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Pokyny na likvidáciu
• Obalový materiál nedávajte deťom na hranie – hrozí 

nebezpečenstvo udusenia fóliami!
• Obal odovzdajte na likvidáciu na oficiálnom zbernom mieste.

Doslúžený prístroj: Obsahuje cenné materiály a  je nutné ho 
odovzdať do niektorej zberne netriedeného domového odpadu.
• Doslúžený prístroj znefunkčnite. Vytiahnite sieťovú 

zástrčku, odrežte pripájací kábel a  zámku urobte 
nefunkčnou, aby sa v  prístroji nemohli zamknúť 
deti.

• Dbajte na to, aby pri odvoze doslúženého prístroja 
nedošlo k poškodeniu okruhu chladiaceho média.

• Údaje o obsiahnutom chladiacom médiu nájdete na 
typovom štítku.

• Likvidácia vyradených prístrojov musí prebiehať odborne 
a podľa miestne platných predpisov a zákonov.

Prehľad prístroja a jeho vybavenia

Ovládacie 
a kontrolné prvky

Typový štítok

Úložné rošty

Vyhotovenie pre externý 
teplotný snímač

Nastaviteľné nožičky

Ďalšie poznámky k vybaveniu
 - Akustický a optický teplotný poplach (nastaviteľné medze).
 - Akustický a optický poplach otvorenia dverí.
 - Beznapäťový kontakt na pripojenie systému diaľkovej kontroly.
 - Sériové rozhranie (RS485) pre externú dokumentáciu teploty 
a poplachu.

 - Uloženie minimálnej/maximálnej teploty vyskytujúcej sa vo 
vnútornom priestore.

 - Uloženie posledných 3 teplotných poplachov s časom, dátu-
mom a časom trvania poplachu.

 - Uloženie posledných 3 výpadkov siete s  časom, dátumom 
a časom trvania výpadku siete.

 - Vyhotovenie pre zabudovanie referenčného snímača.
 - Bezpečnostný termostat pre zamedzenie poklesu teplôt pod 
+2 °C.

Tieto bezpečnostno-technické zariadenia je potrebné 
bezpodmienečne použiť, aby sa predchádzalo poškodeniu 
chladeného tovaru. Nesmie sa vykonávať deaktivácia alebo 
vyradenie týchto zariadení z prevádzky!

Bezpečnostné pokyny a výstražné 
upozornenia
• Aby nedošlo k poškodeniu zdravia a k vecným škodám, mali 

by prístroj vybaliť a inštalovať dve osoby.

• V prípade, že zistíte poškodenie prístroja, neodkladne, ešte 
pred pripojením prístroja, kontaktujte dodávateľa.

• Pre zaručenie bezpečnej prevádzky prístroja vykonajte montáž 
a pripojenie len podľa údajov v návode na použitie.

• V prípade poruchy odpojte prístroj od siete. Vytiahnite zástrčku 
alebo zhoďte, resp. vyskrutkujte poistku.

• Pri odpájaní prístroja od siete neťahajte za pripájací kábel, ale 
za zástrčku.

• Opravy a zásahy do prístroja smú byť vykonávané iba auto-
rizovaným servisným strediskom, inak môže dôjsť k  vzniku 
závažných nebezpečenstiev pre užívateľa. To isté platí i  pre 
výmenu sieťového kábla.

• Sokel, zasúvacie poličky, dvere atď. nepoužívajte ako stúpadlá 
alebo podpery. 

• Tento prístroj nie je určený pre osoby (vrátane detí) s telesným, 
zmyslovým alebo mentálnym postihnutím, alebo pre osoby 
bez dostatočných skúseností a  znalostí, iba ak by boli 
o  používaní prístroja poučené osobou, ktorá zodpovedá za 
ich bezpečnosť, alebo pokiaľ by na ne táto osoba spočiatku 
dozerala. Pre zabránenie hraniu sa detí s  prístrojom by deti 
nemali zostať bez dozoru.

• Vyvarujte sa dlhodobého kontaktu pokožky s  chladnými 
povrchmi chladeného/mrazeného tovaru. Môže to spôsobiť 
bolesti, znecitlivenie a  omrzliny. V  prípade dlhodobého 
kontaktu s pokožkou pamätajte na ochranné opatrenia, napr. 
na používanie rukavíc.

• Nepožívajte žiadne nadmerne dlho skladované potraviny, 
môžu spôsobiť otravu.

• Kľúče od uzamykateľných zariadení neuchovávajte v blízkosti 
zariadení ani v dosahu detí.

• Vo vnútornom priestore zariadenia nemanipulujte s otvoreným 
ohňom alebo so zápalnými zdrojmi. Pri preprave a  čistení 
prístroja dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu chladiaceho 
okruhu. V  prípade poškodenia držte mimo dosahu zápalné 
zdroje a priestor dobre vyvetrajte.

• Vnútri prístroja nepoužívajte žiadne elektrické zariadenia.

• Zariadenie nepripájajte spoločne s inými prístrojmi cez jeden 
predlžovací kábel. Inak by mohlo dôjsť k prehriatiu zásuvky na 
predlžovacom kábli.

• Zariadenie neinštalujte do bezprostrednej blízkosti klimatizač-
ného zariadenia.

• Zariadenie nesmie byť tiež prevádzkované pod klimatizačným 
zariadením namontovaným na stene.

• Zariadenie tiež nie je vhodné na skladovanie liečivých 
prostriedkov podľa DIN 58345.

• Zariadenie tiež nie je vhodné na skladovanie krvných konzerv 
podľa DIN 58371.

• Pri špeciálnych oblastiach použitia, ktoré podliehajú vlastnej 
norme, sa má prevádzkovateľ sám postarať o splnenie požia-
daviek tejto normy.

• Prístroj je konštruovaný na použitie v uzatvorených priestoroch. 
Prístroj neprevádzkujte pod šírym nebom alebo vo vlhkom 
prostredí a v dosahu striekajúcej vody.

• Špeciálne svetlá (žiarovky, diódy LED, žiarivky) v  zariadení 
slúžia na osvetlenie jeho vnútorného priestoru a nie sú vhodné 
na osvetlenie miestnosti.
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Oblasť použitia prístroja
Zariadenie je vhodné na skladovanie a chladenie laboratórnych 
preparátov pri teplotách od +3 °C do +8 °C.

Zariadenie nie je vhodné na prevádzku v  oblastiach 
s nebezpečenstvom výbuchu.

Pri skladovaní hodnotných resp. na teplotu citlivých látok 
alebo produktov je odporučené použiť nezávislý permanentný 
kontrolný poplachový systém.
Tento poplachový systém musí byť projektovaný tak, aby bol 
každý poplachový stav ihneď registrovaný príslušnou osobou, 
ktorá môže potom urobiť zodpovedajúce opatrenia.
Teplotný snímač pre tento systém má byť umiestnený v hornej 
časti chladiaceho priestoru (pozrite odsek Vyhotovenie pre 
externý teplotný snímač).

Inštalácia
• Vyvarujte sa stanovíšť s  priamym slnečným žiarením, vedľa 

sporáka, kúrenia a pod.
• Podlaha stanovišťa musí byť vodorovná a  rovná. Nerovnosti 

vyrovnajte pomocou nastaviteľných nožičiek.
• Dbajte na správnu cirkuláciu vzduchu okolo prístroja!
• Inštalačný priestor vášho zariadenia musí mať podľa normy 

EN 378 na 8 g chladiaceho média R  600a objem 1 m3, čím 
nemôže vzniknúť v  priestore inštalácie zariadenia v  prípade 
úniku z okruhu chladiaceho média žiadna zápalná zmes plynu 
so vzduchom. Údaj množstva chladiaceho média nájdete na 
typovom štítku vo vnútornom priestore prístroja.

Klimatická trieda
Zariadenie je podľa klimatickej triedy určené na prevádzku 
v priestore s obmedzeným rozsahom teplôt. Tieto by nemali byť 
prekročené! Príslušná klimatická trieda prístroja je natlačená na 
typovom štítku.

Klimatická trieda Okolitá teplota
SN +10 °C až +32 °C

N +16 °C až +32 °C

ST +16 °C až +38 °C

T +16 °C až +43 °C

Pripojenie
Druh prúdu (striedavý prúd) a napätia musí súhlasiť s údajmi na 
typovom štítku.

Zásuvka musí byť istená poistkou 10 A  alebo vyššou, nesmie 
ležať v  oblasti zadnej strany zariadenia a  musí byť ľahko 
prístupná.

Prístroj pripojte iba cez predpisovo uzemnenú zásuvku 
s ochranným kolíkom.

Rozmery zariadenia

 

Ovládacie a kontrolné prvky
  Tlačidlo ON/OFF (zapnutie a vypnutie zariadenia)

  Tlačidlá nastavenia teploty

  Tlačidlo Set (Enter)

  Alarm potlačenie poplachu

  Tlačidlo pre otázku na uložené poplachové stavy

  Ukazovateľ teploty

Kontrolné prvky

Kompresor beží

LED dióda bliká – Oneskorenie zapnutia chladiaceho 
agregátu. Po vyrovnaní tlaku v  chladiacom okruhu sa 
spustí kompresor automaticky.

Ventilátor beží

Zariadenie je vo fáze rozmrazovania

AUX Je aktívny ukazovateľ teploty cez produktový snímač.

Funkcia poplachu

Pokiaľ sa na ukazovateli zobrazí , potom je na zariadení  
nejaká porucha. Obráťte sa, prosím, na autorizované 
servisné stredisko a oznámte údaj na ukazovateli.

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) 
Zobrazenie HACCP znamená, že bude zaznamenané 
elektrické napájanie a  vnútorná teplota zariadenia. 
Pokiaľ na displeji bliká HACCP, tak buď nastal výpadok 
prúdu alebo je teplota v  zariadení v  neprípustnom 
rozsahu.
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Zapnutie a vypnutie zariadenia
Zasuňte sieťovú zástrčku – na displeji sa zobrazí OFF.

Zapnúť zariadenie: ON/OFF-tlačidlo  stlačte cca 5 sekúnd – 
na displeji sa zobrazí ON.

Pri prvom uvedení do prevádzky sa neobjaví žiadne poplachové 
hlásenie.

Pri obnovenom uvedení do prevádzky je zariadenie v stave, ktorý 
zodpovedá stavu poplachu (výpadok siete a príliš vysoká teplota 
vnútorného priestoru).
Dióda HACCP na displeji vpravo dole bliká.

Stlačte tlačidlo .

Stlačte tlačidlo  5 s. Na ukazovateli sa rozsvieti .

Dióda HACCP svieti teraz opäť trvalo.

Stlačte  na 5 sekúnd.

Elektronika sa prepne späť do normálnej pravidelnej prevádzky.

Vypnúť zariadenie: Stlačte tlačidlo ON/OFF  na cca 
5 sekúnd – na displeji sa zobrazí OFF.

Nastavenie teploty

• Stlačte tlačidlo  1 s. Ukazovateľ teploty bliká.

• Zvýšenie teploty (teplejšie) – stlačte tlačidlo .

• Zníženie teploty (chladnejšie) – stlačte tlačidlo .

• Stlačte tlačidlo  opakovane.

• Požadované nastavenie teploty bude uložené.

Otázka na priebeh teploty
Elektronika ukladá najvyššiu resp. najnižšiu vyskytujúcu sa 
vnútornú teplotu. Na tieto teploty sa môžeme opýtať.

Spustiť otázku:

stlačte na 5 s. Ukazovateľ = 

Ukazovateľ = 

Ukazovateľ = 

Ukazovateľ = 

Ukazovateľ = 

Ukazovateľ = Časový úsek v  hodinách, v  ktorom 
boli merané vnútorné teploty. V tomto 
prípade to sú 3 hodiny.

Ukazovateľ = 

Ukazovateľ = 

Ukazovateľ = Najvyššia (najteplejšia) 
nameraná teplota v  priebehu 
týchto 3 hodín.

Ukazovateľ = 

Ukazovateľ = 

Ukazovateľ = Najnižšia nameraná teplota 
v priebehu týchto 3 hodín.

Pokiaľ má byť sledovaný časový úsek nastavený 
opäť na nulu, je potrebné vykonať nasledujúce kroky.

 Ukazovateľ = 

 Ukazovateľ = 

 Ukazovateľ = 

 Ukazovateľ = 

Stlačte  na 5 sekúnd. Ukazovateľ = 

Stlačte  na 5 sekúnd.

Elektronika sa prepne späť do normálnej pravidelnej prevádzky.
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Nastavenie parametrov poplachu
Je možné nastaviť hranice poplachu (odchýlka od nastavenej 
teploty) a  oneskorenie poplachu (časové oneskorenie do 
vyvolania poplachu).

stlačte na 5 s. Ukazovateľ = 

Ukazovateľ = 

Ukazovateľ = 

Ukazovateľ = 

Ukazovateľ = 

Ukazovateľ = 

Ukazovateľ = 

Ukazovateľ =  spodná hranica poplachu

Ukazovateľ =  odchýlka teploty °C

Tlačidlom  alebo  zvoľte požadované nastavenie.

Ukazovateľ = 

Ukazovateľ = 

Ukazovateľ =  Oneskorenie poplachu v minútach.

Tlačidlom  alebo  zvoľte požadované nastavenie.

Ukazovateľ = 

stlačte na 5 s. 

Elektronika prepne späť do normálnej pravidelnej prevádzky.

Výstražné zvukové zariadenie
Pri zistení poplachových stavov sa rozoznie zvukové varovanie. 
Zvukové varovanie je možné stíšiť stlačením tlačidla .

Poplachové hlásenia

1. Na displeji bliká LED 

Pokiaľ sa na ukazovateli zobrazí , existuje chyba na strane 
zariadenia.
Obráťte sa, prosím, na autorizované servisné stredisko.

2. Na displeji bliká LED  – ukazovateľ  alebo 

Vo vnútornom priestore je príliš vysoká (HI) alebo príliš nízka (LO) 
teplota.

Rozoznie sa zvukové varovanie.

Upozornenie
Parametre poplachu je možné nastaviť. Pozrite odsek 
Nastavenie parametrov poplachu.

3. Na displeji bliká HACCP

Nastal dlhší výpadok prúdu alebo bola vo vnútornom priestore 
po určitý časový úsek príliš vysoká alebo príliš nízka teplota.

Budú uložené až 3 poplachové stavy a môžu byť opäť

vyvolané.

Poplach otvorenia dverí
Pokiaľ sú dvere otvorené, svieti dióda  a ukazovateľ teploty 
začne blikať.

Pokiaľ sú dvere otvorené dlhšie než 60 sekúnd, začne blikať 
dióda  a na ukazovateli bliká  striedavo s ukazovateľom 
teploty.

Rozoznie sa zvukové varovanie.

Pokiaľ musia byť dvere dlhšie otvorené z  dôvodu vkladania 
chladeného tovaru, zvukové varovanie vypnite stlačením tlačidla.

Vyvolanie uložených poplachových stavov

Ukazovateľ = 

Pomocou tlačidiel  alebo  listujete v zozname.

počet nastaných poplachov teploty

posledný poplach teploty

predposledný poplach teploty

poplach teploty pred

počet výpadkov siete

posledný výpadok siete

predposledný výpadok siete

výpadok siete pred 

Pomocou tlačidla  zvoľte požadovaný bod. Opakovaným 

stlačením tohto tlačidla sa vrátite späť do zoznamu.

Upozornenie: Menu je možné predčasne opustiť tým, že stlačíte 
na 5 s tlačidlo .

Pokiaľ nie je počas 60 sekúnd stlačené žiadne tlačidlo, elektronika 
sa vráti automaticky späť.
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Príklad otázky na poplach
Situácia: Na displeji bliká HACCP.

Ukazovateľ = 

Ukazovateľ = 

Nevyskytoval sa žiadny 
poplachový stav s príliš vysokou 
alebo príliš nízkou teplotou. Musí 
sa prejsť k zobrazeniu .

Ukazovateľ = 

Stlačte toto tlačidlo, kým na ukazovateli nesvieti 

.

Ukazovateľ = . Vyskytol sa 1 výpadok elektrickej siete.

Ukazovateľ = 

Ukazovateľ = . Posledný vzniknutý výpadok 
elektrickej siete.

Ukazovateľ = . Rok 2010

Ukazovateľ = . Mesiac 05 (máj)

Ukazovateľ = . Deň 30

Ukazovateľ = . Hodina 23

Ukazovateľ = . Minúta 14

Ukazovateľ = .
Výpadok elektrickej siete trval 
3 hodiny.

Tlačidlo  stlačiť na 5 s. Na ukazovateli sa rozsvieti 

.

Dióda HACCP svieti teraz opäť trvalo.

Týmto je elektronika pripravená na nasledujúci poplachový stav.

Stlačte  na 5 sekúnd.

Elektronika sa prepne späť do normálnej pravidelnej prevádzky.

Kalibrácia regulačného snímača (sériový snímač 
na reguláciu teploty)

Pomocou tejto funkcie je možné kompenzovať eventuálne 
tolerancie regulačného snímača (zobrazená teplota voči 
skutočnej vnútornej teplote).

stlačte na 5 s. Ukazovateľ = 

Ukazovateľ = 

Ukazovateľ = 

Ukazovateľ = hodnota korekcie nastavená z výroby

Pomocou tlačidla  alebo  zvyšujete alebo znižujete 
hodnotu korekcie v krokoch po 0,1 °C.

Ukazovateľ = aktuálna (korigovaná) vnútorná teplota

Ukazovateľ = 

stlačte na 5 s.

Elektronika sa prepne späť do normálnej pravidelnej prevádzky.
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Produktový snímač (dodávané príslušenstvo)

Pomocou produktového snímača je možné merať resp. 
zaznamenávať teplotu na ľubovoľnom mieste vo vnútornom 
priestore.

• Pripojenie snímača (pozrite kapitolu Externý poplach)

Aktivovanie snímača

stlačte na 5 s. Ukazovateľ = 

Ukazovateľ = 

Ukazovateľ = 

Ukazovateľ = 

Ukazovateľ = 

stlačte na 5 s.

Elektronika sa prepne späť do normálnej pravidelnej prevádzky.

Pokiaľ svieti na displeji  produktový snímač nebol 
aktivovaný.

Pokiaľ svieti na ukazovateli  produktový snímač buď nie je 
pripojený alebo je defektný.

Kalibrácia produktového snímača
Pomocou tejto funkcie môžu byť kompenzované eventuálne 
tolerancie produktového snímača (nastavená teplota voči 
skutočnej vnútornej teplote).

stlačte na 5 s. Ukazovateľ = 

Ukazovateľ = 

Ukazovateľ = 

Ukazovateľ = 

Ukazovateľ = 

Pomocou tlačidla  alebo  zvyšujete alebo znižujete 
hodnotu korekcie v krokoch po 0,1 °C.

Ukazovateľ = aktuálna (korigovaná) teplota 
produktového snímača

stlačte na 5 s.

Elektronika sa prepne späť do normálnej pravidelnej prevádzky.

Prepnutie ukazovateľa teploty medzi 
regulačným snímačom a produktovým 
snímačom

stlačte na 5 s. Ukazovateľ = 

Ukazovateľ =  (Regulačný snímač)

Ukazovateľ =  (Produktový snímač)

Pokiaľ je aktívny produktový 
snímač, rozsvieti sa na displeji 
AUX.

Ukazovateľ = 

stlačte na 5 s.

Elektronika sa prepne späť do normálnej pravidelnej prevádzky.

Zmena sieťovej adresy
Pri zapojení viacerých zariadení do siete cez rozhranie RS485, 
musí mať každé zariadenie svoju vlastnú sieťovú adresu.

stlačte na 5 s. Ukazovateľ = 

Ukazovateľ = 

Ukazovateľ = 

Ukazovateľ = 

Pomocou tlačidiel  alebo  je možné meniť sieťové adresy 
.

Ukazovateľ = 

stlačte na 5 s.

Elektronika sa prepne späť do normálnej pravidelnej prevádzky.
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Nastavenie reálneho času
Reálny čas je nastavený vopred (MEZ). Iná časová zóna resp. 
letný/zimný čas musia byť prestavené manuálne:

stlačte na 5 s. Ukazovateľ = 

Ukazovateľ = 

Ukazovateľ = . Rok 2010

Ukazovateľ = . Pomocou tlačidiel  nastavíte 
rok.

= uloženie nového nastavenia

Ukazovateľ = . Mesiac (1 – 12)

Ukazovateľ = . Pomocou tlačidiel  nastavíte 
mesiac.

= uloženie nového nastavenia

Ukazovateľ = . Deň (1 – 31)

Ukazovateľ = . Pomocou tlačidiel  
nastavíte deň.

= uloženie nového nastavenia

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

Ukazovateľ = .
Pomocou tlačidiel  
nastavíte deň v týždni.

= uloženie nového nastavenia

Ukazovateľ = . Hodina (0 – 23)

Ukazovateľ = .
Pomocou tlačidiel  
nastavíte hodinu.

= uloženie nového nastavenia

Ukazovateľ = . Minúta (0 – 59)

Ukazovateľ = .
Pomocou tlačidiel  natavíte 
minútu.

= uloženie nového nastavenia

stlačte na 5 s.

Elektronika sa prepne späť do normálnej pravidelnej prevádzky.

Upozornenie

Pokiaľ svieti na ukazovateli  musí byť reálny čas nastavený 
znovu.

Nastavenie parametra späť na nastavenie 
z výroby
Pomocou tejto funkcie je možné nastaviť hranice poplachu 
a hodnoty kalibrácie snímača späť na nastavenie z výroby.

Vytiahnite sieťovú zástrčku.

 držte stlačené a zasuňte sieťovú zástrčku.

Počkajte, kým na ukazovateli nesvieti !

VÝSTRAHA!
Tlačidlo SET teraz ešte nestlačte! Inak budú nastavené späť 
všetky parametre elektroniky.

Ukazovateľ = 

Ukazovateľ = 

Elektronika sa prepne späť do normálnej pravidelnej prevádzky.
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Chladenie
Úložné rošty môžu byť 
premiestňované vždy podľa 
výšky fľaše resp. balenia.

Vetracie otvory ventilátora 
cirkulácie vzduchu vo 
vnútornom priestore nesmú 
byť zakryté!

Bezpečnostná zámka
Zámka vo dverách zariadenia 
je vybavená bezpečnostným 
mechanizmom.

Uzamknutie prístroja:
• Zámku zatlačte v smere 1.
• Otočte kľúč o 90°.

Pri odomykaní prístroja sa musí 
postupovať v rovnakom poradí.

Vnútorné osvetlenie pri zariadení so 
sklenenými dverami
Osvetlenie je umiestnené vo 
vnútornom priestore hore. Zapnite 
vypínač S, vnútorné osvetlenie 
svieti.

Výmena svietidla žiarivky:
Vytiahnite zástrčku alebo iniciujte 
resp. vyskrutkujte predradenú 
poistku.

• Vysuňte krycie tienidlo  
z  telesa lampy vpredu zo 
západky a snímte smerom dole.

• Žiarivkové svietidlo  otočte o 90° a vytiahnite von. Nasaďte 
nové svietidlo a otočte o 90°.

• Krycie tienidlo  nasaďte vzadu a vpredu zaklapnite.

Pokiaľ vnútorné osvetlenie nesvieti ani po výmene žiarivkového 
svietidla, obráťte sa, prosím, na autorizované servisné stredisko.

Odmrazenie
Prístroj sa odmrazuje automaticky. Nahromadená vlhkosť je 
odvádzaná von cez odtok kondenzačnej vody do záchytnej 
nádoby. Tam sa kondenzovaná voda odparuje prostredníctvom 
tepla kompresora.

Čistenie 
Pred čistením zásadne prístroj odstavte z  prevádzky. 
Vytiahnite zástrčku alebo iniciujte resp. vyskrutkujte 
predradenú poistku.

• Vnútorný priestor, diely vybavenia a  vonkajšie steny očistite 
vlažnou vodou s trochou umývacieho prostriedku. V žiadnom 
prípade nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom piesku 
alebo kyselín alebo chemické rozpúšťadlá.

Nepracujte s parnými čistiacimi prístrojmi!
Nebezpečenstvo poškodenia a poranenia.

• Dbajte na to, aby čistiaca voda nevnikla do elektrických súčastí 
a do vetracej mriežky.

• Chladnička s  výmenníkom tepla (čo je kovová mriežka na 
zadnej strane prístroja) by mala byť raz za rok očistená, resp. 
zbavená prachu.

• Typový štítok na vnútornej strane prístroja nepoškoďte ani 
ho neodstraňujte – je dôležitý pre autorizovaný servis. Jeho 
odstránením sa zbavujete všetkých práv na záručnú opravu.

Porucha
Nasledujúce poruchy môžete na základe preverenia 
možných príčin odstrániť sami:
• Zariadenie nepracuje:
 - Skontrolujte, či je prístroj zapnutý,
 - či je sieťová zástrčka správne zastrčená v zásuvke,
 - či je v poriadku poistka zásuvky.

• Hluk je príliš hlasitý. Skontrolujte, či
 - stojí zariadenie pevne na podlahe,
 - vedľa neho stojací nábytok alebo predmety vibrujú v dôsledku 
bežiaceho chladiaceho agregátu. Všimnite si, že šumom prú-
denie v okruhu chladiaceho média sa nie je možné vyhnúť.

• Teplota nie je dostatočne nízka, skontrolujte
 - nastavenie podľa odseku „Nastavenie teploty“ – ak bola 
nastavená správna hodnota;

 - či separátne vložený teplomer ukazuje správnu hodnotu.
 - Nie sú zakryté ventilačné mriežky?
 - Nie je umiestnený príliš blízko nejaký zdroj tepla?

• Na ukazovateli je zobrazené :
 - Nastavte novo reálny čas (pozrite odsek „Nastavenie reálneho 
času“).

Pokiaľ sa nevyskytuje žiadna 
z  vyššie uvedených príčin 
a  poruchu teda nedokážete sami 
odstrániť, obráťte sa, prosím, na 
autorizované servisné stredisko. 
Oznámte typové označenie, , 
servisné číslo  a sériové číslo  
podľa typového štítku.

Odstavenie z prevádzky
Pokiaľ sa má prístroj na dlhší čas odstaviť z prevádzky: Vypnite 
prístroj, vytiahnite zástrčku alebo iniciujte, resp. vyskrutkujte 
predradené poistky. Prístroj vyčistite a dvere nechajte otvorené, 
aby ste zabránili vzniku zápachu.
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Vyhotovenie pre externý teplotný snímač

3. Snímač veďte cez otvor 
a  kábel snímača zaistite 
pomocou ťahového 
odľahčenia.

Dôležité!

Snímač umiestnite v hornej oblasti vnútorného priestoru. Snímač 
nesmie byť v žiadnom styku s predmetmi tak, aby bola meraná 
iba teplota vzduchu!

4.
Dôležité!

Prechod snímača na zadnej strane 
zariadenia uzavrite pomocou priloženej 
tesniacej hmoty!

1. Navŕtajte vyznačené miesto na 
zadnej strane zariadenia. 

2. Vyberte ťahové odľahčenie
(Vnútorný priestor dole 
vľavo).

Externý poplach
Je odporučené napojiť zariadenie na 
externé poplachové zariadenie. 

Na zadnej strane zariadenia sa 
nachádzajú rôzne možnosti pripojenia. 

Napojenie zariadenia na externé 
poplachové zariadenie smie vykonávať 
iba vyškolený odborný personál!

Beznapäťový 
poplachový 
výstup

Pripojenie na 
rozhranie RS485

Zakončovací odpor
Pri zapojení viacerých zariadení do 
siete prostredníctvom rozhrania 
RS 485 musí zostať na poslednom 
zariadení zakončovací odpor.
Pri zariadeniach medzi tým 
odporovú záťaž odstráňte!

Pripojenie voliteľného 
snímača teploty

Upozornenie

Zástrčky sú zaistené skrutkami. 
Aby ste mohli zástrčku vytiahnuť 
von, povoľte skrutky vľavo 
a vpravo.

Beznapäťový poplachový výstup
Tieto tri kontakty môžu byť použité na napojenie optického alebo 
akustického poplachového zariadenia.

Pripojenie je dimenzované na striedavý prúd 250 V / 8 A alebo 
jednosmerný prúd 36 V / 8 A.

N.O
Poplachový výstup
Pripojenie svetelnej kontrolky poplachu 
alebo akustického poplachového 
snímača.

N.C
Prevádzková svetelná kontrolka
Pripojenie svetelnej kontrolky, 
ktorá ukazuje normálnu prevádzku 
zariadenia.

COM
Externý zdroj napätia
250 V  AC (striedavý prúd) alebo 36 
V DC (jednosmerný prúd – plus pól)
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Zmena smeru otvárania dverí

3. Premiestnite držadlo 
a upchávky dverí.

4. Premiestnite skrutky v závese dverí.

5. 

6. 

Preložte diely horného závesu.

Kryciu dosku premiestnite na 
protiľahlú stranu.

7. 

8. 

9. 

Dvere opäť zaveste na skrutky 
závesu a zavrite.

Spodný záves nasaďte opäť na 
spodné uloženie dverí.

Spodný záves otočte o 90° – pružina 
je napnutá. Naskrutkujte uhol 
závesu. 

1.  Odskrutkujte spodný záves 
dverí.

Upozornenie: Uloženie dverí 
má pružinový mechanizmus 
pre samouzatvorenie dverí. Pri 
povolení skrutiek sa záves dverí 
otočí doľava.

2. Snímte dvere dole.

Inštalačné rozmery (mm)

Variant 1

Pre prívod a odvod vzduchu na zadnej strane zariadenia 
je nutný priečny prierez na vetranie na pracovnej doske 
min. 200 cm2.

Variant 2

Pokiaľ nemá pracovná doska žiadnu vetraciu mriežku, 
musí byť výška výklenku minimálne 860 mm, aby bol 
zaistený dostatočný odvod tepla smerom dopredu.
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