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1. TURVALLISUUS

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 
mukaisesti 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. Nämä saattavat 
 olla KUUMIA.

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

 Älä koske laitteen sähköosiin märillä käsillä tai 
 ollessasi paljain jaloin.

 Älä koskaan peitä laitteen ilmanottoaukkoja.

 Jos laite on lukittava, pidä avaimet lasten ulottumattomissa.
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 Asennus, määräaikaishuolto ja huolto (esim. jäähdytysjärjes-
telmän huolto ja puhdistus) tulee jättää valtuutetun huoltoliikkeen tehtä-
väksi.

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 vesijäähdytetyllä lauhduttimella varustettu laite.

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:
-  Tarkista, ettei jokin lähellä oleva lämmönlähde vaikuta lämpötilaan.
-  Tarkista, että ovi sulkeutuu kunnolla.
-  Tarkista, ettei lauhduttimen suodatin ole tukossa.
-  Tarkista, ettei tuuletusaukkoja ole peitetty.
-  Tarkista, 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 (ainakin näkyvät ruuvit) ole 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 säilytykseen. Ne ovat varustettu kaikilla turvalli-
sen 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 riip-
puu mm. jäähdytettävästä tuotteesta, kerrosvahvuudesta ja täyttötavas-
ta. Ilmoitetut arvot on mitattu perunamuusitäytöksellä alumiinivuoassa 
180x280x40H, kerrospaksuus 25 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
- Käytä 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.
-  Älä pinoa ruokatavaroita.
-  Käytä  ruostumattomia teräs- tai alumiiniastioita.

3.2. Vaaratilanteet
Nämä kylmäsäilytyslaitteet on suunniteltu käyttäjien turvallisuutta ja ter-
veyttä silmällä pitäen; laitteeessa ei ole vaarallisia kulmia, teräviä reunoja 
tai ulokkeita.
Laite on vakaa myös oven ollessa auki - äLä RoIKU oVeSSA, Tämä 
oN ehDoTTomASTI KIeLLeTTY. 
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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 liikkuva osa on puhallin, joka on hyvin suojattu turvaritilällä (katkai-
se sähkönsyöttö laitteesta ennen turvaritilän poistamista).

 Korkeat ja matalat lämpötilat
 Tämä kuvio on kiinnitetty lähelle alueita, joissa saattaa esiin- 
 tyä korkeita tai 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 
 jännitteellisiä 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 kammion pohjassa olevalla poistovesiaukolla, 
poista tulppa ja aseta astia (hmax=100mm) laitteen alle puhdistuksen 
ajaksi.
On erittäin tärkeää, että tulppa asennetaan takaisin paikalleen puhdis-
tuksen jälkeen.
 
Jos laitetta 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.

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

  
4.2. Tulipalon sattuessa

 hUom: äLä KäYTä VeTTä
 Käytä tulipalon sattuessa CO2 (hiilidoksidi) -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 ulkopinnat huolellisesti kostealla liinalla. Pyyhi pinnan 
kuvion myötäisesti. Käytä mietoa pesuainetta, EI klooripohjaisia tai syö-
vyttäviä 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
- Tarkista, että sähköpistoke on kunnolla liitetty sähkörasiaan.
- Tarkista, ettei jokin lähellä oleva lämmönlähde vaikuta laitteen 
   lämpötilaan.
- Tarkista, että laite seisoo suorassa.
- Tarkista, että ovi sulkeutuu kunnolla.
- Tarkista, 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 pistorasiasta.
- 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 ammattipätevyyden 
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 sarjanumero, jot-
ka 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 (muovipussit, 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 painopiste 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 vahingoitua. 

 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 voida säätää. Varmista siksi, että alusta on 
tasainen ja vaakasuora.

 LUKITSe AINA pYöRIeN jARRUT KUN LAITeTTA eI 
 eNää SIIRReTä.

 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 arvokil-
ven mukaista. +/-10% poikkeama on sallittu.

 älä koskaan käytä maadoittamattomia pistorasioita tai 
 pistokkeita.

Laitteen suojaamiseksi ylikuormituksilta ja oikosuluilta tulee liitäntä varus-
taa vikavirtasuojalla (30 mA).

Vikavirtasuojan kapasiteettia 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.
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Käyttökytkimet ja merkkivalot

START/STOP
Tällä painikkeella asetetaan laite valmiustilaan sähköjen kyt-
kemisen jälkeen 
Tällä painikkeella käynnistetään/keskeytetään myös pikajääh-
dytys/pikapakastus/säilytystoiminto.

YLÖS
Suurentaa arvoa, tuo näytölle tuotelämpötila-anturin lämpö-
tilan.

ALAS
Pienentää arvoa, tuo näytölle kuluneen ajan. 

 
+3°C Pikajäähdytyspainike
Selection of blast chill at +3°C

–18°C Pikapakastuspainike  
Selection of shock freeze at -18°C

SOFT      
Pehmeä pikajäähdytys (+3°C) tai pehmeä pikapakastus 
(-18°C)

SULATUS
 Käynnistää/pysäyttää sulatuksen, painamalla pidempään 
 tuo näytölle höyrystinanturin lämpötilan.

TUOTTEEN LÄMPÖTILA-ANTURIN LÄMMITYS
Helpottaa anturin poistamista pakastusohjelman jälkeen.

STERILOINTI
Käynnistää steriloinnin

OHJELMA    
Tallentaa tai avaa pikajäähdytys/-pkastusohjelman

OHJELMA    
Käynnistää/pysäyttää laitteen esijäähdytyksen

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).
  
Tämä merkkivalo syttyy kun pikajäähdytys/-pakastus-
ohjelma toimii aikaohjattuna.
  
Sterilointi käynnissä.
  
Pikajäähdytys valittuna (+3ºC).
  
Pikapakastus valittuna (-18ºC) (pikapakastus malleissa)

Pehmeä toiminto valittu

Pikajäähdytys käynnissä (osoittaa vilkkuvana
kompressorin viivettä).

Pito-ohjelma käynnissä.

Laite STOP-tilassa.

 Kompressori käynnissä

Puhaltimet käynnissä

7. KäYTTöohjeeT
7.1. ohjauspaneeli

so f t
+3°C -18°C

pre
cool

UV

start
stop

DISPLAY 2

DISPLAY 1

DISPLAY 3NÄYTTÖ 3

NÄYTTÖ 1

NÄYTTÖ 2
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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   , kts. kohta 7.2.5.
-  Pyöräytä anturia.
-  Vedä ulos, mutta älä taivuta.

H max = 45mm

H     45mm

H     45mm

H     45mm

H     45mm

single point-probe
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7.1.1 Kello (jos laiTe KYTKeTTY ulKopuoliseeN lÄmpÖTilojeN TalTeeNoTTooN)

Laitteen ollessa OFF-tilassa painikkeella  voit muuttaa kelloasetusta pitämällä painikkeita   ja  sa-
manaikaisesti painettuina.
- Näytöllä 1 näkyy vuosiluvun viimeinen numero.
- Näytöllä 2 näkyy ”yy”.

Painikkeilla  ja  voit muuttaa arvoja:
            vuosi        kuukausi           day          tunnit          minuutit

Tallenna arvot painikkeella  . 

Poistu kellovalikosta painamalla painiketta   . 

 7.2.0. pääLLeKYTKemINeN

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

(KUVA1)

 7.3.0.1 eSIjäähDYTYS 

Painamalla  -painiketta pikajäähdytys tai -pakastusohjelman valinnan jälkeen (tai suoritetun ohjelman jälkeen) 
käynnistetään esijäähdytys jolloin kaapin lämpötila laskee seuraavasti:

-10°C asteeseen jos pikajäähdytys on valittu
-25°C asteeseen jos pikapakastus on valittu

Jos mitään ohjelmaa ei valittu käynnistyy esijäähdytys pikapakastusasetuksilla.

Kun esijäähdytyslämpötila on saavutettu kuuluu 3 sekunnin merkkiääni 60 sekunnin välein jolla laite ilmoittaa että se 
on valmis käynnistämään pikajäähdytys/-pakastustoiminnon.

Esijäähdytyksen aikana:

NÄYTÖLLÄ 2 näkyy kammion lämpötila.

Kuvakkeet ,  ja  tai  palavat. 

Kompressorin ja puhaltimen käynnistyessä syttyvät vastaavat merkkivalot .

Avaamalla ovea tai painamalla   -painiketta kesekytetään esijäähdytystä ja laite ehdottaa viimeksi käytettyä jääh-
dytys-/pakastusohjelmaa.
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7.2.1. +3ºC PIKAJÄÄHDYTYS- TAI KOVA PIKAJÄÄHDYTYSOHJELMA SEKÄ -18ºC- PIKAPAKAS-
TUS TAI KOVA PIKAPAKASTUSOHJELMA 1-PISTEANTURITOIMINTOA KÄYTTÄEN    

 

  PIKAJÄÄHDYTYS/PIKAPAKASTUS

Valitse kova pikajäähdytysohjelma +3ºC painamalla . Valitse pehmeä pikajäähdytysohjelma paina-

malla lisäksi .

Valitse kova pikapakastusohjelma -18ºC painamalla . Valitse pehmeä pikapakastusohjelma 

painamalla lisäksi  .

Seuraavat kuvakkeet syttyvät: lämpötila-anturi , pikajäähdytystyyppi: ( ) tai pehmä ( + ) 

tai pikapakastus: kova ( ) tai pehmeä (  + ), lämpötila  sekä  (Kuva.2).

Käynnistä valittu ohjelma painamalla  jolloin pikajäähdytyksen kuvake   syttyy (Kuva 3).
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 ajasti-
nohjauksella. Ajastinohjatun ohjelman aikana näkyy näytöllä 1 jäljellä oleva ohjelma-aika (Kuva 4).

Kellon , valitun toiminnon , lämpötilan , kompressorin , puhaltimen sekä jäähdy-

tyksen merkkivalot   syttyvät . 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 kellon kuvake   vilkkuu näytöllä. 
Näytöllä 1 vilkkuu koodi AL5 (Kuva 5). Hälytys jää näkyviin myös säilytysohjelman käynnistyttyessä.

 Painamalla   ohjelman aikana saadaan näytölle kulunut ohjelma-aika. 
  Jäähdytysohjelman jälkeen käynnistyy säilytysohjelma automaattisesti, kts 7.2.5.

  Painamalla   saadaan näkyviin suoritetun jäähdytysohjelman kesto.

+3 SOFT +3 HARD

-18 SOFT -18 HARD

(Kuva.2)

(Kuva.3)

(Kuva.4)

(Kuva.5)
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7.2.2. + 3ºC PIKAJÄÄHDYTYS- TAI KOVA PIKAJÄÄHDYTYSOHJELMA SEKÄ -18ºC  PIKAPAKASTUS- 
    TAI KOVA PIKAPAKASTUSOHJELMA AIKAOHJAUKSELLA 

PIKAJÄÄHDYTYS/PIKAPAKASTUS

Valitse kova pikajäähdytysohjelma +3ºC painamalla  kahdesti. Valitse pehmeä pikajäähdytysohjel-

ma painamalla lisäksi .

Valitse kova pikapakastusohjelma -18ºC painamalla  kahdesti. Valitse pehmeä pikapakastuso-

hjelma painamalla lisäksi  .

Näytöllä 1 näkyy pikapakastus/jäähdytysohjelman arvioitu kesto. 
Näytöllä 2 näkyy kammion todellinen lämpötila (Kuva 6).

 Seuraavat kuvakkeet syttyvät: aika , pikajäähdytys (kova  tai pehmeä   + ) tai 

pikapakastus (kova  tai pehmeä  + ), lämpötila   sekä  .

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

Käynnistä ohjelma painamalla .

Painamalla  (Kuva 7) saadaan lämpötila-anturin mittaama lämpötila (jos käytössä) hetkeksi 
näytölle. Pikajäähdytys/-pakastusohjelman jälkeen käynnistyy säilytysohjelma automaattisesti. 

Painamalla   saadaan näkyviin suoritetun jäähdytysohjelman kesto.

+3 SOFT +3 HARD

-18 SOFT -18 HARD

(Kuva.6)

(Kuva.7)
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 7.2.3. muKauTeTTu piKajÄÄdYTYs-/piKapaKasTusohjelma  ,   , 

Ajastinohjattua  ja lämpötilaohjattua  pikajäähdytys-/pikapakastusohjelmaa

on mahdollista muuttaa käyttäjän tarpeisiin sopiviksi.

Pikajäähdytys-/pikapakastusohjelmat ovat jaettu kolmeen vaiheeseen, joiden seuraavia arvoja

voidaan muuttaa.

  

aRVojeN muuTTamiNeN TilapÄisesTi

Paina muutettavan ohjelman painiketta  (+3 hard) tai  (-18 hard) 

  Valitse pehmeä ohjelma painamalla  ja sen jälkeen painamalla ja pitämällä painettuna  tai . 

Näytöllä näkyy seuraavaa (Kuva 8):
Näyttö 1 - Kammion muutettava asetuslämpötila.
Näyttö 2 - Tyhjä (off).
Näyttö 3 - Ohjelmavaiheen numero.

Lämpötilan kuvake   vilkkuu. Näytöllä 3 näkyvän ohjelmavaiheen lämpötilan asetusarvoa voidaan 

nyt muuttaa painkkeilla  ja .

Painamalla yllä valitun ohjelman painiketta alkaalämpötila-anturin kuvake  vilkkua. Näytöllä 3 
näkyvän ohjelmavaiheen lämpötila-anturin lämpötilan asetusarvoa voidaan nyt muuttaa painikkeilla 

 ja  .

Painamalla yllä valitun ohjelman painiketta uudestaan alkaa kellon kuvake  vilkkua. Näytöllä 

3 näkyvän ohjelmavaiheen  kestoa voidaan nyt muuttaa painikkeiden  ja  avulla.

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

Vahvista uudet arvot painamalla muutetun ohjelman painiketta   tai  pitkään.    

 Käynnistä ohjelma painamalla  . 
 Pikajäähdytys/pakastusohjelman jälkeen säilytysohjelma käynnistyy automaattisesti (kts. kohta 
7.2.5).

Mukautetun vaiheen uudet asetukset häviävät kun laite sammutetaan painikkeella  .

Kts. huollon manuaali
S _ _ = asetusarvo

PIKAJÄÄHDYTYS TAI PIKAPAKASTUS SÄILYTYS
VAIHE 1 VAIHE 2 VAIHE 3 VAIHE 4

Kammion asetuslämpötila S01 S04 S07 S010
Tuoteanturin asetuslämpötila S02 S05 S08 - -
Vaiheen kesto S03 S06 S09 - -

(Kuva.8)
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 7.3.5.1 aRVojeN TalleNTamiNeN pYsYVÄsTi

  Edellä mainittujen muutosten jälkeen (7.2.3), paina ja pidä painettuna   -painiketta 

  painikkeen  tai  sijasta; Näytöllä 1 näkyy ensimmäinen vapaa ohjelmapaikka. Pitämällä

   painettuna tallennetaan ohjelma pysyvästi jonka jälkeen laite on valmis käynnistettäväksi 
  uusilla asetuksilla (Kuva 8a).
  Tallennetu ohjelma voidaan poistaa tallentamalla uusi ohjelma vanhan päälle seuraavasti: 
  Sen sijaan, että ohjelmaa tallennettaisiin ensimmäiselle vapaalle paikalle valitaan halutttu ohjelma-

  numero  ja  -painikkeiden avulla ja painamalla sen jälkeen  -painiketta jolloin vanha 
  ohjelma korvataan uudella. 
  Jos näytöllä näkyy ” _ _ _ ” tarkoittaa se, että mitään ohjelmaa ei ole tallennettu (Kuva. 8b).

 7.2.4. ÄÄReTÖN aiKa-aseTus KammioN aseTuslÄmpÖTila-ohjauKsella
   

Poistu mahdollisesta ohjelmasta painamalla  . Paina painiketta uudestaan, jolloin näytölle 

ilmestyy kirjaimet P0 (Kuva 9). 

  Valitse ohjelma painikkeilla +3°C kova   tai –18°C kova . 

Näytöllä 1 näkyy äärettömän ajan kuvake  ja kellokuvake  , pikajäädytyksen  

tai pikapakastuksen kuvake , lämpötilakuvake   sekä . 
  Näytöllä 2 näkyy kammion asetuslämpötila: (Kuva 10) 

  Painikkeilla  ja  voi muuttaa näytöllä 2 näkyvää lämpötilaa. 

  Käynnistä tai pysäytä laite painamalla  -painiketta.

 7.2.5. sÄilYTYsohjelma

Jäähdytys/pakastusohjelman jälkeen laite siirtyy aina säilytysohjelmaan.

Näyttö 1 on tyhjä. Näytöllä 2 näkyy kammion lämpötila (Kuva 11).

  Säilytysohjelman kuvake syttyy. 

Painamalla   saadaan näkyviin suoritetun jäähdytysohjelman kesto.

Painamalla  saadaan tuoteanturin lämpötilalukema hetkeksi näyttöön (jos anturi on tuotteessa,
näyttöön tulee tuotteen lämpötila).

Säilytysohjelma lopetetaan painamalla  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.

(Kuva.8a)

(Kuva.8b)

(Kuva.9)

(Kuva.10)

(Kuva.11)
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 7.2.6. piKajÄÄhdYTYs-/paKasTusohjelmaN TalleNTamiNeN muisTiiN

  Paina  säilytysohjelman ollessa käynnissä. Näytölle 1 ilmestyy ensimmäisen tyhjän 
  ohjelmapaikan numero (Kuva.12). Painettaessa  -painiketta ohjelma tallentuu muistiin, jonka 
  jälkeen laite on jälleenkäyttövalmis.
  On mahdollista poistaa tallennettu ohjelma tallentamalla sen paikalle uusi ohjelma, jolloin vanha 

  ohjelma häviää. Valitse haluttu ohjelmapaikka painikkeilla   ja  ja tallenna ohjelma.

 7.2.7. TalleNNeTuN piKajÄÄhdYTYs-/ piKapaKasTusohjelmaN KÄYTTÖ

  Paina   -painiketta ja valitse painikkeilla   ja  haluttu ohjelma; ohjelmanumerot näkyvät 
  näytöllä. (Kuva 13).  

  Käynnistä valittu ohjelma painamalla .

  Jos näytöllä 2 (Kuva 14) näkyy     tarkoittaa se että kyseisen ohjelmanumeron kohdalla ei 
  ole tallennettua ohjelmaa.

 7.3. sulaTus

  Manuaalinen sulatus käynnistyy, jos kammion lämpötila on alle parametrillä 5P7 asetetun lämpötilan 

  (ks. tekn.tiedot). Käynnistä tai pysäytä sulatus painamalla  pitkään.  

  Näytöllä 1 näkyy   ja näytöllä 2 kammion lämpötila (Kuva 15).

  7.4. sTeRiloiNTi (lisÄVaRusTe)

 Sterilointi käynnistyy, jos kammion lämpötila on yli parametrillä P26 asetetun lämpötilan (ks. tekn.tiedot).
  Sterilointi käynnistetään laitteen ollessa valmiustilassa painamalla   -painiketta. 

  Painettaessa painiketta  uudestaan sterilointi keskeytyy. Steriloinnin aikana näkyy näytöllä .
 
  Näytöllä 1 näkyy jäljellä oleva sterilointiaika (Kuva 16).
  Jos ovi avataan tai jos sähköt katkeaa, sterilointi keskeytyy.

 7.5.  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 P72 arvoa, kts. tekn.tiedot. 

        
        
 Time = kulunut aika

        
 Ti = KAmmIoN lämpötila

        
 Tc = TUoTeLämpöTILA-ANTURIN lämpötila

(Kuva.12)

(Kuva.13)

(Kuva.14)

(Kuva.15)

(Kuva.16)

****HELLO****

 03/03/2007  10:15
 +3°C HARD  

 Time   Ti  Tc
 00:00  25  61
 00:10    8  54
 00:20  -5
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 7.5.1  usB-liiTÄNTÄ (opTio)
  
This is present only if there is the expression code EVC99E00X0XXX00 (Optional).

  Setting the parameter p41 = 2 allows the user to connect the USB Recorder interface (code EVUS 
  BREC01).

  When the keypad detects the presence of the USB Recorder, the user can access the USB menu   

  which provides information on the state of the USB Recorder by pressing the buttons  or   
  for 2 seconds:

	 	 When	the	USB	flash	drive	is	inserted	in	the	USB	Recorder,	the	progress	of	the	ongoing	operations		
  appears on the display. During a LOG DATA operation, the respective text with percentage of prog 
  ress appears:

  When the operation has been completed correctly, the end is signalled:

  

  Otherwise error states are signalled:

  Pressing the button  returns the user to the previous menu.

  During the data Upload operation, the user can interrupt the process by pressing the button   for  
  2 seconds.

  To reset the USB Recorder, press the button   for 2 seconds.

 7.6. hÄlYTYKseT

 KoRKeaN lÄmpÖTilaN hÄlYTYs
Ainoastaan säilytystoiminnassa.
Aktivoituu jos kammion lämpötila on ollut tietyn määrän yli asetuslämpötilan asetetun ajan.
Hälytyksen merkkiääni voidaan vaientaa painamalla mitä tahansa painiketta.
Hälytys häviää automaattisesti kun lämpötila palaa normaaliin.

 maTalaN lÄmpÖTilaN hÄlYTYs
Ainoastaan säilytystoiminnassa
Aktivoituu jos kammion lämpötila on ollut tietyn määrän alle asetuslämpötilan asetetun ajan.
Hälytyksen merkkiääni voidaan vaientaa painamalla mitä tahansa painiketta.
Hälytys häviää automaattisesti kun lämpötila palaa normaaliin.

 oVi aNoiNNa -hÄlYTYs
Jos ovi on avoinna pidempään kuin 2 minuuttia jäähdytys/pakastusohjelman ollessa käynnissä,
kompressori pysähtyy ja näytöllä 1 näkyy AL3 vilkkuvana.

 paiNeKYTKimeN hÄlYTYs ===> KuTsu huolTo

Hälytyksen AL4 aktivoiduttua käynnissä oleva ohjelma keskeytyy välittömästi.
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 YliaiKahÄlYTYs
Hälytyksestä huolimatta toiminto jatkuu kunnes asetuslämpötila on saavutettu, koodi AL5
vilkkuu näytöllä 1.

 sÄhKÖKaTKoKseN aiheuTTama hÄlYTYs (BlaCKouT)
Jos laite oli jäähdytys- tai pakastustoiminnassa sähkökatkoksen sattuessa, kytkeytyy toiminto
automaattisesti takaisin päälle sähkön palattua.
Jos ohjelmassa käytettiin tuotelämpötila-antureita, laite muistaa ohjelmavaiheen.
Ohjelma on muutaman minuutin pidempi (maks. 10 minuuttia)
Koodi AL7 vilkkuu näytöllä 1.
Äänimerkki kuuluu hälytyksen yhteydessä tietyn ajan, äänimerkki voidaan vaientaa painamalla
mitä tahansa painiketta. Jos painiketta painetaan toistamiseen häviää hälytysteksti näytöltä.

 KammioN aNTuRihÄlYTYs ===> KuTsu huolTo
Kammion anturi mittaa lämpötilaa joka näkyy näytöllä 2. Jos anturi vioittuu, kuuluu hälytysääni ja
näytöllä 2 näkyy koodi ER1 vilkkuvana.
Äänimerkki kuuluu hälytyksen yhteydessä tietyn ajan, äänimerkki voidaan vaientaa painamalla
mitä tahansa painiketta. Hälytys kuittaantuu automaattisesti kun vika on korjattu.
- On kuitenkin mahdollista käynnistää/jatkaa jäähdytys/pakastusohjelmaa ajastinohjauksella, jolloin
tuotelämpötila-anturi ohjaa kompressoria.

 TuoTTeeN lÄmpÖTila-aNTuRiN hÄlYTYs===> KuTsu huolTo
Tuotteen lämpötila-anturissa oleva vika aiheuttaa hälytyksen ainoastaan, jos käynnissä on lämpötilao-
hjattu ohjelma.
Tässä tapauksessa ohjelma siirtyy automaattisesti ajastinohjaukseen ja hälytysääni annetaan.
Koodi ER2 vilkkuu näytöllä 1.
Äänimerkki annetaan hälytyksen yhteydessä tietyn ajan, äänimerkki voidaan vaientaa painamalla
mitä tahansa painiketta. Jos painiketta painetaan toistamiseen häviää hälytysteksti näytöltä.

  
 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 ER3 ja hälytyksen merkkiääni kuuluu.
Äänimerkki annetaan hälytyksen yhteydessä tietyn ajan, äänimerkki voidaan vaientaa painamalla
mitä tahansa painiketta. Hälytys kuitaantuu automaattisesti kun vika on korjattu.
Höyrystimen anturihälytyksen yhteydessä suoritetaan sulatus loppuun ajastinohjauksella.



           

SetPoint		Description	 Default	 min	 	MAX 
S01 Cabinet SetPoint PHASE 1 in +3ºC soft blast chiller   0°C -60°C  100°C 

S02 Core SetPoint PHASE 1 in soft +3ºC blast chiller   10°C -60°C  100°C 

S03 Time SetPoint PHASE 1 in +3ºC soft blast chiller   30 min 0 min  900 min 

S04 Cabinet SetPoint PHASE 2 in +3ºC soft blast chiller   0°C -60°C  100°C 

S05 Core SetPoint PHASE 2 in +3ºC soft blast chiller    5°C -60°C  100°C 

S06 Time SetPoint PHASE 2 in +3ºC soft blast chiller   30 min 0 min  900 min 

S07 Cabinet SetPoint PHASE 3 in +3ºC soft blast chiller   0°C -60°C  100°C 

S08 Core SetPoint PHASE 3 in +3ºC soft blast chiller   3°C -60°C  100°C 

S09 Time SetPoint PHASE 3 in +3ºC soft blast chiller  30 min 0 min  900 min 

S10 Cabinet SetPoint in +3ºC conservation   2°C -60°C  100°C 

S11	 Cabinet	SetPoint	PHASE	1	in	+3ºC	hard	blast	chiller	 -20°C -60°C 	100°C	

S12	 Core	SetPoint	PHASE	1	in	+3ºC	hard	blast	chiller	 		22°C	 -60°C 	100°C	

S13	 Time	SetPoint	PHASE	1	in	+3ºC	hard	blast	chiller	 	30	min	 0	min	 	900	min	

S14	 Cabinet	SetPoint	PHASE	2	in	+3ºC	hard	blast	chiller	 -9°C -60°C 	100°C	

S15	 Core	SetPoint	PHASE	2	in	+3ºC	hard	blast	chiller	 	10°C	 -60°C 	100°C	

S16	 Time	SetPoint	PHASE	2	in	+3ºC	hard	blast	chiller		 	30	min	 0	min	 	900	min	

S17	 Cabinet	SetPoint	PHASE	3	in	+3ºC	hard	blast	chiller	 		0°C	 -60°C 	100°C	

S18	 Core	SetPoint	PHASE	3	in	+3ºC	hard	blast	chiller		 		3°C	 -60°C 	100°C	

S19	 Time	SetPoint	PHASE	3	in	+3ºC	hard	blast	chiller		 	30	min	 0	min	 	900	min	

S20	 Time	SetPoint	in	P0	+3ºC		 	900	min	 0	min	 	900	min	

S21 Cabinet SetPoint PHASE 1 in -18ºC soft shock freezer -10°C -60°C  100°C 

S22 Core SetPoint PHASE 1 in -18ºC soft shock freezer   3°C -60°C  100°C 

S23 Time SetPoint PHASE 1 in -18ºC soft shock freezer  80 min 0 min  900 min 

S24 Cabinet SetPoint PHASE 2 in -18ºC soft shock freezer -25°C -60°C  100°C 

S25 Core SetPoint PHASE 2 in -18ºC soft shock freezer -5°C -60°C  100°C 

S26 Time SetPoint PHASE 2 in -18ºC soft shock freezer   80 min 0 min  900 min 

S27 Cabinet SetPoint PHASE 3 in -18ºC soft shock freezer -40°C -60°C  100°C 

S28 Core SetPoint PHASE 3 in -18ºC soft shock freezer  -18°C -60°C  100°C 

S29 Time SetPoint PHASE 3 in -18ºC soft shock freezer   80 min 0 min  900 min 

S30 Cabinet SetPoint in -18ºC conservation -20°C -60°C  100°C

S31	 Cabinet	SetPoint	PHASE	1	in	-18ºC	hard	conservation	 -40°C -60°C 	100°C

S32	 Core	SetPoint	PHASE	1	in	-18ºC	hard	conservation	 -18°C -60°C 	100°C

S33	 Time	SetPoint	PHASE	1	in	-18ºC	hard	conservation	 	80	min	 0	min	 	900	min

S34	 Cabinet	SetPoint	PHASE	2	in	-18ºC	hard	conservation	 -40°C -60°C 	100°C

S35	 Core	SetPoint	PHASE	2	in	-18ºC	hard	conservation	 -18°C -60°C 	100°C

S36	 Time	SetPoint	PHASE	2	in	-18ºC	hard	conservation	 	80	min	 0	min	 	900	min

S37	 Cabinet	SetPoint	PHASE	3	in	-18ºC	hard	conservation	 -40°C -60°C 	100°C

S38	 Core	SetPoint	PHASE	3	in	-18ºC	hard	conservation	 -18°C -60°C 	100°C	

S39	 Time	SetPoint	PHASE	3	in	-18ºC	hard	conservation		 	80	min	 0	min	 	900	min	

S40	 Time	SetPoint	in	P0	-18ºC	 900	min	 0	min	 	900	min

S41 SetPoint Max Time Blast Chiller with cycle in +3°C time        120 min        0 min  900 min

S42 SetPoint Max Time Blast Chiller with cycle in -18°C time 300 min 0 min  900 min

S43 Cabinet SetPoint in Blast Chiller +3°C infinite time   0°C -60°C  100°C

S44 Cabinet SetPoint in Blast Chiller -18°C infinite time -35°C -60°C  100°C

s45 Room setpoint in +3° blast chilling PreCooling cycles -10°C -60°C  100°C

s46 Room setpoint in -18° blast chilling PreCooling cycles -25°C -60°C  100°C

s47 Operation as storage compartment 0=no; 1=yes    0   0    1 

s48 +3°C Storage compartment setpoint  2°C -60°C  100°C 

s49 -18°C Storage compartment setpoint -20°C -60°C  100°C

set point

With the machine turned off by the         button, it is possible to change the parameter setting by keeping the 

and  buttons pressed simultaneously for five seconds. • DISPLAY 1 indicates the setpoint value
• DISPLAY 2 the number of the setpoint ‘01’, flashing.
• DISPLAY 3 flashing letter ‘S’.

Select the parameter using buttons   and . By pressing button  it is possible to change the parameters:
• DISPLAY 1 indicates the setpoint value flashing.
• DISPLAY 2 indicates the number of the parameter ‘-25’.
• DISPLAY 3 indicates the letter ‘S’.

Change the parameter value by using buttons   and  .

Press button   to confirm the new parameter value and return to the parameter selection. Exit from the 

parameters menu occurs automatically after a time-out of 60 sec. or manually by pressing the   button. 
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