.
Čas do ponovnega oglašanja zvočnega opozorila je treba znova
nastaviti.
Prikaz =

Izklop funkcije zvočnega opozorila

Prikaz =

Funkcijo zvočnega opozorila lahko po potrebi povsem izklopite.
Stavek "Oglasi se zvočno opozorilo", naveden v teh navodilih
za uporabo, je treba pri branju ustreznega poglavja zdaj preskočiti.
pridržite 5 s. Prikaz =
Prikaz =
Prikaz =
Prikaz =
ali

izberite želeno nastavitev.

= funkcija zvočnega opozorila vklopljena
= funkcija zvočnega opozorila izklopljena
Prikaz =
pridržite 5 s.
Elektronika preklopi nazaj v običajni način delovanja.
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ponovno oglasi zvočno opozorilo.

Razpon nastavitve = 1 - 120 minut.

Opomba

S tipko

Čas v minutah, ko se po pritisku tipke

S tipko

ali

izberite želeno nastavitev.

Prikaz =
pridržite 5 s.
Elektronika preklopi nazaj v običajni način delovanja.

Alarmna sporočila

Nastavitev parametrov alarma

1. Na prikazovalniku utripa LED lučka

Če se na prikazovalniku prikaže
, je nastala napaka pri delovanju aparata. Obrnite se na najbližjo servisno službo.

2. Na prikazovalniku utripa LED lučka

Meji alarma (razlika do nastavljene temperature) in zakasnitev
alarma (časovna zakasnitev do sprožitve alarma) lahko nastavite.
pridržite 5 s. Prikaz =

- prikaz HI ali LO

V notranjosti je pretoplo (HI) ali premrzlo (LO).

Prikaz =

Oglasi se zvočno opozorilo (če funkcija zvočnega opozorila ni
izklopljena).

Prikaz =

Opomba

Prikaz =

Nastavite lahko parametre alarma. Glejte poglavje Nastavitev
parametrov alarma.

Prikaz =

3. Na prikazovalniku utripa HA / HF / HACCP

Prikaz =

Prišlo je do daljšega izpada energije (HF) ali pa je bilo v notranjosti
v določenem obdobju pretoplo ali premrzlo (HA).
Shranijo se do tri stanja alarma, ki jih je mogoče priklicati.

S tem preverjanjem se preizkusi delovanje notranje in morebiti
zunaj priklopljene alarmne naprave.

Prikaz =
Prikaz =

Aktivacija preverjanja
pridržite 5 s.

• Prikaz se spremeni na temperaturno vrednost, ki je 0,2 °C pod
nastavljeno zgornjo mejo alarma.
• Temperaturna vrednost se zdaj vsaki 2 sekundi poveča za 0,1 °C.
• Ko se doseže zgornja meja alarma, se na prikazu prikaže

.

Takrat se vklopi zunanja alarmna enota, priključena na brezpo-

S tipko

Prikaz =
Prikaz =

.

Prikaz = zakasnitev alarma v minutah

.

Predčasna prekinitev preverjanja
zadržite 5 sekundo.

Ko sta vrednosti zgornje in spodnje meje alarma (AL in AH v
poglavju »Nastavitev parametrov alarma«) nastavljeni na 0, se
med tem preverjanjem na prikazovalniku prikažeta
in
.

izberite želeno nastavitev.

Nastavite zgolj pozitivne vrednosti!

• Samodejno steče enak postopek za spodnjo mejo alarma. Na

Elektronika samodejno preklopi nazaj v običajni način delovanja.

ali

Pomembno opozorilo

• Temperaturna vrednost še naprej narašča do 0,2 °C nad zgornjo
mejo alarma.

Med preverjanjem sveti LED lučka

zgornja meja alarma

Prikaz = temperaturna razlika °C

tencialnem izhodu za alarm.

Opomba

izberite želeno nastavitev.

Nastavite zgolj pozitivne vrednosti!

Hlajenje aparata se med tem preverjanjem ne prekine.

Tipko

ali

Pomembno opozorilo

Preverjanje alarma

prikazu se prikaže

spodnja meja alarma

Prikaz = temperaturna razlika °C
S tipko

+

SL

S tipko

ali

izberite želeno nastavitev.

Prikaz =
pridržite 5 s.
Elektronika preklopi nazaj v običajni način delovanja.
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Priklic stanj alarma in izbira poteka spreminjanja temperature

Primer priklica alarma
Okoliščine: na prikazovalniku utripa HA / HF / HACCP.

Prikaz =
S tipkama

in

Prikaz =
se pomikate po seznamu.

Prikaz =

število alarmov za temperaturo, ki so se pojavili
zadnji alarm za temperaturo

Prikaz =

predzadnji alarm za temperaturo

Pritisnite to tipko in jo držite tako dolgo, da se na prikazovalniku prikaže
.

alarm za temperaturo pred alarmom
število izpadov energije
zadnji izpad energije

Prikaz =

predzadnji izpad energije
izpad energije pred

Prikaz =

obdobje v urah, v katerem so se izmerile najvišje in najnižje
temperature notranjosti

Prikaz =

najvišja (najtoplejša) izmerjena temperatura
najnižja izmerjena temperatura
S tipko

izberite želeno točko. Če tipko znova pritisnete, se

znova prikaže seznam.
Meni lahko predčasno zapustite tako, da pet sekund držite
tipko
.

Če 60 sekund ne pritisnete nobene tipke, se elektronika samodejno preklopi nazaj.

Ponastavitev vrednosti zabeleženih potekov
spreminjanja temperature

Če želite vrednost, ki ste jo shranili v prejšnjem poglavju pod točko
, nastaviti nazaj na 0, izvedite naslednje korake.

, da se na prikazovalniku prikaže

.

-

pridržite 5 s. Prikaz =
Vrednost za
in
(najvišja oz. najnižja izmerjena temperatura
notranjosti) se ob tem ponastavi na temperaturo, ki je trenutno
v notranjosti.
pridržite 5 s.
Elektronika preklopi nazaj v običajni način delovanja.
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zadnji izpad energije, do katerega je
prišlo.

Prikaz =

leto 2018

Prikaz =

mesec 05 (maj)

Prikaz =

dan 30

Prikaz =

ura 23

Prikaz =

minuta 14

Prikaz =

Izpad električne energije je trajal 3
ure.

pridržite 5 s. Prikaz =

.

Prikaz HA / HF se izbriše.

ali

Prikaz =

+

prišlo je do 1 izpada energije .

LED lučka HACCP zdaj znova stalno sveti.

Prikaz =
Pritisnite tipko

Ni nastalo stanje alarma s previsoko ali
prenizko temperaturo. Treba je preklopiti
.
na prikaz

Tako je elektronika pripravljena na naslednji alarm.
pridržite 5 s.
Elektronika preklopi nazaj v običajni način delovanja.

Umerjanje zaznavala regulatorja

(serijsko zaznavalo za uravnavanje temperature)

S to funkcijo lahko izravnate tolerance zaznavala regulatorja
(prikazana temperatura v primerjavi z dejansko temperaturo
notranjosti).
pridržite 5 s. Prikaz =

pridržite 5 s. Prikaz =

Prikaz =

Prikaz =
Prikaz = tovarniško nastavljena vrednost popravka
ali

S to funkcijo lahko izravnate tolerance zaznavala za izdelke (prikazana temperatura v primerjavi z dejansko temperaturo notranjosti).

Prikaz =

Prikaz =

S tipkama

Umerjanje zaznavala za izdelke

SL

vrednost popravka povečate oziroma zmanj-

šate v korakih po 0,1 °C.

Prikaz =
Prikaz =

.

S tipkama
ali
vrednost popravka povečate oziroma zmanjšate v korakih po 0,1 °

Prikaz = trenutna (popravljena) temperatura notranjosti
Prikaz =

Prikaz = trenutna (popravljena) temperatura zaznavala
za izdelke

pridržite 5 s.

pridržite 5 s.

Elektronika preklopi nazaj v običajni način delovanja.

Zaznavalo za izdelke (dodatna oprema, ki jo lahko naročite)

Z zaznavalom za izdelke lahko merite oz. beležite temperaturo
na poljubnem mestu v notranjosti.

• Priključite zaznavalo (glejte poglavje Zunanji alarm)

Aktivacija zaznavala
pridržite 5 s. Prikaz =

Elektronika preklopi nazaj v običajni način delovanja.

Preklop prikaza temperature med zaznavalom
regulatorja in zaznavalom za izdelke
pridržite 5 s. Prikaz =
Prikaz =

(zaznavalo regulatorja)

Prikaz =

(Zaznavalo za izdelke)

Če zaznavalo za izdelke vklopljeno, se na prikazovalniku
prikaže AUX.

Prikaz =
Prikaz =

Prikaz =

Prikaz =

pridržite 5 s.
Elektronika preklopi nazaj v običajni način delovanja.

Prikaz =
pridržite 5 s.
Elektronika preklopi nazaj v običajni način delovanja.
Če se na prikazovalniku prikaže
ni bilo vklopljeno.

, zaznavalo za izdelke

Če se na prikazovalniku prikaže
priklopljeno ali je okvarjeno.

, zaznavalo za izdelke ni
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Sprememba omrežnega naslova

Če prek vmesnika RS485 povežete več aparatov, morate vsakemu
aparatu dodeliti njemu lasten omrežni naslov.
pridržite 5 s. Prikaz =

Nastavitev ure z realnim časom

Ura z realnim časom je prednastavljena (srednjeevropski čas).
Čas za drug časovni pas je treba nastaviti ročno.
pridržite 5 s. Prikaz =
Prikaz =

Prikaz =

Prikaz =

leto 2018

Prikaz =

Prikaz =

S tipkama

Prikaz =

= shranite novo nastavitev

Prikaz =

S tipkama

spremenite omrežni naslov ( -

in

).

Prikaz =

mesec (1-12)

Prikaz =

S tipkama
mesec.

Prikaz =
pridržite 5 s.

Prikaz =

dan (1-31)

Prikaz =

S tipkama

Ponastavitev parametrov na tovarniške nastavitve
Izvlecite omrežni vtič.

Držite

Prikaz =

dan v tednu (1 = ponedeljek, 7 =
nedelja)

Prikaz =

S tipkama
v tednu.

Prikaz =

Elektronika preklopi nazaj v običajni način delovanja.

nastavite dan.

= shranite novo nastavitev

in priključite omrežni vtič.

Prikaz =

nastavite

= shranite novo nastavitev

Elektronika preklopi nazaj v običajni način delovanja.

S to funkcijo lahko na tovarniške nastavitve ponastavite meji
alarma in vrednosti, s katerimi je umerjeno zaznavalo.

nastavite leto.

nastavite dan

= shranite novo nastavitev
Prikaz =

ura (0-23)

Prikaz =

S tipkama

nastavite uro.

= shranite novo nastavitev
Prikaz =

minuta (0-59)

Prikaz =

S tipkama
minute.

nastavite

= shranite novo nastavitev
pridržite 5 s.
Elektronika preklopi nazaj v običajni način delovanja.

Opomba

Ko se na prikazovalniku prikaže
časom ponovno nastaviti.
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, je treba uro z realnim

Notranja osvetlitev LED

Aparat je serijsko opremljen z lučko LED
za osvetlitev notranjosti.
Notranja osvetlitev se samodejno vklopi,
ko odprete pokrov, in izklopi, ko ga zaprete.
Intenziteta svetlobe svetil LED ustreza
laserskemu razredu 1/1M.
Pozor
Ko je pokrov odstranjen, z optičnimi
lečami ne glejte neposredno v svetlobo iz neposredne
bližine. Oči se pri tem lahko poškodujejo.

Zamenjava žarnice

Če je žarnica pokvarjena, jo zamenjajte
ob upoštevanju naslednjih točk.

1. Izvlecite omrežni vtič ali izklopite
varovalko!

Odtajevanje

SL

Po daljšem času obratovanja se na stenah zamrzovalnega
prostora začne tvoriti sloj sreža oziroma ledu. S tem se poveča
poraba energije.
• Izvlecite omrežni vtič ali izklopite varovalko!
• Ohlajena živila premestite v
druge aparate.
• Izpustite kapljice rose iz
odtočne odprtine.
• Za zbiranje morebitne odtaljene vode pod aparat
postavite plosko posodo.
• Med odtajanjem pustite pokrov skrinje odprt. Preostalo
vodo obrišite s krpo in očistite
aparat.

Za odtajanje ne uporabljajte nobenih mehanskih naprav ali drugih plastičnih pripomočkov,
razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.

2. Snemite zastiralo v smeri puščice
Uporabite lahko samo originalno LED
žarnico proizvajalca. Žarnico lahko naročite pri servisni službi ali pooblaščenem
trgovcu.

OPOZORILO!
Pri uporabi drugih žarnic LED obstaja nevarnost pregretja oziroma požara.

Čiščenje
Aparat je treba pred čiščenjem praviloma izklopiti iz električnega omrežja. Izvlecite omrežni vtič ali sprožite oz.
odvijte predhodno vezano varovalko.
• Notranjost, opremo in zunanje površine očistite z mlačno vodo
in manjšo količino sredstva za pomivanje posode. Nikoli ne
uporabljajte čistil, ki vsebujejo pesek ali kisline oz. kemičnih topil.

Ne uporabljajte naprav za čiščenje s paro!

Sistem StopFrost

Ta naprava zmanjšuje tvorjenje sreža oziroma ledu, zaradi česar je potrebno skrinjo
odtajati manj pogosto.
Tvorjenje sreža oziroma ledu
je odvisno od obratovalnih in
okoljskih pogojev.

Pomembno opozorilo
Za zagotovitev delovanja
mora biti odprtina sistema
StopFrost na hrbtni strani
pokrova odprta!

Nevarnost materialne škode in telesnih poškodb
• Pazite, da v električne dele in prezračevalne rešetke ne pride
voda za čiščenje.
• Vse dele dobro osušite s krpo.
• Prezračevalne rešetke je treba redno čistiti. Usedline prahu
povečajo porabo električne energije. Prepričajte se, da kabli in
drugi sestavni deli niso pretrgani ali poškodovani.
• Med čiščenjem pazite, da ne poškodujte tipske ploščice na ohišju
aparata.
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Motnja

Zunanji alarm

S preverjanjem možnih vzrokov lahko sami odpravljate
naslednje motnje:

Priporočamo, da aparat povežete z zunanjo alarmno
napravo.

• Aparat ne deluje. Preverite, ali
– je aparat vklopljen,
– je omrežni vtič pravilno vključen v vtičnico,
– ali je varovalka vtičnice v brezhibnem stanju.
• Zvoki so preglasni. Preverite, ali
– aparat trdno stoji na tleh,
– se tresljaji z delujočega hladilnega agregata prenašajo na pohištvo in predmete v bližini. Upoštevajte, da zvokov, ki jih povzroča
pretakanje v hladilnem tokokrogu, ni mogoče preprečiti.

Na hrbtni strani aparata so različne možnosti za priključitev.
Priključitev aparata na zunanjo alarmno napravo
sme izvesti samo strokovno
usposobljeno osebje!

• Temperatura ni zadosti nizka. Preverite
– nastavitve skladno z razdelkom "Nastavitev temperature", ali so
bile nastavljene pravilne vrednosti;
– ali samostojni termometer prikazuje pravilno vrednost;
– ali je odzračevanje pravilno;
– Ali je mesto postavitve preblizu vira toplote?

Brezpotencialni izhod za
alarm
Priključek na vmesnik RS485

• Na prikazovalniku se prikaže
:
– ponovno nastavite uro z realnim časom (glejte razdelek "Nastavitev ure z realnim časom").
Če niste ugotovili nobenega
od zgoraj navedenih vzrokov
in sami ne morete odpraviti
motnje, se obrnite na najbližjo
servisno službo. Sporočite ji
oznako tipa 1, servisno 2
in serijsko številko 3 na tipski
ploščici.
Položaj tipske ploščice je naveden v poglavju Opis aparata.

Prenehanje uporabe

Če aparata dlje časa ne boste uporabljali: izklopite aparat, izvlecite
omrežni vtič ali sprožite oz. odvijte predhodno vezano varovalko.
Očistite aparat in pustite pokrov skrinje odprt, da preprečite
nastajanje neprijetnih vonjav.
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Priključitev dodatnega zaznavala
temperature

Terminator
Če prek vmesnika RS485 povežete
več aparatov, mora terminator ostati
na zadnjem aparatu.
Pri vmesnih aparatih terminator
odstranite!

Opomba
Vtiči so zavarovani z vijaki. Da
lahko vtiče izvlečete, odvijte vijaka
desno in levo.

Brezpotencialni izhod za alarm

Puša za zunanje zaznavalo temperature

Priključek je zasnovan za največ 42 V / 8 A enosmernega
toka iz enega vira varnostne nizke napetosti SELV (najmanjši
tok 150 mA).

Puša za zunanje zaznavalo je nameščena na hrbtni strani aparata.

Ti trije kontakti se lahko uporabijo za priključitev vidnega ali
zvočnega alarma.

POZOR

Pri uporabi omrežne napetosti na brezpotencialnem izhodu za alarm niso izpolnjene varnostne tehnične zahteve v
skladu s standardom EN 60335.

N.O

Izhod za alarm
Priključek za alarmno kontrolno luč ali
zvočno alarmno napravo.

N.C

SL

• Odstranite penasta tesnila iz puše
za zunanje zaznavalo.
• Kabel zaznavala speljite skozi
odprtino v notranjost.
• Kabel zaznavala priključite na
ustrezen vtič.
Položaj vtiča lahko vidite v poglavju
Zunanji alarm > Priključitev dodatnega zaznavala temperature.

Lučka za nadzor delovanja
Priključek za kontrolno luč, ki prikazuje
normalno obratovanje.

COM

Vir zunanjega napajanja
Vir zunanjega napajanja, največ 42 V / 8 A
enosmernega toka, najmanjši tok 150 mA.

Vmesnik RS485
Rx-/Tx- podatkovni vod za
pošiljanje/prejemanje (negativni pol)
Rx+ / Tx+ podatkovni vod za

pošiljanje/prejemanje (pozitivni pol)

• Penasto tesnilo namestite okrog
kabla, ga zaprite in vstavite v odprtino skupaj s kablom.
• Na enak način speljite v notranjost
aparata še drugo penasto tesnilo.
Pomembno!
Na koncu pušo za zunanje zaznavalo na zunanji strani zaprite s
priloženo sivo tesnilno maso, sicer
se bo v tem delu pojavil led.

GND ozemljitveni vod
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