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1. TURVALLI SUUS

1.1. Yleistä
Tutustu huolellisesti tämän ohjeen sisältöön, koska siinä on tärkeää tie-
toa laitteen oikeasta, tehokkaasta ja turvallisesta asentamisesta, käytös-
tä ja huoltamisesta.

Säilytä tämä ohje huolellisesti mahdollisia muitakin käyttäjiä varten.

Tämän laitteen asennus on suoritettava valmistajan antamien ohjeiden 
mukaan paikallisia ohjeita ja määräyksiä noudattaen. Laitteen saa liit-
tää sähköverkkoon ainoastaan tarvittavan ammattipätevyyden omaava 
henkilö.

Tämän laitteen käyttäjät tulee perehdyttää laitteen oikeaan ja turvalliseen 
käyttöön.

Kytke laite pois päältä, mikäli se vikaantuu tai toimii normaalista poiketen. 
Käytä laitteen huoltamiseen valmistajan valtuuttamaa huoltoliikettä sekä 
alkuperäisiä varaosia.

Mikäli yllä olevia ohjeita ei noudateta, saattaa laitteen turvallisuus vaa-
rantua.

1.2 Turvallinen käyttö
valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat ohjeiden vas-
taisesta käytöstä.

 varmista ennen sähköverkkoon kytkemistä, että asennus-
  paikan arvot vastaavat laitteen arvokilven arvoja.

 Kytke laite aina vikavirtasuojakytkimen (30 mA) kautta.

 Käännä aina laitteen pääkytkin Off-asentoon ja katkaise 
  sähkönsyöttö laitteeseen ennen huolto- tai puhdistus-
  toimenpiteitä.

 Käytä aina suojakäsineitä suorittaessasi lauhduttimen 
  ja/tai haihduttimen huolto- tai puhdistustöitä. Ne saattavat 
  olla KUUMIA.

 Älä koskaan työnnä ruuvimeisseliä tms. tuulettimen suoja-
  ritilän läpi.

 Älä koske laitteen sähköisiin osiin märillä käsillä tai 
  ollessasi paljain jaloin.

 Älä koskaan peitä laitteen ilmanottoaukkoja.

 Jos laite on lukittava, pidä avaimet lasten ulottumattomissa. 

  
  varmista että lattia on tasainen ja vaakasuorassa. 

  Asennus, määräaikaishuolto ja huolto (esim. jäähdytysjärjes-
  telmän huolto ja puhdistus) tulee jättää valtuutetun huoltoliik-
  keen tehtäväksi.
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1.3. Asiakkaan tulee huolehtia seuraavista asioista:
- Asennuspaikalla on vikavirtasuoja (30 mA).
-  Asennuspaikalla on maadoitettu “SCHUKO”-liitin.
- Asennusalusta on tasainen ja vaakasuora.
- Asennuspaikalla on vesi- ja viemäriliitännät, jos 
 kyseessä on laite vesijäähdytetyllä lauhduttimella.

1.4. ennenkuin otat yhteyttä huoltoon
vikatilanteet johtuvat usein yksinkertaisista ongelmista, jotka käyttäjä voi 
ratkaista itse. ennenkuin otat yhteyttä huoltoon, tarkista seuraavat asiat:

Jos laite lakkaa toimimasta:
- Tarkista, että sähköpistoke on kunnolla liitetty sähkörasiaan.

Jos lämpötila laitteen sisällä ei ole tarpeeksi alhainen:
- Tarkasta, ettei jokin lähellä oleva lämmönlähde vaikuta lämpötilaan.
- Tarkasta, että ovi sulkeutuu kunnolla.
- Tarkasta, ettei lauhduttimen suodatin ole tukossa.
- Tarkasta, ettei tuuletusaukkoja ole peitetty.
- Tarkasta, etteivät tuotteet laitteen sisällä estä ilmakiertoa.

Jos laite on liian äänekäs:
- Tarkista, ettei laite ota kiinni johonkin.
- Tarkista, että laite on suorassa.
- Tarkista, etteivät ruuvit ovat löystyneet.

Jos vika ei poistu, ota yhteys huoltoon. Mainitse tällöin:
- vian laatu
- laitteen sarjanumero joka löytyy laitteen arvokilvestä. 

2. TeKNISeT TIeDoT

Laitteen arvokilpi löytyy laitteen takapuolelta sekä moottoritilasta.

3. ToImINNALLINeN KUVAUS

3.1. Käyttötarkoitus
Nämä kylmäsäilytyslaitteet on suunniteltu elintarvikkeiden jäähdytyk-
seen, pakastukseen ja lyhytaikaiseen säilytykseen. Ne ovat varustettu 
kaikilla turvallisen käytön mahdollistavilla asianmukaisilla toiminnoilla.

ToImINTApeRIAATe
Pikajäähdyttimiä/-pakastimia käytetään alentamaan kypsennettyjen ja 
tuoreiden elintarvikkeiden lämpötilaa nopeasti, jotta elintarvikkeiden ke-
mialliset ja fysikaaliset ominaisuudet sekä ravintokoostumus säilyisivät 
muuttumattomina mahdollisimman pitkään.
Jäähdytys/pakastusaikaa on vaikea määritellä tarkasti, koska se riippuu 
mm. jäähdytettävästä tuotteesta, kerrosvahvuudesta ja täyttötavasta. Il-
moitetut arvot on mitattu perunamuusitäytöksellä GN1/1-astiassa H=40, 
kerrospaksuus 30 mm.

pIKAJäähDYTYSToImINTo: 
Pikajäähdytystoiminnolla alennetaan kypsennettyjen elintarvikkeiden 
lämpötilaa nopeasti (+70 -> +3ºC 90 minuutissa). Näin elintarvikkeiden 
pilaantumisen kannalta kriittinen lämpötila (+10°C...+65°C) ohitetaan 
mahdollisimman nopeasti. Jäähdytetty elintarvike voidaan säilyttää jää-
kaapissa jopa 5 päivän ajan (mukaanlukien valmistuspäivä ja tarjoilupäi-
vä).

pIKApAKASTUSToImINTo:
Pikapakastustoiminnolla (lämpötilan nopea alentaminen +70 -> -18ºC) 
em. kriittisen lämpötilan nopean ohittamisen lisäksi estetään liian suurien 
jääkiteiden muodostuminen. Näin vähennetään neste- ja vitamiinihukkaa 
elintarvikkeissa.

SäILYTYSToImINTo: 
Laite kytkeytyy aina pikajäähdytys-/pikapakastustoiminnon päättyessä 
säilytystoimintoon, jolloin se toimii tavallisena jääkaappina/pakastimena. 
Tämä toiminto jatkuu kunnes se pysäytetään

elintarvikkeiden säilyttäminen
Saadaksesi parhaimman hyödyn kylmäsäilytyslaitteestasi ota huomioon 
seuraavat ohjeet:

Säilytystoiminto
- Käytetään vain tilapäiseen jäähdytyksen jälkeiseen säilytykseen.

pikajäähdytys / pikapakastus
- Kun toiminto on käynnistynyt, älä avaa ovea ennen kuin toiminto on 
päättynyt.
- Älä peitä tuotteita kelmulla tai kannella.
- Käytä enintään 65 mm syviä astioita. Suositus 40 mm syvät astiat.
- Älä pinoa ruokatavaroita.
- Käytä  ruostumattomia teräs- tai alumiiniastioita.
- Jätä astioiden väliin riittävästi vapaata tilaa.

3.2. Vaaratilanteet
Nämä kylmäsäilytyslaitteet on suunniteltu käyttäjien turvallisuutta ja ter-
veyttä silmällä pitäen.
Laite on vakaa myös oven ollessa auki - ÄLÄ ROIKU OveSSA, TÄMÄ 
ON eHDOTTOMASTI KIeLLeTTY. Laitteeessa ei ole vaarallisia kulmia, 
teräviä reunoja tai ulokkeita.
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 LAITeTTA eI SAA ASeNTAA TILAAN JoSSA oN
   RäJähDYSVAARA.

  maksimikuorma (tasaisesti jaettuna) laatikkoa tai 
  johteikkoa kohti = 40 kg

pyörillä varustettu laite
Siirrettäessä laitetta varo työntämästä niin että laite kaatuu. Huomaa 
myös alustan kaltevuus. Pyörillä varustettua laitetta ei voi säätää, var-
mista siksi, että alusta on tasainen ja vaakasuora.

 LUKITSe AINA pYÖRIeN JARRUT KUN LAITeTTA eI SIIRReTä.

Liikkuvat osat
Ainoa liikuva osa on puhallin, joka on hyvin suojattu turvaritilällä (katkaise 
sähkönsyöttö laitteesta ennen turvaritilän poistamista).

 Korkeat ja matalat lämpötilat lämpötilat
 Tämä kuvio on kiinnitetty lähelle alueita, joissa saattaa esiintyä 
 korkeita ta matalia lämpötiloja. Käytä suojakäsineitä kun 
 poistat astioita tai vaunuja laitteesta pikapakastuksen jälkeen, 
 sillä ne ovat erittäin kylmiä.

 Sähköiskun vaara
 Tämä kuvio laitteen osassa kertoo, että osan takana on jännit-
 siä komponentteja. 
 Tällaisen osan saa irrottaa ainoastaan henkilö, jolla on sähkö-
 laitteiden asentamiseen ja huoltamiseen tarvittava ammattipätevyys.

äänitaso
 Leq    < 70 dB(A)
 Lpc    < 130 dB(C)

muuta
Jos laite on varustettu poistovesiaukolla kammion pohjassa, poista tulp-
pa ja sijoita astia (hmax=100mm) laitteen alle puhdistuksen ajaksi.
on erittäin tärkeää että tulppa asennetaan takaisin paikalleen puh-
distuksen jälkeen.
 
Jos laite ei ole varustettu viemäröinnillä, tulee sisäpinnat kuivata 
joka jäähdytys/pakastustoiminnon jälkeen.

 3.3. Turvalaitteet
 Laitteen turvalaitteiden poistaminen, ohittaminen tai 

 muuttaminen on ehdottomasti kielletty.

4. määRäAIKAINeN hUoLTo JA YLLäpITo

Tämän luvun ohjeet on tarkoitettu henkilöille, joilla ei ole erikoispätevyyt-
tä, mutta jotka kuitenkin ovat saaneet koulutuksen näiden toimenpiteiden 
suorittamiseksi.

4.1.Yleistä turvallisuudesta

 Katkaise laitteen sähkönsyöttö ennen puhdistus- tai muita 
 toimenpiteitä.

 Turvalaitteet
 Turvalaitteita (ritilät, tarrat ym) ei saa poistaa ylläpidon 
  tai puhdistuksen yhteydessä.

  
4.2. Tulipalon sattuessa

 hUom: äLä KäYTä VeTTä
 Käytä tulipalon sattuessa CO2 (hiilidoksiidi) -sammutinta
  ja jäähdytä laitteen koneisto mahdollisimman nopeasti.

4.3. puhdistus
 Katkaise laitteen sähkönsyöttö ennen puhdistus- tai muita 

 toimenpiteitä.

ennen käyttöönottoa:
Pese laitteen sisäpinnat ja osat neutraalilla pesuaineella ja pienellä ve-
simäärällä poistaaksesi tyypillisen “uuden laitteen hajun”. Laita irtonaiset 
osat paikoilleen laitteen sisälle käyttötarpeen mukaan.

päivittäinen puhdistus:
Puhdista laitteen kuori huolellisesti kostealla liinalla. Pyyhi pinnan kuvion 
myötäisesti. Käytä mietoa pesuainetta, eI klooripohjaisia tai syövyttäviä 
aineita.
Älä käytä teräviä esineitä, jotka voivat aiheuttaa naarmuja ja johtaa ruos-
tumiseen. Huuhtele vedellä ja kuivaa huolellisesti.
Laitteen sisäpuoli tulee joka jäähdytys- ja erityisesti pakastusohjelman 
jälkeen puhdistaa nesteiden kerääntymisen estämiseksi. Älä käytä kloo-
ripitoisia aineita. 
Käytä tarvittaessa apuna muovista tai puista kaavinta.
Huuhtele puhdistuksen jälkeen pienellä vesimäärällä ja kuivaa huolelli-
sesti.
Älä koskaan pese laitetta suihkuttamalla sitä vedellä, koska vesi saattaa 
tunkeutua laitteen sähköisiin komponentteihin vioittaen niitä ja aiheuttaen 
vaaratilanteita.
Alueet laitteen ympärillä ja alla tulee myös pestä päivittäin pesuaineella 
ja vedellä. ÄLÄ KÄYTÄ klooripohjaisia tai myrkyllisiä aineita.

4.4. Säännölliset tarkistukset
- Tarkasta, että sähköpistoke on kunnolla liitetty sähkörasiaan.
- Tarkasta, ettei jokin lähellä oleva lämmönlähde vaikuta laitteen 
   lämpötilaan.
- Tarkasta, että laite seisoo suorassa.
- Tarkasta, että ovi sulkeutuu kunnolla.
- Tarkasta, ettei poistoreikä ole tukossa.
- Tarkista, ettei lauhduttimen suodatin ole tukossa, jos on, kutsu huolto.

4.5. Jos laitetta ei käytetä vähään aikaan  
Noudata alla olevia ohjeita, jos laitetta ei käytetä vähään aikaan:
- Sammuta laite painamalla ohjauspaneelin OFF-painiketta.
- Irrota pistotulppa pistokkeesta.
- Tyhjennä kaappi ja puhdista huolellisesti (kts. “Puhdistus”).
- Jätä laitteen ovi raolleen, jotta ilma pääsee kiertämään kaapissa ja näin 
ehkäisee ummehtuneen hajun syntymistä.

4.6. huolto
Tämän laitteen saa huoltaa ainoastaan tarvittavan ammattipätevyy-
den omaava henkilö
- Puhdista lauhdutin tasaisin välein.
- Tarkasta oven tiiviste.
- Tarkasta, että sähköjärjestelmä toimii määräysten mukaisesti.
- Tarkasta oven lämpölanka (käytä ampeerimittaria).

ottaessasi yhteyttä huoltoon mainitse laitteen tyyppi ja sarjanume-
ro, jotka ilmenevät laitteen arvokilvestä.
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5. LAITTeeN poISTAmINeN KäYTÖSTä  

Laitteen sisältämä kylmäaine on asetuksen (eC) No. 2037/2000 mukaan 
mainittu arvokilvessä. Laite on lisäksi valmistettu kierrätettävistä osista 
ja materiaalista. Laitteen palveltua taloudellisen elinikänsä loppuun on 
sen hävittämisessä noudettava voimassa olevia paikallisia määräyksiä 
ja ohjeita.

Mahdollisesti huolimattomasti käsiteltyinä ympäristölle haitallisten ainei-
den hävittäminen ja kierrätettävien materiaalien hyödyntäminen tapahtuu 
käyttämällä alan ammattityövoimaa apuna.

6. ASeNNUS

6.1. Kuljetus ja käsittely
Laite tulee nostaa haarukkatrukilla varmistaen että laite on tasapainossa. 
Laite on normaalisti pakattu puualustan päälle pahviin. Puualusta on tur-
vallisuussyistä kiinnitetty laitteen pohjaan.

 Pakkausmateriaali (nuovipussit, polystyreenivaahto, naulat 
  ym.) voivat aiheuttaa vaaratilanteita ja tulee pitää lasten 
  ulottumattomissa sekä kierrättää paikallisten säädösten
   mukaisesti. 

 varastoinnin ja kuljetuksen aikana on sallittu enintään kahden
   laitteen pinoaminen päällekkäin.

 Laitteen paino ei ole laitteen keskiviivalla, joten varo ettei 
  se kaadu tai putoa asennuksen aikana.

6.2. Asennus
Pura pakkaus heti toimituksen jälkeen ja varmista, että kaikki osat ovat 
mukana ja ehjät. Ilmoita mahdolliset puutteet ja vahingot heti laitteen toi-
mittajalle.

 Älä vedä tai työnnä laitetta, se saattaa kaatua tai sen jalat 
  saattavat vahingoittua. 

 Älä koskaan kallista laitetta ovipuolelta poispäin.

 
6.3. Laitteen sijoitus

Asenna laite mahdollisimman kauas lämmönlähteistä mukaanlukien suo-
ra auringonvalo. Laite tarvitsee myös hyvän ilmanvaihdon, joten älä peitä 
ilmanottoaukkoja.

pYÖRILLä VARUSTeTTU LAITe
Pyörillä varustettua laitetta ei voi säätää. varmistä siksi, että alusta on 
tasainen ja vaakasuora.

 LUKITSe AINA pYÖRIeN JARRUT KUN LAITeTTA eI 
  eNää SIIReTä.

 Siirrettäessä laitetta varo työntämästä niin että laite kaatuu.   
 Huomaa myös alustan kaltevuus. Älä koskaan aseta 
 laitetta kyljelleen lattialle.

 LAITeTTA eI SAA ASeNTAA TILAAN JoSSA oN
   RäJähDYSVAARA.

6.4. Sähkökytkentä
varmista ennen kytkemistä, että asennuspaikan sähkö on laitteen arvo-
kilven mukaista. +/-10% poikkeama on sallittu..

 älä koskaan käytä maadoittamattomia pistorasioita tai 
  pistokkeita.

Laitteen suojaamiseksi ylikuormituksilta ja oikosuluilta tulee liitäntä va-
rustaa vikavirtasuojalla (30 mA).

vikavirtasuojan kapasiteettiä määriteltäessä, ota huomioon että:
Imax = 2,3 In (nimellisvirta)
Icc (oikosulkuvirta) = 4500 A (230v/1~/50Hz.)
Icc (oikosulkuvirta) = 6000 A (400v/3~/50Hz.)

6.5. Laitteen siirtäminen ja uudelleenasentaminen
Tässä tapauksessa toimi seuraavasti:
1) Käännä On/Off-kytkin OFF-asentoon.
2) Irrota pistoke pistorasiasta ja kääri sähköjohto.
3) Poista kaikki elintarvikkeet laitteesta ja pese sisäpuoli ja irto-osat 
 huolellisesti.
4) Pakkaa laite huolellisesti alkuperäisen tehtaanpakkauksen 
 mukaisesti, jotta laite ei vahingoitu siirrossa.
5) Kun laite on uudessa paikassa, etene asennusohjeiden mukaisesti.

Rev. 07.06.2010

5



7. KäYTTÖohJeeT
7.1. ohjauspaneeli

Käyttökytkimet ja merkkivalo

 ON/OFF-painike

 

 START/STOP
 Tällä painikkeella myös käynnistetään/keskeytetään
 pikajäähdytys/pikapakastus/säilytystoiminto.

 +3°C PIKAJÄÄHDYTYSPAINIKe 
 
 
 KOvA PIKAJÄÄHDYTYS +3°C
 
 
 –18°C PIKAPAKASTUSPAINIKe
 
 
 KOvA PIKAPAKASTUS -18°C
 
 
 SULATUS
 Käynnistää/pysäyttää sulatuksen. Painettaessa pitkään
 näyttää höyrystinanturin lämpötilan.

 TUOTTeeN LÄMPöTILA-ANTURIN LÄMMITYS 
 helpottaa anturin poistamista pakastusohjelman jälkeen
 STeRILOINTI (joissakin malleissa)
 PeSU-OHJeLMA (ei käytössä)
 Pesuohjelman valinta  
 
  TUOTTeeN MONIPISTe-LÄMPöTILA-ANTURI
  näyttää tuoteanturin lämpötilan
  

  PReCOOL
  Preecool toiminnon käynnistys/pysäytys
  PUHALTIMeN NOPeUS
  Puhaltimen nopeudensäätö
 

 OHJeLMA
 Ohjelman valinta ja tallennus
 

 HACCP-HÄLYTYKSeN PAINIKe
 HACCP-ohjelmaan kirjautuminen/ohjelmasta poistuminen

 YLöS 
 Suurentaa arvoa. Painamalla jäähdytys/pakastusohjelman 
 aikana saadaan muutamaksi sekunniksi näytölle kulunut 
 ohjelma-aika näkyviin 
 

 ALAS 
 Pienentää arvoa. Painamalla jäähdytys/pakastusohjelman 
 aikana saadaan muutamaksi sekunniksi näytölle kulunut 
 ohjelma-aika näkyviin

NÄYTTÖ 1

NÄYTTÖ 2

NÄYTTÖ 3

HACCP

Näyttö

NäYTTÖ 1
Näyttää tuotelämpötila-anturin lämpötilaa tai aikaa.
NäYTTÖ 2
Näyttää kammion lämpötilaa. 
NäYTTÖ 3
Näyttää ohjelmavaiheen (1-3) / lämpötila-antureiden lukumäärää.

  Kammion lämpötila.
 
  Lämpötila-anturin lämmitys käynnissä.

  Tämä merkkivalo syttyy, kun tuotteen lämpötila- 
  anturi on käytössä (vilkkuvana osoittaa anturitestiä).

  Automaattinen jäähdytys/pakastus ohjelma monipiste-
  anturiohjauksella (vilkkuvana osoittaa anturitestiä) 

  Tämä merkkivalo syttyy kun pikajäähdytys/ 
  -pakastusohjelma toimii aikaohjattuna.
 
  Sterilointi käynnissä.
 
  Pesu käynnissä (ei käytössä)

  Pikajäähdytys valittuna (+3ºC).
 
  Pikapakastus valittuna (-18ºC) (pikapakastus malleissa)

  Kova toiminto valittu.

  Pikajäähdytys käynnissä (osoittaa vilkkuvana  
  kompressorin viivettä).

 Pito-ohjelma käynnissä.

  
 Laite STOP-tilassa.

 HACCP-hälytys.

 PRECOOL toiminto

START
STOP

HACCP

  
 

%
PRECOOL
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Tuoteanturin käyttösuosituksia

Käytä anturia oikein:
- vältä kolhimasta anturia, koska tällöin toiminnan luotettavuus  
 saattaa heiketä
- steriloi anturi ennen käyttöä
- tuotteen suurin paksuus on 45 mm
- puhdas anturi varmistaa hyvän pakastustuloksen

Aseta anturi tuotteeseen

Aseta anturi siten, että sen kärki on mahdollisimman keskellä  
tuotetta.

Anturin poistaminen

- Lämmitä anturi   tai  , kts. kohta 7.3.8.
- Pyöräytä anturia.
- vedä suoraan ulos, älä taivuta.

7.2 Kellon ohjelmointi hACCp:n mukaisesti    

  Laitteen ollessa OFF-tilassa, pidä painikkeita  ( +3°C) ja 
START
STOP  samanaikaisesti painettuna.

  Näytöllä 1 näkyy vuosiluvun viimeinen numero
  Näytöllä 2 näkyy kirjaimet “YY” “MM” “dd” “hh” “mm”.

  Aseta oikea arvo   ja  avulla: 
             vuosi            kuukausi  päivä  tunti           minuutti   
 

  Tallenna asetettu arvo painamalla  -painiketta. Samalla näyttö siirtyy seuraavaan asetettavaan arvoon.

  Poistuminen kellon valikosta tapahtuu painamalla  -painiketta tai odottamalla 60 sekuntia.

7.3 KäYTTÖ

 7.3.0. pääLLeKYTKemINeN

Kytke ohjauspaneeli päälle painamalla  -painiketta. 
Näytöllä 1 ei näytetä mitään (Kuva 1). 
Näytöllä 2 näkyy kaapin sisälämpötila. 

(Kuva 1)  

 7.3.1. eSIJäähDYTYS

 valitse ohjelma  /  /  (+3) /  (-18).

 esijäähdytys käynnistyy panamalla 
%

PRECOOL   (Kuva.2).
 Kun lämpötila saavutetaan kuuluu merkkiääni ja laite on valmiina suorittamaan pikajäähdytys- tai 

 -pakastusohjelmaa. Avaamalla ovea tai painamalla 
%

PRECOOL  -painiketta kesekytetään esijäähdytystä ja 
 laite ehdottaa viimeksi käytettyä jäähdytys-/pakastusohjelmaa. Laita tuotteet kaappiin ja käyn-

 nistä ohjelma painamalla 
START
STOP  -painiketta.     

 

H     45mm

H     45mm

YKSIPISTEANTURI

MONIPISTEANTURI

H max = 45mm

H     45mm

H     45mm

YKSIPISTEANTURI

MONIPISTEANTURI

(Kuva 2)
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 7.3.2.  +3ºC pIKAJäähDYTYS- TAI KoVA pIKAJäähDYTYSohJeLmA SeKä -18ºC- pIKApAKASTUS-
  TAI KoVA pIKApAKASTUSohJeLmA 1-pISTeANTURIToImINToA KäYTTäeN     A

  pIKAJäähDYTYS/pIKApAKASTUS

valitse +3ºC pikajäähdytysohjelma painamalla  ja kova pikajäähdytysohjelma painamalla  .

valitse -18°C pikapakastusohjelma painamalla  ja kova pikapakastusohjelma painamalla .

   Näytöllä 1 näkyy lämpötila-anturin todellinen lämpötila.
   Näytöllä 2 näkyy kammion todellinen lämpötila.
   Näytöllä 3 näkyy ”A” (Automatic) (Kuva 3).
 

  Seuraavat kuvakkeet syttyvät: lämpötila-anturi , ohjelmatyyppi  ja  tai ja ,

   lämpötila  sekä   .  Kun painat  , ”A” poistuu näytöltä.

   Käynnistä valittu ohjelma painamalla 
START
STOP , jolloin pikajäähdytyksen kuvake   syttyy (Kuva 4).

   Ohjelman 3 ensimmäisen minuutin aikana ohjaus varmistaa tuotteen lämpötila-anturin toimintaa 
   (anturin merkkivalo vilkkuu). 
   Jos anturi on asetettu tuotteeseen huonosti tai jos se on pitimessään, suoritetaan ohjelma ajastinohjauksella.

   Ajastinohjatun ohjelman aikana näkyy näytöllä 1 jäljellä oleva ohjelma-aika (Kuva 5). Näytöllä 2 näkyy 
   kammion todellinen lämpötila. Näytöllä 3 näkyy käynnissä oleva vaihe.  

  Jos tuotteen asetettua sisälämpötilaa ei saavuteta asetetussa ajassa, annetaan yliaikahälytys.

   Ohjelma jatkuu, mutta kello  ja HACCP-kuvakkeet vilkkuvat ja hälytys tallennetaan HACCP-
   muistiin. Näytöllä vilkkuu koodi AL5 (Kuva 6). Hälytys kuitaantuu automaattisesti säilytysohjelman
   käynnistyessä, mutta näytölle jää hACCp-kuvake.

Painamalla   milloin tahansa ohjelman aikana saadaan näytölle kulunut ohjelma-aika.

Paina monipisteanturin painiketta   pitkään, jolloin näytöllä 2 näkyy neljän anturin lämpötilat vuoronperään, näytöl-
lä 3 näkyy samanaikaisesti kyseisen anturin numero. Tunnistamaton anturi ilmaistaan näytöllä 3 symbolilla   . 
Jäähdytysohjelman jälkeen käynnistyy säilytysohjelma automaattisesti, kts. kohta 7.3.8.

Painamalla   saat näyttöön ohjelman alusta kuluneen ajan.

(Kuva 3)

(Kuva 4)

(Kuva 5)

(Kuva 6)

+3 SOFT +3 HARD

-18 SOFT -18 HARD
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 7.3.3.  + 3ºC pIKAJäähDYTYS- TAI KoVA pIKAJäähDYTYSohJeLmA SeKä -18ºC  pIKApAKASTUS 
    TAI KoVA pIKApAKASTUSohJeLmA AJASTINohJAUKSeLLA   

  pIKAJäähDYTYS/pIKApAKASTUS

valitse +3ºC pikajäähdytysohjelma painamalla  kahdesti ja kova pikajäähdytysohjelma painamalla  kahdesti.

valitse -18°C pikapakastusohjelma painamalla  kahdesti ja kova pikapakastusohjelma painamalla  kahdesti.

   Näytöllä 1 näkyy pikapakastus/jäähdytysohjelman arvioitu kesto (Kuva 7).
   Näytöllä 2 näkyy kammion todellinen lämpötila.   

   Seuraavat kuvakkeet syttyvät: aika , jäähdytyksen tyyppi pehmeä  tai kova  pakas-

   tuksen tyyppi pehmeä  tai kova  lämpötila  ja   .

   Muuta ohjelman kestoa painikkeiden 
 

 ja  avulla.
   HUOM. On mahdollista muuttaa ohjelma-aikaa pidemmäksi tai lyhyemmäksi kuin 90 minuuttia 
   pikajäähdytyksen kohdalla tai 240 minuuttia pikapakastuksen kohdalla.      
   Pisin mahdollinen ohjelma-aika: Pikajäähdytys 3°C 120 min. Pikapakastus -18°C 300 min.

    Käynnistä ohjelma painamalla 
START
STOP .

   Painamalla  (Kuva 8) saadaan lämpötila-anturin mittaama lämpötila (jos käytössä) hetkeksi 
   näytölle. Pikajäähdytys/-pakastusohjelman jälkeen käynnistyy säilytysohjelma automaattiseti.

   Painamalla   saat näyttöön ohjelman alusta kuluneen ajan.

   Puhaltimen pyörimisnopeuden muutaminen, kts 7.3.6

(Kuva 7)

(Kuva 8)
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 7.3.4. pIKAJäähDYTYS/-pIKApAKASTUSohJeLmA moNIpISTe ANTURILLA    A

   Työnnä anturi tuotteeseen siten, että ensimmäinen mittauspiste on mahdollisimman syvällä 
   tuotteessa. valitse haluttu ohjelma +3ºC kova tai pehmeä tai -18ºC kova tai pehmeä
   Näytöllä 3 näkyy A, mikä tarkoittaa automaattinen (Kuva 9).

   Painettaessa 
START
STOP  syttyy jäähdytyksen kuvake . Näytöllä 3 näkyy ohjauksen valitseman kuu-

   mimman mittauspisteen numero ja samanaikaisesti näytöllä 1 näkyy edellä mainitun mittaus-
   pisteen lämpötila. Ohjelman 3 ensimmäisen minuutin aikana ohjaus varmistaa lämpötila-anturin
   toimintaa (anturin merkkivalo vilkkuu). Jos anturi on asetettu huonosti tai on pitimessään, 
   ohjelma suoritetaan ajastinohjauksella. Ohjelma päättyy kun tuotteen sisälämpötila saavuttaa 
   asetetun arvon (+3ºC pikajäähdytyksen kohdalla ja -18ºC pikapakastuksen kohdalla). 
   Pikajäähdytys/-pakastusohjelman jälkeen säilytysohjelma käynnistyy automaattisesti.

   Painamalla   saat näyttöön ohjelman alusta kuluneen ajan.
   Puhaltimen pyörimisnopeuden muutaminen, kts 7.3.6

 7.3.5.  pIKAJäähDYTYS/-pIKApAKASTUSohJeLmA KäYTTäeN  2 – 3 – 4  KpL VAKIomALLISIA 
     TUoTTeeN LämpÖTILA-ANTUReITA
   Tämä ohjelma voidaan suorittaa käyttäen useampaa vakiomallista yksipistetuotelämpötila-anturia.

   valitse haluttu ohjelma:  tai  (+3°C) tai  tai  (-18°C) ja käynnistä painamalla 
START
STOP .

   
   Kun yksi antureista saavuttaa ohjelman asetuslämpötilan kuuluu merkkiääni ja näytöllä 3 näkyy   
   kyseisen anturin numero (Kuva 10). Jos muut anturit sillä aikaa saavuttavat asetuslämpötilIojaan jää 
   niiden signaali jonoon odottamaan.
   Signaali häviää ja äänimerkki hiljenee ainoastaan avaamalla ovea.
   Kun muut anturit saavuttavat asetuslämpötilojaan, näytöllä 3 näkyy kyseisen anturin numero (Kuva 11).
   Jos asetuslämpötilaa ei saavuteta asetetussa ajassa, annetaan äänimerkki yhden minuutin ajan. 
   Äänimerkki voidaan hiljentää painamalla mitä tahansa painiketta.
   Ohjelma jatkuu mutta näytöllä näkyy kellon kuvake ja HACCP (vilkkuvana). Hälytys tallennetaan 
   HACCP-muistiin. Näytöllä 1 näkyy koodi AL5. (Kuva 12). 
   Hälytys kuitataan automaattisesti ohjelman siirtyessä säilytystilaan, mutta näytölle jää HACCP   
   näkyviin. 
   Pikajäähdytys/-pakastusohjelman jälkeen säilytysohjelma käynnistyy automaattisesti.

   Painamalla   saat näyttöön ohjelman alusta kuluneen ajan.
   Puhaltimen pyörimisnopeuden muutaminen, kts 7.3.6

 7.3.6. hÖYRYSTINpUhALTImeN NopeUDeN SääTÖ

 Ohjelman käynnistyttyä on mahdollista muuttaa puhaltimen nopeutta painamalla 
%

PRECOOL  -painiketta. Puhaltimen nopeus 

 näkyy prosentteina näytöllä. Säädä nopeutta  tai  painikkeen avulla (min 30% - max 100%). Tallenna uusi 

 nopeus painamalla 
%

PRECOOL  -painiketta.

(Kuva 9)

(Kuva 10)

(Kuva 11)

(Kuva 12)
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 7.3.6  mUKAUTeTTU pIKAJääDYTYS-/pIKApAKASTUSohJeLmA ”A”,  ,    

  Automaattista ”A”, ajastinohjattua  ja lämpötilaohjattua  pikajäähdytys-/pikapakastusohjelmaa

  on mahdollista muuttaa käyttäjän tarpeisiin sopiviksi.

  Pikajäähdytys-/pikapakastusohjelmat on jaettu kolmeen vaiheeseen, joiden seuraavia arvoja voidaan
  muuttaa.

  ARvOJeN MUUTTAMINeN TILAPÄISeSTI

  Paina muutettavan ohjelman painiketta  /  /  (+3) /  (-18) pitkään:

  a) Aseta kammion lämpötila vaiheille 1/2/3/4

   Näytöllä näkyy seuraavaa (Kuva 13):
   Näyttö 1 - Kammion muutettava asetuslämpötila.
   Näyttö 2 - Tyhjä (off).

  
 Näyttö 3 - vaiheen numero.

  Lämpötilan kuvake   vilkkuu. Lämpötilan asetusarvoa voidaan muuttaa  ja  -painikkeiden avulla.

  b) Aseta puhaltimen nopeus vaiheille 1/2/3/4

   Painamalla  tai  -painiketta näyttöön ilmestyy arvo 100.  ja  -painikkeiden avulla voit

   muuttaa puhallinnopeuden asetusarvoa.

  c) Aseta tuotteen lämpötila-anturin lämpötila vaiheille 1/2/3

   Painamalla  alkaa lämpötila-anturin kuvake vilkkua.  ja  -painikkeiden avulla voit

   muuttaa lämpötilan asetusarvoa. 

  d) Aseta kesto vaiheille 1/2/3

   Painamalla  uudestaan alkaa kellon kuvake  vilkkua. Kestoa voit muuttaa  ja  
   -painikkeiden avulla.

  Toista edellä mainittu vaiheille 2 ja 3.vaiheelle 4 (säilytys) voidaan asettaa ainoastaan lämpötila ja puhaltimen nopeus.

  vahvista uudet arvot painamalla muutetun ohjelman painiketta   /  /  (+3) /  (-18) pitkään.

  Käynnistä ohjelma painamalla 
START
STOP . 

  Pikajäähdytys/pakastusohjelman jälkeen säilytysohjelma käynnistyy automaattisesti (kts. kohta 7.3.8).

  Painamalla   saat näyttöön päättyneen ohjelman keston. Ohjelman tallennus, kts. kohta 7.3.9.

  Mukautetun vaiheen uudet asetukset häviävät kun laite sammutetaan painikkeella 
START
STOP  .

Kts. huollon manuaali
S _ _ = asetusarvo

PIKAJÄÄHDYTYS TAI PIKAPAKASTUS SÄILYTYS

vAIHe 1 vAIHe 2 vAIHe 3 vAIHe 4

Kammion asetuslämpötila S01 S04 S07 S010
Puhallinnopeuden asetusarvo S50 S51 S52 S53
Tuoteanturin asetuslämpötila S02 S05 S08 - -
vaiheen kesto S03 S06 S09 - -

  ARvOJeN MUUTTAMINeN PYSYvÄSTI (kts. huollon manuaali).

(Kuva.13)
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 7.3.7. ääReTÖN AIKA-ASeTUS KAmmIoN ASeTUSLämpÖTILA-ohJAUKSeLLA
  

   Poistu mahdollisesta ohjelmasta painamalla . Paina painiketta uudestaan, jolloin näytölle 1 ilmes-

   tyy kirjaimet PO ja kellon kuvake  (Kuva 14).
 .

   valitse ohjelma painikkeilla +3°C pehmeä  tai –18°C pehmeä   . 

   Näytöllä 1 näkyy äärettömän ajan kuvake  ja kellokuvake , pikajäädytyksen  

   tai pikapakastuksen kuvake , lämpötilakuvake   sekä   . 
   Näytöllä 2 näkyy kammion asetuslämpötila (Kuva 15).
 

   Muuta näytöllä 2 näkyvää asetuslämpötilaa  tai  painikkeen avulla. Käynnistä tai pysäytä laite 

   painamalla 
START
STOP  painiketta.

 7.3.8. SäILYTYSohJeLmA
   
   Säilytysohjelma käynnistyy kun viimeinen tuotelämpötila-anturi on saavuttanut asetuslämpötilansa ja  
   jäähdytysohjelma päättynyt. Näyttö 1 on tyhja ja näytöllä 2 näkyy kammion lämpötila (Kuva 16).

(Kuva 16)  Säilytysohjelman kuvake  syttyy. Painamalla   saadaan näytölle kulunut aika 

   säilytysohjelman käynnistyksestä. Säilytysohjelma lopetetaan painamalla 
START
STOP  -painiketta. 

   Laite siirtyy valmiustilaan ja kysyy tallennetaanko ohjelma muistiin, muuten tulee painiketta painaa  

   toistamiseen. Käynnistä lämpötila-anturin lämmitys (pikapakastusohjelman jälkeen) painamalla  .

   Näytölle ilmestyy    -kuvake.
   Anturin lämmitys käynnistyy vain jos anturin lämpötila on alle -5ºC.

 7.3.9. pIKAJäähDYTYS-/pAKASTUSohJeLmAN TALLeNTAmINeN mUISTIIN 

   Paina 
START
STOP  säilytysohjelman ollessa käynnissä. Näytölle 1 ilmestyy ensimmäisen tyhjän ohjelma-

   paikan numero. Painettaessa  -painiketta tallentuu ohjelma muistiin, jonka jälkeen laite on jälleen  
   käyttövalmiina (Kuva 17). 

(Kuva 17)  On mahdollista poistaa tallennettu ohjelma tallentamalla sen paikalle uusi ohjelma, jolloin vanha 

   ohjelma häviää: valitse haluttu ohjelmapaikka  tai  painikkeen avulla ja paina .

   Jos numeron viereen näytöllä 2 näkyy   (Kuva 18) tarkoittaa se, että tallennettua ohjelmaa  
(Kuva 18)  ei ole.

 7.3.10. TALLeNNeTUN pIKAJäähDYTYS-/pIKApAKASTUSohJeLmAN KäYTTÖ

   valitse ohjelma painamalla   ja paina sen jälkeen  tai   , jolloin ohjelmat 

   näytetään näytöllä. Käynnistä haluttu ohjelma painamalla  . Jos näytöllä 2 (Kuva 19) 
   näkyy    , tarkoittaa se, että kyseisen ohjelmanumeron kohdalla ei ole tallennettua ohjelmaa. 
(Kuva 19) 

(Kuva.14)

(Kuva.15)
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7.4. Sulatus

   Manuaalinen sulatus käynnistyy, jos kammion lämpötila on alle parametrillä 5P7 asetetun lämpötilan  
   (kts. tekn.tiedot). 

   Käynnistä sulatus painamalla  -painiketta 3 sekunnin ajan laitteen ollessa   -tilassa ja oven 

(Kuva 20)  ollessa auki. Näytöllä 1 näkyy  ja näytöllä 2 kammion lämpötila (Kuva 20).

7.5. Sterilointi (lisävaruste)

  Sterilointi käynnistyy ainoastaan jos kammion lämpötila on yli parametrillä P26 asetetun lämpötilan 
   (kts. tekn.tiedot).

  Sterilointi käynnistetään laitteen ollessa valmiustilassa painamalla  . Painettaessa painiketta   

  uudestaan sterilointi keskeytyy. Steriloinnin aikana näkyy näytöllä  . Näytöllä 1 näkyy jäljellä 
(Kuva 21) oleva sterilointiaika. Jos ovi avataan tai jos sähköt katkeaa, sterilointi keskeytyy (Kuva 21).

7.6. Tulostin (lisävaruste) 

  Jos laite on varustettu tulostimella, tallennetaan seuraavat tiedot jokaiselle ohjelmalle: päivämäärä, aika, 
  ohjelman tyyppi, kulunut ohjelma-aika sekä kammion ja lämpötila-anturin lämpötila 10 minuutin välein. 
  Tätä aikaa voidaan muuttaa muuttamalla parametrin P44 arvoa, kts tekn.tiedot. Tulostimen kielen voit 
  muuttaa parametrilla P86 (kts. tekn.tiedot).

7.7. häLYTYKSeT

 7.7.0. TIeDoNSIIRTohäLYTYS
   ===> KUTSU hUoLTo
   Tarkista liitännät, käynnistä ja sammuta laite ja irrota sähköverkosta.

 7.7.1. KoRKeAN LämpÖTILAN häLYTYS
   Ainoastaan säilytystoiminnassa
   Aktivoituu jos kammion lämpötila on ollut tietyn määrän yli asetuslämpötilan asetetun ajan. 
   AL1 näkyy vilkkuvana näytöllä 1. Hälytyksen merkkiääni voidaan hiljentää painamalla mitä tahansa painiketta.
   Hälytys häviää automaattisesti kun lämpötila palaa normaaliin.

 7.7.2. mATALAN LämpÖTILAN häLYTYS
   Ainoastaan säilytystoiminnassa
   Aktivoituu jos kammion lämpötila on ollut tietyn määrän alle asetuslämpötilan asetetun ajan. 
   AL2 näkyy vilkkuvana näytöllä 1 Hälytyksen merkkiääni voidaan hiljentää painamalla mitä tahansa 
   painiketta.
   Hälytys häviää automaattisesti kun lämpötila palaa normaaliin.

 7.7.3. oVI ANoINNA -häLYTYS
   Jos ovi on avoinna pidempään kuin 2 minuuttia jäähdytys/pakastusohjelman ollessa käynnissä, 
   pysähtyy kompressori ja näytöllä 1 näkyy AL3 vilkkuvana.

 
****HELLO****

 03/03/2007  10:15
 +3°C HARD

  Time  Ti   SP1 SP2 SP3 SP4

  00:00 25    54  52  51  49
  00:10  8    45  44  42  40
  

Time = kulunut aika

Ti = KAMMION lämpötila

SP1 = monipisteanturin mittauspiste 1 

SP2 = monipisteanturin mittauspiste 2

SP3 = monipisteanturin mittauspiste 3

SP4 = monipisteanturin mittauspiste 4
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 7.7.4. pAINeKYTKImeN häLYTYS ===> KUTSU hUoLTo
   Hälytyksen AL4 aktivoiduttua keskeytyy käynnissä oleva ohjelma välittömästi.

 7.7.5. YLIAIKAhäLYTYS
   Hälytyksestä huolimatta toiminto jatkuu kunnes asetuslämpötila on saavutettu, koodi AL5    
   vilkkuu näytöllä 1.

 
 7.7.6. SähKÖKATKoKSeN AIheUTTAmA häLYTYS (BLACKoUT)
   Jos laite oli jäähdytys- tai pakastustoiminnassa sähkökatkoksen sattuessa, kytkeytyy toiminto 
   automaattisesti takaisin päälle sähkön palattua, näytölle jää hälytysilmoitus.
   Jos ohjelmassa käytettiin tuotelämpötila-antureita, muistaa laite mitkä anturit olivat käytössä tai 
   onko tarpeen suorittaa anturitestiä. Ohjelma on muutaman minuutin pidempi (maks. 10 minuuttia) 
   Koodi AL7 vilkkuu näytöllä 1. 
   Äänimerkki annetaan hälytyksen yhteydessä tietyn ajan, äänimerkki voidaan hiljentää painamalla 
   mitä tahansa painiketta. Jos painiketta painetaan toistamiseen häviää hälytysteksti näytöltä.

 7.7.7. KAmmIoN ANTURIhäLYTYS ===> KUTSU hUoLTo
     Kammion anturi mittaa lämpötilaa, joka näkyy näytöllä 2. Jos anturi vioittuu, kuuluu hälytysääni ja 
   näytöllä 1 näkyy koodi eR1 vilkkuvana.
   Äänimerkki annetaan hälytyksen yhteydessä tietyn ajan, äänimerkki voidaan hiljentää painamalla 
   mitä tahansa painiketta. Hälytys kuittaantuu automaattisesti kun vika on korjattu.
   - On kuitenkin mahdollista käynnistää/jatkaa jäähdytys/pakastusohjelmaa ajastinohjauksella, jolloin 
      tuotelämpötila-anturi  ohjaa kompressoria.

 7.7.8. TUoTTeeN LämpÖTILA-ANTURIN häLYTYS===> KUTSU hUoLTo
   Tuotteen lämpötila-anturissa oleva vika aiheuttaa hälytyksen ainoastaan, jos käynnissä on lämpö-
   tilaohjattu ohjelma.
   Tässä tapauksessa ohjelma siirtyy automaattisesti ajastinohjaukseen ja hälytysääni annetaan.   
   Koodi eR2 vilkkuu näytöllä 1.
   Äänimerkki annetaan hälytyksen yhteydessä tietyn ajan, äänimerkki voidaan hiljentää painamalla 
   mitä tahansa painiketta. Jos painiketta painetaan toistamiseen, häviää hälytysteksti näytöltä.

  
TUoTTeeN LämpÖTILA-ANTURIN häLYTYS:    1        2          3          4
 

 7.7.9. hÖYRYSTImeN ANTURIN häLYTYS  ===> KUTSU hUoLTo
   Anturi mahdollistaa lämpötilaohjatun sulatuksen.

   Paina ja vapauta  jolloin höyrystimen anturin lämpötila näytetään näytöllä 2.
   Jos anturi on viallinen, annetaan hälytys; näytöllä vilkkuu koodi eR7 ja hälytyksen merkkiääni kuuluu.
   Äänimerkki annetaan hälytyksen yhteydessä tietyn ajan, äänimerkki voidaan hiljentää painamalla 
   mitä tahansa painiketta. Hälytys kuitaantuu automaattisesti kun vika on korjattu. 
   Höyrystimen anturihälytyksen yhteydessä suoritetaan sulatus loppuun ajastinohjauksella.
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 7.8. hACCp 

   HACCP-kuvakkeen vilkkuessa on sattunut HACCP -hälytys.

   Painamalla 
HACCP

 -painiketta saadaan hälytykset näytölle.

   Näytöllä 1 näkyy hälytyksen tyyppi  ‘AL1’
   Näytöllä 2 näkyy ‘A L’
   Näytöllä 3 näkyy hälytyksen sijainti ‘4’
   HACCP-kuvake syttyy.

   Jos on kyseessä lämpötilahälytys, syttyy lämpötilan kuvake .

   Jos on kyseessä yliaikahälytys tai sähkökatkoksen aiheuttama hälytys, syttyy kellon kuvake .
   Kuvan hälytys on korkean lämpötilan hälytys ja hälytyksen tiedot löytyvät muistipaikalta 4.
   10 HACCP-hälytystä voidaan tallentaa muistipaikoille 0 - 9. 
   YLöS ja ALAS painikkeilla voidaan selata tallennettuja hälytyksiä.

   Hälytyksen alkupvm. saadaan näytölle painamalla HACCP
 -painiketta:

   Näytöllä 1 näkyy päivä jolloin hälytys ‘15’ alkoi
   Näytöllä 2 näkyy ‘dd’
   Näytöllä 3 näkyy hälytyksen numero ‘4’

   Painamalla   tai  saadaan näytölle päivämäärä ja aika:

 

   ‘tt’ ilmaisee hälytyksen keston minuuteissa (enintään 999 minuuttia).

   Jos kyseessä on lämpötilahälytys, näkyy päivämäärästä seuraavalla näytöllä pienin tai suurin 
   lämpötila: 
   Näytöllä 1 näkyy maksimilämpötila ‘-10’ 
   Näytöllä 2 näkyy ‘H t’ (korkea lämpötila) tai ‘L t” (matala lämpötila

  Painamalla  poistutaan hälytyksen päivämääränäytöltä ja palataan hälytysnäytölle.

  Seuraavat HACCP-hälytykset tallentuvat muistiin:
  - Säilytysohjelman aikana tapahtuneet korkean ja matalan lämpötilan hälytykset  
  - Jäähdytysohjelmien aikana tapahtuneet yliaikahälytykset  
  - Sähkökatkoksen aiheuttamat hälytykset

  Poistu HACCP valikosta painamalla 
HACCP

  -painiketta.

  Kun HACCP-hälytys on katsottu, häviää  -kuvake näytöltä eikä ilmesty uudestaan ennen 
  seuraavaa HACCP-hälytystä.

 7.8.1 hACCp-hälytyksien resetointi

  Tyhjennä HACCP hälytysmuisti seuraavasti:

  - Sammuta ohjauspaneeli painamalla  .

  - Paina ja pidä pidä painettuna  ja 
HACCP

 pitkään.

  - Näytölle ilmestyy teksti ‘ReS HACCP’.

  - Paina ja pidä pidä painettuna  ja  pitkään.

          “tt” max=999
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DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITAí 

  
EC DECLARATION OF CONFORMITY / DECLARATION CE DE CONFORMITE / EG KONFORMITAETSERKLAERUNG 

EU-OVERENSSTEMMELSESERKL∆RINGEG / CONFORMITEITSVERKLARING / 
EU-OVERENSSTEMMELSESERK∆RINGEG / EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 

DECLARACION CE DE CONFORMIDAD / DECLARA«√O DE CONFORMIDADE ìCEî / ƒ«ÀŸ”« ”’ÃÃœ–÷Ÿ”«” ≈. . 
 
LA SOTTOSCRITTA / WE / LA SOCIETE / DIE UNTERZEICHNENDE FIRMA / UNDERTEGNENDE FIRMA / DET SIGNERANDE F÷RETAGET / 

ALLEKIRJOITTANUT / LA EMPRESA ABAJO FIRMANTE / A ABAIXO-ASSINADA EMPRESA / «  ¡‘Ÿ»… ’—œ√≈√–¡ÃÃ≈Õ« ≈‘¡…–≈…¡:  
ALI SpA ñ Sede di Via Treviso, 4 - 33083 Taiedo di Chions Pordenone Italia 
 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITAí CHE LA MACCHINA NUOVA 
DECLARE UNDER OUR SOLE RESPONSABILITY THAT THE MACHINE  
DECLARE SOUS SA PROPRE RESPONSABILITE QUE LA NOUVELLE MACHINE   
ERKLAERT UNTER ALLEINIGER VERANTWORTUNG, DASS DIE NEUE MASCHINE 
VERKLAART ONDER EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID DAT DE NIEUWE MACHINE  
ERKL∆RER HERMED UNDER ANSVAR, AT DEN NYE MASKINE  
F÷RSƒKRAR UNDER EGET ANSVAR ATT DEN NYA MASKINEN  
VAKUUTTAA OMALLA VASTUULLAAN, ETTƒ UUSI KONE  
DECLARA BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD QUE LA MAQUINA NUEVA  
DECLARA SOB A PR”PRIA EXCLUSIVA QUE A M¡QUINA NOVA  
ƒ«ÀŸÕ≈… ’— ≈’»’Õ« ‘«” œ‘… ‘œ Õ≈œ Ã«◊¡Õ«Ã¡

FAC   SIMILE 
Eí CONFORME ALLE DISPOSIZIONI  LEGISLATIVE CHE TRASPONGONO LA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE E I SUOI SUCCESSIVI 
EMENDAMENTI, DIRETTIVA EMC 2004/108/CE COMPATIBILITAí ELETTROMAGNETICA, DIRETTIVA 2006/95/CE BASSA TENSIONE. 
IT IS IN CONFORMITY WITH THE LEGAL REQUIREMENTS WHICH IMPLEMENT THE MACHINERY DIRECTIVE 2006/42/EC AND SUBSEQUENT 
AMENDMENTS,  EMC DIRECTIVE 2004/108/EC ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY, AND LOW VOLTAGE DIRECTIVE 2006/95/EC. 
EST CONFORME AUX DISPOSITIONS LEGISLATIVES QUI TRANSPOSENT LA DIRECTIVE MACHINES  2006/42/CE ET SES AMENDEMENTS 
SUCCESSIFS, LA DIRECTIVE 2004/108/CE COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE ET LA DIRECTIVE 2006/95/CE BASSE TENSION.  
IST MIT DEN GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN, DIE IN DER RICHTLINIE F‹R MASCHINEN NR. 2006/42/EG UND DEN DARAUFFOLGENDEN 
ABƒNDERUNGEN SOWIE IN DER EMC-RICHTLINIE 2004/108/EG ZUR ELEKTROMAGNETISCHEN KOMPATIBILITƒT UND DER NIEDERSPANNUNGS-
RICHTLINIE 2006/95/EG EINGETRAGEN SIND, KONFORM. 
ER FREMSTILLET I OVERENSSTEMMELSE MED BESTEMMELSERNE I MASKINDIREKTIVET 2006/42/EÿF OG EFTERFÿGENDE ∆NDRINGER, EMC-
DIREKTIVET 2004/108/ EÿF, DER OMHANDLER ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET, OG LAVSP∆NDINGSDIREKTIVET 2006/95/EÿF. 
VALDOET AAN DE WETTELIJKE BEPALINGEN VOORGESCHREVEN DOOR DE RICHTLIJN MACHINES 2006/42/EEG EN SUCCESSIEVELIJKE 
WIJZIGINGEN, DE RICHTLIJN EMC 2004/108/EG MET BETREKKING TOT DE ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT, DE 
LAAGSPANNINGSRICHTLIJN 2006/95/EEG. 
÷VERENSSTƒMMELSE MED LAGSTIFTNING SOM FULLF÷LJER MASKINDIREKTIV  2006/42/ OCH F÷LJANDE ƒNDRINGAR, EMC-DIREKTIV 
2004/108/EES GƒLLANDE ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET, L≈GSPƒNNINGSDIREKTIV 2006/95/EES.  
TƒYTTƒƒ KONEDIREKTIIVIIN 2006/42 JA SEN MY÷HEMPIIN TARKISTUKSIIN, SƒHK÷MAGNEETTINEN YHTEENSOPIVUUSKIREKTIIVIIN EMC 
2004/108/EC JA PIENJƒNNITEDIREKTIIVIIN 2006/95/EEC PERUSTUVIEN LAKISƒƒD÷STEN VAATIMUKSET. 
SE AJUSTA A LAS DISPOSICIONES LEGISLATIVAS QUE MODIFICAN LA DIRECTIVA MAQUINAS 2006/42/CE Y SUCESIVAS ENMIENDAS, 
DIRECTIVA  EMC 2004/108/CE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA, DIRECTIVA 2006/95/CE BAJA TENSION. 
EST¡ CONFORME COM AS DISPOSI«’ES LEGISLATIVAS CONTIDAS NA DIRETIVA M¡QUINAS 2006/42/CE E SUCESSIVAS MODIFICA«’ES. 
DIRETIVA EMC 2004/108/CEE COMPATIBILIDADE ELETROMAGN…TICA, DIRETIVA 2006/95/CEE BAIXA TENS√O. 
”’ÃÃœ–÷œ’‘¡… ”‘…” ÕœÃœ»≈‘… ≈” ƒ…¡‘¡Œ≈…” —œ’ ¬¡”…∆œÕ‘¡… ”‘«Õ œƒ«√…¡ Ã«◊¡Õ«Ã¡‘ŸÕ 2006/42/EOK  ¡… ≈—¡ œÀœ’»≈” 
‘–œ—œÀœ√…≈”, œƒ«√…¡ EMC 2004/108/≈œ  «À≈ ‘–œÃ¡√Õ«‘… «” ”’Ã¬¡‘œ‘«‘¡”, OƒH√IA 2006/95/EOK XAMHÀH” TA”H”.

ED Eí COSTRUITA CONFORMEMENTE ALLE SEGUENTI NORME: 
EN 292/1-2
EN 60204-1 
EN 60335-1 
EN 60335-2-24 
EN 55014-1 
EN 55014-2 
EN 61000-3-2 
EN 61000-3-3 

AND HAS BEEN MANUFACTURED IN COMPLIANCE WITH THE FOLLOWING: 
UND IST NACH DEN FOLGENDEN NORMEN KONSTRUIERT: 
ET ELLE EST CONSTRUITE CONFORMEMENT AUX NORMES SUIVANTES: 
OG ER FREMSTILLET I OVERENSSTEMMELSE MED DE FÿLGENDE STANDARTER: 
EN IS GEBOUWD IN OVEREENSTEMMING MET DE VOLGENDE NORMEN: 
OCH TILLVERKAD I ENLIGHET MED F÷LJANDE SAMORDNANDE NORMER: 
JA ON VALMISTETTU SEURAAVIEN YHDENMUKAISTETTUJEN NORMIEN MUKAISESTI: 
Y EST¡ CONSTRUIDA EN CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 
E … FABRICADA EM CONFORMIDADE ¿S SEGUINTES NORMAS: 
 ¡… ≈…Õ¡…  ¡‘¡” ≈’¡”Ã≈Õ« ”’Ã÷ŸÕ¡ Ã≈ ‘¡ ≈Œ«” —–œ‘’—¡: 

Direttore Generale / Managing Director:
             Adriano Fabris 

Ali SpA . Sede di  via Treviso, 4 33083 Taiedo di Chions, Pordenone Italia 

KOPIOLAITEKOHTAINEN CE-TODISTUS TOIMITETAAN LAITTEEN MUKANA




