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Заводська табличка

Eлементи для 
обслуговування i контролю

Опис приладу

Отвір для зовнішнього 
температурного датчика

Додаткові характеристики обладнання
-  Звукова і візуальна температурна сигналізація (межі на-

лаштовуються).
-  Звукова і візуальна сигналізація у разі занадто довго від-

критої кришки.
-  Контакт з нульовим потенціалом для підключення до системи 

дистанційного контролю.
-  Послідовний інтерфейс (RS485) для зовнішнього докумен-

тування температури і сигналізації.
-  Збереження досягнутої мінімальної/максимальної темпе-

ратури всередині приладу.
-  Збереження останніх 3 спрацьовувань температурної сиг-

налізації зі вказуванням часу, дати і тривалості сигналізації.
-  Збереження останніх 3 випадків відключення електроенергії 

у мережі зі вказуванням часу, дати і тривалості відключення.
-  Отвір для монтажу еталонного датчика.

Для запобігання псуванню охолоджуваних продуктів, 
що зберігаються, обов’язково потрібно використову-
вати ці пристрої безпеки. Ці пристрої не дозволяється 
вимикати або відключати!

Стік талої води

Вентиляційні ґрати мото-
рного відділення

Прилад відповідає нормам техніки безпеки та директивам 
ЄС 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EG і 2011/65/EU.

Внутрішнє освітлення (світлодіодна рейка)

Замок
Замок обладнаний секре-
том.

Замикання приладу
1 Натисніть та потримайте 

клавішу.
2 Поверніть ключ на 90°.

Вказівки з утилізації
Прилад містить цінні матеріали і повинен здава-
тися у вторсировину. Утилізація відпрацьованих 
приладів повинна здійснюватися відповідно до 
чинних в конкретній місцевості приписів і законів.
Стежте за тим, щоб при вивезенні відприцьованого 
приладу не був пошкоджений контур охолодження, 
інакше можливий неконтрольований витік холодоагенту (див. 
дані на заводській табличці) та мастила.
• Приведіть прилад у не придатний для використання стан.
• Витягніть штепсель.
• Переріжте кабель підключення до електромережі.

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека задушення пакувальними матері-
алами та плівкою!
Не дозволяйте дітям гратися з пакувальними 
матеріалами. 
Пакувальні матеріали слід здавати до офіційно 
визначеного приймального пункту.
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Вказівки з техніки безпеки та попередження
• Щоб запобігти небезпеці травмування і по-

шкодження матеріальних цінностей, прилад 
повинні розпаковувати дві людини.

• За наявністю пошкоджень на приладі треба 
ще до його підключення звернутися до по-
стачальника.

• Для забезпечення надійної роботи приладу 
треба монтувати і підключати його відповідно 
до рекомендацій, що містяться в інструкції з 
експлуатації.

• У випадку несправності вимкніть прилад з 
мережі. Витягніть штепсель з розетки або 
розчепіть або викрутіть запобіжник.

• Щоб вимкнути прилад з мережі, ні в якому 
разі не можна тягнути за шнур живлення, 
тримайтеся виключно за штепсель.

• Ремонт і зміни в приладі дозволяється здійсню-
вати лише силами служби сервісу, в противно-
му випадку може виникати значна небезпека 
для користувача. Те саме стосується і заміни 
шнура живлення. 

• Усередині приладу не можна користуватися 
відкритим вогнем або джерелом запалення. 
Під час транспортування і очищення приладу 
слідкуйте за тим, щоб не пошкодити контур 
охолодження. У разі пошкодження не можна 
користуватися поблизу відкритим вогнем і 
треба добре провітрити в приміщенні.

• Діти від 8 років і більше, а також особи з 
обмеженими фізичними, сенсорними або 
розумовими спроможностями або, що не 
мають достатнього досвіду й знань можуть 
користуватися пристроєм, тільки в тому ви-
падку, якщо вони перебувають під доглядом 
або пройшли інструктаж з безпечного ви-
користання пристрою й розуміють можливі 
небезпеки. Дітям забороняється грати з 
пристроєм. Дітям забороняється виконувати 
очистку й технічне обслуговування, якщо вони 
перебувають без догляду.

• Уникайте тривалого контакту холодних по-
верхонь або охолоджених/заморожених 
продуктів зі шкірою. Це може призвести до 
болів, почуття оніміння й обморожень. При 
тривалому контакті зі шкірою передбачте за-
хисні заходи, наприклад, використовуйте ру-
кавички.

• Не вживайте харчові продукти, що надто довго 
зберігалися, це може призвести до харчових 
отруєнь.

• Не зберігайте в приладі вибухонебезпечні 
матеріали або аерозольні упаковки з горючи-
ми пропелентами, такими як, напр., пропан, 
бутан, пентан тощо. Гази, що виходять, можуть 
запалитися від електричних деталей. Такі ае-
розольні упаковки можна легко впізнати по 
надрукованому на них змісту або по символу 
полум'я. 

• Не користуйтеся ніякими електричними при-
ладами усередині приладу.

• Якщо прилад закривається на замок, не 
зберігайте ключі поблизу від приладу і в до-
сяжному для дітей місці.

• Прилад розроблений для використання в 
закритих приміщеннях. Не використовувати 
прилад на свіжому повітрі, а також у вологих 
місцях та в зоні досяжності бризок води.

• Світлодіодна лампа в приладі призначена для 
освітлення внутрішнього простору приладу. 
Вона непридатна для освітлення приміщень.

• Не встановлюйте прилад безпосередньо 
поруч із кондиціонером повітря. Прилад також 
не можна експлуатувати під монтованим на 
стіні кондиціонером.

• У разі особливих областей застосування, 
які регулюються власними стандартами або 
місцевими приписами, користувач повинен 
сам забезпечувати дотримання цих вимог.

 Серед таких вимог можливі наступні:
- стандарти зберігання лікарських засобів або 

крові/плазми крові,
- місцеві закони про лікарські засоби тощо.
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Електричне під'єднання
Підключайте прилад лише до мережі перемінного струму.

Допустимі значення напруги та частоти зазначені на завод-
ській табличці. Розташування заводської таблички зазначене 
в розділі Опис приладу.

Розетка повинна бути заземлена належним чином та осна-
щена електричним запобіжником.

Значення струму спрацювання запобіжника повинно зна-
ходитися в діапазоні від 10 А до 16 А.

Розетка не повинна знаходитися за приладом, 
вона повинна бути легкодоступною.

Не підключайте прилад через подовжувач 
або трійник.

Не застосовувати трансформатор пере-
ходу постійного струму у змінний або 
енергозберігаючий штекер. Можливе 
пошкодження електричних компонентів!

Установка
• Не встановлюйте прилад в зонах прямого сонячного про-

міння, біля печі, елементів опалювання і т.п.
• Підлога на місці установки має бути рівною і плоскою. Вста-

новіть прилад на такій відстані від стіни, щоб кришка вільно 
відкривалася і закривалася.

1  Не закривайте щілину 
між краєм скрині і під-
логою, оскільки в холо-
дильний агрегат пови-
нен бути забезпечений 
доступ охолоджуючого 
повітря.

2  Проміжок між вен-
тиляційними ґрата-
ми і стіною повинен 
складати щонайменше 
20 см. Цей проміжок у 
жодному випадку не можна заставляти, а 
вентиляційні отвори не можна закривати.

3  Не можна заставляти зовнішню поверхню 
приладу. Мінімальна відстань навколо при-
ладу повинна складати 20 мм для забезпе-
чення достатньої тепловіддачі. 

• Приміщення для установки приладу повинне відповідно 
до норми EN 378 мати об'єм 1 м3 на кожні 8 г холодоагенту 
типу R 600a, щоб у випадку витоку холодоагенту з контуру 
в цьому приміщенні не могла утворитися легкозаймиста 
газоповітряна суміш. Дані про кількість холодоагенту можна 
знайти на заводській табличці.

Розміри приладу (мм)

Кліматичний клас
Кліматичний клас вказує, при якій 
кімнатній температурі дозволяється 
експлуатувати прилад для досягнення 
повної холодильної потужності.
Кліматичний клас зазначений на за-
водській табличці.
Розташування заводської таблички зазначене в розділі 
Опис приладу.

Кліматичний клас Кімнатна температура
SN від +10 °C до +32 °C
N від +16 °C до +32 °C
ST від +16 °C до +38 °C
T від +16 °C до +43 °C
SN-ST від +10 °C до +38 °C
SN-T від +10 °C до +43 °C

Не експлуатуйте прилад поза зазначеним 
діапазоном кімнатної температури!

Область застосування приладу
Прилад придатний для зберігання й охоло-
дження лабораторних препаратів за темпе-
ратури від-10 °C до -45 °C. 

Прилад непридатний для експлуатації у вибухонебезпеч-
них зонах.

У разі збереження цінних або чутливих до температури ма-
теріалів або продуктів потрібно використовувати незалежну, 
постійно контрольовану систему сигналізації. 

Ця система сигналізації повинна бути організована так, щоб 
кожний аварійний стан негайно реєструвався відповідаль-
ною особою, яка може при цьому вжити відповідних заходів.

Температурний датчик для цієї системи повинен бути роз-
ташований у верхній частині холодильної камери (див. розділ 
Отвір для зовнішнього температурного датчика). 

 A B
LGT 2325 1138 740
LGT 3725 1378 789
LGT 4725 1653 789
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Регулювання температури

•  Утримуйте кнопку  натиснутою протягом 1 сек. Блимає 

індикатор температури.

•  Підвищення температури (тепліше) - натисніть кнопку .

•  Пониження температури (холодніше) - натисніть кнопку 
.

•  Знову натисніть кнопку . 

Відбувається збереження потрібного налаштування 
температури. 

Eлементи для обслуговування i контролю

1 Індикатор температури
2 Кнопка опитування збережених аварійних станів
3 Кнопка ON/OFF (увімкнення і вимкнення приладу)
4 Кнопка вимкнення аварійної сигналізації
5 Кнопки вибору
6 Кнопка Set (налаштування) (Enter)

Елементи для контролю
 Компресор працює

 Світлодіод блимає – витримка часу при увімкненні холо-
дильного агрегату. Після вирівнювання друку у контурі 
охолодження компресор вмикається автоматично. 

AUX Індикація температури від датчика температури продуктів 
активна

 Функція аварійної сигналізації

 Поява на дисплеї свідчить про несправність приладу. 
Зверніться, будь ласка, до найближчої служби сервісу.

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)
 Індикація HACCP означає реєстрацію параметрів 

електроживлення і температури всередині приладу.
 Блимання HACCP на дисплеї означає, що або мало 

місце відключення електроживлення або температура 
всередині приладу знаходилася у неприпустимому 
діапазоні.

Сигналізація у разі відкритої кришки
Коли відкривається кришка, світиться світлодіод  і інди-
катор температури починає блимати.

Якщо кришка відкрита довше ніж 60 секунд, починає бли-
мати світлодіод  і на дисплеї поперемінно блимають  
і індикатор температури.

Лунає звуковий попереджувальний сигнал (якщо функція 
звукового сигналу не відключена).

Якщо кришку для завантаження охолоджуваних продуктів 
необхідно тримати відкритою довше, вимкніть звуковий по-
переджувальний сигнал натисканням кнопки . 

У разі відкритої кришки звуковий 
попереджувальний сигнал можна 
також вимкнути натисканням кон-
тактного перемикача на корпусі 
електроніки. У цьому випадку зву-
ковий попереджувальний сигнал 
вимикається на 60 секунд.

Увімкнення і вимкнення приладу
Устроміть штепсель у розетку -на дисплеї відображається 
OFF.

Увімкнення приладу: тримайте кнопку ON/OFF  на-
тиснутою прибл. 5 секунд - на дисплеї відображається ON. 
Під час першого введення в експлуатацію аварійного по-
відомлення немає.
Якщо після першого введення в експлуатацію прилад був 
на тривалий час відключений від мережі живлення і темпе-
ратура всередині приладу підніметься вище верхньої межі 
сигналізації, електроніка вважає це за несправність (на 
дисплеї блимає HACCP).
У разі повторного введення в експлуатацію індикацію по-
трібно скинути, як вказано нижче.

Натисніть кнопку .

Утримуйте кнопки  +  натиснутими протягом прибл. 5 

сек. На дисплеї відображається .

Світолодіод HACCP знову світиться безперервно.  

Натискуйте  протягом 5 с.

Електроніка знову перемикається у нормальний режим 
роботи.

Вимкнення приладу:  тримайте кнопку ON/OFF  на-
тиснутою прибл. 5 секунд - на дисплеї відображається OFF. 

Звуковий попереджувальний сигнал
У разі певних аварійних станів лунає звуковий попереджу-
вальний сигнал. 

Звуковий попереджувальний сигнал можна вимкнути на-
тисканням кнопки . 
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Налаштування часу затримки для сигна-
лізації у разі відкритої кришки
Час до подачі звукового попереджувального сигналу після 
відкриття кришки може бути змінений.

Натискуйте  протягом 5 с. Індикатор = 

 Індикатор = 

 Індикатор = 

 Індикатор = 

 Індикатор = 

 Індикатор =  (хвилини)

Діапазон налаштування = 1 - 5 хвилин

Виберіть потрібне налаштування кнопками  чи .

 Індикатор = 
 

Натискуйте  протягом 5 с.

Електроніка знову перемикається у нормальний режим 
роботи.

Налаштування звукового 
попереджувального сигналу
Після натискання кнопки  для поточного аварійного ви-
падку звуковий попереджувальний сигнал залишається 
вимкненим. Якщо звуковий попереджувальний сигнал пови-
нен самостійно активуватися знову, виконайте наступні дії.

Натискуйте  протягом 5 с. Індикатор = 

 Індикатор = 

 Індикатор = 

 Індикатор = 

 Індикатор = 

 Індикатор = 

 Індикатор =  

 Індикатор = 

 Індикатор =  

Автоматична повторна активація звукового попереджуваль-
ного сигналу наразі активна. 

Час до повторної подачі звукового попереджувального сиг-
налу потрібно налаштувати.

 Індикатор = 

 Індикатор =   Час у хвилинах, коли звуковий 
попереджувальний сигнал знову 
лунатиме після натискання кнопки 

. Діапазон налаштування = 1 – 120 
хвилин.

Виберіть потрібне налаштування кнопками  чи .

 Індикатор = 

Натискуйте  протягом 5 с.

Електроніка знову перемикається у нормальний режим 
роботи.

Деактивація функції звукового по-
переджувального сигналу
Функцію звукового попереджувального сигналу за потреби 
можна деактивувати повністю.
Вказівка
Наведене у цій інструкції з експлуатації речення "Лунає зву-
ковий попереджувальний сигнал" у такому разі під час 
читання відповідного розділу потрібно пропустити.читання 
відповідного розділу потрібно пропустити.

Натискуйте  протягом 5 с. Індикатор = 

 Індикатор = 

 Індикатор = 

 Індикатор =  

Виберіть потрібне налаштування кнопками  чи .

 = функція звукового попереджувального сигналу активна

  = функція звукового попереджувального сигналу неактивна 

 Індикатор = 

Натискуйте  протягом 5 с.

Електроніка знову перемикається у нормальний режим 
роботи.
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Налаштування параметрів сигналізації
Межі сигналізації (різниці зі встановленою температурою) 
і затримки сигналізації (час затримки до спрацьовування 
сигналізації) можна налаштувати.

Натискуйте  протягом 5 с. Індикатор = 

 Індикатор = 

 Індикатор = 

 Індикатор = 

 Індикатор = 

 Індикатор =  нижня межа сигналізації

 Індикатор = різниця температур у °C

Виберіть потрібне налаштування кнопками  чи .

Важлива вказівка
Встановлюйте лише додатні числові значення. 

 Індикатор = 

 Індикатор =  верхня межа сигналізації

 Індикатор = різниця температур у °C

Виберіть потрібне налаштування кнопками  чи .

Важлива вказівка
Встановлюйте лише додатні числові значення. 
 

 Індикатор = 

 Індикатор = 

 Індикатор = затримка сигналізації у хвилинах

Виберіть потрібне налаштування кнопками  чи .

 Індикатор = 

Натискуйте  протягом 5 с.

Електроніка знову перемикається у нормальний режим 
роботи.

Перевірка сигналізації
За допомогою цього тестового прогону можна перевірити 
функціональну здатність внутрішнього пристрою сигналізації 
і, якщо є, підключеного зовнішнього пристрою сигналізації.

Охолодження приладу під час цього тестового прогону не 
переривається.

Активація тестового прогону

Натискуйте  +   протягом 5 сек. 

• Температура на дисплеї змінюється на значення, що є на 
0,2 °C меншим за налаштовану верхню межу сигналізації.

• Значення температури потім збільшується кожні 2 секунди 
на 0,1 °C.

• Після досягнення верхньої межі сигналізації на дисплеї 
відображається . Пристрій сигналізації, підключений 
до виходу сигналізації з нульовим потенціалом, у цьому разі 
активується.

• Значення температури продовжує зростати до значення, 
що на 0,2 °C перевищує верхню межу сигналізації.

• Та сама процедура автоматично здійснюється для нижньої 
межі сигналізації. На дисплеї відображається . 

Під час тестового прогону світиться світлодіод .

Електроніка автоматично перемикається назад на нормаль-
не регулювання.

Дострокове переривання тестового прогону

Утримуйте кнопку  натиснутою протягом 5 сек. 

Вказівка
Якщо значення верхньої і нижньої меж сигналізації (AL і 
AH у розділі "Налаштування параметрів сигналізації") 
встановлені на 0, під час тестового прогону на дисплеї 
відображається  і  .

Аварійні повідомлення

1. Світлодіод  блимає на дисплеї
Поява  на дисплеї свідчить про несправність приладу. 
Зверніться, будь ласка, до найближчої служби сервісу.

2. Світлодіод  блимає на дисплеї - індикатор HI  або 
LO

Всередині приладу занадто тепло (HI) або занадто холодно 
(LO). 
Лунає звуковий попереджувальний сигнал (якщо функція 
звукового сигналу не відключена).
 
Вказівка
Параметри сигналізації можна налаштувати. Див. розділ 
Налаштування параметрів сигналізації. 

3. HA / HF / HACCP блимає на дисплеї
Сталося тривале вимкнення живлення в мережі (HF) або 
протягом певного відрізку часу всередині приладу було за-
надто тепло або занадто холодно (HA). 
У пам’яті зберігається до трьох аварійних станів, інформацію 
про які можна викликати.
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Скидання записаного температурного 
режиму 
Якщо збережене згідно з пунктом  у попередньому розділі 
значення потрібно скинути знову на 0, виконайте наступні дії.

 Індикатор = 

Натискайте кнопку  або , поки на дисплеї не відо-
бразиться .
 

 Індикатор =  - 

Натискуйте  протягом 5 с. Індикатор = 

Значення  і  (найвища або найнижча виміряна тем-
пература всередині приладу) скидаються при цьому до 
температури, наявної наразі всередині приладу.

Натискуйте  протягом 5 с.

Електроніка знову перемикається у нормальний режим 
роботи.

Опитування збережених аварійних станів 
і зчитування температурного режиму

 Індикатор = 

Використовуйте кнопки  або  для переміщення у списку. 

 кількість спрацьовувань температурної сигналізації

 найостання температурна сигналізація

 передостання температурна сигналізація

 температурна сигналізація до 

 кількість вимкнень живлення в мережі

 найостаннє вимкнення живлення в мережі

 передостаннє вимкнення живлення в мережі

 вимкнення живлення в мережі до 

 проміжок часу у годинах, протягом якого було виміря-
не максимальне і мінімальне значення температури 
всередині приладу

 найвища (найтепліша) виміряна температура

 найнижча виміряна температура

Кнопкою  виберіть потрібний пункт. Якщо натиснути цю 

кнопку ще раз, відбувається повернення до списку.

Вказівка: щоб вийти з цього меню достроково, тримайте 
кнопку  натисненою протягом 5 сек. 

Якщо протягом 60 секунд не натискається жодна з кнопок, 
електроніка автоматично перемикається у попередній 
режим. 

Приклад опитування сигналізації
Ситуація: HA / HF / HACCP блимає на дисплеї. 

 Індикатор =   

 Індикатор =   Аварійного стану із занадто ви-
сокою чи занадто низькою тем-
пературою не сталось. Потрібно 
перемкнутися на індикацію .

 Індикатор = 

 Натискайте цю кнопку , поки на дисплеї не з’явиться 

.

 Індикатор =  Кількість вимкнень живлення у 
мережі складає 1.

 Індикатор = 

 Індикатор =  Найостаннє вимкнення 
живлення у мережі.

 Індикатор =   рік 2018

 Індикатор =   місяць 05 (травень)

 Індикатор =   день 30

 Індикатор =   година 23

 Індикатор =   хвилина 14

 Індикатор =   Вимкнення живлення у 
мережі тривало протягом 
3 годин.

Утримуйте кнопки  +  натиснутими протягом прибл. 5 

сек. На дисплеї відображається .

Світолодіод HACCP знову світиться безперервно. 

Індикатор HA / HF зникає.

Електроніка готова до наступного аварійного випадку.

Натискуйте  протягом 5 с.

Електроніка знову перемикається у нормальний режим 
роботи.



105

UK

Перемикання індикації температури між 
датчиком управління і датчиком темпера-
тури продуктів

Натискуйте  протягом 5 с. Індикатор = 

 Індикатор =  (датчик управління)

 Індикатор =  (датчик температури продуктів)

Якщо датчик температури продуктів активний, на 
дисплеї відображається AUX.

 Індикатор = 

Натискуйте  протягом 5 с.

Електроніка знову перемикається у нормальний режим 
роботи.

Калібрування датчика управління (серійний 
датчик для управління температурою)
Можливі допуски датчика управління (відображена темпе-
ратура відносно фактичної температури всередині приладу) 
можна компенсувати за допомогою цієї функції.

Натискуйте  протягом 5 с. Індикатор = 

 Індикатор = 

 Індикатор = 

 Індикатор = заводське налаштування коефіцієнта 
коригування

Кнопками  або  збільшуйте або зменшуйте коефіцієнт 
коригування кроками по 0,1 °C.

 Індикатор = поточна (скоригована) температура 
всередині приладу

 Індикатор = 

Натискуйте  протягом 5 с.

Електроніка знову перемикається у нормальний режим 
роботи.

Датчик температури продуктів (приладдя, що 
постачається) 
За допомогою датчика температури продуктів у будь-якому 
місці всередині приладу можна вимірювати або реєструвати 
температуру. 
• Підключіть датчик (див. розділ Зовнішня сигналізація)

Увімкнення датчика

Натискуйте  протягом 5 с. Індикатор = 

 Індикатор = 

 Індикатор = 

 Індикатор = 

 Індикатор = 

Натискуйте  протягом 5 с.

Електроніка знову перемикається у нормальний режим 
роботи.

Якщо на індикаторі відображається , датчик темпе-
ратури продуктів не був увімкнений.

Якщо на індикаторі відображається , датчик темпера-
тури продуктів непідключений або дефектний.

Калібрування датчика температури про-
дуктів 
Можливі допуски датчика температури продуктів (відображе-
на температура відносно фактичної температури всередині 
приладу) можна компенсувати за допомогою цієї функції.

Натискуйте  протягом 5 с. Індикатор = 

 Індикатор = 

 Індикатор = 

 Індикатор = 

 Індикатор = .

Кнопками  або  збільшуйте або зменшуйте коефіцієнт 
коригування кроками по 0,1 °C.

 Індикатор = поточна (скоригована) температура 
датчика температури продуктів

Натискуйте  протягом 5 с.

Електроніка знову перемикається у нормальний режим 
роботи.
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Зміна мережевої адреси 
У разі об’єднання декількох приладів у мережу за допомогою 
інтерфейсу RS485 кожний прилад повинен отримати власну 
мережеву адресу. 

Натискуйте  протягом 5 с. Індикатор = 

 Індикатор = 

 Індикатор = 

 Індикатор =  

 Індикатор = 

За допомогою кнопок  або  змініть мережеву адресу 
(  – ).

 Індикатор = 

Натискуйте  протягом 5 с.

Електроніка знову перемикається у нормальний режим 
роботи.

Налаштування годинника реального часу
Годинник реального часу налаштований попередньо 
(центральноєвропейський час). На інші часові пояси або 
літній/зимовий час потрібно перемкнутися вручну:

Натискуйте  протягом 5 с. Індикатор = 

 Індикатор =  

 Індикатор =   рік 2018

 Індикатор =  За допомогою кнопок  
 налаштуйте рік.

 = збереження нового налаштування

 Індикатор =  місяць (1-12)

 Індикатор =  За допомогою кнопок  
 налаштуйте місяць.

 = збереження нового налаштування

 Індикатор =  день (1-31)

 Індикатор =   За допомогою кнопок  
 налаштуйте день.

 = збереження нового налаштування

 Індикатор =   День тижня (1 = понеділок, 
7 = неділя)

 Індикатор =   За допомогою кнопок 
  налаштуйте день 

тижня.

 = збереження нового налаштування

 Індикатор =   година (0-23)

 Індикатор =   За допомогою кнопок  
 налаштуйте годину.

 = збереження нового налаштування

 Індикатор =   хвилина (0-59)

 Індикатор =   За допомогою кнопок  
 налаштуйте хвилини.

 = збереження нового налаштування

Натискуйте  протягом 5 с.

Електроніка знову перемикається у нормальний режим 
роботи.
Вказівка
Якщо на дисплеї відображається , годинник реального 
часу потрібно налаштувати знову.

Скидання параметрів до заводських на-
лаштувань 
За допомогою цієї функції можна скинути межі сигналізації 
і значення калібрування датчиків на заводські налашту-
вання.

Витягніть штепсель з розетки.

 тримайте натиснутою і устроміть штепсель у роз-
етку.

Індикатор = 

 Індикатор = 

Електроніка знову перемикається у нормальний режим 
роботи.
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Заміна лампи
При пошкодженні лампи її необхідно 
замінити з дотриманням наступних 
пунктів.

1. Витягніть штепсель з розетки або 
вимкніть запобіжник!

2. Зніміть захисну бленду у напрямку 
стрілки. 

Дозволяється використовувати лише оригінальну світло-
діодну лампу виробника. Лампу можна придбати в службі 
сервісу або у дилера.

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
При використанні інших світлодіодних 
ламп виникає небезпека перегріву або 
пожежі.

Очищення
Перед очищенням прилад необхідно завжди вимикати. 
Витягніть штепсель з розетки або розчепіть або ви-
крутіть запобіжник.

• Внутрішні поверхні, деталі обладнання і зовнішні стінки 
слід мити теплою водою з додаванням невеликої кількості 
миючого засобу. У жодному випадку не можна застосову-
вати чистильні засоби, що містять пісок або кислоти, або 
хімічні розчинники.

Не застосовуйте парові очищувачі!
Небезпека пошкодження і травмування. 
• Стежте за тим, щоб вода для миття не потрапляла на елек-

тричні деталі і на вентиляційні ґрати.

• Миті поверхні треба добре просушити шматком сухої тканини.

• Регулярно прочищайте аераційні і вентиляційні ґрати. 
Скупчення пилу збільшує енергоспоживання. Слідкуйте 
за тим, щоб не відірвати і не пошкодити будь-які кабелі та 
інші деталі. 

• Не пошкодьте під час чищення заводську табличку приладу 
на зовнішньому корпусі. 

Розморожування
Після тривалого часу експлуатації на стінках морозильної 
камери утворюється шар інею або кірка льоду. Вони збіль-
шують енергоспоживання.

•  Витягніть штепсель з розетки або вимкніть запобіж-
ник!

•  Перемістіть охолоджувані 
продукти у інші прилади.

• Витягніть пробку з отвору 
стоку талої води. 

• Для збирання талої води 
встановіть під прилад 
пласку ємність.

• Під час процесу розморо-
жування залиште кришку 
скрині відкритої. Залишки 
талої води треба вимокати 
тканиною і витерти при-
лад зсередини.

Не використовуйте для розморожування будь-
які механічні пристосування або інші штучні 
допоміжні засоби, за винятком рекомендова-
них виробником.

Внутрішнє світлодіодне освітлення
Для освітлення внутрішнього простору 
в приладі серійно використовується 
світлодіодна лампа.

Внутрішнє освітлення автоматично 
вмикається, коли відкривається криш-
ка, і вимикається у разі її закриття.

Сила світла світлодіодів відповідає 
лазерному пристрою класу 1/1M. 

 Увага
Після знімання бленди забороняється дивитися без-
посередньо на джерело світа через оптичні лінзи. Ви 
можете зіпсувати зір.

Система StopFrost
Завдяки цьому налашту-
ванню утворюється мен-
ша кількість інію або льо-
ду, щоб розморожування 
було потрібне рідше. 

Утворювана кількість 
інію або льоду залежить 
від умов експлуатації та 
навколишнього серед-
овища.

Важлива вказівка
Д ля забезпечення 
функціонування за -
бороняється закри-
вати отвір системи 
StopFrost з тильного 
боку кришки!
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Прикінцевий резистор 

У разі об’єднання декількох при-
ладів у мережу за допомогою 
інтерфейсу RS485 на останньому 
приладі прикінцевий резистор по-
винен залишатися. 

З приладів посередині прикін-
цеві резистори повинні бути 
зняті!

Зовнішня сигналі-
зація
Рекомендується підключити 
прилад до зовнішнього при-
строю сигналізації.
На тильному боці приладу 
є різні можливості для під-
ключення. 
Підключення приладу до 
зовнішнього пристрою 
сигналізації повинно ви-
конуватися лише силами 
спеціально навчених фа-
хівців!

Вихід сигналізації з 
нульовим потенціалом

Підключення до 
інтерфейсу RS485 

Вказівка 
Роз’єми закріплені гвинтами. 
Щоб можна було зняти роз’єми, 
відпустіть гвинти праворуч і 
ліворуч.

Підключення опціо-
нального темпера-
турного датчика

Виведення приладу з експлуатації
Якщо прилад на тривалий час виводиться з експлуатації, слід 
вимкнути прилад, витягнути штепсель з розетки або розчепити 
або викрутити запобіжник. 

Потім треба очистити прилад і залишити кришку скрині від-
критої, щоб виключити можливість утворення неприємного 
запаху.

Несправності
Ви можете самі усунути наступні несправності, переві-
ривши їх можливі причини.
• Прилад не працює. Перевірте
– чи увімкнений прилад,
– чи правильно вставлен штепсель в розетку,

– чи в порядку запобіжник розетки.

• Дуже сильний звук. Перевірте
– чи міцно і чи добре прилад стоїть на підлозі,
– чи не вібрують предмети або меблі, що знаходяться поряд, 

під дією працюючого холодильного агрегату. Враховуйте 
при цьому, що звук рідини в контурі охолодження вимкнути 
неможливо.

• Температура недостатньо низька. Перевірте
– настройку відповідно до розділу "Регулювання темпера-

тури", чи правильно встановлена температура?
– Чи показує окремо поміщений в прилад термометр потрібну 

температуру.
– Чи в порядку витяжна вентиляція?
– Чи не знаходиться поблизу від місця установки приладу 

джерело тепла?

• На дисплеї відображається :
– знову налаштуйте годинник реального часу (див. розділ 

"Налаштування годинника реального часу").

Якщо жодна з перерахова-
них причин не має місця і 
Ви самі не в змозі усунути 
несправність, зверніться в 
найближчу службу сервісу. 
Повідомте тип 1, номер 
сервісу 2 і номер прила-
ду 3, вказані на заводській 
табличці.
Розташування заводської таблички зазначене в розділі 
Опис приладу.
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UK
Вихід сигналізації з нульовим потенціалом
Ці три контакти можна використовувати для підключення 
візуального або звукового пристрою сигналізації.

Роз'єм розрахований на максимум 42 В/8 А постійного 
струму, що надходить з джерела безпечного наднизького 
струму SELV (мінімальний струм 150 мА).

Увага
У разі подачі мережевого живлення на контакт сигна-
лізації з нульовим потенціалом не виконуються вимоги 
щодо техніки безпеки згідно зі стандартом EN 60335. 

N.O 
Вихід сигналізації
Підключення контрольної лампи 
сигналізації або звукового пристрою 
сигналізації.

N.C
Контрольна лампа робочого стану
Підключення контрольної лампи, яка 
відображає нормальний режим роботи 
приладу.

COM
Зовнішнє джерело живлення
Максимум 42 В/8 А постійного струму
Мінімальний струм 150 мА

Інтерфейс RS485
Rx- / Tx- 
Лінія передачі даних для відправ-
лення/отримання (негативний 
полюс)

Rx+ / Tx+ 
Лінія передачі даних для відправ-
лення/отримання (позитивний 
полюс)

GND
Провід заземлення

Отвір для зовнішнього температурного 
датчика

•  Надіньте пінопластову ізоляцію 
на кабель, застібніть її і встро-
міть у отвір. 

•  Виконайте ту саму процедуру із 
пінопластовою ізоляцією всере-
дині приладу.

Важливо! 
Закрийте доданим сірим герме-
тиком отвір датчика ззовні, щоб 
у цьому місці не утворювалися 
наморозки.

Отвір для датчика знаходиться 
на тильному боці приладу.

• Вийміть пінопластову ізоляцію з 
отвору для датчика.

•  Проведіть кабель датчика крізь 
отвір всередину.

•  Підключіть кабель датчика до 
відповідного роз'єму.

 Положення роз’єму показане у 
розділі Зовнішня сигналізація 
> Підключення опціонального 
температурного датчика.
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