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Arvokilpi

1. Valmistaja 2. Valmiastusnumero

3. Koodi 4. Malli

5. Jännite

6. Virrankulutus

8. Tehonkulutus

9. Sulatusvastuksen teho

10. Muiden vastuksien nimellisteho

11. Lampun teho

12. Maksimi- ja minipaine

13. Kylmäaine, tyyppi ja määrä

15. Eristeen ponnekaasu

16. Valmistusvuosi

17. Ilmastoluokka (#)

# 4 = 32°C, 55%RH – 5 = 43°C, 40%RH (IEC/EN 60335-2-89) - 4 = 30°C, 55%RH – 5 = 40°C, 40%RH (EN
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 � Yleistä
 � Laitteen käyttötarkoitus ja turvallisuus

• Laite on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön ja 
sitä tulee käyttää ainoastaan ruokien ja juomien 
säilytykseen

• Henkilöt (mukaan lukien lapset), joiden fyysiset tai 
psyykkiset valmiudet tai tietotaito eivät ole riittävät 
eivät tule käyttää laitetta ilman turvallisuudesta 
vastaavan henkilön valvontaa.

• Lapsia on valvottava, ettei ne pääse leikkimään 
laitteella.

• Älä koskaan laita kuumia juomia tai ruokia laittee-
seen äläkä täytä kannellisia astioita aivan täyteen.

• Älä säilytä räjähtäviä aineita kuten aerosolitölk-
kejä syttyvällä ponneaineella laiteessa. Ne voivat 
räjähtää.

• Laitteessa on pintoja, joihin muodostuu jäätä. Lait-
teessa saattaa, mallista riippuen, olla automaatti-
sulatus, tarvittaessa lisäsulatus manuaalisesti. Älä 
yritä poistaa jäätä terävällä työkalulla, sillä se saat-
taa aiheuttaa vaurioita, joita on mahdotonta korjata.

• Älä käytä mitään mekaanista laitetta tai keinote-
koista apukeinoa nopeuttaaksesi sulatusprosessia.

• Valmistaja ei ole vastuussa ja takuu raukeaa, jos 
laitteeseen on tehty sähköisiä tai mekaanisia muu-
toksia.

 � Vastaanottotarkoitus
Tarkista laite kuljetusvaurioiden varalta. Ilmoita mahdol-
lisista vaurioista välittömästi laitteen myyjälle

 � Kuljetus ja säilytys
Kaikki mainitut toimenpiteet tulee suorittaa tur-
vallisuusmääräysten mukaisesti.

Varmista ennen laitteen siirtoa, että trukin nosto-
kapasiteetti on riittävä. 

Työnnä trukin haarukat kuljetuslavan alle. Varmista, että 
laite on tasapainossa.

Kaappia siirrettäessä tulee välttää sen kallista-
mista.

Mikäli kaappia on kuljetettu muussa kun pysty-
suorassa asennossa tulee odottaa vähintään 2 
tuntia ennen sen käynnistämistä.

Säilytettävä kuivassa paikassa
Laitteen päälle ei saa pinota esineitä

 � Laitteen poistaminen pakkauksesta
Poista laite kuljetuspakkauksesta ja tarkista vaurioiden 
varalta. Poista varovasti seiniä suojaavat muovikelmut.

Pakkausmateriaali voi aiheuttaa vaaratilanteita, joten 
se tulee pitää lasten ulottumattomissa sekä kierrättää 
paikallisten säädösten mukaisesti.

• Tarkista, että laitteen sarjanumero on sama kuin 
kuljetusasiakirjoissa.

 � Muita vaaratilanteita
• Nämä kylmäsäilytyslaitteet ovat varustettu kaikilla 

turvallisen käytön mahdollistavilla asianmukaisilla toi-
minnoilla eikä niissä ole teräviä reunoja tai ulokkeita.

• Laitteen tasapino taataan myös ovien ollessa auki. 
Ovesta vetäminen on kuitenkin kielletty.

• Jos laite on varustettu laatikoilla; vältä laitteen kaa-
tuminen ja vahingoittuminen avaamalla ainoastaan 
yksi laatikko kerrallaan.

• HUOM: Jos laite on varustettu lasiovella; vedä aino-
astaan ulos yksi kori tai ritilä kerrallaan jottei laitteen 
tasapaino vaarantuisi.

• Jos laite on varustettu pyörillä; vältä laitteen kaa-
tuminen ja vahingoittuminen työntämällä varovasti 
siirrettäessä sitä. Huomioi myös lattian mahdolliset 
epätasaisuudet.

• LUKITSE AINA PYÖRÄT KUN LAITETTA EI SIIRRETÄ.

 � Melutaso
Melutaso työskentelyalueella EI ylitä 70dB(A)

 � Laitteen poistaminen käytöstä
• Laitteen sisältämä kylmäaine on asetuksen 

(EC) No. 2037/2000 (29.7.2000) mukaan mai-
nittu arvokilvessä. Laite on lisäksi valmistettu 
kierrätettävistä osista ja materiaalista. Laitteen 
palveltua taloudellisen elinikänsä loppuun on sen 
hävittämisessä noudettava voimassa olevia paikalli-
sia määräyksiä ja ohjeita. Mikäli käytöstä poistettua 
laitetta säilytetään valvomattomassa tilassa, on syytä 
varmistua siitä, että ilmatiiviisti sulkeutuvat ovet 
eivät aiheuta vaaratilanteita ihmisille. Paras tapa on 
poistaa ovet kokonaan.

• Laitetta EI saa hävittää talousjätteiden tai metalliro-
mun seassa. 

• Varo erityisesti vahingoittamasta jäähdytyspiiriä, 
varsinkin lämmönvaihtimen alueella.

STOP

 

STOP

 

 

Tämän tyyppisten laitteiden 
hävittämisessä on noudatet-
tava paikallisia asetuksia ja 
säädöksiä.
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            TÄRKEÄ

 � Alkutarkastukset
Varmista, että lattia on tasainen ja kestää laitteen painon.

Säädä kaapin säätöjaloilla kaluste mahdollisimman 
tarkasti vaakasuoraan. Apuna voit käyttää vesivaakaa. 
Maksimipoikkeama vaakasuorasta ± 0,5 astetta.

Varmista, että kaikki jalat kantavat. Näin varmistut siitä, 
että ovet toimivat halutulla tavalla.

Pyörillä varustettuja laitteita ei voida säätää. Varmista siksi 
että alusta on suorassa ja tasainen

• Vältä kosteuden tai jään muodostumista laitteen 
pinnalle jättämällä laitteen sivuille vähintään 50 mm:n 
ilmarako. Laitteen yläpuolelle tulee jättää vähintään 
500 mm:n ilmarako.

• Älä asenna laitetta lähelle lämmönlähdettä (kuten uuni, 
lämpöpatteri ym.). Älä asenna laitetta paikalle, jossa se 
on suorassa auringonpaisteessa. Jos lattia tai seinät 
ovat lämpimät, asenna sopiva eriste. 

• Jos laitetta on siirretty, odota hetken ennen kuin kytket 
sen uudestaan päälle. Jos laitetta on voimakkaasti 
kallistettu, odota vähintään 2 tuntia.

• Poista seiniä suojaavat muovikelmut. Pese kaapin 
sisäosat haalealla vedellä ja miedolla pesuaineella. 
Sijoita laite mahdollisimman kauas lämmön lähteistä. 
Varmista vapaa ilmankierto kompressoritilassa. 

• Älä jätä lukittavien ovien avaimia lasten ulottuville.

 � Sähköliitännän tarkastus
• Varmista ennen kytkemistä, että asennuspaikan 

sähkö on laitteen arvokilven mukaista. Väärä jän-
nite saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

• Varmista, että pistorasia on varustettu 16 A su-
lakkeella.

• Katkaise sähkönsyöttö pistorasiaan pääkytkimellä.
Liitä laite sähköverkkoon laitteen mukana toimi-
tetulla pistokkeella.

 � Käynnistys

Pistorasian pitää sijaita paikalla, johon on helppo 
pääsy.

• Tarkista, että laite on varustettu pistorasiaan 
sopivalla pistokkeella. Anna tarvittaessa val-
tuutetun huoltohenkilökunnan vaihtaa pistoke. 
Varmista, että pistoke on kunnolla pistorasiassa.

• Kun edellä mainitut toimet on suoritettu, on laite 
valmis käynnistettäväksi:

• Kytke virta laitteeseen kääntämällä ulkoinen 
pääkytkin asentoon ON

• Kytke laite päälle painamalla ON/STAND BY 
-painiketta. Noin minuutin kuluttua kompressori 
käynnistyy ja kaapin sisälämpötila hakeutuu tehtaalla 
asetettuun arvoonsa.

• Mikäli haluat muuttaa tehtaalla asetettuja arvoja, katso 
ohjeet kohdasta ”Käyttöpaneeli”.

Laita tuotteet kaappiin vasta sitten, kun se on 
saavuttanut oikean toimintalämpötilansa.
Älä ylitä maksimitäyttömäärää, joka on merkitty 
kaapin sisäpuolelle kiinnitettyyn tarraan.

 � Käyttö
• Tuotteiden oikealla kylmäsäilytyksellä voidaan edes-

auttaa keittiön tehokasta toimintaa sekä vaikuttaa 
energiakustannuksiin. Saadaksesi parhaan mahdol-
lisen hyödyn laitteesta noudata seuraavia ohjeita.

• Tuotteet on aina säilytettävä hyllyillä. Tuotteiden 
sijoittaminen pohjalevyn päälle on kielletty.

Sijoitta tuotteet kaappiin niin, että riittävä ilman-
kierto varmistuu. 

Sijoita tuotteet niin, että niiden väliin jää vapaata 
tilaa ja niin, että ne eivät kosketa kaapin seiniä. 
Käytä apuna hyllyjen korkeussäätömahdollisuutta.

STOP

• Varmista ennen kytkemistä, että asennuspaikan sähköliitäntä on laitteen arvokilven mukainen. 
Arvokilpi löytyy kaapin oikeanpuoleiselta sisäseinältä. Väärä jännite saattaa aiheuttaa tulipa-
lon.

• Tämän laitteen asennus on suoritettava valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti valtuute-
tun asentajan toimesta, paikallisia ohjeita ja määräyksiä noudattaen.

• Laitteen sähköturvallisuus taataan ainoastaan, kun se on kytketty maadoitettuun pistorasiaan.
• Valmistaja ei ole vastuussa seurauksista, jos laitetta ei ole kytketty annettujen ohjeiden 

mukaisesti.
• Suosittelemme vikavirtasuojan käyttämistä
• Adapterin ja/tai jatkojohdon käyttö on ehdottomasti kielletty.

 

 

STOP

STOP
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 � Käyttopaneeli

 � Painikkeet ja toiminnot
• Voit lukita käyttöpaneelin pitämällä painikkeita  ja 

 painettuina muutaman sekunnin ajan. Näytöllä 
näkyy ”Loc”.

• Lukitus poistetaan painamalla samoja painikkeita 
uudestaan. Näytöllä näkyy ”UnL”

1  ON/STAND-BY
Laite käynnistetään (ON) ja kytketään STAND BY -tilaan 
pitämällä painiketta painettuna muutaman sekunnin ajan.
 2  MANUAALINEN SULATUS
Sulatus käynnistyy pitämällä painike painettuna muutaman 
sekunnin ajan. Sulatusta ei voida käynnistää jäähdytys- tai 
pakastusohjelman ollessa käynnissä.
3   KAMMION VALO / JÄÄHDYTYS/PAKASTUS
- Sytytä / sammuta valo painamalla painiketta lyhyesti 
(ainoastaan lasiovelliset kaapit)
- Pidä painike painettuna 5 sekuntia, kunnes viimeksi 
käytetty jäähdytys-/pakastusaika ilmestyy näytölle. 
Aikaa voidaan muuttaa (30 min. askeleissa) Nuoli YLÖS 
5  ja Nuoli ALAS 4  painikkeiden avulla. 
Käynnistä jäähdytys/pakastus pitämällä painike 3  painet-
tuna; ensin käynnistyy (tarvittaessa) sulatusohjelma jonka 
jälkeen kompressori käynnistyy ja käy asetetun ajan ilman 
sulatusjaksoja. Näytöllä näkyy vuorotellen jäljellä oleva aika 
ja kammion lämpötila.
Jäähdytys/pakastusvaiheen aikana voidaan asetettu aika 
muutta painamalla painiketta 3 . Jäähdytys/pakastus voi-
daan keskeyttää asettamalla ajaksi “00:00” ja painamalla 
painiketta 3  uudestaan.
4  Nuoli ALAS -painike
Valikon selaamiseen; pienentää arvoa. 
5  Nuoli YLÖS -painike
Valikon selaamiseen; suurentaa arvoa. 
Pitämällä painettuna muutaman sekunnin aktivoi kymme-
neksi sekunniksi ”low RH%” -toiminnon (”rhL” näytöllä) 
tai ”high RH%” -toiminnon (”rhH” näytöllä). Jos tämä 
toiminto ei kuulu varustukseen näkyy näytöllä ”----” .
6  SET -painike
Asetusarvon näyttö ja muokkaus.

 � Summerin vaimennus (jos käytössä)
• Paina lyhyesti mitä tahansa painiketta.

 � Lämpötilan asettaminen
• Paina SET ( 6 ); kompressorin merkkivalo vilkkuu.
• Aseta lämpötila 15 sekunnin kuluessa YLÖS ( 5 ) ja 

ALAS- ( 4 ) -painikkeiden avulla.
• Paina SET -painiketta 6  tai odota 15 sekuntia; kom-

pressorin merkkivalo sammuu, jonka jälkeen näyttö 
palaa näyttämään kaapin lämpötilaa.

Katkaise aina virransyöttö laitteeseen ennen 
puhdistustoimenpiteitä

 � Merkkivalot

LED SELITE
Palaa: Kompressori käynnissä  
Vilkkuu: Asetusarvon muutos käynnissä  
Kompressorin käynnistysviive käynnissä

Palaa: Sulatus käynnissä 
Vilkkuu: Sulatusta pyydetty mutta kompressorin 
käynnistysviive käynnissä 
Valuma-aika käynnissä; Kylmäaineen lämmitys käynnissä

Palaa: Höyrystimen puhallin käy 
Vilkkuu: Höyrystimen puhallin pysähtynyt

Palaa: Kaapin sisävalo kytketty päälle manuaalisesti 
Vilkkuu: Kaapin sisävalo kytketty päälle automaat-
tisesti

Palaa: 
Lasioven huurteenpoisto käynnissä 
Relelähtö aktivoitu manuaalisesti 
Hälytyslähtö aktivoitu 
Oven karmivastus aktivoitu 
Vilkkuu: Relelähtö aktivoitu etänä

Palaa: Overcooling -toiminto käynnissä

Palaa: Hälytys tai vika

Palaa: Kaikkia HACCP -hälytyksen tietoja ei ole 
näytetty 
Vilkkuu: Ainakin yksi uusi hälytys tallennettu 
Sammunut: Kaikki HACCP -hälytyksen tiedot 
näytetty 
HACCP -hälytyslista tyhjennetty

Palaa: Virransäästötoiminto käynnissä

Palaa: Kompressori vaatii huoltoa

Palaa: Lämpötilat näytetään Celsius -asteina

Palaa: Lämpötilat näytetään Fahrenheit-asteina

Palaa: Laite on stand-by (valmius) -tilassa

 � Näyttötekstit

Teksti Tarkoittaa

rhL Low RH%-toiminto valittu

rhH High RH%-toiminto valittu

Loc Painikkeet lukittu; Lämpötilan asetusarvo 
lukittu

- - - - Pyydetty toiminto ei ole saatavilla
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 � Näytöt
KAAPIN LÄMPÖTILA

Näkyy laitteen normaalikäytössä.
HÖYRYSTIMEN LÄMPÖTILA (jos höyrystimen läm-
pötila- anturi kuuluu varustukseen)

Painia ALAS ( 4 ) muutaman sekunnin ajan ja valitse sit-
ten ”Pb2” YLÖS ( 5 ) ja ALAS ( 4 ) -painikkeiden avulla.
Painamalla SET ( 6 ) saadaan höyrystimen lämpötila 
näytölle. Palaa normaalinäyttöön painamalla SET ( 6 ) 
uudestaan tai odottamalla.

LAUHDUTTIMEN LÄMPÖTILA (jos lauhduttimen 
lämpötila -anturi kuuluu varustukseen)

Painia ALAS ( 4 ) muutaman sekunnin ajan ja valitse sit-
ten ”Pb3” YLÖS ( 5 ) ja ALAS ( 4 ) -painikkeiden avulla.
Painamalla SET ( 6 ) saadaan lauhduttimen lämpöti-
la näytölle. Palaa normaalinäyttöön painamalla SET 
( 6 ) uudestaan tai odottamalla.

KOMPRESSORIN KÄYNTIAJAN LASKURI (”HACCP 
EXTENDED” -versio)

Painia ALAS ( 4 ) muutaman sekunnin ajan ja valitse sit-
ten ”CH” YLÖS ( 5 ) ja ALAS ( 4 ) -painikkeiden avulla.
Painamalla SET ( 6 ) saadaan kompressorin käyttö-
tunnit näytölle. Palaa normaalinäyttöön painamalla 
SET ( 6 ) uudestaan tai odottamalla.

 � Ajan ja päivämäärän asetus (varustuk-
sesta riippuen)

• Painia ALAS ( 4 ) muutaman sekunnin ajan ja valitse 
sitten ”rtc”YLÖS ( 5 ) ja ALAS ( 4 ) -painikkeiden avulla.

• Paina SET ( 6 ) jolloin näytölle ilmestyy ”yy”, ”nn”, 
”dd”, ”hh” sekä ”nn” vuorotellen jonka perässä 
kaksi numeroa jotka vastaavat vuosilukua, kuukautta, 
päivää, tunteja sekä minuutteja. Näitä arvoja voidaan 
muuttaa YLÖS 5  ja ALAS 4  -painikkeiden avulla.

• Poistu tästä toiminnosta painamalla ON/STAND BY (
1 ).

 � HACCP TOIMINNOT
Laite pystyy tallentamaan 3 HACCP hälytystä (HACCP 
BASIC versio) tai 9 hälytystä (HACCP EXTENDED versio).
Seuraavat arvot tallentuvat:
• kriittinen arvo
• päivämäärä ja aika jolloin hälytys alkoi (vain HACCP 

EXTENDED versio)
• hälytyksen kesto (1 min - 99 tuntia ja 59 sekuntia)

Koodi Hälytys Kriittinen arvo

AL matalan lämpöti-
lan hälytys

liian matala lämpötila-arvo

AH korkean lämpöti-
lan hälytys

liian korkea lämpötila-arvo

ld ovihälytys, mikro kaapin korkein lämpötila 
hälytyksen aikana

PF Virransyöttöhä-
lytys

kaapin lämpötila sähkön 
kytkeytyessä uudestaan 
(parametri AA)

• HACCP BASIC: Laite päivittää tiedot, jos uusi hälytys 
on tallennettua vakavampi tai jos tiedot on jo kerran 
näytetty. Jos näyttö sammutetaan, hälytykset eivät 
tallennu. 

• HACCP EXTENDED: Viimeisin hälytys tallentuu 
vanhimman hälytyksen päälle. Laite ei pysty tallen-
tamaan tietoa hälytyksen kestosta jos ”PF” -häly-
tyksen kesto aiheuttaa kellovirheen.

• Kun hälytyksen syy poistuu, palaa näyttö normaaliti-
laan paitsi sähkönsyötön hälytyksen kohdalla jolloin 
hälytys on kuitattava manuaalisesti

• HACCP merkkivalo näyttää tietoa HACCP -häly-
tyksien muistitilasta: merkkivalo palaa jos HACCP 
hälytyksien kaikkia tietoja ei ole näytetty, jos merkki-
valo vilkkuu, on vähintään yksi uusi HACCP -hälytys 
tallennettu.

 � HACCP -hälytysten näyttö
• Painia ALAS ( 4 ) 2 sekunnin ajan jolloin ensimmäinen 

tunnus ilmestyy näytöllä.
• Valitse ”LS” painamalla lyhyesti YLÖS ( 5 ) tai ALAS 

( 4 ) -painikkeitta.
• Paina lyhyesti SET ( 6 ); näyttöön ilmestyy koodi ”AL”, 

”AH” tai ”id” edellä olevasta taulukosta.
Hälytyksen valinta
• painamalla lyhyesti YLÖS ( 5 ) tai ALAS ( 4 ) -painik-

keita (valitse esim. ”AH”).
Hälytyksen tietojen tarkastaminen

Paina lyhyesti SET ( 6 ); hälytyksen merkkivalo lakkaa 
vilkkumasta ja näyttöön tulee seuraavat tiedot (# 
-merkillä merkityt vain HACCP EXTENDED -versiossa):

Koodi Merkitys

8,0 Kriittinen arvo on 8,0 °C 

StA # Hälytyksen päivämäärä ilmestyy näytölle

y07 # Hälytys alkoi 2007 (jatkuu)

n03 # Hälytys alkoi maaliskuussa (jatkuu)

d26 # Hälytys alkoi 26. maaliskuuta (jatkuu)

h16 # Hälytys alkoi klo 16:00 (jatkuu)

n30 # Hälytys alkoi klo 16:30 (jatkuu)

Dur Hälytyksen kesto ilmestyy näytölle

h01 Hälytyksen kesto 1 tunti (jatkuu)

n15 Hälytyksen kesto 1 tunti 15 minuuttia

AH3 Valittu hälytys

Poistu tietojen tarkastelutilasta:
• painamalla lyhyesti ON/STAND-BY ( 1 ); näyttöön 

ilmestyy valittu hälytys (tässä esimerkissä ”AH3”).
Poistu tästä toiminnosta:
• painama toistuvasti YLÖS ( 5 ) tai ALAS ( 4 ) 

-painiketta kunnes näyttöön ilmestyy kaapin läm-
pötila tai älä paina mitään painiketta 60 sekuntiin.

Jos tallennettuja hälytyksiä ei ole, kirjaimia ”LS” ei 
tule näytölle
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 � HACCP hälytyslistan tyhjentäminen
• Pidä ALAS ( 4 ) painettuna 2 sekunnin ajan jolloin 

ensimmäinen tunnus ilmestyy näytölle.
• Valitse ”rLS” YLÖS ( 5 ) ja ALAS ( 4 ) painikkeiden avulla.
• Paina SET 6 .
• Aseta luku ”149” 15 sekunnin kuluessa YLÖS ( 5 ) 

ja ALAS ( 4 ) painikkeiden avulla.
• Paina SET 6  tai odota 15 sekuntia
•  ”----” näkyy näytöllä muutaman sekunnin ja HAC-

CP merkkivalo sammuu jonka jälkeen näyttö palaa 
normaalitoimintaan.

Jos tallennettuja hälytyksiä ei ole, kirjaimia ”rLS” 
ei tule näytölle

 � Hälytykset ja vianetsintä

Koodi Tarkoittaa
Toimenpide

iA Alarm multifunction entrance

Kutsu huolto

iSd Painekytkimen hälytys

Kytke laite pois päältä ja takaisin päälle. Kutsu huolto 
jos hälytys toistuu.

COH Lauhduttimen korkean lämpötilan häly-
tys

Tarkista lauhduttimen lämpötila. 
Kytke laite pois päältä ja takaisin päälle; jos lauh-
duttimen lämpötila edelleen on liian korkea, tulee 
lauhdutinta puhdistaa.

CSd Kompressori jumissa

Tarkista lauhduttimen lämpötila. 
Kytke laite pois päältä ja takaisin päälle; jos lauh-
duttimen lämpötila edelleen on liian korkea, tulee 
lauhdutinta puhdistaa.

Pr1 Kaapin lämpötila-anturivirhe

Kutsu huolto. 
Laitteen käyttöä voidaan jatkaa vakio-ohjelmilla.

Pr2 Höyrystimen anturivirhe

Kutsu huolto. 
Laitteen käyttöä voidaan jatkaa vakio-ohjelmilla.

Pr3 Lauhduttimen anturivirhe

Kutsu huolto. 
Laitteen käyttöä voidaan jatkaa vakio-ohjelmilla.

rtc Kellovirhe

Aseta aika ja päivämäärä uudestaan. Siihen asti 
HACCP -toiminto on pois päältä

Kun hälytyksen aiheuttanut vika poistuu, palautuu laite 
automaattisesti takaisin normaaliin toimintaan lukuun 
ottamatta seuraavia hälytyksiä:
• Sähkökatkoksen aiheuttama PF hälytys, joka pitää 

kuitata manuaalisesti painamalla mitä tahansa 
painiketta

• Painekytkimen aiheuttama hälytys (”iSd”) joka vaatii, 
että laite kytketään pois päältä tai että virransyöttö 
katkaistaan hetkeksi.

• Lauhduttimen korkean lämpötilan aiheuttama 
kompressorin hälytys (”CSd”) joka vaatii, että laite 
kytketään pois päältä tai että virransyöttö katkaistaan 
hetkeksi
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 � Vianetsintä
Jos laite ei toimi oletetulla tavalla, tarkasta seuraavan taulukon mukaiset asiat. Näin vältyt aiheettomilta huolto-
käynneiltä ja kustannuksilta.

• Aina kun laitteen turvalaite laukeaa on, siihen joku syy. Selvitä aina syy ja poista se ennen turvalaitteen pa-
lauttamista.

• Jos vika ei poistu, ota yhteys valtuutettuun huoltoon. Mainitse tällöin vian laatu ja laitteen sarjanumero, joka 
löytyy laitteen arvokilvestä.

ONGELMA SYY TOIMENPIDE

Laite ei käynnisty Laitteeseen ei tule virtaa Tarkista, että pistoke on kunnolla pistora-
siassa.

Kompressori pysähtyy 
harvoin

Huoneen lämpötila liian korkea Varmista hyvä ilmanvaihto huoneessa.

Lauhdutin Tarkasta lauhdutin säännöllisin välein ja
puhdista tarvittaessa.

Liian vähän kylmäainetta Kutsu huolto.

Oven tiiviste ei sulje kunnolla Kutsu huolto.

Höyrystimeen on muodostunut jäätä Älä laita laitteeseen kuumia tuotteita tai 
tuotteita, joiden vesipitoisuus on korkea. 
Suorita manuaalinen sulatus.

Höyrystimen puhallinmoottori viallinen Kutsu huolto.

Haihdutusastia tulvii 
yli

Laitteeseen on laitettu kuumia tuotteita tai 
tuotteita, joiden vedenpitoisuus on korkea

Älä laita laitteeseen kuumia tuotteita tai 
tuotteita, joiden vesipitoisuus on korkea.

Ovia ja/tai laatikoita avataan liian usein Kiinnitä huomiota laitteen käyttöön

Kaapin lämpötila liian 
korkea

Lauhdutin likainen Tarkasta lauhdutin säännöllisin välein ja 
puhdista tarvittaessa.

Lauhduttimen ilmansaanti on estynyt Poista esteet ilmankierron edestä.

Kaappiin pääsee lämmintä ilmaa Varmista, että ovi sulkeutuu kunnolla ja 
tiiviste on ehjä. Tarvittaessa ota yhteys 
huoltoon.

Höyrystimeen on muodostunut jäätä Käynnistä manuaalinen sulatus.
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 � Puhdistus ja ylläpito
ÄLÄ tuki laitteen ilmankiertoaukkoja.
ÄLÄ käytä mitään mekaanista laitetta tai 
keinotekoista apukeinoa nopeuttaaksesi su-
latusprosessia.
ÄLÄ peukaloi jäähdytysjärjestelmää

Irrota laite sähköverkosta ennen puhdistus- ja 
hoitotoimenpiteitä.
Laitetta ei saa puhdistaa painepesurilla. Vältä 
liiallista veden käyttöä, jotta sähkölaitteet eivät 
vaurioidu. Veden suihkuttaminen suoraan kaapin 
ulko- tai sisäpinnoille on ehdottomasti kielletty.

• Käyttäjän tulee suorittaa alla olevat puhdistustoimen-
piteet. Nämä toimenpiteet ovat ratkaisevia laitteen 
oikean toiminnan kannalta.

• Nämä toimenpiteet ei vaadi erityistä teknistä osaa-
mista

• Puhdistus- ja ylläpitotoimintoja on suoritettava 6 
kuukauden välein. Kutsu tarvittaessa huolto

TÄRKEÄÄ
Katkaise aina virransyöttö laitteeseen ennen 
puhdistus- ja ylläpitotoimenpiteitä.
Laitteen peseminen, sekä sisä- että ulkopuolelta, 
painepesurilla on kielletty.
Älä suihkuta vettä sähköosiin.

 � Puhdistus
• Kaapin puhdistustarve riippuu käyttöintensiteetistä. 

Tarkkaile käyttöä ja ajoita puhdistusvälit tarpeen 
mukaan.

• Sisä- ja ulko-osien puhdistukseen voidaan käyttää 
neutraaleja tai lievästi emäksisiä puhdistusaineita.  
Puhdista oven tiivisteet vedellä ja miedolla puhdis-
tusaineella.  
ÄLÄ KOSKAAN IRROTA TIIVISTEITÄ PUHDISTUS-
TA VARTEN! 
Sisäosat suositellaan puhdistettavaksi aika ajoin 
myös desinfioivalla puhdistusaineella. Pinnassa 
olevat epäpuhtaudet saadaan yleensä poistettua 
kostealla liinalla pyyhkimällä. Hyllyjen irrottaminen 
helpottaa sisäosan puhdistamista.

• Älä koskaan käytä metallisia puhdistusvälineitä lait-
teen puhdistuksessa.

• Kaapin sisäosan huollelliseman puhdistuksen yhte-
ydessä kannattaa irrottaa hyllyjen johteet.

Laite on valmistettu ruostumattomasta teräk-
sestä, joka on korroosionkestävää normaalissa 
käytössä. Vältä voimakkaiden puhdistusaineiden 
käyttöä, jotka voivat vahingoittaa teräspintaa.

 � Käyttäjän suorittamat huoltotoimenpiteet
Lauhduttimen puhdistus: 
Lauhdutin on puhdistettava pölystä säännöllisin väliajoin. 
Ennen lauhduttimen puhdistusta sammuta virta virtakyt-
kimestä ja irrota pistoke pistorasiasta. 
• Käytä puhdistukseen joko imuria tai pehmeää harjaa. 

Lauhdutinta harjattaessa on varottava, ettei alumii-
ninen kennosto vaurioidu.

• Irrota ja puhdista mahdollinen suodatin ja aseta se 
sitten takaisin paikalleen. Jos suodatin on viallinen 
tai liian likainen, vaihda se uuteen.

HUOM! Yllä mainittujen toimenpiteiden tekemättä jättä-
minen voi johtaa laitevaurioon.
Oven tiivisteen tarkastus: 
• Tarkasta, että oven tiiviste on moitteettomassa 

kunnossa. On tärkeää, että tiiviste on tasainen oven 
koko kehän alueelta.

Virtajohdon tarkastus: 
• Tarkista virtajohdon kunto. Jos virtajohto on mur-

tunut tai muulla tavoin vaurioitunut, ota yhteys 
huoltoon.

Vioittunut virtajohto saattaa aiheuttaa tulipalon vaaraa!

 � Käytöstä poisto väliaikaisesti
Noudata alla olevia ohjeita, jos laitetta ei käytetä vähään 
aikaan:
• Katkaise laitteesta virta.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Poista kaikki ruokatavara kaapista ja puhdista laite.
• Jätä laitteen ovi raolleen, jotta ilma pääsee kier-

tämään kaapissa. Näin ehkäiset ummehtuneen 
hajun syntymistä ja homeen muodostumista kaapin 
sisälle.

• Suojaa laite pölyltä.

 � Lampun vaihto (ei koske lasiovellisia 
kaappeja)

Vaihda lamppu seuraavasti:

• Sammuta laite ja katkaise virransyöttö.
• Avaa laitteen ovi.
• Poista lampun suojalasi.
• Ruuvaa irti ohjauspaneelissa sijaitseva lamppu ja 

korvaa vastaavalla ehjällä lampulla (lampun jännite 
näkyy tarrassa). 

• Asenna suojalasi takaisin.

 � Hyllyjen max kuormituskapasiteetti
Hyllyjen maksimi kuormitus: 50 kg / hylly.
Tuotteet on laitettava hylylle siten että kuorma 
jakautuu tasaisesti ja ettei ilmankierto esty.

STOP

STOP

STOP

 

STOP
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Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että Euroopan unionin alueel-
la tuote on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty lop-
puun. 
Tämä koskee sekä laitetta että tällä symbolilla merkittyjä lisälaitteita. Näitä tuot-
teita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.
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 � Tekniset tiedot
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KYLMÄPIIRIKAAVIO 

1. Komressori

2. Lauhdutin

3. Kuivain

4. Venttiili

5. Höyrystin

6. Erikseen asennettava keskuskone, ei sisälly toimitukseen. 
Asennusliike toimittaa.
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 � Parametriasetukset
Asetustilaan pääseminen:
• Varmista ettei mikään toiminto ole käynnissä
• paina YLÖS ( 5 ) ja ALAS ( 4 ) 4 sekuntia: näytölle 

ilmestyy“PA” 
• paina SET ( 6 )
• aseta luku ”-19” YLÖS ( 5 ) tai ALAS ( 4 ) painikkeiden 

avulla 15 sekunnin kuluessa
• paina SET ( 6 ) tai odota15 sekuntia
• paina YLÖS ( 5 ) ja ALAS ( 4 ) 4 sekuntia: näytölle 

ilmestyy “SP”.
Parametrin valinta:
• paina YLÖS ( 5 ) tai ALAS ( 4 )

Parametriasetuksen muuttaminen:
• paina SET ( 6 )
• paina YLÖS ( 5 ) or ALAS ( 4 ) 15 sek kuluessa
• paina SET ( 6 ) tai odota15 sekuntia

Asetustilasta poistuminen
• paina YLÖS ( 5 ) and ALAS ( 4 ) 4 sekuntia tai odota 

60 sekuntia.
• Sammuta ohjauspaneeli asetuksien jälkeen.
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 60 

 60 

PARAMETERS / PARAMETER / LISTA PARAMETRI / PARAMÈTRES / PARÁMETROS
PARAMETERS / LISTE OVER PARAMETRE / ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИИ /  ا 

 PAR Description / Descrizione / Beskrivelse  DC DF PAR 

SP working setpoint / Betriebssollwert / SET point di lavoro / point de consigne / punto de ajuste de trabajo / arbejdssætpunkt / рабочая установка 
температуры.  [1] 

 5 -20 SP 

SP2 Minimum evaporator temperature durinf Overcooling phase / Minima temperatura dell’evaporatore durante la fase di Overcooling  -15 -40 SP2 

CA1 cabinet probe offset / Offset Zellensonde / calibr. sonda / offset sonde chambre / offset sonda cámara / sondekalibrering / отклонение датчика 
холодильной камеры. 

 -3 -3 CA1 

CA2 evaporator probe offset / Offset Verdampfersonde / offset sonda evaporatore (°C) / offset sonde évaporateur / offset sonda evaporador / offset 
fordamperenhedssonde (°C) / Отклонение датчика испарителя. 

 0 0 CA2 

P1 decimal point Celsius degree / Dezimalpunkt Grad Celsius / Punto decimale / point décimal degré Celsius / punto decimal grado Celsius / 
Decimalpunkt / визуализация значений температуры          (0=NO; 1=YES) 

 0 0 P1 

P2 unit of measure temp.  / Maßeinheit Temperatur  / unità di misura  / unité de mesure témp. / unidad de medida temp. / måleenhed / единицы 
измерения температуры ;    (0=°С; 1=°F)  [3] 

 0 0 P2 

P3 evaporator probe function / Funktion der Verdampfersonde / funzione sonda evap / fonction de la sonde évaporateur / función de la sonda 
evaporador / функция датчика испарителя (1=YES) 

 1 1 P3 

P8 delay in display of variations in temp. detected by the probes /Verspätung Anzeige Variation der von den Fühlern gemessenen Temperaturen / 
ritardo visualizzaz (ds) /  задержка показа температуры 

 5 5 P8 

r0 working setpoint differential / Differentialbetriebssollwert / differenziale del setpoint di lavoro / différentiel du point de consigne / diferencial del 
punto de ajuste de trabajo / дифференциал рабочей установки 

 1 1 r0 

r1 minimum working setpoint / Mindestbetriebssollwert / minimo setpoint di lavoro / point de consigne minimum / mínimo punto de ajuste de 
trabajo / минимальное значение рабочей установки 

 3 -25 r1 

r2 maximum working setpoint / Maximalbetriebssollwert / massimo setpoint di lavoro / point de consigne maximum / máximo punto de ajuste de 
trabajo / максимальное значение рабочей установки 

 7 -15 r2 

r3 
locking the working setpoint modification / Blockierung der Änderung des Betriebssollwerts / blocco della modifica del setpoint di lavoro / 
blocage de la modification du point de consigne / bloqueo de la modificación del punto de ajuste de trabajo / блокировка изменения рабочей 
установки (1=YES) 

 0 0 r3 

r4 Increase in temp. during Energy Saving function / / Incremento di temp. in funzione Energy Saving  0 0 r4 

r5 decrease in temp. during Overcooling function / Abnahme der Temperatur während der Overcooling-Funktion / decremento in overcooling / 
diminution de la température durant la fonction Overcooling 

 0 0 r5 

r6 duration of Overcooling function /Dauer der Overcooling-Funktion/ durata overcooling / overcoolingvarighed  0 0 r6 

r7 

Min. difference “cell temp. - working setpoint” (when the instrument switches on) such as to provoke the exclusion of the consequent value of the 
evaporator temp. among the ones used for the calculation of the relative average (for the defrost  activation; if d8 = 3) / Derartiger Minimalunterschied 
"Temperatur der Zelle - Arbeitssollwert" (bei der Einschaltung des Gerätes), dass der Ausschluss  des sich ergebenden Wertes der Verdampfer-
temperatur zwischen denjenigen, die für die Berechnung des entsprechenden Mittelmaßes verwendet wurden, veranlasst wird (für die Aktivierung des 
Abtauens; wenn d8 = 3) / Min. differenza “temp. cella - setpoint” (all’accensione) tale da provocare l’esclusione del valore della temp.evaporatore tra quelli 
utilizzati per il calcolo della media per l’attivazione dello sbrinamento  se d8 = 3) [4] 

 10 10 r7 

C0 
compressor delay since you turn on the instrument / Verspätung nach der Inbetriebnahme des Gerätes / ritardo compressore dall’accensione 
dello strumento / retard compresseur après la mise en marche de l’appareil / retardo compresor del encendido del instrumento / 
kompressorforsinkelse fra instrumentets tænding / задержка между включением прибора и первой активацией компрессора [4] 

 1 1 C0 

C1 
minimum time between 2 activations in succession of the comp./ Mindestzeit zwischen 2 aufeinanderfolgenden Einschaltvorgängen des 
Verdichters / tempo minimo tra 2 accensioni successive del compr. / temps minimum entre 2 mises en marche consécutifs du compr. / tiempo 
mínimo entre 2 encendidos consecutivos del compr  [5] [6] 

 1 1 C1 

C2 
Minimum time the compressor remains turned off / Mindestdauer des Abschaltens des Verdichters / durata minima dello spegnimento del 
compr. / durée minimum de l’arrêt du compresseur / duración mínima del apagamiento del compresor /  минимальное время, когда 
компрессор остается выключенным  [5] 

 1 1 C2 

C3 
Minimum time the compressor remains turned on / Mindestdauer des Einschaltens des Verdichters / durata minima dell’accensione del 
compres. / durée minimum de la marche du compresseur / duración mínima del encendido del compresor / минимальное время, когда 
компрессор остается включенным 

 0 0 C3 

C4 
time the comp. remains turned off during the cabinet probe error / Abschaltdauer des Verdichters während Fehler Zellensonde / durata dello 
spegnimento del comp. durante l’errore sonda cella / durée de l’arrêt du comp. pendant l’erreur sonde chambre / duración del apagamiento del 
comp. durante el error sonda cámara 

 1 4 C4 

C5 
time the comp. remains turned on during cabinet probe error / Einschaltdauer des Verdichters währen Fehler Zellensonde / durata accensione 
del compr. durante l’errore sonda cella / durée de la marche du compres. pendant l’erreur sonde chambre / duración del encendido del 
compresor durante el error sonda cámara  

 25 6 C5 

d0 defrost interval / Abtauinterval / intervallo tra sbrinamenti / intervalle de dégivrage / intervalo de desescarche / interval mellem afrimninger / 
интервал между процессами оттайки  [9] 

 0 6 d0 

d1 type of defrosting / Abtautyp / tipo sbrinamento / type de dégivrage / tipo de descongelación / Вид оттайки  (0=electric; 1= Hot gas; 2=stop)  2 0 d1 
d2 temp. at end of defrosting / Temperatur bei Abtauende / T fine def / témp. de fin dégivrage / temp. de final de descongelación  21 8 d2 
d3 defrost duration / Abtaudauer / durata sbrinamento / durée du dégivrage / duración del desescarche / длительность процесса оттайки  30 25 d3 

d4 defrost when you turn on the instrument / Abtauung bei Inbetriebnahme des Gerätes / sbrinamento all'accensione / dégivrage après la mise en 
marche de l’appareil  / desescarche al encendido del instrumento (0=NO;1=YES)  [4] 

 0 0 d4 

d5 
defrost delay when you turn on the instrument (if d4 = 1) / Abtauungverspätung bei Inbetriebnahme des Gerätes / ritardo sbrinamento 
all'accensione (se d4 = 1) / retard dégivrage après la mise en marche de l’appareil (si d4 = 1) / retardo desescarche del encendido del 
instrumento (si d4 = 1)  [4] 

 0 0 d5 

d6 
temp. shown during the defrost / Während des Abtauvorgangs angezeigte Temperatur / visualizzazione temp. durante sbrinamento / témp. 
visualisée pendant le dégivrage / temp. visualizada durante el desescarche / фиксация на дисплее значения температуры в процессе 
оттайки [10] 

 1 1 d6 

d7 dripping duration / Abtropfdauer / durata gocciolamento / durée d'égouttage / duración del goteo  3 3 d7 

d8 

kind of defrost interval / Typ des Abtauintervalls / tipo intervallo sbrinamento / Type de intervalle de dégivrage / tipo de intervalo de 
desescarche / тип интервала  между процессами оттайки 
0= Intervals – defr. will be activated once the instrument run for time d0; 1= Intervals – defr. will be activated once the compressor has switched 
on for time d0; 2= Intervals – defr. will be activated once the evaporator temp. has altogether been below temp. d9 for time d0; 3= Adaptable - 
defrosting will be activated when (condition 1) the evaporator temp. will be below temp. d22 and the compressor will altogether be switched on 
for time d18 or when (condition 2) the evaporator temp. will fall below temp. d19; 4= real time – def. will be activated at the times established in 
parameters Hd1 ... Hd6 [11] 

 3 3 d8 
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PAR Description / Descrizione / Beskrivelse  DC DF PAR 

d9 
evaporator temp. is higher than that at which the defrost interval counter is suspended / Temp. des Verdampfers bei deren Überschreiten das 
Zählen des Abtauvorgangs unterbrochen wird / conteggio d0 se tevap < d9 / temp. de l'évaporateur au-dessus de laquelle le comptage de 
l'intervalle de dégivrage est arrêté / temp. del evaporador por encima de la cual se suspende el cómputo del intervalo de descongelación 

 0 0 d9 

d11 defrosting alarm switches off once maximum time limit has been reached (code “dFd”; if P3 = 1 / Aktivierung des Abtaualarms für Maximaldauer 
abgeschlossen (Code “dFd”;  wenn P3 = 1) / abilitazione dell’allarme sbrinamento concluso per durata massima (se P3 = 1) 1=YES 

 0 0 d11 

dA 

minimum compressor on duration on activation of defrosting so that they may be activated / Mindestdauer des Einschaltens des Verdichters bei 
Aktivierung des Abtauvorgangs, damit dieser aktiviert wird / min ON comp x def / durée min. de la mise sous tension du compresseur à 
l'activation du dégivrage afin que celui-ci puisse être activé / duración mínima del encendido del compresor cuando se activa la 
descongelación, para que se pueda activar [12] 

 0 0 dA 

d16 

predripping duration (the compressor will remain switched off, the defrosting output will be activated and the evaporator fan will remain 
switched off / Dauer des Vortropfens (während des Vortropfens, wird der Kompressor ausgeschaltet bleiben, der Abtauausgang wird aktiviert 
warden und der Verdampferlüfter wird ausgeschaltet bleiben) / durata del pregocciolamento (il compressore rimarrà spento, l’uscita di 
sbrinamento verrà attivata e il ventilatore dell’evaporatore rimarrà spento) 

 0 0 d16 

d17 
number of evaporator temp. values used for the calculation of the relative average (for the defrost activation; if d8 = 3) / Anzahl der Temperaturwerte 
des Verdampfers, die für die Berechnung des relativen Mittelwertes verwendet werden (für die Aktivierung des Abtauens; wenn d8 = 3) / numero di 
valori della temp. ’evaporatore utilizzati per il calcolo della relativa media (per l’attivazione dello sbrinamento;  se d8 = 3) 

 4 4 d17 

d18 defrost interval (if d8 = 3 and for condition 1) / Abtauintervall ( wenn d8 = 3 e für die Bedingung 1) / intervallo di sbrin. (se d8 = 3 e per la 
condizione 1) / intervalle de dégivrage (si d8 = 3 et pour la condition 1) 

 40 40 d18 

d19 

evaporator temp. above which the defrost is activated (relative to the evaporator temp. average, or “evaporator temp. average - d19”) (if d8 = 3 
and for condition 2) / Verdampfertemperatur, unterhalb derer das Abtauen aktiviert wird (bezogen auf den Mittelwert der Temperaturen des 
Verdampfers oder "Mittelwert der Temperaturen des Verdampfers - d19") ( wenn d8 = 3 und für die Voraussetzung 2) / Temp. dell’evaporatore 
al di sotto della quale viene attivato lo sbrinamento (relativa alla media delle temp. dell’evaporatore, ovvero “media delle temp. dell’evaporatore 
- d19”) (se d8 = 3 e per la condizione 2) 

 3 3 d19 

d20 
minimum consecutive time the compr. must be switched on such as to provoke the defrost activation / derartige Mindestdauer im Anschluss an 
die Einschaltung des Kompressors, dass sie die Aktivierung des Abtauens verursachen kann / durata minima consecutiva dell’accensione del 
compres. tale da provocare l’attivazione dello sbrinamento 

 180 180 d20 

d21 

minimum consecutive time the compressor must be switched on after the insturment switches on (on condition that the difference “cell temp. - 
working setpoint” is higher temp. r7) and after function Overcooling is activated such as to provoke the defrost activation / derartige 
Mindestdauer im Anschluss an die Einschaltung des Kompressors durch die Einschaltung des Gerätes (unter der Voraussetzung, 
dass die Differenz "Zelltemperatur - Betriebssollwert" über der Temperatur r7 liegt) und durch die Aktivierung der Overcooling-Funktion, dass 
sie die Aktivierung des Abtauens veranlasst / durata min. consecutiva dell’accensione del compressore dall’accensione dello strumento (a 
condizione che la differenza “temp. della cella - setpoint di lavoro” sia superiore alla temp. r7) e dall’attivazione della funzione Overcooling tale 
da provocare l’attivazione dello sbrinamento 

 200 200 d21 

d22 

evaporator temp. above which the defrosting interval is suspended (relative to the evaporator temp. average, or “evaporator temp. average + 
d22”) (if d8 = 3 and for condition 1) / Verdampfertemp., oberhalb derer die Zählung des Abtauintervalls unterbrochen wird (bezüglich des 
Mittelwertes der Temp. des Verdampfers oder "Mittelwertes der Temp. des Verdampfers + d22") ( wenn d8 = 3 und für die Voraussetzung 1) / 
temp. dell’evap. al di sopra della quale il conteggio dell’intervallo di sbrinamento viene sospeso (relativa alla media delle temp. dell’evaporatore, 
o “media delle temp. dell’evaporatore + d22”) (se d8 = 3 e per la condizione 1) 

 0 0 d22 

d23 
evaporator temp. average increase during function Energy Saving (for defrost activation; if d8 = 3) /Zunahme des Mittelwertes der 
Temperaturen des Verdampfers während der Energy Saving-Funktion (für die Aktivierung des Abtauens; wenn d8 = 3) / incremento della 
media delle temp. dell’evap. durante la funzione Energy Saving (per l’attivazione dello sbrinamento; se d8 = 3) 

 1 1 d23 

A0 Temperature associated with the min. temp. alarm / Temperaturwert, der dem Mindesttemp.larm zugeordnet ist / Temperatura associata ad 
allarme min / témp. associée à l'alarme de témp. minimum / temp. asociada a la alarma de temp. de mínima  [13] 

 0 0 A0 

A1 
temp. below which lower temp. alarm is activated; / Schwelle fur den Tief-Temperatur-Alarm / allarme temp. di minima / témp. en dessous de 
laquelle l’alarme de témp. basse est active / temp. por debajo de la cual es activada la alarma de temp. de mínima / Нижняя граница 
температуры для активации сигнала тревоги 

 -20 -50 A1 

A2 kind of lower temp. alarm / Alarmtyp Mindesttemperatur / tipo di allarme di temp. di minima / type de alarme de temp. basse / tipo de alarma de 
temp. de mínima  0= NO Alarm;1=relative to SetPoint; 2=absolute 

 1 1 A2 

A4 
temp. above which the upper temp. alarm is activated / Temperaturwert, über dem der Maximaltemp.larm aktiviert wird / temp. al di sopra della 
quale viene attivato l’allarme di temp. di massima / empérature en dessus de laquelle l’alarme de témp. haute est activée  / temp. por encima 
de la cual es activada la alarma de temp. de máxima / верхняя граница температуры для активации сигнала тревоги 

 20 10 A4 

A5 kind of upper temp. alarm / Alarmtyp Maximaltemp. / tipo di allarme di temp. di massima / type de alarme de temp. haute / tipo de alarma de 
temp. de máxima 0= NO Alarm1=relative to SetPoint; 2=absolute 

 1 1 A5 

A6 
upper temp. alarm delay since you turn on the instrument / Verspätung Hoch-Temperatu-Alarm nach der Inbetriebnahme des Gerätes / ritardo 
allarme di temp. di massima dall’accensione dello strumento / retard alarme de temp. haute après la mise en marche de l’appareil / retardo 
alarma de temp. de máxima del encendido del instrumento [4] 

 240 240 A6 

A7 temp. alarm delay / Verspätung Temperatur-Alarm / ritardo allarme temp. / retardo alarma de temp. / retard alarme de témp. / время задержки 
сигнала температурной тревоги 

 15 90 A7 

A8 upper temp. alarm delay since the end of the defrost / Verzögerung Maximaltemperaturalarm nach Ende der Abtauvorgang / ritardo allarme temp. dopo 
sbrinamento / retard alarme de témp. haute après la fin du dégivrage / retardo alarma de temp. de máxima del fin del desescarche  [14] 

 15 15 A8 

A9 
delay in maximum temp. alarm / Verzögerung Alarm Maximaltemperatur nach Deaktivierung des Mikrotüreingangs / rit ALL / retard de l'alarme 
de témp. maximum à partir de la conclusion de l'arrêt de l'évaporateur / retardo de alarma de temp. de máxima desde la desactivación de la 
entrada microinterruptor puerta  (15) 

 15 15 A9 

Ab Differential of parameters A1, A4 and F1 / diff ALL e vent evap (°C)  5 4 Ab 

A13 Delay in minimum temp. Alarm since end of CONTINUOUS COLD function / / ritardo allarme di temperature minima dalla conclusion della 
funzione FREDDO CONTINUO 

 120 120 A13 

F0 

evaporator fan activity during normal operation / Aktivität des Verdampferventilators während des Normalbetriebs / Fan COMP acceso / 
activités du ventilateur de l'évaporateur pendant le normal fonctionnement / actividad del ventilador del evaporador durante el funcionamiento 
normal / Tændt COMP ventilator / работа вентилятора испарителя при нормальной работе 
0=switched off; 1=switched on; see also F13, F14 and i10; 2=in parallel with the compr.; see also F9, F13, F14 and i10; 3=dependent on F1 [17]; 
4=switched off if the compr. is switched off, dependent on F1 if the compr. is switched on; see also F9 [16]; 5=dependent on F6; see also F9  

 5 5 F0 

F1 
evaporator temp. above the limit at which the evaporator fan is switched off / Verdampfertemperatur bei deren Überschreiten der 
Verdampferventilator abgeschaltet wird / T max ON ventola evap / témp. de l'évaporateur en dessus de laquelle le ventilateur de l'évaporateur 
est arrêté / temp. del evaporador por encima de la cual se apaga el ventilador del evaporador  

 15 5 F1 

F2 
evaporator fan activity during defrosting and dripping / Aktivität des Verdampferventilators während des Abtauens und Abtropfens / vent in def / activité du 
ventilateur de l'évaporateur pendant le dégivrage et l'égouttage / actividad del ventilador del evaporador durante la descongelación y el goteo  
0=switched off; 1=switched on (setting parameter d7 to 0 is recommended); 2=dependent on F0 

 0 0 F2 

F3 maximum duration of evaporator fan disactivation / Dauer des Stillstands des Verdampferventilators / gocciolamento (min) / durée de l'arrêt  6 0 F3 
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PAR Description / Descrizione / Beskrivelse  DC DF PAR 
ventilateur de l'évaporateur / duración de la parada del ventilador del evaporador / dryppen (min)  

F4 
time duration that evaporator fan is switched off during operation for a low RH% when the compressor is switched off / Dauer der Ausschaltung 
des Verdampferlüfters während des Betriebs für niedrigen relativen Luftfeuchtigkeitsanteil, wenn der Kompressor ausgeschaltet ist / durata 
dello spegnimento del ventilatore dell’evaporatore durante il funzionamento per bassa UR% quando il compressore è spento 

 60 60 F4 

F5 
time duration that evaporator fan is switched on during operation for a low RH% when the compressor is switched off /Dauer der Einschaltung 
des Verdampferlüfters während des Betriebs für niedrigen relativen Luftfeuchtigkeitsanteil, wenn der Kompressor ausgeschaltet ist durata 
dell’accensione del ventilatore dell’evaporatore durante il funzionamento per bassa UR% quando il compressore è spento 

 10 10 F5 

F6 operation for low or high percentage of relative humidity / alta o bassa umidità relative  
0=low RH% - evap. fan  operate  with compr.; see also F4 & F5; 1= high RH% - evap. fan  always run [18] 

 0 0 F6 

F7 evaporator temp. below limit at which the evaporator fan is disactivated / Verdampfertemperatur, unterhalb derer der Stillstand des Verdampferlüfters 
beendet wird / Temp. dell’evaporatore al di sotto della quale il fermo ventilatore dell’evaporatore viene concluso  (“setpoint  + F7”);  

 4 5 F7 

F8 parameter F1differential / Differenzial des Parameters F1 / differenziale del parametro F1  2 2 F8 

F9 
delay in the switching off of evaporator fan following the switching off of the compressor (if F0 = 2, 4 and 5) / Verzögerung Ausschaltung 
Verdampferlüfter seit der Ausschaltung des Kompressors ( wenn F0 = 2, 4 und 5) / ritardo spegnimento ventilatore dell’evaporatore dallo 
spegnimento del compressore (se F0 = 2, 4 e 5) 

 0 0 F9 

F12 
delay in switching off of the condenser fan following the switching off of the condenser  (if u1 and/or u11 = 6) / Ausschaltverzögerung 
Verdampferlüfter seit der Ausschaltung des Kompressors ( wenn u1 und/oder u11 = 6) / ritardo spegnimento ventilatore del condensatore dallo 
spegnimento del compressore (se u1 = 6); 

 0 0 F12 

F13 
time evaporator fan remains OFF during function Energy Saving; see also F14 and i10 (if F0=1 or 2) / Dauer der Ausschaltung des 
Verdampferlüfters während der Energy Saving-Funktion; siehe auch F14 und I10 (wenn F0 = 1 oder 2) / durata spegnimento ventilatore evap. 
durante funzione Energy Saving; vedi anche F14 e i10 (se  F0=1 o 2) 

 40 40 F13 

F14 
time evaporator fan remains ON during function Energy Saving; see also F13 and i10 (if F0=1 or 2) / Dauer der Einschaltung des 
Verdampferlüfters während der Energy Saving-Funktion; siehe auch F13 und I10 (wenn F0 = 1 oder 2) / durata ’accensione ventilatore evap. 
durante la funzione Energy Saving; vedi anche F13 e i10 (se F0=1 o 2) 

 20 20 F14 

i0 

effect caused by the activation of the door microswitch input / durch die Aktivierung des Mikrotüreingangs verursachte Wirkung / effetto micro 
porta / effet provoqué par l'activation de l'entrée micro porte / efecto provocado por la activación de la entrada de microinterruptor de puerta / 
тип цифрового входа  
0=any; 5=the evap. fan will be switched off (at most until time i3 or until the input has been disactivated) and the cell light will be switched on (if 
u1 and/or u11 = 0, until the input is disactivated)  [20] 

 5 5 i0 

i1 
type of door microswitch input contact / Typ von Kontakt der Mikrotür / tipo contatto / type de contact de l'entrée micro porte / tipo de contacto 
de la entrada de microinterruptor de puerta  
0=normally open (active input with closed contact); 1=normally closed (active input with open contact 

 0 0 i1 

i2 
delay in signaling of door microswitch input alarm / Verzögerung Alarmanzeige Eingang Mikrotür / rit ALL micro / retard signalisation alarme 
entrée micro porte / retardo de señalización de la alarma de entrada de microinterruptor de puerta / задержки сигнала на входе сигнала 
тревоги от открывания двери 

 5 5 i2 

i3 

maximum duration of the effect caused by activation of the door microswitch on the compressor and the evaporator fan / Maximaldauer der 
durch die Aktivierung des Mikrotüreingangs verursachten Wirkung auf Verdichter und Verdampferventilator / T max effetto micro / durée 
maximum de l'effet provoqué par l'activation de l'entrée micro porte sur le compresseur et sur le ventilateur de l'évaporateur / duración máxima 
del efecto provocado por la activación de la entrada del microinterruptor de puerta en el compresor y en el ventilador del evaporador  

 -1 -1 i3 

i4 storage of door microswitch input alarm / Speicherung des Alarms Mikrotüreingang / memorizzazione ALL micro / mémorisation de l'alarme 
d'entrée micro porte / memorización de la alarma de entrada microinterruptor de puerta  [21] 

 1 1 i4 

i10 
time without activations of the door switch input (on condition that the cabinet temp. has reached the working setpoint) in order that function 
Energy Saving is activated automatically / tempo che deve trascorrere in assenza di attivazioni dell’ingresso micro porta (dopo che la temp. 
della cella ha raggiunto il setpoint di lavoro) affinchè la funzione Energy Saving venga attivata automaticamente 

 0 0 i10 

i11 

minimum time the door switch input must be activated such as to provoke the exclusion of the consequent value of the evaporator temp. among 
the ones used for the calculation of the relative average (for the defrost activation; if d8 = 3); / / durata minima dell’attivazione dell’ingresso 
micro porta tale da provocare l’esclusione del conseguente valore della temp. dell’evaporatore tra quelli utilizzati per il calcolo della relativa 
media (per l’attivazione dello sbrinamento; se d8 = 3); 

 15 15 i11 

i12 

minimum time the door switch input must be activated altogether such as to provoke the exclusion of the consequent value of the evaporator 
temp. among the ones used for the calculation of the relative average (for the defrost activation; if d8 = 3 / / durata minima complessiva delle 
attivazioni dell’ingresso micro porta tale da provocare l’esclusione del conseguente valore della temp. dell’evaporatore tra quelli utilizzati per il 
calcolo della relativa media (per l’attivazione dello sbrinamento; se d8 = 3 

 60 60 i12 

i13 number of door switch input activations such as to provoke the defrost activation / derartige Anzahl der Aktivierungen des Mikroporteingangs, dass die 
Aktivierung des Abtauens veranlasst wird / numero di attivazioni dell’ingresso micro porta tale da provocare l’attivazione dello sbrinamento 

 0 0 i13 

i14 minimum duration of the door switch imput activation such as to provoke the defrost activation /derartige Mindestdauer des Mikroporteingangs, dass die 
Aktivierung des Abtauens veranlasst wird / durata minima dell’attivazione dell’ingresso micro porta tale da provocare l’attivazione dello sbrinamento 

 0 0 i14 

u1 Operation controlled by 4th output / vom vierten Ausgang  verwalteter Verbraucher / Utenza gestita da 4a uscita / connexion gérée par la 
quatrième sortie 0= cell light; 4= door resistors 

 0 0 u1 

u2 Enabling of manual switch on/off of the cell light or the auxiliary output when the instrument is switched off (only if u1=0 or 2) / / Abilitazione 
dell’accensione/spegnimento manuale luce cella o uscita ausiliaria con strumento spento (solo se u1=0 o 2)  [24] 

 0 0 u2 

u4 Enabling of alrm output diactivation with the silencing of the buzzer (only if u1=3) /  Abilitazione della disattivazione uscita di allarmi + 
tacitazione buzzer (solo se u1=3) 

 1 1 u4 

u5 Cell temp. below that at which the door resistors are switched on (only if u1=4) / / Temp. cella oltre la quale le resistenze della porta vengono 
spente (solo se u1=4)  [7] 

 99 99 u5 

u6 Operating time of demistor resistors (only if u1=1) / Dauer der Einschaltung der ntibeschlagwiderstände (nur, wenn u1) / Durata dell’accensione 
delle resistenze antiappannamento (solo se u1=1) 

 5 5 u6 

u7 Cell temp. below that at which the evaporator valve is disactivated ( Setpoint + u7) (only if u1=5) / Temp. cella sotto la quale la valvola 
dell’evaporatore viene disattivata ( Setpoint + u7) (solo se u1=5)  [7] 

 2 2 u7 

u8 Tipe of evaporator valve contact (only if u1=5) / / Tipo di contatto della valvola dell’evaporatore (solo se u1=5) /type de contact de la soupape 
de l'évaporateur / tipo de contacto de la válvula del evaporador 

 0 0 u8 

u9 Enabling of buzzer / Freigabe des Summers / Abilitazione buzzer / habilitation de l'avertisseur sonore  1 1 u9 
LA instrument address / Geräteadresse / indirizzo strumento / dirección instrumento / adresse appareil / instrumentadresse / адрес прибора  247 247 LA 
Lb baud rate / baud rate / baud rate / baud rate / baud rate / baud rate / скорость передачи сигнала  2 2 Lb 
LP Parity / Parität / Parità  / paridad / parité / Четность  2 2 LP 

 



| 21

6LIBL002 - 0916METOS START S50, S70 DC/DF
 63 

 63 

 ENGLISH 
(1)   The unit of measurement depends on P2 parameter 
(3)    Properly set the parameters corresponding to the regulators after modifying P2 
parameter 
(4)   The parameter has effect even after an interruption in the power supply that 
occurs while the instrument in switched on 
(5)    The time established with the parameter is counted even when the instrument is 
switch off 
(6)    If parameter C1 is set to 0, the delay after the end of the cell probe error will be 2 
minutes 
(7)    The parameter differential is 2,0 °C / 4 °F 
(8)    If when the instrument is switched on the condenser temperature is already 
above that established in C7 parameter, than C8 parameter will not have effect 
(9)    The instrument stores the defroster interval count every 30 minutes; the 

modifcation of d0 parameter takes effect following the end of the preceeding 
interval of following the activation of manual defrosting 

(10)  The display returns to normal operation when, at the end of evaporator fan 
disactivation, the cell temperature falls below that at which the display was 
initially blocked (or if a temperature alarm is signaled) 

(11)   If P3 parameter is set 0 or 2, the instrument will function as if d8 parameter were 
set to 0 
(12)  If when defrosting is activated, the operating duration of the compressor is less 

than the time established with parameter dA, the compressor will remain on for 
the amount of time necessary to complete defrosting 

(13)  If P3 parameter is set to 0, the instrument will function as if A0 parameter were 
set to 0, but will not store the alarm 
(14)  During defrosting and dripping and when the evaporator fan is stopped, the 
temperature alarms are absent, provided that these where signaled after the activation 
of defrosting 
(15)  During activation of the door microswitch input, the maximum temperature alarm 
is absent, provided the alarm was signaled after the activation of the input 
(16)  When power is restored, the alarm will always be signaled 
(17)  If P3 parameter is set to 0, the instrument will function as if F0 parameter were 
set to 2 
(18)  The parameter is also modified pressing for some seconds button UP on the 
keyboard 
(19)  If parameter P4 is set to 0, the condenser fan will work together with the 
compressor 
(20)  The compressor is switched off 10 seconds after the activation of the input; if the 

input is activated during defrosting or when the evaporator fan is disactiveted, 
the activation will not have any effect on the compressor 

(21)  The instrument stores the alarm once the time established in i2 parameter has 
expired; if i2 parameter is set to -1, the instrument will not store the alarm 
(22)  Make sure that the time established with i7 parameter is less than that 
established with i9 parameter 
(23)  To avoid damaging the unit connected to the instrument, change the parameter 
setting when the instrument is switched off 
(24)  If u2=0, switching off the instrument will cause the cell light or the aux output to 

switch off (the next time the instrument is switched on the unit connected will 
remain switched off);   If u2= 1, switching off the instrument will not cause the 
cell light or the aux output to switch off (the next time the instrument is switched 
on the unit connected will remain switched on) 

 
 

 ITALIANO 
(1)   L’unità di misura dipende dal parametro P2 
(3)   Impostare opportunamente i parametri relativi ai regolatori dopo la modifca del 
parametro P2 
(4)   Il parametro ha effetto anche dopo un’interruzione dell’alimentazione che si 
manifesta quando lo strumento è acceso 
(5)   Il tempo stabilito con il parametro viene conteggiato anche quando lo strumento è 
spento 
(6)   Se il parametro C1 è impostato a 0, il ritardo dalla conclusione dell’errore sonda 
cella sarà comunque di 2 min 
(7)   Il differenziale del parametro è di 2,0 °C / 4 °F 
(8)   Se all’accensione dello strumento la temperatura del condensatore è già al di 
sopra di quella stabilita con il parametro C7, il parametro C8 non avrà effetto 
(9)   Lo strumento memorizza il conteggio dell’intervallo di sbrinamento ogni 30 min; la 

modifca del parametro d0 ha effetto dalla conclusione del precedente intervallo 
di sbrinamento o dall’attivazione di uno sbrinamento in modo manuale 

(10)   Il display ripristina il normale funzionamento quando, concluso il fermo 
ventilatore dell’evaporatore, la temperatura della cella scende al di sotto di 
quella che ha bloccato il display (o se si manifesta un allarme di temperatura) 

(11)   Se il parametro P3 è impostato a 0 o 2, lo strumento funzionerà come se il 
parametro d8 fosse impostato a 0 
(12)   Se all’attivazione dello sbrinamento la durata dell’accensione del compressore è 

inferiore al tempo stabilito con il parametro dA, il compressore rimarrà 
ulteriormente acceso per la frazione di tempo necessaria a completarlo 

(13)   Se il parametro P3 è impostato a 0, lo strumento funzionerà come se il 
parametro A0 fosse impostato a 0 ma non memorizzerà l’allarme 
(14)   Durante lo sbrinamento, gocciolamento, fermo ventil. evap. e allarmi di temp. 
sono assenti, a condizione che questi si siano manifestati dopo l’attivazione dello 
sbrinamento 
(15)   Durante l’attivazione dell’ingresso micro porta l’allarme di temperatura di 
massima è assente, a condizione che questi si sia manifestato dopo l’attivazione 
dell’ingresso 
(16)   Al ripristino dell’alimentazione l’allarme viene sempre segnalato 
(17)   Se il parametro P3 è impostato a 0, lo strumento funzionerà come se il 
parametro F0 fosse impostato a 2 
(18)   Il parametro viene modificato anche premendo per alcuni secondi sul pulsante 
UP della tastiera 
(19)   Se il parametro P4 è impostato a 0, il ventilatore del condensatore funzionerà 
parallelamente al compressore 
(20)   Il compressore viene spento trascorsi 10 s dall’attivazione dell’ingresso; se 

l’ingresso viene attivato durante lo sbrinamento o il fermo ventilatore 
dell’evaporatore, l’attivazione non provocherà alcun effetto sul compressore 

(21)   Lo strumento memorizza l’allarme trascorso una volta che il tempo stabilito con 
il parametro i2 è scaduto; se il parametro i2 è impostato a -1, lo strumento non 
memorizzerà l’allarme 
(22)   Assicurarsi che il tempo stabilito con il parametro i7 sia inferiore a quello 
stabilito con il parametro i9 
(23)   Per evitare di danneggiare l’utenza collegata, modifcare il parametro quando lo 
strumento è spento 
(24)   Se u2=0, lo spegnimento dello strumento provocherà l’eventuale spegnimento 

della luce cella o dell’uscita aux (alla successiva accensione l’utenza rimarrà 
spenta); se u2=1, lo spegnimento dello strumento non provocherà l’eventuale 
spegnimento della luce cella o dell’uscita aux (alla successiva accensione 
l’utenza rimarrà accesa)






