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Típustábla

Kezelő- és vezérlőelemek

A készülék leírása

Átvezetés külső hőmér-
séklet-érzékelőhöz

További felszereltségi jellemzők
-  Akusztikus és optikai hőmérséklet-riasztás (a határok beállítha-

tók).
-  Akusztikus és optikai riasztás, ha a tető túl hosszú ideig van 

nyitva.
-  Potenciálmentes érintkező távfelügyeleti rendszerre való csat-

lakoztatáshoz.
-  Soros interfész (RS485) külső hőmérséklet- és riasztás-doku-

mentációhoz.
-  A minimális/maximális fellépő belső hőmérséklet eltárolása.
-  Az utolsó 3 hőmérséklet-riasztás eltárolása a riasztás idejével, 

dátumával és időtartamával.
-  Az utolsó 3 hálózatkimaradás eltárolása a hálózatkimaradás 

idejével, dátumával és időtartamával.
-  Átvezetés referencia-érzékelő beépítéséhez.

A biztonságtechnikai berendezéseket feltétlenül használni 
kell a tárolt hűtött áruban keletkező károsodások elkerü-
lésére. Ezeket a berendezéseket nem szabad kikapcsolni 
vagy üzemen kívül helyezni!

Отвеждане на кондензат

Вентилационна решетка
на двигателното отделение

A készülék megfelel a vonatkozó biztonsági rendelkezéseknek, 
valamint a 2014/30/EU és a 2014/35/EUirányelveknek.

Belső világítás (LED fénysáv)

Zár
A zár biztonsági szerkezettel 
van felszerelve. 
A készülék lezárása
1 Nyomja le és tartsa nyomva 

a gombot.
2 Fordítsa el a kulcsot 90°-kal.

Az ártalmatlanításra vonatkozó útmutatások
A készülék értékes anyagokat tartalmaz, és a nem 
szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülö-
nített gyűjtésre kell adni. A leselejtezett készülékek 
ártalmatlanítását szakszerűen, a helyileg érvényes 
előírások és törvények szerint kell végezni.

A leselejtezett készülék hűtőkörét elszállításkor nem szabad 
megsérteni, hogy a tartalmazott hűtőközeg (adatok a típustáblán) 
és az olaj ne tudjon kontrollálatlanul távozni.

• A készüléket használhatatlanná kell tenni.
• Húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt.
• Vágja el a csatlakozókábelt.

 FIGYELMEZTETÉS
Fulladásveszély a csomagolóanyagok és fóliák 
miatt! 
Gyermekeket nem szabad hagyni játszani a cso-
magolóanyaggal.
A csomagolóanyagot hivatalos gyűjtőhelyre kell 
juttatni.
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Biztonsági útmutatások és figyelmeztetések
• A személyi sérülések és anyagi károk elkerü-

lésére a készüléket két személynek ajánlott 
kicsomagolnia és felállítania.

• A készülékben keletkezett károk esetén - a csat-
lakoztatás előtt - tájékozódni kell a szállítónál.

• A biztonságos üzemelés garantálására a készü-
léket csak a használati útmutatóban megadott 
adatok szerint szabad összeszerelni és csatla-
koztatni.

• Hiba esetén a készüléket le kell választani a há-
lózatról. Húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt 
vagy kapcsolja le, ill. csavarja ki a biztosítékot.

• A készülék hálózatról való leválasztásához ne a 
csatlakozókábelnél, hanem a dugasznál fogva 
húzza.

• A készüléken javításokat és beavatkozásokat 
csak az ügyfélszolgálattal szabad végeztetni, 
ellenkező esetben a felhasználót fenyegető jelen-
tős veszélyek keletkezhetnek. Ugyanez érvényes 
a hálózati csatlakozóvezeték cseréjére is. 

• A készülék belsejében nem szabad nyílt lángot 
vagy gyújtóforrásokat alkalmazni. A készülék 
szállításakor és tisztításakor ügyelni kell arra, 
hogy a hűtőkör ne sérüljön meg. A készülék sé-
rülése esetén a gyújtóforrásokat távol kell tartani, 
és a helyiséget jól át kell szellőztetni.

• A jelen készüléket legalább 8 éves gyermekek, 
valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy men-
tális képességű, illetve megfelelő tapasztalattal 
és tudással nem rendelkező személyek akkor 
használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy 
ha a készülék biztonságos használatával kap-
csolatban eligazításban részesültek és megértik 
az ebből eredő veszélyeket. Gyermekek nem 
játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a fel-
használói karbantartást nem végezhetik olyan 
gyermekek, akik nem állnak felügyelet alatt.

• Kerülje, hogy bőre tartósan érintkezzen hideg 
felületekkel vagy a hűtőben/fagyasztóban tárolt 
árukkal. Ez fájdalmat, zsibbadásérzést és fagyá-
sokat okozhat. A bőrrel való hosszabb érintkezés 
esetén óvintézkedéseket kell előirányozni, pl. 
védőkesztyűt kell viseln.

• Ne fogyasszon túltárolt élelmiszereket, ezek 
ételmérgezést okozhatnak.

• Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat vagy 
gyúlékony, pl. propán, bután, pentán stb. haj-
tóanyagú sprays dobozokat a készülékben. Az 
esetlegesen szivárgó gázokat az elektromos al-
katrészek begyújthatják. Az ilyen sprays dobozok 
a dobozon feltüntetett, a tartalomra vonatkozó 
adatokról vagy egy láng szimbólumról ismerhetők 
fel. 

• Ne használjon elektromos eszközöket a készü-
léken belül. 

• Zárható készülékeknél a kulcsot ne tárolja a 
készülék közelében, valamint gyermekek által 
elérhető helyen. 

• A készülék csak zárt helyiségekben való has-
ználatra készült. A készüléket ne használja a 
szabadban, illetve nedves helyen vagy fröccsenő 
víznek kitett területen.

• A LED fénysáv a készülékben a készülék belse-
jének megvilágítására szolgál. Nem alkalmas a 
helyiség világítására.

• A készüléket nem szabad klímaberendezés 
közvetlen közelében felállítani. A készüléket 
falra szerelt klímaberendezés alatt sem szabad 
üzemeltetni.

• Olyan speciális alkalmazási területek esetén, 
melyekre saját szabvány vagy helyi előírások 
érvényesek, magának a felhasználónak kell ezen 
követelmények teljesítéséről gondoskodnia.

 Ilyen követelmények lehetnek a következők:
- gyógyszerek vagy vér/vérplazma tárolására 

vonatkozó szabványok
- gyógyszerekre vonatkozó helyi törvények stb.
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Elektromos csatlakoztatás
A készüléket csak váltóárammal szabad működtetni.

A megengedett feszültség és frekvencia a típustáblán van 
feltüntetve. A típustábla elhelyezése az A készülék leírása c. 
fejezetben található.

A dugaszolóaljzatot az előírásoknak megfelelően kell földelni és 
elektromosan biztosítani.

A biztosíték kioldó áramának 10 A és 16 A között kell lennie.

A dugaszolóaljzat nem lehet a készülék mögött 
és könnyen elérhetőnek kell lennie.
A készüléket ne csatlakoztassa hosszabbító 
kábellel vagy elosztó dugaszolóaljzatokon 
keresztül. 

Ne használjanak sziget üzemű váltóirányítókat 
(egyenáram átalakítása váltó-, ill. háromfá-
zisú váltakozó árammá) vagy energiatakarékos dugaszokat. Az 
elektronika károsodásának veszélye!

Felállítás
•  A készüléket ne helyezze el közvetlen napsugárzásnak kitett 

területen, tűzhely, fűtés és hasonlók mellett.

•  A felállítás helyén a padlónak vízszintesnek és síknak kell lennie. 
A készüléket a faltól olyan távolságban állítsa fel, hogy a tetőt 
akadálytalanul lehessen nyitni és csukni.

1  Ne takarja le a fagyasztó 
alsó pereme és padló 
közötti rést, mivel a 
hűtőegységet hideg le-
vegővel kell ellátni.

2  A szellőzőrács és a fal 
között legalább 20 cm 
távolságnak kell lennie. 
Ezen a távolságon sem-
mi esetre sem szabad 
állítani, és a szellőző-
nyílásokat nem szabad 
letakarni.

3  A készülék külső köpenyén nem szabad állítani. 
A készülék körül legalább 20 mm távolságnak 
kell lenni a megfelelő hőleadás biztosítására.  

•  A készülék felállítási helyiségének az EN 387 szabvány szerint 
8 g R 600a hűtőközeg-mennyiségenként 1 m3 térfogattal kell ren-
delkeznie, hogy a hűtőkör szivárgása esetén ne keletkezhessen 
gyúlékony gáz-levegő elegy a készülék felállítási helyiségében. A 
hűtőközeg mennyiségére vonatkozó adat a típustáblán található.

A készülék méretei (mm)

Klímaosztály
A klímaosztály azt adja meg, hogy a ké-
szüléket milyen helyiséghőmérsékleten 
szabad üzemeltetni a maximális hűtőtel-
jesítmény eléréséhez. 

A klímaosztály a típustáblán van feltün-
tetve.

A típustábla elhelyezése az A készülék leírása c. fejezetben 
található.

Klímaosztály Helyiséghőmérséklet
SN +10 °C - +32 °C
N +16 °C - +32 °C
ST +16 °C - +38 °C
T +16 °C - +43 °C
SN-ST +10 °C - +38 °C
SN-T +10 °C - +43 °C

A készüléket nem szabad a megadott helyi-
séghőmérsékletektől eltérő hőmérsékleten 
üzemeltetni!

A készülék alkalmazási területe

A készülék laboratóriumi preparátumok -10 °C és 
-45 °C közötti hőmérsékleten való tárolására és 
hűtésére alkalmas. 
A készülék nem alkalmas robbanásveszélyes területen való 
üzemeltetésre.

Értékes, ill. hőmérsékletre érzékeny anyagok vagy termékek táro-
lásakor független, állandó felügyeletet biztosító riasztórendszert 
kell alkalmazni. 

Ennek a riasztórendszernek olyan kialakításúnak kell lennie, 
hogy egy illetékes személy azonnal észleljen minden egyes 
riasztási állapotot, és ennek megfelelő intézkedéseket tudjon 
foganatosítani.

A rendszer hőmérséklet-érzékelőjét a hűtőtér felső részén kell 
elhelyezni (lásd az Átvezető külső hőmérséklet-érzékelőhöz 
c. részt). 

 A B
LGT 2325 1138 740
LGT 3725 1378 789
LGT 4725 1653 789
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A hőmérséklet beállítása

•  Nyomja meg a  gombot 1 másodpercig.  A hőmérsékletkijelző 
villog.

•  A hőmérséklet növelése (melegebb) - Nyomja meg a  gombot.

•  A hőmérséklet csökkentése (hidegebb) - Nyomja meg a  gombot.

•  Nyomja meg újból a  gombot.  

A kívánt hőmérséklet-beállítás eltárolódik. 

Kezelő- és vezérlőelemek

1 Hőmérsékletkijelző
2 Az eltárolt riasztási állapotok lekérdezésére szolgáló gomb
3 ON/OFF gomb (A készülék be- és kikapcsolása)
4 Riasztás-kikapcsoló gomb
5 Választógombok
6 Set gomb (Enter)

Vezérlőelemek
 A kompresszor üzemel

 A LED villog - a hűtőegység bekapcsolási késleltetése. A 
hűtőkörben megtörtént nyomáskiegyenlítést követően a 
kompresszor automatikusan elindul. 

AUX A hőmérsékletkijelző a termékérzékelőn keresztül aktív.

 Riasztás funkció

 Ha a kijelzőn  jelenik meg, akkor a készülék meghibásodott. 
Kérjük, forduljon a legközelebbi ügyfélszolgálati ponthoz.

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)
 A HACCP kijelzés azt jelenti, hogy a készülék áramellátása 

és belső hőmérséklete rögzítésre kerül.
 Ha a HACCP kijelzés villog a kijelzőn, akkor vagy áram-

kimaradás volt, vagy a hőmérséklet a készülékben nem 
megengedett tartományban volt.

Riasztás nyitott tető esetén
Ha kinyitják a tetőt, akkor a LED  világít, és a hőmérséklet-
kijelzés villogni kezd.

Ha a tető 60 másodpercnél hosszabb ideig nyitva van, akkor a  
LED  villogni kezd, és a kijelzőn a  villog a hőmérséklet-
kijelzéssel felváltva.

Felhangzik a figyelmeztető hang (ha a figyelmeztető hang funkció 
nincs kikapcsolva).

Ha a tetőnek a hűtendő áru behelyezéséhez hosszabb ideig 
nyitva kell lennie, akkor a figyelmeztető hangot némítsa le a  
gomb lenyomásával. 

Nyitott tetőnél a figyelmeztető hang 
az elektronika házán található 
érintkezőkapcsoló lenyomásával is 
lenémítható. Ekkor a figyelmeztető 
hang 60 másodpercre ki van kap-
csolva.

A készülék be- és kikapcsolása
Dugja be a hálózati csatlakozódugaszt - a kijelzőn megjelenik 
az OFF kijelzés.
Készülék bekapcsolása: Kb. 5 másodpercre nyomja le az ON/
OFF gombot  - a kijelzőn megjelenik az ON kijelzés. 
Az első üzembe helyezéskor nem történik riasztás.

Ha a készüléket az első üzembe helyezést követően hosszabb 
ideig leválasztják a hálózatról, és a készülék belsejében a felső 
riasztási határ fölé nő a hőmérséklet, akkor ezt az elektronika 
hibaként ismeri fel (HACCP villog a kijelzőn).
Ismételt üzembe helyezéskor ezt a kijelzést a lent ismertetett 
módon kell törölni.

Nyomja meg a  gombot

Nyomja meg a  +  gombot 5 másodpercig. A kijelzőn 

 jelenik meg.

A HACCP LED ekkor újból folyamatosan világít.

 Nyomja meg 5 másodpercig.

Az elektronika visszavált normál üzemmódra.

Készülék kikapcsolása: Kb. 5 másodpercre nyomja le az ON/
OFF gombot  - a kijelzőn megjelenik az OFF kijelzés.

Figyelmeztető hang
Bizonyos riasztási állapotoknál megszólal a figyelmeztető hang. 

A figyelmeztető hang a  gomb lenyomásával lenémítható. 
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A késleltetési idő beállítása a nyitott tetőnél 
aktiválódó riasztáshoz
Módosítható az az idő, ami addig telik el, amíg a tető kinyitását 
követően megszólal a figyelmeztető hang.

 Nyomja meg 5 másodpercig. Kijelző = 

 Kijelző = 

 Kijelző = 

 Kijelző = 

 Kijelző = 

 Kijelző =  (perc)

Beállítási tartomány = 1-5 perc

A  vagy  gombbal válassza ki a kívánt beállítást.

 Kijelző = 
 

 Nyomja meg 5 másodpercig.

Az elektronika visszavált normál üzemmódra.

A figyelmeztető hang beállításai
A figyelmeztető hang a  gomb lenyomását követően az 
aktuális riasztási esethez le van némítva. Ha a figyelmeztető 
hangnak újból automatikusan aktiválódnia kell, akkor végezze 
el a következő lépéseket.

 Nyomja meg 5 másodpercig. Kijelző = 

 Kijelző = 

 Kijelző = 

 Kijelző = 

 Kijelző = 

 Kijelző = 

 Kijelző =  

 Kijelző = 

 Kijelző =  

A figyelmeztető hang újbóli aktiválása ekkor aktív. 

Be kell állítani a figyelmeztető hang megszólalásáig eltelő időt.

 Kijelző = 

 Kijelző =   Az az idő percekben, amikor a 
figyelmeztető hang a  gomb le-
nyomását követően újból megszólal.  
Beállítási tartomány = 1 - 120 perc.

A  vagy  gombbal válassza ki a kívánt beállítást.

 Kijelző = 

 Nyomja meg 5 másodpercig.

Az elektronika visszavált normál üzemmódra.

A figyelmeztető hang funkció kikapcsolása

Ha szükséges, a figyelmeztető hang funkció teljesen kikapcsol-
ható.
Útmutatás
A jelen üzemeltetési útmutatóban megadott "Megszólal a fi-
gyelmeztető hang" mondatot a megfelelő fejezet olvasásakor 
át kell ugrani.

 Nyomja meg 5 másodpercig. Kijelző = 

 Kijelző = 

 Kijelző = 

 Kijelző =  

A  vagy  gombbal válassza ki a kívánt beállítást.

 = a figyelmeztető hang funkció aktiválva

  = a figyelmeztető hang funkció kikapcsolva 

 Kijelző = 

 Nyomja meg 5 másodpercig.

Az elektronika visszavált normál üzemmódra.
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A riasztási paraméterek beállítása
A riasztási határok (különbség a beállított hőmérséklethez 
képest) és a riasztási késleltetés (időbeli késleltetés a riasztás 
kiváltásáig) beállítható.

 Nyomja meg 5 másodpercig. Kijelző = 

 Kijelző = 

 Kijelző = 

 Kijelző = 

 Kijelző = 

 Kijelző =  alsó riasztási határ

 Kijelző = hőmérsékletkülönbség °C

A  vagy  gombbal válassza ki a kívánt beállítást.

Fontos útmutatások
Csak pozitív számértékeket állítson be! 

 Kijelző = 

 Kijelző =  felső riasztási határ

 Kijelző = hőmérsékletkülönbség °C

A  vagy  gombbal válassza ki a kívánt beállítást.

Fontos útmutatások
Csak pozitív számértékeket állítson be! 
 

 Kijelző = 

 Kijelző =  

 Kijelző = riasztási késleltetés percekben

A  vagy  gombbal válassza ki a kívánt beállítást. 

 Kijelző = 

 Nyomja meg 5 másodpercig.

Az elektronika visszavált normál üzemmódra.

Riasztási teszt
Ezzel a teszteléssel a belső és egy esetleges külső csatlakoztatott 
riasztóberendezés működőképessége ellenőrizhető. 

A készülék hűtése a tesztelés alatt nem szakad meg.

Tesztelés aktiválása

 +  Nyomja meg 5 másodpercig. 

• A kijelzés a beállított felső riasztási határnál 0,2 °C-kal alacso-
nyabb hőmérsékletértékre vált.

• A hőmérsékletérték ekkor 2 másodpercenként 0,1 °C-kal emel-
kedik.

• A felső riasztási határ elérésekor a kijelzőn . jelenik meg. 
Egy a potenciálmentes riasztási kimenetre csatlakoztatott külső 
riasztóegység ekkor aktiválódik.

• A hőmérsékletérték tovább emelkedik, a felső riasztási határ fölé 
0,2 °C-kal.

• Ez a folyamat automatikusan lefut az alsó riasztási határhoz. A 
kijelzőn .jelenik meg. 

A tesztelés alatt világít a  LED.

Az elektronika automatikusan visszavált normál üzemmódra.

A tesztelés idő előtti leállítása
Nyomja meg a  gombot 5 másodpercig. 

Útmutatás
Ha a felső és az alsó riasztási határ (AL és AH az "A riasztási 
paraméterek beállítása"c. fejezetben) értékei 0-ra vannak 
állítva, akkor ennél a tesztelésnél a kijelzőn  és  jelenik 
meg.

Riasztási jelzések
1. A  LED villog a kijelzőn
Ha a kijelzőn jelenik meg, akkor a készülék meghibásodott. 

Kérjük, forduljon a legközelebbi ügyfélszolgálati ponthoz.

2. A  LED villog a kijelzőn -  HI vagy LO kijelzés
Túl meleg (HI) vagy túl hideg (LO) van a készülék belsejében. 

Felhangzik a figyelmeztető hang (ha a figyelmeztető hang funkció 
nincs kikapcsolva).
 

Útmutatás
A riasztási paraméterek beállíthatók. Lásd az A riasztási para-
méterek beállítása c. részt.  

3. HA / HF / HACCP villog a kijelzőn
Hosszabb hálózatkimaradás volt (HF), vagy a készülék belsejében 
bizonyos ideig túl meleg vagy túl hideg volt (HA). 
Legfeljebb három riasztási állapot tárolódik el és kérdezhető le.
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A hőmérséklet alakulása rögzített  értéké-
nek törlése
Ha a  pont alatt az előző fejezetben eltárolt értéket újból 0-ra 
kell állítani, akkor a következő lépéseket kell elvégezni.

 Kijelző = 

Nyomja le a  vagy  gombot addig, amíg a kijelzőn  im 
nem jelenik meg.
 

 Kijelző =  - 

 Nyomja meg 5 másodpercig. Kijelző = 

Az  és  értékek (a legmagasabb, ill. legalacsonyabb mért 
belső hőmérséklet) ekkor a készülék belsejében pillanatnyilag 
uralkodó hőmérsékletre állítódnak vissza.

 Nyomja meg 5 másodpercig.

Az elektronika visszavált normál üzemmódra.

Az eltárolt riasztási állapotok lekérdezése és 
a hőmérséklet alakulásának kiolvasása

 Kijelző = 

A  vagy  gombbal lapozzon a listákban. 

 a bekövetkezett hőmérséklet-riasztások száma

 az utolsó hőmérséklet-riasztás

 az utolsó előtti hőmérséklet-riasztás

 hőmérséklet-riasztás  előtt

 hálózatkimaradások száma

 az utolsó hálózatkimaradás

 az utolsó előtti hálózatkimaradás

 hálózatkimaradás  előtt

 az az időtartam órában, mely alatt az előforduló maximális 
és minimális belső hőmérsékletek mérése történt

 legmagasabb (legmelegebb) mért hőmérséklet

 legalacsonyabb mért hőmérséklet

A  gombbal válassza ki a kívánt pontot. A gomb újbóli lenyo-

másával vissza lehet váltani a listára.

A menüből idő előtt ki lehet lépni a  gomb 5 mp-ig tartó le-
nyomásával. 
Ha 60 másodpercen belül nem történik gombnyomás, akkor az 
elektronika automatikusan visszavált.  

Példa riasztás lekérdezésére

Szituáció: HA / HF / HACCP villog a kijelzőn. 

 Kijelző =   

 Kijelző =   Nem alakult ki túl magas vagy túl alacsony 
hőmérséklettel járó riasztási állapot. A 

 kijelzésre kell váltani.

 Kijelző = 

 Nyomja ezt a gombot addig, amíg a kijelzőn  
nem jelenik meg.

 Kijelző =  1 hálózatkimaradás történ.

 Kijelző = 

 Kijelző =  a z  u t o l s ó  b e k ö v e t k e z e t t 
hálózatkimaradás.

 Kijelző =   év 2018

 Kijelző =   hónap 05 (május)

 Kijelző =   nap 30

 Kijelző =   óra 23

 Kijelző =   perc 14

 Kijelző =   A hálózatkimaradás 3 órát tartott.

 +  Nyomja meg 5 másodpercig. Kijelző =  .

A HACCP LED ekkor újból folyamatosan világít. 
A HA / HF kijelzés törlődik.

Ezzel az elektronika kész a következő riasztási esetre.

 Nyomja meg 5 másodpercig.

Az elektronika visszavált normál üzemmódra.
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A hőmérsékletkijelzés átkapcsolása a sza-
bályozó érzékelő és a termékérzékelő között

 Nyomja meg 5 másodpercig. Kijelző = 

 Kijelző = (szabályozó érzékelő)

 Kijelző =  (Termékérzékelő)

Ha a termékérzékelő aktív, akkor a kijelzőn AUX jelenik 
meg.

 Kijelző = 

 Nyomja meg 5 másodpercig.

Az elektronika visszavált normál üzemmódra.

A szabályozó érintkező kalibrálása 
(széria érzékelő a hőmérséklet szabályozására)
Ezzel a funkcióval kompenzálhatók a szabályozó érzékelő 
esetleges tűrései (a kijelzett hőmérséklet a tényleges belső 
hőmérséklethez képest).

 Nyomja meg 5 másodpercig. Kijelző = 

 Kijelző = 

 Kijelző = 

 Kijelző = gyárilag beállított korrekciós érték

A  vagy  gombbal 0,1 °C-os lépésekben növelje vagy 
csökkentse a korrekciós értéket.

 Kijelző = aktuális (korrigált) belső hőmérséklet

 Kijelző = 

 Nyomja meg 5 másodpercig.

Az elektronika visszavált normál üzemmódra.

Termékérzékelő (szállítható tartozék) 
A termékérzékelővel a hőmérséklet tetszőleges ponton mérhető, 
ill. rögzíthető a készülék belsejében.  
• Csatlakoztassa az érzékelőt (lásd a Külső riasztás).

Az érzékelő aktiválása

 Nyomja meg 5 másodpercig. Kijelző = 

 Kijelző = 

 Kijelző = 

 Kijelző = 

 Kijelző = 

 Nyomja meg 5 másodpercig.

Az elektronika visszavált normál üzemmódra.

Ha a kijelzőn  jelenik meg, akkor a termékérzékelő nem 
lett aktiválva.

Ha a kijelzőn  jelenik meg, akkor a termékérzékelő nincs 
csatlakoztatva vagy hibás.

A termékérzékelő kalibrálása 
Ezzel a funkcióval kompenzálhatók a termékérzékelő esetleges 
tűrései (a kijelzett hőmérséklet a tényleges belső hőmérséklethez 
képest).

 Nyomja meg 5 másodpercig. Kijelző = 

 Kijelző = 

 Kijelző = 

 Kijelző = 

 Kijelző = .

A  vagy  gombbal 0,1 °C-os lépésekben növelje vagy 
csökkentse a korrekciós értéket.

 Kijelző = aktuális (korrigált) termékérzékelő-hőmér-
séklet

 Nyomja meg 5 másodpercig.

Az elektronika visszavált normál üzemmódra.
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A hálózati cím módosítása 
Ha több készüléket hálózatba kötnek az RS485-ös interfészen 
keresztül, akkor minden egyes készüléknek saját hálózati címet 
kell kapnia.

 Nyomja meg 5 másodpercig. Kijelző = 

 Kijelző = 

 Kijelző = 

 Kijelző =  

 Kijelző = 

A  vagy  gombbal módosítsa a hálózati címet (  - ).

 Kijelző = 

 Nyomja meg 5 másodpercig.

Az elektronika visszavált normál üzemmódra.

A valós idejű óra beállítása
A valós idejű óra előre be van állítva (CET). Másik időzónához 
az időt manuálisan kell beállítani.

 Nyomja meg 5 másodpercig. Kijelző = 

 Kijelző =  

 Kijelző =   év 2018

 Kijelző =  A   gombokkal állítsa be az 
évet.

 = új beállítás elmentése

 Kijelző =  hónap (1-12)

 Kijelző =  A   gombokkal állítsa be a 
hónapot.

 = új beállítás elmentése

 Kijelző =  nap (1-31)

 Kijelző =   A   gombokkal állítsa be a 
napot.

 = új beállítás elmentése

 Kijelző =   a hét napja (1 = hétfő, 7 = vasárnap)

 Kijelző =   A   gombokkal állítsa be a 
hét napját.

 = új beállítás elmentése

 Kijelző =   óra (0-23)

 Kijelző =   A   gombokkal állítsa be az 
órát.

 = új beállítás elmentése

 Kijelző =   perc (0-59)

 Kijelző =   A   gombokkal állítsa be a 
percet.

 = új beállítás elmentése

 Nyomja meg 5 másodpercig.

Az elektronika visszavált normál üzemmódra. 

Útmutatás
Ha a kijelzőn  jelenik meg, akkor a valós idejű órát be 
kell állítani.

A paraméterek visszaállítása gyári beállításra 
Ezzel a funkcióval a riasztási határok és az érzékelő-kalibrálás 
értékei visszaállíthatók a gyári beállításra.

Húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt.

Tartsa nyomva a  gombot és csatlakoztassa a hálózati 
csatlakozódugaszt.

Kijelző = 

 Kijelző = 

Az elektronika visszavált normál üzemmódra. 
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A lámpa cseréje
Ha a lámpa meghibásodott, akkor a 
következő pontok figyelembevételével ki 
kell cserélni.

1. Húzza ki a csatlakozódugaszt vagy 
kapcsolja le a biztosítékot!

2. Húzza le a borítólapot a nyíl irányá-
ba. 

Csak a gyártó eredeti LED lámpáját szabad használni. A lám-
pát az ügyfélszolgálaton vagy szakkereskedőn keresztül lehet 
beszerezni.

 FIGYELMEZTETÉS!
Más LED lámpák alkalmazásakor túlhevülés 
veszélye, ill. tűzveszély áll fenn.

Tisztítás
Tisztítás előtt a készüléket alapvetően üzemen kívül kell 
helyezni. Húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt vagy kap-
csolja le, ill. csavarja ki az elékapcsolt biztosítékot.

• A készülék belsejét, a felszereltség részeit és a külső falakat 
langyos vízzel és némi mosogatószerrel tisztítsa. Semmi esetre 
se használjon homok- vagy savtartalmú tisztító-, ill. vegyi oldó-
szereket. 

Ne használjon gőzzel tisztító készülékeket!
Károsodások és sérülések veszélye áll fenn. 

• Ügyeljen arra, hogy ne jusson tisztításhoz használt víz elektromos 
alkatrészekbe és a szellőzőrácsba.

• Mindent szárítson meg jól kendővel.

• A szellőzőrácsokat rendszeresen meg kell tisztítani. A porlera-
kódások növelik az energiafogyasztást. Ügyeljen arra, hogy ne 
szakadjanak le vagy sérüljenek meg kábelek és más alkatrészek. 

• Tisztításkor ne károsítsa a készülék külső burkolatán található 
típustáblát.

Leolvasztás
A fagyasztótér falain hosszabb üzemidő után dér-, ill. jégréteg 
képződik. Ez megnöveli az energiafogyasztást.

•  Húzza ki a csatlakozódugaszt vagy kapcsolja le a bizto-
sítékot!

•  A hűtött árut helyezze át 
másik készülékekbe.

•  Húzza ki a vízelvezető dugó-
ját a lefolyónyílásból.  

• A keletkező víz felfogásához 
helyezzen egy lapos edényt 
a készülék alá.

•  A fagyasztó tetejét leolvasz-
tás alatt hagyja nyitva. A ma-
radék vizet fogja fel kendővel 
és tisztítsa ki a készüléket. 

A leolvasztáshoz ne 
használjon mechani-
kus szerkezeteket vagy más mesterséges se-
gédeszközöket, kivéve a gyártó által ajánlottakat.

LED-es belső világítás
A készülékben alapfelszerelésként egy 
LED lámpa van felszerelve a belső tér 
megvilágítására.

A belső világítás a tető felnyitásakor 
automatikusan bekapcsol, lecsukáskor 
pedig kikapcsol.

A LED világítás fényintenzitása az 1/1M 
lézerosztálynak felel meg. 

 Figyelem
A lámpaborítást csak az ügyfélszolgálat távolíthatja el. 

Ha a borítást eltávolítják, közvetlen közelről ne nézzenek 
optikai lencsékkel közvetlenül a világításba. Ekkor a szemek 
károsodhatnak.

StopFrost rendszer
A berendezés segítségével 
csökkenthető a dér-, ill. a 
jégképződés, és ezzel rit-
kábban válik szükségessé 
a leolvasztás. 

A dér-, ill. jégképződés függ 
az üzemi és környezeti fel-
tételektől.

Fontos útmutatások
A működés biztosítására 
a StopFrost rendszer 
nyílását a tető hátoldalán 
nem szabad lezárni!
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Lezáró ellenállás 
Ha több készüléket hálózatba kötnek 
az RS485-ös interfészen keresztül, 
akkor a lezáró ellenállásnak az utol-
só készüléken kell maradnia. 
A közötte elhelyezkedő készülé-
kekről el kell távolítani a lezáró 
ellenállást!

Külső riasztás
Ajánlott a készüléket külső 
riasztóberendezésre csatla-
koztatni.
A készülék hátoldalán különbö-
ző csatlakoztatási lehetőségek 
találhatók. 

A készülék külső riasztóbe-
rendezésre csatlakoztatását 
csak szakképzett szakember 
végezheti!

Potenciálmen-
tes riasztási 
kimenet

Csatlakozás az 
RS485-ös inter-
fészre 

Útmutatás 
A csatlakozódugaszok csavarok-
kal vannak biztosítva. Ahhoz, hogy 
a csatlakozódugaszokat le lehes-
sen húzni, ki kell oldani a csavaro-
kat a bal és a jobb oldalon.

Opcionális hőmér-
séklet-érzékelő 
csatlakoztatása

Üzemen kívül helyezés
Ha a készüléket hosszabb időre üzemen kívül helyezik: Kapcsolja 
ki a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt vagy kap-
csolja le, ill. csavarja ki az elékapcsolt biztosítékokat. 

Tisztítsa ki a készüléket és a szagképződés elkerülésére hagyja 
nyitva a fagyasztóláda tetejét.

Zavarok
A következő zavarokat a lehetséges okok vizsgálatával Ön 
saját maga el tudja hárítani:
• A készülék nem üzemel. Ellenőrizze, hogy
– a készülék be van-e kapcsolva,
– a hálózati csatlakozódugasz helyesen van-e csatlakoztatva a 

dugaszolóaljzatba,
– a dugaszolóaljzat biztosítéka rendben van-e.

• Túl hangos zajok. Ellenőrizze, hogy
– a készülék szilárdan áll-e a padlón,
– a szomszédos bútorok vagy tárgyak rezonálódnak-e az üzemelő 

hűtőegységtől. Vegye figyelembe, hogy a hűtőkör áramlási zajai 
nem kerülhetők el.

• A hőmérséklet nem elég alacsony. Ellenőrizze
– az "A hőmérséklet beállítása" c. szakasz szerinti beállítást; a 

megfelelő értéket állították be?
– , hogy a külön behelyezett hőmérő a helyes értéket mutatja-e.
– A szellőzés rendben van?
– A felállítási hely túl közel van egy hőforráshoz?

• A kijelzőn  jelenik meg:
– Állítsa be újból a valós idejű órát (lásd az "A valós idejű óra 

beállítása"c. részt).

Ha a fentnevezett okok egyike sem áll fenn, és nem tudta önál-
lóan elhárítani a zavart, kér-
jük, forduljon a legközelebbi 
ügyfélszolgálati ponthoz. A 
típustábláról adja meg az 1 
típusjelölést, a 2 szerviz- és 
3 sorozatszámot.

A típustábla elhelyezése az A 
készülék leírása c. fejezetben 
található.
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Potenciálmentes riasztási kimenet
Ez három érintkező optikai vagy akusztikus riasztóberendezés 
csatlakoztatására használható. 

A csatlakozó egy SELV biztonsági törpefeszültség-forrásból 
(minimális áramerősség  150 mA) táplált, maximum 42 V / 8 A 
egyenáramra van méretezve.

FIGYELEM
Ha a potenciálmentes riasztási érintkezőn hálózati feszült-
séget alkalmaznak, akkor az EN 60335 szabvány biztonság-
technikai követelményei nem teljesülnek. 

N.O 
Riasztási kimenet
Riasztási ellenőrző lámpa vagy akuszti-
kus riasztásjeladó csatlakoztatása.

N.C
Üzemelés-ellenőrző lámpa
Egy a készülék normál üzemelését jelző 
ellenőrző lámpa csatlakoztatása.

COM
Külső feszültségforrás
Külső feszültségforrás, maximum 
42 V / 8 A egyenáram, minimális áram-
erősség 150 mA

RS485-ös interfész
Rx- / Tx- adatvezeték, küldés/
fogadás (negatív pólus)

Rx- / Tx- adatvezeték, küldés/
fogadás (pozitív pólus)

GND testvezeték

Átvezetés külső hőmérséklet-érzékelőhöz

•   Húzza rá a habanyag tömítést 
a kábelre, zárja le és illessze a 
nyílásba. 

•  A második habanyag tömítéssel 
végezze el ugyanezt a műveletet 
a készülék belsejében.

Fontos! 
Végül zárja le kívül az érzékelő 
átvezetőjét a mellékelt szürke 
tömítőmasszával, mivel különben 
ezen a területen jegesedés alakul ki.

Az érzékelő átvezetője a készülék 
hátoldalán található.

• Távolítsa el a habanyag tömítése-
ket az érzékelő átvezetőjéből.

•  Vezesse be a nyíláson keresztül az 
érzékelőkábelt.

•  Csatlakoztassa az érzékelőkábelt 
a megfelelő csatlakozóra.

 A csatlakozó pozíciója a Külső 
riasztás c. fejezet Opcionális 
hőmérséklet-érzékelő csatlakoz-
tatása részében található.
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