Οδηγίες χρήσης

Καταψύκτης
Πριν από τη θέση σε λειτουργία, διαβάστε τις οδηγίες χρήσης

Σελίδα 14
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Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών
Η συσκευή αυτή περιέχει ακόμη υλικά που μπορούν
να χρησιμοποιηθούν και δεν πρέπει να διατίθενται
με άλλα μη διαχωρισμένα απορρίμματα. Η απόρριψη των παλαιών συσκευών πρέπει να γίνεται με
επαγγελματικό και σωστό τρόπο σύμφωνα με τους
ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς και νόμους.

Μην προκαλείτε ζημιές στο κύκλωμα του ψυκτικού μέσου κατά
τη μεταφορά της παλιάς συσκευής προς απόρριψη, ώστε να
μην διαρρεύσει ανεξέλεγκτα το περιεχόμενο ψυκτικό μέσο
(πληροφορίες στην ετικέτα τύπου) και το λάδι.

• Θέστε τη συσκευή εκτός δυνατότητας χρήσης.
• Τραβήξτε το φις από την πρίζα.
• Κόψτε το καλώδιο σύνδεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ασφυξίας από το υλικό συσκευασίας
και τις μεμβράνες!
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα υλικά
συσκευασίας.
Μεταφέρετε το υλικό συσκευασίας σε ένα επίσημο σημείο συλλογής.

Περαιτέρω χαρακτηριστικά εξοπλισμού

- Ακουστικός και οπτικός συναγερμός θερμοκρασίας (ρυθμιζόμενα όρια).
- Ακουστικός και οπτικός συναγερμός όταν το καπάκι παραμένει
πολύ ώρα ανοιχτό.
- Επαφή χωρίς δυναμικό για σύνδεση σε σύστημα τηλεπαρακολούθησης.
- Σειριακή διεπαφή (RS485) για εξωτερική τεκμηρίωση θερμοκρασίας και συναγερμού.
- Αποθήκευση ελάχιστης/μέγιστης θερμοκρασίας εσωτερικού
χώρου που προκύπτει.
- Αποθήκευση των τελευταίων 3 συναγερμών θερμοκρασίας με
ώρα, ημερομηνία και διάρκεια συναγερμού.
- Αποθήκευση των τελευταίων 3 βλαβών δικτύου με ώρα, ημερομηνία και διάρκεια βλάβης δικτύου.
- εκτέλεση για ενσωμάτωση αισθητήρα αναφοράς.
Οι εν λόγω διατάξεις τεχνικής ασφάλειας πρέπει να
χρησιμοποιούνται οπωσδήποτε, προς αποφυγή βλαβών
σε αποθηκευμένα προϊόντων σε ψύξη. Απαγορεύεται
η πραγματοποίηση απενεργοποίησης και θέσης εκτός
λειτουργίας των εν λόγω διατάξεων!
Η συσκευή είναι σύμφωνη με τις σχετικές προβλέψεις ασφαλείας και οδηγίες της ΕΕ 2014/30/ΕU και 2014/35/ΕU.

Περιγραφή συσκευής

Εσωτερικός φωτισμός (ράβδος φωτισμού LED)
Στοιχεία λειτουργίας και
ελέγχου
Χώρος μοτέρ πλέγμα αερισμού
Εκτέλεση για εξωτερικό
αισθητήρα θερμοκρασίας

Κλειδαριά

Χώρος μοτέρ
πλέγμα αερισμού

Το λουκέτο έχει εξοπλιστεί με
έναν μηχανισμό ασφάλειας
Κλείδωμα συσκευής

1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο.
2 Στρέψτε το λουκέτο κατά
90°.
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Αποστράγγιση νερού απόψυξης

Οδηγίες ασφάλειας και προειδοποιήσεις

• Για να αποφύγετε τραυματισμό ή ζημιά της
μονάδας, θα πρέπει δύο άτομα να βγάλουν τη
συσκευή από τη συσκευασία της και να την
εγκαταστήσουν.
• Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή πριν συνδέσετε
τη συσκευή.
• Για να είναι εγγυημένη η ασφαλής λειτουργία,
εξασφαλίστε ότι η συσκευή έχει ρυθμιστεί και
συνδεθεί σύμφωνα με όσα περιγράφονται σε
αυτές τις οδηγίες χρήσης.
• Σε περίπτωση βλάβης, αποσυνδέετε τη συσκευή
από την παροχή ρεύματος. Βγάλτε το βύσμα ή
απενεργοποιήστε ή αφαιρέστε την ασφάλεια.
• Όταν αποσυνδέετε τη συσκευή τραβήξτε το
φις και όχι το καλώδιο.
• Οποιαδήποτε επισκευή και εργασία στη συσκευή θα πρέπει να εκτελείται μόνο από το
τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, δεδομένου
ότι η μη εξουσιοδοτημένη χρήση θα μπορούσε
να αποδειχθεί εξαιρετικά επικίνδυνη για τον
χρήστη. Το ίδιο ισχύει και για την αλλαγή του
καλωδίου τροφοδοσίας.
• Αποφύγετε την είσοδο γυμνής φλόγας ή πηγών ανάφλεξης στη συσκευή. Κατά τη μεταφορά και τον καθαρισμο, προσέξτε ώστε να
μη κτυπηθούν οι σωλήνες του κυκλώματος
ψύξης. Σε περίπτωση διαφυγής ψυκτικού,
απομακρύνετε κάθε γυμνή φλόγα ή πηγή
ανάφλεξης από την πηγή της διαρροής, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή και αερίστε τον χώρο καλά.
• Aυτή η συσκευή είναι κατάλληλη για παιδιά έως
ηλικίας 8 ετών και άτομα με μειωμένη σωματική,
αισθητηριακή ή διανοητική λειτουργία, ή άτομα,
τα οποία δεν διαθέτουν επαρκή πείρα και γνώση,
εφόσον τα συγκεκριμένα άτομα επιβλέπονται
ή έλαβαν οδηγίες για την ασφαλή χρήση της
συσκευής και κατανοούν τους συνεπαγόμενους
κινδύνους. Τα παιδιά απαγορεύεται να παίζουν
με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση
εκ μέρους του χρήση δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

EL
• Αποφύγετε τη συνεχή επαφή του δέρματος
με κρύες επιφάνειες ή με κρύα ή καταψυγμένα προϊόντα. Ενδέχεται να προκληθούν πόνοι,
αίσθημα μουδιάσματος ή κρυοπαγήματα. Σε
περίπτωση επαφής με το δέρμα για μεγάλο
διάστημα, προβλέψτε μέτρα προστασίας, π.χ.
χρησιμοποιήστε γάντια.
• Μην καταναλώνετε τρόφιμα που έχουν μείνει
αποθηκευμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς υπάρχει κίνδυνος τροφικής δηλητηρίασης.
• Μην αποθηκεύετε στη συσκευή εκρηκτικά υλικά
ή σπρέι με εύφλεκτα προωθητικά αέρια, όπως
βουτάνιο, προπάνιο, πεντάνιο, κ.λπ. Τα ηλεκτρικά στοιχεία μπορεί να προκαλέσουν ανάφλεξη
του αερίου που έχει διαρρεύσει. Μπορείτε να
αναγνωρίσετε αυτά τα σπρέι από τα περιεχόμενα
στην ετικέτα ή το σύμβολο της φλόγας.
• Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στο
εσωτερικό της συσκευής.
• Το κλειδί, όσον αφορά συσκευές που κλειδώνουν να φυλλάγεται σε μέρος μακριά από την
συσκευή και παιδία.
• Οι ράβδοι φωτισμού LED στη συσκευή χρησιμεύουν στο φωτισμό του εσωτερικού χώρου της
συσκευής. Δεν είναι κατάλληλες για το φωτισμό
δωματίου.
•Απαγορεύεται η τοποθέτηση της συσκευής
πολύ κοντά σε κλιματιστικό. Απαγορεύεται η
λειτουργία της συσκευής κάτω από κλιματιστικό
που έχει τοποθετηθεί σε τοίχο.

• Σε ειδικά πεδία χρήσης, στα οποία ισχύουν συγκεκριμένα πρότυπα ή κατά τόπους διατάξεις,
ο χειριστής πρέπει να φροντίζει προσωπικά για
την τήρηση των εν λόγω απαιτήσεων.
Τέτοιου είδους απαιτήσεις ενδέχεται να είναι:
- Πρότυπα αποθήκευσης φαρμακευτικών προϊόντων ή αίματος/πλάσματος αίματος
- Κατά τόπους νομοθεσία περί φαρμακευτικών
προϊόντων κ.λπ.
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Πεδίο χρήσης της συσκευής

Τοποθέτηση

Η συσκευή είναι κατάλληλη για αποθήκευση
και ψύξη εργαστηριακών παρασκευασμάτων σε
θερμοκρασίες -10 °C έως -45 °C.
Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για λειτουργία σε εκρήξιμες
ατμόσφαιρες.
Κατά την αποθήκευση πολύτιμων ή ευαίσθητων στη θερμοκρασία ουσιών ή προϊόντων, απαραίτητη είναι η χρήση ανεξάρτητου
συστήματος συναγερμού που επιτηρείται διαρκώς.
Το εν λόγω σύστημα συναγερμού πρέπει να έχει κατασκευαστεί
με τέτοιο τρόπο ώστε η κατάσταση συναγερμού να κοινοποιείται άμεσα σε αρμόδιο άτομο, το οποίο πρέπει να προβεί σε
επόμενα απαραίτητα μέτρα.
Ο αισθητήρας θερμοκρασίας για το σύστημα αυτό πρέπει να
τοποθετηθεί στο πάνω μέρος του χώρου ψύξης (βλέπε απόσπασμα Εκτέλεση για εξωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας).

Κλιματική κλάση
Η κλιματική κλάση προσδιορίζει τη
θερμοκρασία χώρου εντός της οποίας
επιτρέπεται η λειτουργία της συσκευής,
ώστε να επιτυγχάνεται η πλήρης ψυκτική
απόδοση.
Η θέση της ετικέτας τύπου αναφέρεται στο κεφάλαιο Περιγραφή συσκευής.

SN
N
ST
T
SN-ST
SN-T

• Το δάπεδο όπου θα εγκατασταθεί η συσκευή πρέπει να είναι
επίπεδο και οριζόντιο. Τοποθετήστε τη συσκευή όσο πιο μακριά γίνεται από τον τοίχο έτσι ώστε η το καπάκι να μπορεί να
ανοίγει και να κλείνει ανεμπόδιστα.

1 Μην καλύπτετε τη στή-

λη μεταξύ της κάτω ακμής του καταψύκτη και
του πατώματος διότι η
ψυκτική μηχανή θα πρέπει να τροφοδοτείται με
αέρα ψύξης.

2Η

απόσταση από το
πλέγμα μέχρι τον τοίχο
θα πρέπει να ανέρχεται
σε τουλάχιστον 20 cm.
Απαγορεύεται η μετατροπή της απόστασης αυτής καθώς και η
κάλυψη των οπών πλέγματος.

3 Μην μετατοπίζετε τον εξωτερικό μανδύα συ-

Η κλιματική κλάση αναφέρεται στην
ετικέτα τύπου.

Κλιματική κλάση

• Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε θέση με άμεση επίδραση
ηλιακής ακτινοβολίας ή δίπλα σε κουζίνα, θερμαντικό σώμα ή
άλλη παρόμοια συσκευή.

Θερμοκρασία χώρου

σκευής. Η ελάχιστη απόσταση θα πρέπει να
ανέρχεται σε περίπου 20 mm για να μπορεί
να διασφαλιστεί μία επαρκής απαγωγή θερμότητας.

• Το πρότυπο ΕΝ 378 ορίζει ότι ο χώρος εγκατάστασης της συσκευής θα πρέπει να έχει όγκο 1 m3 ανά 8 g ψυκτικού R 600a
που χρησιμοποιείται στη συσκευή, προκειμένου να αποτρέπεται
ο σχηματισμός εύφλεκτων μιγμάτων αερίων σε περίπτωση
διαρροής από το ψυκτικό κύκλωμα. Η ποσότητα του ψυκτικού
δίνεται από την ετικέτα τύπου.

+10 °C έως +32 °C
+16 °C έως +32 °C
+16 °C έως +38 °C
+16 °C έως +43 °C
+10 °C έως +38 °C
+10 °C έως +43 °C

Δεν επιτρέπεται η λειτουργία της συσκευής
εκτός των αναφερόμενων θερμοκρασιών
χώρου!

Η λειτουργία της συσκευής επιτρέπεται μόνο με εναλλασσόμενο ρεύμα.

Διαστάσεις (mm)

Η επιτρεπτή τάση και συχνότητα αναφέρονται στην ετικέτα
τύπου. Η θέση της ετικέτας τύπου αναφέρεται στο κεφάλαιο
Περιγραφή συσκευής.

Ηλεκτρική σύνδεση

Η πρίζα πρέπει να έχει γειωθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς
και να διαθέτει ηλεκτρική ασφάλεια.
Το ρεύμα διακοπής της ασφάλειας πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ
10 A και 16 A.

LGT 2325
LGT 3725
LGT 4725
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A

1138
1378
1653

B

740
789
789

Η πρίζα δεν επιτρέπεται να βρίσκεται πίσω από τη
συσκευή και πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη.
Η συσκευή δεν επιτρέπεται να συνδέεται
μέσω καλωδίου επιμήκυνσης ούτε μέσω
πολύπριζου.
Μη χρησιμοποιείτε αυτόνομο αντιστροφέα
τάσης (μετατροπή συνεχούς ρεύματος σε
εναλλασσόμενο ή/και τριφασικό ρεύμα) ή φις εξοικονόμησης
ενέργειας. Κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στο ηλεκτρονικό
κύκλωμα!

Στοιχεία λειτουργίας και ελέγχου

Ρύθμιση θερμοκρασίας

1 Ένδειξη θερμοκρασίας
2 Πλήκτρο για αίτημα αποθηκευμένων καταστάσεων συναγερ-

• Πατήστε το πλήκτρο
αναβοσβήνει.

μού

3 Πλήκτρο On/Off (Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση συσκευής)
4 Πλήκτρο διακοπής συναγερμού
5 Πλήκτρα επιλογής
6 Πλήκτρο Set (Enter)
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1 δευτ. Η ένδειξη θερμοκρασίας

• Αύξηση/ανέβασμα θερμοκρασίας - Πατήστε
• Μείωση/κατέβασμα θερμοκρασίας - Πατήστε
• Πατήστε εκ νέου το πλήκτρο

.
.

.

Η επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας αποθηκεύεται.

Ηχητική προειδοποίηση

Σε συγκεκριμένες καταστάσεις κινδύνου ηχεί μια ηχητική
προειδοποίηση.

Στοιχεία ελέγχου

Συμπιεστής σε λειτουργία
Το LED αναβοσβήνει - καθυστέρηση ενεργοποίησης συγκροτήματος ψύξης. Μετά από εξισορρόπηση πίεσης στο
κύκλωμα ψύξης ξεκινάει αυτόματα ο συμπιεστής.

AUX Η ένδειξη θερμοκρασίας πάνω από τον αισθητήρα προϊόντος

είναι ενεργή.

Η ηχητική προειδοποίηση μπορεί να απενεργοποιηθεί πατώντας
το πλήκτρο
.

Συναγερμός όταν το καπάκι είναι ανοιχτό

Λειτουργία συναγερμού

Όταν το καπάκι ανοίξει, ανάβει το LED
μοκρασίας αρχίζει να αναβοσβήνει.

Εάν στην ένδειξη εμφανιστεί
, , υπάρχει σφάλμα στη
συσκευή. Παρακαλούμε απευθυνθείτε στην πλησιέστερη
υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Εάν το καπάκι ανοίξει για περισσότερα από 60 δευτερόλεπτα, το
αρχίζει να αναβοσβήνει και στην ένδειξη αναβοσβήνει
LED
το
εναλλάξ με την ένδειξη θερμοκρασίας.

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) (Ανάλυσης

Η ηχητική προειδοποίηση ηχεί (εφόσον η λειτουργία ηχητικής
προειδοποίησης δεν είναι απενεργοποιημένη).

επικινδυνότητας στα κρίσιμα σημεία ελέγχου)
Η ένδειξη HACCP σημαίνει ότι η ηλεκτρική τροφοδοσία
και η εσωτερική θερμοκρασία συσκευής καταγράφονται.
Όταν στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη HACCP, είτε
έλαβε χώρα διακοπή ρεύματος ή η θερμοκρασία στη
συσκευή βρέθηκε κάποια στιγμή σε μη επιτρεπόμενα
όρια.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
Συνδέστε το βύσμα - στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη OFF.
Ενεργοποίηση συσκευής: Πατήστε το πλήκτρο ON/OFF
για περ. 5 δευτερόλεπτα - στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη ON.

Κατά την πρώτη θέση σε λειτουργία δεν εμφανίζεται μήνυμα
συναγερμού.

και η ένδειξη θερ-

Όταν το καπάκι για την αποθήκευση προϊόντων σε ψύξη πρέπει
να μείνει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ανοιχτό, ρυθμίστε σε
σίγαση την ηχητική προειδοποίηση πατώντας το πλήκτρο
.
Όταν το καπάκι είναι ανοιχτό, είναι
επίσης δυνατή η σίγαση της ηχητικής προειδοποίησης πατώντας τον
διακόπτη επαφής στο ηλεκτρονικό
περίβλημα. Η ηχητική προειδοποίηση παραμένει απενεργοποιημένη
για 60 δευτερόλεπτα.

Εάν η συσκευή μετά την πρώτη θέση σε λειτουργία αποσυνδεθεί
από το δίκτυο για μεγάλο χρονικό διάστημα και η θερμοκρασία
στον εσωτερικό χώρο υπερβεί το ανώτερο όριο συναγερμού,
τότε η εν λόγω κατάσταση αναγνωρίζεται από το ηλεκτρονικό
σύστημα ως σφάλμα (στην οθόνη αναβοσβήνειHACCP ).

Σε περίπτωση εκ νέου θέσης σε λειτουργία πρέπει αυτή η ένδειξη
να επαναφερθεί με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω.
Πατήστε το πλήκτρο

.

Πατήστε το πλήκτρο

+

νίζεται

για 5 δευτ. Στην ένδειξη εμφα-

.

Το HACCP LED παραμένει στο σημείο αυτό μόνιμα αναμμένο.
Πατήστε για 5 δευτ.

Το ηλεκτρονικό σύστημα επιστρέφει σε κανονική εκτέλεση
λειτουργίας.
Απενεργοποίηση συσκευής: Πατήστε το πλήκτρο ON/
για περ. 5 δευτερόλεπτα - στην οθόνη εμφανίζεται
OFF
η ένδειξη OFF.
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Ρύθμιση χρόνου καθυστέρησης για συναγερμό με ανοιχτό καπάκι
Ο χρόνος, για τον οποίο η ηχητική προειδοποίηση ηχεί μετά το
άνοιγμα του καπακιού, μπορεί να αλλάξει.
Πατήστε για 5 δευτ. Ένδειξη =
Ένδειξη =

Ένδειξη =

Ένδειξη =

Ένδειξη =

Ένδειξη = (λεπτό)
Όρια ρύθμισης = 1-5 λεπτά
επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.

Ένδειξη =
Πατήστε για 5 δευτ.
Το ηλεκτρονικό σύστημα επιστρέφει σε κανονική εκτέλεση
λειτουργίας.

Ένδειξη =
Ένδειξη =
Ένδειξη =
Ένδειξη =
Η αυτόματη επανεργοποίηση της ηχητικής προειδοποίησης
είναι πλέον ενεργή.
Ο χρόνος, έως ότου ενεργοποιηθεί εκ νέου η ηχητική προειδοποίηση, πρέπει να ρυθμιστεί.

Ρύθμιση λειτουργίας ηχητικής προειδοποίησης

Ένδειξη =

Η λειτουργία ηχητικής προειδοποίησης μπορεί, εφόσον χρειαστεί, να απενεργοποιηθεί εντελώς.

Ένδειξη =

Σημείωση
Η πρόταση "Η ηχητική προειδοποίηση ηχεί" επιτρέπεται να
παραβλεφθεί μόνο κατά την ανάγνωση του σχετικού κεφαλαίου.
Πατήστε για 5 δευτ. Ένδειξη =
Ένδειξη =

ή

ηχητική προειδοποίηση ηχεί εκ νέου
μετά το πάτημα του πλήκτρου
Όρια ρύθμισης = 1 - 120 λεπτά.

Με τα πλήκτρα

ή

.

επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.

Πατήστε για 5 δευτ.

Ένδειξη =
Με τα πλήκτρα

Χρόνος σε λεπτά, κατά τον οποίο η

Ένδειξη =

Ένδειξη =

επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.

= ενεργοποιημένη λειτουργία ηχητική προειδοποίηση
= απενεργοποιημένη λειτουργία ηχητικής προειδοποίησης
Ένδειξη =
Πατήστε για 5 δευτ.
Το ηλεκτρονικό σύστημα επιστρέφει σε κανονική εκτέλεση
λειτουργίας.
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Πατήστε για 5 δευτ. Ένδειξη =

Ένδειξη =

Ένδειξη =

ή

Η ηχητική προειδοποίηση παραμένει μετά το πάτημα του πλήκτρου
για την επίκαιρη κατάσταση συναγερμού σε σίγαση.
Εάν η ηχητική προειδοποίηση ενεργοποιηθεί αυτόνομα εκ νέου,
πραγματοποιήστε τα παρακάτω βήματα.

Ένδειξη =

Ένδειξη =

Με τα πλήκτρα

Ρυθμίσεις ηχητικής προειδοποίησης

Το ηλεκτρονικό σύστημα επιστρέφει σε κανονική εκτέλεση
λειτουργίας.

Μηνύματα συναγερμού

1. Το LED

Ρύθμιση παραμέτρων συναγερμού

αναβοσβήνει στην οθόνη

, , υπάρχει σφάλμα στη συσκευή.
Εάν στην ένδειξη εμφανιστεί
Παρακαλούμε απευθυνθείτε στην πλησιέστερη υπηρεσία
εξυπηρέτησης πελατών.
2. Το LED

αναβοσβήνει στην οθόνη - ένδειξη HI ή LO

Μέσα στον εσωτερικό χώρο επικρατεί πολύ ζέστη (HI) ή πολύ
κρύο (LO).
Η ηχητική προειδοποίηση ηχεί (εφόσον η λειτουργία ηχητικής
προειδοποίησης δεν είναι απενεργοποιημένη).

Σημείωση

Οι παράμετροι συναγερμού μπορούν να ρυθμιστούν. Βλέπε
απόσπασμα Ρύθμιση παραμέτρων συναγερμού.

3. HA / HF / HACCP αναβοσβήνουν στην οθόνη

Έλαβε χώρα βλάβη δικτύου (HF) μεγάλου χρονικού διαστήματος ή μέσα στον εσωτερικό χώρο επικράτησε για σημαντικό
χρονικό διάστημα πολύ ζέστη ή πολύ κρύο (HA).

Αποθηκεύονται έως και τρεις καταστάσεις συναγερμού και
μπορούν να εμφανιστούν.

Τα όρια συναγερμού (διαφορά από ρυθμισμένη θερμοκρασία)
και η καθυστέρηση συναγερμού (χρονική καθυστέρηση έως την
ενεργοποίηση συναγερμού) μπορούν να ρυθμιστούν.
Πατήστε για 5 δευτ. Ένδειξη =
Ένδειξη =
Ένδειξη =
Ένδειξη =
Ένδειξη =
Ένδειξη =

Με τη συγκεκριμένη δοκιμή ελέγχεται η λειτουργική ετοιμότητα
της εσωτερικής και ενδεχομένως εξωτερικά συνδεδεμένης
διάταξης συναγερμού.
Η ψύξη της συσκευής κατά τη διάρκεια της εν λόγω δοκιμής
δεν διακόπτεται.

Ένδειξη = διαφορά θερμοκρασίας °C
Με τα πλήκτρα

ή

επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.

Σημαντική σημείωση

Ένδειξη =
Ένδειξη =

ανώτερο όριο συναγερμού

Ένδειξη = διαφορά θερμοκρασίας °C

Ενεργοποίηση δοκιμής
Πατήστε για 5 δευτ.

Με τα πλήκτρα

• Η ένδειξη αλλάζει σε τιμή θερμοκρασίας 0,2 °C κάτω από το
ρυθμισμένο ανώτατο όριο συναγερμού.
• Η τιμή θερμοκρασίας αυξάνεται κάθε 2 δευτερόλεπτα κατά
0,1 °C.

ή

Ρυθμίστε μόνο θετικές αριθμητικές τιμές!
Ένδειξη =

συναγερμού που έχει συνδεθεί στην έξοδο συναγερμού χωρίς

Ένδειξη =

. Μια εξωτερικά συνδεδεμένη μονάδα

επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.

Σημαντική σημείωση

• Κατά την επίτευξη του ανώτατου ορίου συναγερμού εμφανίζεται η ένδειξη

κατώτερο όριο συναγερμού

Ρυθμίστε μόνο θετικές αριθμητικές τιμές!

Δοκιμή συναγερμού

+

EL

δυναμικό ενεργοποιείται στο σημείο αυτό.

• Η τιμή θερμοκρασίας αυξάνεται περαιτέρω έως 0,2 °C πάνω
από το ανώτερο όριο συναγερμού.
• Η ίδια διαδικασία λειτουργεί αυτόματα για το κατώτερο όριο
συναγερμού. Στην ένδειξη εμφανίζεται

Κατά τη διάρκεια της δοκιμής ανάβει το LED

.

.

Το ηλεκτρονικό σύστημα επιστρέφει αυτόματα σε κανονική
εκτέλεση λειτουργίας.
Πρόωρη διακοπή δοκιμής
Πατήστε το πλήκτρο

Ένδειξη = καθυστέρηση συναγερμού σε λεπτά
Με τα πλήκτρα

ή

επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.

Ένδειξη =
Πατήστε για 5 δευτ.
Το ηλεκτρονικό σύστημα επιστρέφει σε κανονική εκτέλεση
λειτουργίας.

5 δευτ.

Σημείωση
Όταν οι τιμές του ανώτερου και του κατώτερου ορίου
συναγερμού (AL και AH στο κεφάλαιο "Ρύθμιση παραμέτρων
συναγερμού") έχουν ρυθμιστεί σε 0, στην οθόνη εμφανίζεται
και
στο πλαίσιο αυτής της δοκιμής.
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Εμφάνιση αποθηκευμένων καταστάσεων
συναγερμού και ανάγνωση αλλαγής θερμοκρασίας

Παράδειγμα αιτήματος συναγερμού
Κατάσταση: HA / HF / HACCP αναβοσβήνουν στην οθόνη.
Ένδειξη =

Ένδειξη =
Με τα πλήκτρα

ή

Ένδειξη =

μετακινηθείτε μέσα στον κατάλογο.

αριθμός συναγερμών θερμοκρασίας που προέκυψαν
πλέον επίκαιρος συναγερμός θερμοκρασίας

Ένδειξη =

προτελευταίος συναγερμός θερμοκρασίας
συναγερμός θερμοκρασίας πριν

Πατήστε το εν λόγω πλήκτρο έως ότου εμφανιστεί

αριθμός βλαβών δικτύου

το

πλέον επίκαιρη βλάβη δικτύου

Ένδειξη =

προτελευταία βλάβη δικτύου
βλάβη δικτύου πριν

στην οθόνη.

Έχει προκύψει 1 βλάβη δικτύου.

Ένδειξη =

χρονικό διάστημα σε ώρες, κατά το οποίο καταμετρήθηκαν οι μέγιστες και οι ελάχιστε θερμοκρασίες εσωτερικού
χώρου

Ένδειξη =

υψηλότερη (θερμότερη) καταμετρημένη θερμοκρασία

Πλέον επίκαιρη βλάβη δικτύου που
προέκυψε.

Ένδειξη =

έτος 2018

επιλέξτε το επιθυμητό σημείο. Εάν πατηθεί

Ένδειξη =

μήνας 05 (Μάιος)

επανειλημμένως αυτό το πλήκτρο, θα επιστρέψετε στον κα-

Ένδειξη =

ημέρα 30

Ένδειξη =

ώρα 23

Ένδειξη =

λεπτό 14

Ένδειξη =

Η βλάβη δικτύου διήρκησε
3 ώρες.

χαμηλότερη καταμετρημένη θερμοκρασία
Με τα πλήκτρα

τάλογο.
Μπορείτε να εγκαταλείψετε πρόωρα το μενού, πατώντας για
5 δευτ. το πλήκτρο
.
Εάν εντός 60 δευτερολέπτων δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο,
το ηλεκτρονικό σύστημα επανέρχεται.

Επαναφορά τιμής καταγεγραμμένης αλλαγής θερμοκρασίας

Όταν οι αποθηκευμένες τιμές που αναφέρονται στο σημείο
στο προηγούμενο κεφάλαιο πρέπει να ρυθμιστούν εκ νέου σε
0, πραγματοποιήστε τα παρακάτω βήματα.

Πατήστε για 5 δευτ. Ένδειξη =

.

Το HACCP-LED παραμένει στο σημείο αυτό μόνιμα αναμμένο.
Η ένδειξη HA / HF σβήνει.
σύστημα για την επόμενη κατάσταση συναγερμού.

Πατήστε το πλήκτρο
οθόνη.
Ένδειξη =

+

Με τον τρόπο αυτό βρίσκεται σε ετοιμότητα το ηλεκτρονικό

Ένδειξη =
ή

, έως ότου εμφανιστεί

στην

-

Πατήστε για 5 δευτ. Ένδειξη =
Οι τιμές για
και
(υψηλότερη ή χαμηλότερη καταμετρημένη θερμοκρασία εσωτερικού χώρου) επαναφέρονται
στην θερμοκρασία που επικρατεί τη δεδομένη χρονική στιγμή.
Πατήστε για 5 δευτ.
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Δεν προέκυψε καμία κατάσταση
συναγερμού με πολύ υψηλή ή πολύ
χαμηλή θερμοκρασία. Πρέπει να
λάβει χώρα μετάβαση σε ένδειξη
.

Το ηλεκτρονικό σύστημα επιστρέφει σε κανονική εκτέλεση
λειτουργίας.

Πατήστε για 5 δευτ.
Το ηλεκτρονικό σύστημα επιστρέφει σε κανονική εκτέλεση
λειτουργίας.

Βαθμονόμηση αισθητήρα ρύθμισης
(αισθητήρας σειράς για ρύθμιση θερμοκρασίας)

Είναι δυνατή η αντιστάθμιση των ενδεχόμενων ανοχών αισθητήρα ρύθμισης (εμφανιζόμενη θερμοκρασία για πραγματική
εσωτερική θερμοκρασία) με την εν λόγω λειτουργία.
Πατήστε για 5 δευτ. Ένδειξη =

Ένδειξη = εργοστασιακά ρυθμισμένη τιμή διόρθωσης

σε βήματα του 0,1 °C.

Πατήστε για 5 δευτ. Ένδειξη =

Ένδειξη =

Ένδειξη =

ή

Είναι δυνατή η αντιστάθμιση των ενδεχόμενων ανοχών αισθητήρα προϊόντος (εμφανιζόμενη θερμοκρασία για πραγματική
εσωτερική θερμοκρασία) με την εν λόγω λειτουργία.

Ένδειξη =

Ένδειξη =

Με τα πλήκτρα

Βαθμονόμηση αισθητήρα προϊόντος

EL

αυξήστε ή μειώστε την τιμή διόρθωσης

Ένδειξη = επίκαιρη (διορθωμένη) εσωτερική θερμοκρασία
Ένδειξη =

Ένδειξη =
Ένδειξη =
Με τα πλήκτρα

ή

σε βήματα του 0,1 °C.

.
αυξήστε ή μειώστε την τιμή διόρθωσης

Ένδειξη = επίκαιρη (διορθωμένη) θερμοκρασία αισθητήρα προϊόντος
Πατήστε για 5 δευτ.

Πατήστε για 5 δευτ.
Το ηλεκτρονικό σύστημα επιστρέφει σε κανονική εκτέλεση
λειτουργίας.

Αισθητήρας προϊόντος (εξάρτημα που παραδίδεται)

Με τη βοήθεια του αισθητήρα προϊόντος είναι δυνατή η καταμέτρηση ή η καταγραφή της θερμοκρασίας σε τυχαίο σημείο
στον εσωτερικό χώρο.

• Συνδέστε τον αισθητήρα (βλέπε κεφάλαιο Εξωτερικός συναγερμός)

Ενεργοποίηση αισθητήρα
Πατήστε για 5 δευτ. Ένδειξη =

Το ηλεκτρονικό σύστημα επιστρέφει σε κανονική εκτέλεση
λειτουργίας.

Μεταγωγή ένδειξης θερμοκρασίας μεταξύ
αισθητήρα ρύθμισης και αισθητήρα προϊόντος
Πατήστε για 5 δευτ. Ένδειξη =
Ένδειξη =

(αισθητήρας ρύθμισης)

Ένδειξη =

(Αισθητήρας προϊόντος)

Όταν ο αισθητήρας προϊόντος είναι ενεργός, εμφανίζεται στην οθόνη AUX.

Ένδειξη =
Ένδειξη =

Ένδειξη =

Ένδειξη =

Πατήστε για 5 δευτ.
Το ηλεκτρονικό σύστημα επιστρέφει σε κανονική εκτέλεση
λειτουργίας.

Ένδειξη =
Πατήστε για 5 δευτ.
Το ηλεκτρονικό σύστημα επιστρέφει σε κανονική εκτέλεση
λειτουργίας.
Όταν στην ένδειξη εμφανίζεται
ηθεί ο αισθητήρας προϊόντος.

, δεν έχει ενεργοποι-

, δεν έχει συνδεθεί ο
Όταν στην ένδειξη εμφανίζεται
αισθητήρας προϊόντος ή είναι ελαττωματικός.
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Αλλαγή διεύθυνσης δικτύου

Κατά τη δικτύωση περισσότερων συσκευών μέσω διεπαφής
RS485 πρέπει η εκάστοτε συσκευή να διαθέτει δική της διεύθυνση δικτύου.
Πατήστε για 5 δευτ. Ένδειξη =

Πατήστε για 5 δευτ. Ένδειξη =

Ένδειξη =

Ένδειξη =

Ένδειξη =

Ένδειξη =

έτος 2018
Με τα πλήκτρα
έτος.

ρυθμίστε το

= αποθήκευση νέας ρύθμισης

Ένδειξη =
ή

Το ρολόι πραγματικής ώρας έχει προρυθμιστεί (CET). Η ώρα
για άλλη ζώνη ώρας πρέπει να ρυθμιστεί χειροκίνητα.

Ένδειξη =

Ένδειξη =

Με τα πλήκτρα

Ρύθμιση ρολογιού πραγματικής ώρας

αλλάξτε τη διεύθυνση δικτύου ( -

).

Ένδειξη =

		

μήνας (1-12)

Ένδειξη =

Ένδειξη =
μήνα.

Πατήστε για 5 δευτ.

= αποθήκευση νέας ρύθμισης

Το ηλεκτρονικό σύστημα επιστρέφει σε κανονική εκτέλεση
λειτουργίας.

Επαναφορά παραμέτρων σε εργοστασιακή
ρύθμιση

Με αυτή τη λειτουργία είναι δυνατή η επαναφορά των ορίων
συναγερμού και των τιμών της βαθμονόμησης αισθητήρα στην
εργοστασιακή ρύθμιση.
Αποσυνδέστε το βύσμα.
Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο
βύσμα.

και συνδέστε το

Ένδειξη =

Με τα πλήκτρα

Ένδειξη =
Ένδειξη =

ρυθμίστε τον

ημέρα (1-31)
Με τα πλήκτρα
ημέρα.

ρυθμίστε την

= αποθήκευση νέας ρύθμισης
Ένδειξη =

ημέρα εβδομάδας (1 = δευτέρα,
7 = κυριακή)

Ένδειξη =

Με τα πλήκτρα
ρυθμίστε την
ημέρα της εβδομάδας.

= αποθήκευση νέας ρύθμισης
Ένδειξη =

Το ηλεκτρονικό σύστημα επιστρέφει σε κανονική εκτέλεση
λειτουργίας.

Ένδειξη =
Ένδειξη =

ώρα (0-23)
Με τα πλήκτρα
ώρα.

ρυθμίστε την

= αποθήκευση νέας ρύθμισης
Ένδειξη =
Ένδειξη =

λεπτό (0-59)
Με τα πλήκτρα
λεπτό.

ρυθμίστε το

= αποθήκευση νέας ρύθμισης
Πατήστε για 5 δευτ.
Το ηλεκτρονικό σύστημα επιστρέφει σε κανονική εκτέλεση
λειτουργίας.

Σημείωση

Όταν στην οθόνη εμφανιστεί
νέου το ρολόι πραγματικής ώρας.

22

, πρέπει να ρυθμιστεί εκ

Εσωτερικός φωτισμός LED

Απόψυξη

Ο εσωτερικός φωτισμός ενεργοποιείται
αυτόματα κατά το άνοιγμα του καπακιού
και σβήνει κατά το κλείσιμο.

• Αφαιρέστε το βύσμα ή την ασφάλεια!

Στη συσκευή έχει χρησιμοποιηθεί εργοστασιακά λυχνία LED για τον φωτισμό
του εσωτερικού χώρου.

Η ένταση του φωτός του φωτισμού
LED αντιστοιχεί σε κλάση λέιζερ
1/1M.
Προσοχή

Όταν το κάλυμμα έχει αφαιρεθεί, μην κοιτάτε άμεσα το
φωτισμό με οπτικούς φακούς από πολύ μικρή απόσταση.
Τα μάτια ενδέχεται να υποστούν βλάβη από κάτι τέτοιο.

Αλλαγή λυχνίας

Εάν η λυχνία είναι ελαττωματική, αντικαταστήστε τη λαμβάνοντας υπόψη τα
παρακάτω σημεία.

1. Αφαιρέστε το βύσμα ή την ασφάλεια!
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα προς τη φορά
του βέλους.

Επιτρέπεται η χρήση μόνο αυθεντικής λυχνίας LED του κατασκευαστή. Μπορείτε να προμηθευτείτε τη λυχνία μέσω της
υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών ή του αντιπροσώπου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Σε περίπτωση χρήσης άλλων λυχνιών LED
υφίσταται κίνδυνος υπερθέρμανσης ή πυρκαγιάς.
Σύστημα StopFrost

Με τη βοήθεια αυτού του
εξοπλισμού μειώνεται
σημαντικά ο σχηματισμός
παγετού και πάγου και έτσι
η ανάγκη απόψυξης είναι
πιο σπάνια.
Ο σχηματισμός παγετού
και πάγου εξαρτάται από
τις συνθήκες λειτουργίας
και τις περιβαλλοντικές
συνθήκες.

Σημαντική σημείωση

EL

Μετά από πολλές ώρες λειτουργίες στα τοιχώματα του χώρου
κατάψυξης σχηματίζεται ένα στρώμα άχνης ή πάγου. Κάτι τέτοιο
έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση κατανάλωσης ενέργειας.

• Μεταφέρετε τα προϊόντα σε
ψύξη σε άλλες συσκευές.
• Τραβήξτε το πώμα νερού
παραχθέντος από την τήξη
από την οπή αποστράγγισης.
• Για τη συλλογή του νερού
τήξης που σχηματίζεται,
τοποθετήστε ένα επίπεδο
δοχείο κάτω από τη συσκευή.
• Αφήστε ανοιχτό το καπάκι
του καταψύκτη κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας
απόψυξης. Μετά την απόψυξη, σκουπίστε το υπόλοιπο νερού
με πανί και καθαρίστε τη συσκευή.

Κατά την απόψυξη μη χρησιμοποιείτε μηχανικά μέσα ή άλλα βοηθητικά μέσα, εκτός
από αυτά που προτείνει ο κατασκευαστής.
Καθαρισμός

Πριν τον καθαρισμό, πάντα να κλείνετε τη συσκευή.
Αποσυνδέστε την από το ρεύμα ή απενεργοποιήστε ή
αφαιρέστε την ασφάλεια.
• Καθαρίζετε τον εσωτερικό χώρο, τα μέρη εξοπλισμού και τα
εξωτερικά τοιχώματα με χλιαρό νερό και λίγο απορρυπαντικό.
Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση καθαριστικών μέσων που
περιέχουν κόκκους άμμου ή οξέα ή χημικών διαλυτών.

Λόγω κινδύνου τραυματισμού και ζημιάς της
συσκευής, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε
ατμοκαθαριστές.
• Φροντίστε ώστε να μην εισχωρεί νερό καθαρισμού μέσα στα
ηλεκτρικά μέρη και στο πλέγμα αερισμού.
• Στεγνώστε καλά όλα τα σημεία με ένα πανί.

• Τα πλέγματα αερισμού και εξαερισμού πρέπει να καθαρίζονται
τακτικά. Η συσσώρευση σκόνης αυξάνει την κατανάλωση
ενέργειας. Εξασφαλίστε ότι κανένα από τα καλώδια ή άλλα
μέρη δεν έχει μετατοπιστεί ή υποστεί φθορά.
• Μην καταστρέφετε την πινακίδα τύπου στο εξωτερικό περίβλημα συσκευής κατά τον καθαρισμό.

Για να διασφαλιστεί η
λειτουργία δεν επιτρέπεται να είναι κλειστό
το άνοιγμα του συστήματος StopFrost στην
πίσω πλευρά του καπακιού!
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Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εξωτερικός συναγερμός

• Η συσκευή δεν λειτουργεί:
– Είναι η συσκευή ενεργοποιημένη κανονικά;
– Είναι το φις κανονικά στην πρίζα;
– Είναι η ασφάλεια εντάξει;

Προτείνεται η σύνδεση της συσκευής σε εξωτερική διάταξη
συναγερμού.

Είναι πιθανό να μπορείτε να διορθώσετε τα ακόλουθα
σφάλματα ελέγχοντας τις πιθανές αιτίες ο ίδιος.

• Έντονος θόρυβος λειτουργίας:
– Μήπως η συσκευή δεν εδράζεται σταθερά στο δάπεδο;
– Μήπως ο συμπιεστής προκαλεί κραδασμούς στα κοντινά έπιπλα
ή αντικείμενα; Παρακαλούμε σημειώστε ότι θόρυβοι από το
υγρό του κυκλώματος ψύξης δεν μπορούν να αποφευχθούν.
• Η θερμοκρασία δεν είναι αρκετά χαμηλή:
– Έχει ρυθμιστεί σωστά η θερμοκρασία (βλέπε "Ρύθμιση θερμοκρασίας");
– Μήπως το θερμόμετρο δεν δείχνει σωστή ένδειξη θερμοκρασίας;
– Αερίζεται επαρκώς η συσκευή;
– Μήπως η συσκευή έχει εγκατασταθεί πολύ κοντά σε κάποια
πηγή θερμότητας;

Στην πίσω πλευρά της συσκευής υπάρχουν διάφορες
δυνατότητες σύνδεσης.
Η σύνδεση συσκευής σε
εξωτερική διάταξη συναγερμού επιτρέπεται να
πραγματοποιείται μόνο από
ειδικά εκπαιδευμένο ειδικό
προσωπικό!

Έξοδος συναγερμού χωρίς
δυναμικό
Σύνδεση σε διεπαφή RS485

• Στην οθόνη εμφανίζεται
:
– Ρυθμίστε εκ νέου το ρολόι πραγματικής ώρας (βλέπε απόσπασμα "Ρύθμιση ρολογιού πραγματικής ώρας").
Όταν δεν υπάρχει καμία από τις παραπάνω αιτίες και δεν μπορείτε
να επιδιορθώσετε μόνοι σας
τη βλάβη, απευθυνθείτε στο
πλησιέστερο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Αναφέρετε
τον τύπο της συσκευής 1, τον
αριθμό ευρετηρίου 2 και τον
αριθμό της συσκευής 3 όπως
δίνονται στην ετικέτα τύπου.
Η θέση της ετικέτας τύπου
αναφέρεται στο κεφάλαιο Περιγραφή συσκευής.

Απενεργοποίηση της συσκευής

Αν η συσκευή πρόκειται να μείνει κλειστή για μεγάλο χρονικό
διάστημα: απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την
από το ρεύμα ή απενεργοποιήστε ή αφαιρέστε την ασφάλεια.
Καθαρίστε τη συσκευή και αφήστε το καπάκι του καταψύκτη
ανοιχτό, προκειμένου να αποτρέψετε τη δημιουργία οσμών.
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Σύνδεση προαιρετικού αισθητήρα
θερμοκρασίας

Αντίσταση τερματισμού
Κατά την καλωδίωση περισσότερων συσκευών μέσω διεπαφής
RS485 πρέπει η αντίσταση τερματισμού να παραμένει στην τελευταία
συσκευή.
Αφαιρέστε την αντίσταση
τερματισμού στις ενδιάμεσες
συσκευές!

Σημείωση
Τα βύσματα ασφαλίζονται με
βίδες. Για να αφαιρέσετε τα βύσματα, λύστε τις βίδες δεξιά και
αριστερά.

Έξοδος συναγερμού χωρίς δυναμικό

Οι εν λόγω τρεις επαφές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
σύνδεση οπτικής και ακουστικής διάταξης συναγερμού.
Η σύνδεση έχει σχεδιαστεί για μέγιστο συνεχές ρεύμα
42 V / 8 A από πηγές μικρής τάσης ασφάλειας SELV (ελάχιστο
ρεύμα 150 mA).

ΠΡΟΣOΧΗ

Κατά την εφαρμογή τάσης δικτύου στην επαφή συναγερμού χωρίς δυναμικό δεν εκπληρώνονται οι απαιτήσεις
τεχνικής ασφάλειας του προτύπου EN 60335.

N.O

Έξοδος συναγερμού
Σύνδεση σε λυχνία ελέγχου συναγερμού
ή ακουστικό αισθητήρα συναγερμού.

N.C

Λυχνίες ελέγχου λειτουργίας
Σύνδεση σε λυχνία ελέγχου που εμφανίζει τη φυσιολογική λειτουργία της
συσκευής.

EL

Εκτέλεση για εξωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας
Η εκτέλεση αισθητήρα βρίσκεται
στην πίσω πλευρά της συσκευής.
• Απομακρύνετε τα στεγανοποιητικά αφρώδους υλικού από την
εκτέλεση αισθητήρα.
• Περάστε το καλώδιο αισθητήρα
μέσα από το άνοιγμα προς τα πίσω.
• Συνδέστε το καλώδιο αισθητήρα
στο σχετικό βύσμα.
Μπορείτε να πληροφορηθείτε τη
θέση του βύσματος στο κεφάλαιο
Εξωτερικός συναγερμός >
Σύνδεση προαιρετικού αισθητήρα
θερμοκρασίας.

COM

Εξωτερική πηγή τάσης
Εξωτερική πηγή τάσης, μέγιστο συνεχές
ρεύματα 42 V / 8 A , ελάχιστο ρεύμα
150 mA

Διεπαφή RS485
Rx- / Tx- Αποστολή/λήψη γραμμής
δεδομένων (αρνητικός πόλος)

Rx+ / Tx+ Αποστολή/λήψη γραμμής δεδομένων (θετικός πόλος)

GND Αγωγός γείωσης

• Περάστε το στεγανοποιητικό
αφρώδους υλικού μέσω του καλωδίου, κλείστε και συνδέστε στο
άνοιγμα.
• Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία
με το δεύτερο στεγανοποιητικό
αφρώδους υλικού στον εσωτερικό χώρο συσκευής.
Σημαντικό!
Τέλος, ασφαλίστε την εκτέλεση
αισθητήρα εξωτερικά με το συνημμένο γκρι στεγανοποιητικό υλικό,
διαφορετικά ενδέχεται να σχηματιστεί πάγος στο σημείο αυτό.
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