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Bezpečnostné pokyny a výstražné 
upozornenia
•	Aby nedošlo k ujme na zdraví a 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 
zo siete, alebo zhoďte, prípadne vyskrutkujte poistku.

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

•	Opravy a zásahy na prístroji môže vykonávať iba autorizované 
servisné stredisko, inak sa užívateľ vystavuje značnému 
nebezpečenstvu. To isté platí aj 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.

•	Pri zamykateľných prístrojoch neukladajte kľúče v blízkosti 
prístroja alebo v dosahu detí.

•	Vo vnútornom priestore prístroja 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 zápalné zdroje mimo 
dosahu a priestor dobre vyvetrajte.

•	Vnútri prístroja nepoužívajte žiadne elektrické zariadenia.

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

•	Prístroj neinštalujte v bezprostrednej blízkosti klimatizácie. 
Prístroj nesmiete prevádzkovať ani pod klimatizáciou, ktorá je 
namontovaná na stene.

•	Prístroj nie je vhodný na ukladanie liečiv podľa normy 
DIN 58345.

•	Prístroj nie je vhodný na ukladanie krvných konzerv podľa 
normy DIN 58371.

•	V špeciálnych oblastiach použitia, ktoré podliehajú zvláštnej 
norme, sa o plnenie tejto normy musí postarať sám 
prevádzkovateľ.

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

Pokyny na likvidáciu
Prístroj obsahuje recyklovateľné materiály a musí byť 
zlikvidovaný oddelene od netriedeného komunálneho 
odpadu. Likvidácia vyslúžených prístrojov musí byť 
vecne a odborne vykonaná podľa miestne platných 
predpisov a zákonných ustanovení.

Pri odvoze vyslúženého prístroja nepoškoďte chladiaci 
okruh, aby nemohol nekontrolovane uniknúť obsah chladiaceho 
média (pozrite údaje na typovom štítku) a olej.

•	Vhodným spôsobom zabráňte ďalšiemu možnému používaniu 
prístroja.

•	Vytiahnite sieťovú zástrčku.
•	Prerušte pripájací kábel.

Prehľad prístroja a jeho vybavenia
 

Ovládacie a kontrolné prvky

Typový štítok

Odkladacie rošty

Priechodka pre externý tepelný 
snímač

Nastaviteľné nožičky

Ďalšie funkcie zariadenia
 − Akustický a optický teplotný alarm (nastaviteľné medze).

 − Akustická a optická signalizácia otvorených dverí.

 − Beznapäťový kontakt pre pripojenie systému diaľkového 
sledovania.

 − Sériové rozhranie (RS485) pre externú teplotu a dokumentáciu 
alarmov.

 − Uloženie minimálnej/maximálnej vzniknutej teploty vnútorného 
priestoru do pamäte.

 − Uloženie posledných 3 teplotných alarmov s údajmi času, 
dátumu a trvania alarmu do pamäte.

 − Uloženie posledných 3 výpadkov siete vrátane času, dátumu 
a trvania výpadku do pamäte.

 − Priechodka na zabudovanie referenčného snímača.

 − Bezpečnostný termostat zabraňujúci vzniku teplôt nižších než 
2 °C.

Tieto bezpečnostno-technické zariadenia je nutné bezpod-
mienečne používať, aby sa predišlo škodám na chladenom 
tovare. Tieto zariadenia sa nesmú deaktivovať alebo vyradiť 
z prevádzky!
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Oblasť použitia prístroja
Prístroj je vhodný na skladovanie a chladenie laboratórnych 
preparátov pri teplotách od +3 °C do +8 °C.

Prístroj nie je vhodný na prevádzku v úsekoch ohrozených 
výbuchom.

Pri skladovaní drahých resp. teplotne citlivých látok alebo 
výrobkov je potrebné použitie nezávislého, permanentne 
sledujúceho varovného systému. Tento varovný systém musí 
byť inštalovaný takým spôsobom, aby bol každý alarm okamžite 
zaregistrovaný kompetentnou osobou, ktorá potom môže prijať 
zodpovedajúce opatrenie. Teplotný snímač pre tento systém musí 
byť umiestnený v hornej časti priestoru chladenia (pozrite oddiel 
„Priechodka pre externý teplotný snímač“).

Klimatická trieda
Prístroj je podľa klimatickej triedy určený na prevádzku v určitom 
intervale okolitých teplôt. Tieto teploty by nemali byť prekročené! 
Klimatická trieda patriaca vášmu prístroju je vytlačená na typo-
vom 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

Inštalácia
•	Vyvarujte sa stanovíšť s priamym slnečným žiarením, vedľa 

sporáka, kúrenia a pod.

•	Podlaha stanovišťa musí byť vodorovná a rovná. Nerovnosti 
vyrovnajte pomocou nastavovacích nožičiek.

•	Zaistite dostatočnú cirkuláciu vzduchu okolo prístroja!

•	Priestor na umiestnenie prístroja musí mať podľa normy EN 378 
na každých 8 g chladiaceho média 600a objem 1 m3, aby 
v prípade netesnosti okruhu chladiaceho média v miestnosti 
nemohla vzniknúť žiadna zápalná zmes plynu so vzduchom. 
Údaj o množstve chladiaceho média nájdete na typovom štítku 
vo vnútornom priestore prístroja.

•	Prístroj postavte vždy priamo k stene.

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

Zásuvka musí byť istená poistkou 10 A alebo vyššou, musí sa 
nachádzať mimo oblasti zadnej steny prístroja a musí byť ľahko 
prístupná.

Prístroj pripojte iba cez predpisovo uzemnenú zásuvku 
s ochranným kolíkom.

Rozmery prístroja
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Nastavenie teploty

•	Na 1 sekundu stlačte tlačidlo . Ukazovateľ teploty bliká.

•	Stlačte tlačidlo  pre zvýšenie teploty.

•	Stlačte tlačidlo  pre zníženie teploty.

•	Stlačte tlačidlo  znovu.

Požadovaná teplota sa uloží.

Otázka na teplotný priebeh
Elektronika ukladá maximálnu, resp. minimálnu teplotu, ktorá sa 
vo vnútornom priestore vyskytla. Tieto teploty je možné vyvolať.

Spustenie	otázky:

 tlačte na 5 sekúnd. Ukazovateľ =  

 Ukazovateľ = 

 Ukazovateľ = 

 Ukazovateľ = 

 Ukazovateľ = 

 Ukazovateľ = 

 Ukazovateľ = 

 Ukazovateľ = 

 Ukazovateľ =  

 Ukazovateľ = 

 Ukazovateľ = 

 Ukazovateľ = 

Pokiaľ má byť čas monitorovania opäť nastavený na 
nulu, je nutné vykonať nasledujúce kroky:

 Ukazovateľ = 

 Ukazovateľ = 

 Ukazovateľ = 

 Ukazovateľ = 

 Stlačte na 5 sekúnd. Ukazovateľ = 

 Stlačte na 5 sekúnd.

Elektronika prepne späť do normálnej regulačnej prevádzky.

Časový úsek v hodinách, počas kto-
rého bola meraná vnútorná teplota. 
V tomto príklade sú to 3 hodiny.

Najvyššia zmeraná teplota počas 
týchto troch hodín.

Najnižšia zmeraná teplota počas 
týchto troch hodín.

Ovládacie a kontrolné prvky
1  Tlačidlo ON/OFF (zapnutie/vypnutie prístroja)
2  Tlačidlá na nastavenie teploty
3  Tlačidlo nastavenia (Set)
4  Tlačidlo vypnutia alarmu
5  Tlačidlo na vyhľadanie uložených stavov alarmov
6  Ukazovateľ teploty
7  Tlačidlo zapnutia/vypnutia vnútorného osvetlenia

 

Kontrolné	prvky

  Kompresor beží

  Kontrolka LED bliká – oneskorené zapnutie chladiaceho 
agregátu. Po vyrovnaní tlaku v chladiacom okruhu sa kom-
presor spustí automaticky.

  Ventilátor beží

  Prístroj je vo fáze odmrazovania

AUX Ukazovateľ teploty snímača výrobkov je aktívny

  Vnútorné osvetlenie je zapnuté

  Funkcia alarmu

  Pokiaľ sa objaví na ukazovateli, v prístroji je porucha. 
Obráťte sa, prosím, na autorizované servisné stredisko.

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)

Ukazovateľ HACCP znamená, že sa zaznamenáva 
napájanie prúdom a vnútorná teplota prístroja.
Ak HACCP na displeji bliká, potom buď došlo k výpadku 
prúdu, alebo bola teplota v prístroji v neprípustnej oblasti.

Zapnutie/vypnutí prístroja
Zastrčte sieťovú zástrčku – na displeji sa objaví OFF.

Zapnutie prístroja: Tlačidlo ON/OFF  stlačte cca na 5 sekúnd 
– na displeji sa objaví ON. 

Pri prvom uvedení do prevádzky neprebieha žiadne hlásenie 
alarmu.

Pri opakovanom uvedení do prevádzky je prístroj v stave, ktorý 
zodpovedá stavu alarmu (výpadok prúdu alebo príliš vysoká 
vnútorná teplota).

Kontrolka HACCP LED bliká na displeji vpravo dole.

Stlačte tlačidlo .

Stlačte tlačidlo  na cca 5 sekúnd. Na ukazovateli sa 
objaví .

Kontrolka HACCP LED teraz opäť trvale svieti.

Stlačte  na 5 sekúnd.

Elektronika prepne späť do normálnej regulačnej prevádzky.

Vypnutie prístroja: Tlačidlo ON/OFF  stlačte zhruba na 
5 sekúnd, na displeji sa objaví OFF.
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Nastavenie parametrov alarmu
Je možné nastaviť medze alarmu (t. j. rozdiel oproti nastavenej 
teplote) a oneskorenie alarmu (t. j. časové oneskorenie do spus-
tenia alarmu).

 Stlačte na 5 sekúnd. Ukazovateľ =  

 Ukazovateľ = 

 Ukazovateľ = 

 Ukazovateľ = 

 Ukazovateľ = 

 Ukazovateľ = 

 Ukazovateľ = 

 Ukazovateľ =  Spodná medza alarmu

 Ukazovateľ =  Teplotný rozdiel °C

Tlačidlami  alebo  zvoľte požadované nastavenie.

 Ukazovateľ = 

 Ukazovateľ =  Horná medza alarmu

 Ukazovateľ =  Teplotný rozdiel °C

Tlačidlami  alebo  zvoľte požadované nastavenie.

 Ukazovateľ =  

 Ukazovateľ = 

 Ukazovateľ =  Oneskorenie alarmu v minútach.

Tlačidlami  alebo  zvoľte požadované nastavenie.

 Ukazovateľ = 

 Stlačte na 5 sekúnd.

Elektronika prepne späť do normálnej regulačnej prevádzky.

Výstražné zvukové zariadenie
Pri určitých stavoch alarmu zaznie výstražné zvukové zariadenie. 
Stlačením tlačidla  je možné výstražné zvukové zariadenie 
stlmiť.

Hlásenie alarmov
1. Kontrolka LED  bliká na displeji

Pokiaľ sa objaví na ukazovateli , v prístroji je porucha.

Obráťte sa, prosím, na autorizované servisné stredisko.

2.    alebo 

Vo vnútornom priestore je príliš vysoká (HI) alebo príliš nízka 
(LO) teplota. Zaznie tón výstražného zvukového zariadenia.

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

3. Na displeji bliká HACCP

Došlo k dlhšiemu výpadku siete alebo bola vo vnútornom 
priestore istý čas príliš vysoká alebo príliš nízka teplota.

Do pamäte sa uložia až tri stavy alarmu a tie je možné vyvolať.

Signalizácia otvorených dverí
Ak sa otvoria dvere, svieti kontrolka LED  a ukazovateľ teploty 
začne blikať.

Pokiaľ sú dvere otvorené dlhšie než 60 sekúnd, začne striedavo 
spolu s hlásením teploty na ukazovateli blikať kontrolka LED .

Zaznie tón výstražného zvukového zariadenia.

Pokiaľ musia byť dvere kvôli ukladaniu výrobkov otvorené dlhšie, 
stlmite stlačením tlačidla  výstražné zvukové zariadenie.

Vyvolanie stavov alarmu uložených v pamäti

 Ukazovateľ =  

Tlačidlami  alebo  listujete v zozname.

 Počet vzniknutých alarmov kvôli teplote

  Posledný teplotný alarm

 Predposledný teplotný alarm

 Teplotný alarm pred 

 Počet výpadkov siete

  Posledný výpadok siete

 Predposledný výpadok siete

 Výpadok siete pred 

Zvoľte pomocou tlačidla  požadovaný bod. Ak stlačíte toto 
tlačidlo znovu, dostanete sa späť do zoznamu.

Upozornenie: Menu je možné predčasne opustiť tak, že stlačíte 
tlačidlo  na 5 sekúnd.

Pokiaľ počas 60 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, elektronika 
prepne automaticky späť.
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Kalibrácia regulačného snímača
(sériový snímač na reguláciu teploty)

Touto funkciou je možné kompenzovať prípadné tolerancie regu-
lačného snímača (indikovaná teplota oproti skutočnej vnútornej 
teplote).

 Stlačte na 5 sekúnd. Ukazovateľ =  

 Ukazovateľ =  

 Ukazovateľ = 

  Ukazovateľ = hodnota korekcie nastavená vo výrobnom 
závode

Hodnotu korekcie zvýšite alebo znížite v krokoch po 0,1 °C 
pomocou tlačidiel  alebo .

 Ukazovateľ = aktuálna (korigovaná) vnútorná teplota

 Ukazovateľ = 

 Stlačte na 5 sekúnd.

Elektronika prepne späť do normálnej regulačnej prevádzky.

Príklad otázky na alarm
Situácia: Na displeji bliká HACCP.

 Ukazovateľ =  

 Ukazovateľ =  

 Ukazovateľ =  

  Držte stlačené toto tlačidlo, kým sa na displeji neobjaví 

.

 Ukazovateľ =  Došlo1 výpadku siete.

 Ukazovateľ = 

 Ukazovateľ =  Posledný výpadok siete.

 Ukazovateľ =  Rok 2010

 Ukazovateľ =  Mesiac 05 (máj)

 Ukazovateľ =  Deň 30

 Ukazovateľ =  Hodina 23

 Ukazovateľ =  Minúta 14

 Ukazovateľ = 

Stlačte tlačidlo  +  na 5 sekúnd. Na ukazovateli sa objaví 
.

Kontrolka HACCP LED teraz opäť trvale svieti.

Tým je elektronika pripravená na ďalší prípad alarmu.

 Stlačte na 5 sekúnd.

Elektronika prepne späť do normálnej regulačnej prevádzky.

Nenastal žiadny stav alarmu 
v dôsledku príliš vysokej alebo 
príliš nízkej teploty. Musí sa prejsť 
na ukazovateľ .

Výpadok siete trval 3 hodiny.
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Snímač výrobku
(doplnky k dodaniu)

Pomocou snímača výrobku je možné merať resp. zaznamenať 
teplotu v ľubovoľnom mieste vnútorného priestoru.

•	Pripojenie snímača (pozrite kapitolu Externý alarm)

Aktivácia snímača

 Stlačte na 5 sekúnd. Ukazovateľ =  

 Ukazovateľ =  

 Ukazovateľ =  

 Ukazovateľ =  

 Ukazovateľ =  

 Stlačte na 5 sekúnd

Elektronika prepne späť do normálnej regulačnej prevádzky.

Pokiaľ sa v ukazovateli objaví  snímač výrobku nebol 
aktivovaný.

Pokiaľ sa v ukazovateli objaví , snímač výrobku nie je pripo-
jený alebo je chybný.

Kalibrácia snímača výrobku
Touto funkciou je možné kompenzovať prípadné tolerancie 
snímača výrobkov (nastavená teplota oproti skutočnej vnútornej 
teplote).

 Stlačte na 5 sekúnd. Ukazovateľ =  

 Ukazovateľ =  

 Ukazovateľ =  

 Ukazovateľ =  

 Ukazovateľ =  

Hodnotu korekcie zvýšite alebo znížite v krokoch po 0,1 °C 
pomocou tlačidiel  alebo .

  Ukazovateľ = aktuálna (korigovaná) teplota snímača 
výrobku

 Stlačte na 5 sekúnd.

Elektronika prepne späť do normálnej regulačnej prevádzky.

Prepínanie hlásenia teploty medzi 
regulačným snímačom a snímačom výrobku

 Stlačte na 5 sekúnd. Ukazovateľ =  

 Ukazovateľ =  (Regulačný snímač)

 Ukazovateľ =  (Snímač výrobku)

 Ukazovateľ =  

 Stlačte na 5 sekúnd

Elektronika prepne späť do normálnej regulačnej prevádzky.

Zmena sieťovej adresy
Pri zapojení väčšieho počtu prístrojov do siete cez rozhrania 
RS485 musí každý prístroj dostať vlastnú sieťovú adresu.

 Stlačte na 5 sekúnd. Ukazovateľ =  

 Ukazovateľ =  

 Ukazovateľ =  

 Ukazovateľ = 

Pomocou tlačidla  alebo  zmeňte sieťovú adresu ( ).

 Ukazovateľ =  

 Stlačte na 5 sekúnd

Elektronika prepne späť do normálnej regulačnej prevádzky.

Pokiaľ je snímač výrobku aktívny, objaví 
sa na displeji AUX.
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Obnoviť nastavenie parametrov z výroby
Pomocou tejto funkcie môžu byť hranice alarmu a hodnoty kalib-
rácie snímačov vrátené na nastavenie z výroby.

Vytiahnite sieťovú zástrčku.

Držte stlačené  a zastrčte sieťovú zástrčku.

Čakajte, až sa na displeji objaví !

POZOR!
Teraz ešte tlačidlo SET nestlačte! Inak sa obnovia všetky 
pôvodné parametre elektroniky.

 Ukazovateľ = 

 Ukazovateľ = 

Elektronika prepne späť do normálnej regulačnej prevádzky.

Nastavenie času
Čas je už nastavený vopred (SEČ). Iné časové pásmo resp. letný/
zimný čas musí byť nastavený ručne:

 Stlačte na 5 sekúnd. Ukazovateľ =  

 Ukazovateľ = 

 Ukazovateľ =  

 Ukazovateľ =  

 = uložiť nové nastavenie do pamäte

 Ukazovateľ = 

 Ukazovateľ =  

 = uložiť nové nastavenie do pamäte

 Ukazovateľ = 

 Ukazovateľ =  

 = uložiť nové nastavenie do pamäte

 Ukazovateľ =  

 Ukazovateľ =  

 = uložiť nové nastavenie do pamäte

 Ukazovateľ =  

 Ukazovateľ =  

 = uložiť nové nastavenie do pamäte

 Ukazovateľ =  

 Ukazovateľ =  

 = uložiť nové nastavenie do pamäte

 Stlačte na 5 sekúnd.

Elektronika prepne späť do normálnej regulačnej prevádzky.

Upozornenie

Keď sa na displeji objaví , musí byť znovu nastavený 
skutočný čas.

Rok 2010

Pomocou tlačidiel   nastavte 
rok.

Mesiac (112)

Pomocou tlačidiel   nastavte 
mesiac.

Deň (131)

Pomocou tlačidiel   nastavte deň.

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

Pomocou tlačidiel   nastavte 
deň v týždni.

Hodina (0 – 23)

Pomocou tlačidiel   nastavte 
hodinu.

Minúta (0 – 59)

Pomocou tlačidiel   nastavte 
deň v týždni.
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Chladenie
Odkladacie rošty sa dajú pre-
staviť podľa výšky fliaš, resp. 
obalov.

Vetracie výrezy ventilátora obe-
hového vzduchu vo vnútornom 
priestore nesmú byť zakryté!

Bezpečnostná zámka
Zámka vo dverách prístroja 
je vybavená bezpečnostným 
mechanizmom.

Uzamknutie prístroja:

•	Zastrčte kľúč v smere 1.

•	Otočte kľúčom o 90°.

Na opätovné odomknutie prístroja 
musíte postupovať krokmi v rov-
nakom poradí.

Vnútorné osvetlenie prístrojov so sklenenými 
dverami
Osvetlenie je umiestnené hore 
vo vnútornom priestore.

Vnútorné osvetlenie je možné 
zapnúť/vypnúť pomocou tlači-
dla .

Výmena žiarivky:

Vytiahnite sieťovú zástrčku 
alebo zhoďte, resp. vyskrut-
kujte predradenú poistku.

•	Vyskrutkujte skrutku na zad-
nej strane krytu svetla.

•	Kryt vzadu odpojte a zložte.

•	Vymeňte žiarivku.

•	Nasaďte kryt vpredu a vzadu 
zaklapnite.

•	Do krytu zaskrutkujte skrutku.

Odmrazenie
Prístroj sa odmrazuje automaticky. Vznikajúca vlhkosť sa odvá-
dza odtokom vody von do záchytnej nádoby. Tu sa voda vzniknutá 
odmrazovaním odparí teplom kompresora.

Čistenie
Pred čistením zásadne prístroj odstavte z prevádzky. Vytiah-
nite sieťovú zástrčku alebo zhoďte, resp. vyskrutkujte pred-
radenú poistku.

•	Vnútorný priestor, diely vybavenia a vonkajšej steny očistite 
vlažnou vodou s trochou umývacieho prostriedku. V žiadnom 
prípade nepoužívajte čistiace prostriedky s pieskom alebo na 
báze kyselín, resp. 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.

•	Nepoškoďte alebo neodstraňujte typový štítok na vnútornej 
strane prístroja. Je to dôležité pre autorizované servisné stre-
disko. Odstránením typového štítka sa zbavujete všetkých práv 
na záručnú opravu.
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Priechodka pre externý tepelný snímač

1. Navŕtajte označené miesto na 
zadnej strane prístroja.

2. Vytiahnite odľahčovač ťahu 
(vnútorný priestor vľavo dole).

3. Snímač pretiahnite otvorom 
a kábel zaistite pomocou odľahčo-
vača ťahu.

Dôležité!

Snímač umiestnite v hornej časti vnútorného priestoru. Snímač 
nesmie mať žiadny kontakt s predmetmi, meria sa len teplota 
vzduchu!

Dôležité!

4. Priechodku pre snímač na zadnej strane 
prístroja uzavrite priloženou tesniacou hmotou!

Porucha
Nasledujúce poruchy môžete na základe preverenia mož-
ných príčin odstrániť sami:
•	Prístroj nepracuje:

 − Skontrolujte, či je prístroj zapnutý,
 − či je sieťová zástrčka správne zastrčená v zásuvke,
 − či je v poriadku poistka zásuvky.

•	Príliš vysoká hlučnosť, skontrolujte, či
 − prístroj stojí pevne na podlahe,
 − vedľa neho stojací nábytok alebo predmety nevibrujú v dôsledku 
bežiaceho chladiaceho agregátu. Zohľadnite, že sa nedá cel-
kom zabrániť zvukom z prúdenia v chladiacom okruhu.

•	Teplota nie je dostatočne nízka, skontrolujte
 − nastavenie podľa odseku „Nastavenie teploty“  bola nastavená 
správna hodnota?
 − či separátne vložený teplomer ukazuje správnu hodnotu.
 − Nie sú zakryté ventilačné mriežky?
 − Nie je umiestnený nejaký zdroj tepla príliš blízko?

•	Na displeji sa zobrazí  :
 − Obnovte nastavenie skutočného času (pozrite odsek „Nastave-
nie času“).

Pokiaľ sa neprejavuje žiadna 
z vyššie uvedených príčin a sami 
nemôžete poruchu odstrániť, 
obráťte sa, prosím, na autorizo-
vané servisné stredisko. Oznámte 
typové označenie 1 , servisné 2

sériové číslo 3  typového štítku.

Odstavenie z prevádzky
Pokiaľ sa má prístroj na dlhší čas odstaviť z prevádzky: 
Vypnite prístroj, vytiahnite sieťovú zástrčku, alebo zhoďte, 
resp. vyskrutkujte predradené poistky. Prístroj vyčistite a dvere 
nechajte otvorené, aby ste zabránili vzniku zápachu.
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Externý alarm
Odporúčame, aby ste prístroj pripojili 
k nejakému externému varovnému 
zariadeniu.

Na zadnej strane prístroja sa nachádzajú 
rôzne možnosti pripojenia.

Pripojenie prístroja k externému 
varovnému zariadeniu smie vykonať 
iba vyškolený odborný personál!

Beznapäťový 
výstup alarmu

Pripojenie na 
rozhranie RS485

Pripojenie voliteľných 
teplotných snímačov

Zakončovací odpor
Pri zapojení do siete väčšieho počtu 
prístrojov cez rozhranie RS 485 musí 
na poslednom prístroji zostať zakon-
čovací odpor.
Pri prístrojoch v medzipriestore
odstráňte zakončovací odpor!

Upozornenie
Zástrčky sú zaistené pomocou 
skrutiek. Aby bolo možné zástrčky 
vytiahnuť, skrutky vpravo a vľavo 
uvoľnite.

Beznapäťový výstup alarmu

Tieto tri kontakty môžu byť použité na pripojenie optického alebo 
zvukového zariadenia.

Prípojka je dimenzovaná na 250/ 8 st. alebo 36/ 8 js.

N.O
Výstup alarmu
Pripojenie kontrolky alarmu alebo zvu-
kového varovného zariadenia.

N.C
Kontrolka prevádzky
Pripojenie kontrolky, ktorá signalizuje 
normálnu prevádzku prístroja.

COM
Externý zdroj napätia
250 (striedavý prúd) alebo 36 (jedno-
smerný prúd  kladný pól)

Zmena smeru otvárania dverí

-

-

1. Odskrutkujte uhlový záves.

Pozor: Dverný záves má pružinový 
mechanizmus pre samozatváranie 
dverí. Pri uvoľnení skrutiek sa 
uholník závesu otočí doľava.

2. Dvere zložte smerom dole.

3. Prehoďte držadlo a záslepky na 
dverách.

4. Presaďte čap v uhlovom závese.

5. Preložte diely horného závesu.

6. Preložte kryciu dosku na proti-
ľahlú stranu.

7. Zaveste dvere znovu na čapy 
závesu a zavrite ich.

9. Otáčajte uhlom závesu o 90°, 
pružina sa napne. Priskrutkujte 
uhol závesu.

8. Nasaďte uhol závesu na dolné 
uloženie dverí a priskrutkujte ho.
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