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1. Yleistä
Käyttöohje on tarkoitettu kaikille henkilöille, jotka tulevat kosketukseen laitteen kanssa asennuksessa, 
käytön tai huollon aikana. Jokainen näistä henkilöistä tulee perehtyä laitteen käyttöön perusteellisesti 
ennen toiminnan aloittamista. 

HUOM!
Noudata huolellisesti laitetta koskevia ohjeita, jotta voit käyttää laitteita ja varmistaa sen optimaalisen 
käytön ja pitkän käyttöiän.

Älä käynnistä laitetta ennen kuin olet perusteellisesti perehtynyt laitteen ohjeisiin, rajoituksiin ja 
suosituksiin, jotka sisältyvät tässä käyttöohjeessa ja varsinkin 

Käyttöohjeessa esiintyvät piirrokset eivät välttämättä ole todellisuuden mukaisia. Niiden tarkoitus on ku-
vata laitteen pääpiirteitä.

1.1. Käyttöohjeessa esiintyvät symbolit

 

Symboli Selite

Nämä symbolit ilmaisevat ”VAROITUS” ja ”VAROITUS KORKEAJÄNNITE”. Sym-
boleilla merkityt kohdat sisältävät vaaran, mikä voi aiheuttaa vahinkoa laitteelle tai 
vakavia vammoja käyttäjälle.

Tämä symboli ilmaisee tärkeän ohjeen, omaisuuden, prosessin tai materiaalin, joka 
on välttämätön laitteen huollon ja kunnossapidon aikana, josta tulee olla tietoinen.

Symboli huomauttaa tärkeästä tiedosta liittyen laitteeseen tai lisävarusteeseen.

Symboli viittaa toiseen kappaleeseen käyttöohjeessa.
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1.2. Toimitus

1.2.1. Pakkaus ja sisällön toimitus

Kuljetuksen ajaksi kaikki irrotettavat osat kuten takaliukuovet, hyllylevyt ja hyllyjen kannattimet on pakattu 
ja sijoitettu lasikon sisälle.

Näyttelytilan sisältä löytyy myös yksilöllisesti kääritty ja purettu pienempiä osia kotelosta.

1.2.2. Kuljetus asennuspaikalle

Kuljeta lasikko alkuperäisessä pakkauksessa asennuspaikalle

Kuljetuksen ja kokoamisen aikana, lasiosiin ei saa kohdistaa liikaa voimaa.  

1.3. Varastointi
Mikäli lasikkoa ei koota välittömästi toimituksen jälkeen, tulee se säilyttää noudattaen seuraavia 

1. Säilytä lasikon osat alkuperäisessä pakkauksissa. Kuivassa ja pimeässä paikassa.
2. Sijoita lasikko sivulle tai ylösalaisin. Älä sijoita mitään sen päälle.
3.  Pidä lasikko poissa suorasta auringonvalosta, pakkasesta ja kosteudesta. Optimaalinen varastointi-

lämpötila on +5° ja +30°C välissä. Varastotilan kosteus ei saa ylittää 60%.

1.4. Pakkauksen purkaminen
1. Käytä sopivaa työkalua, poista pakkausmateriaali yksittäisistä osista ja poista kaikki tukielementit ja 

pakkausmateriaali.
2. Tarkasta, ettei lasikko tai siihen kuuluvat osat ole vaurioituneet kuljetuksen aikana. Mikäli vaurioita 

ilmenee, ota yhteys toimittajaan välittömästi ja älä missään nimessä asenna laitetta.
3. Nosta lasikko kuormalavalta. Lasikon painon takia, suosittelemme, että lasikkoa nostaa 4 henkilöä

Lasikon kokoaminen katso kappale 3.2 Kokoaminen

Pakkauksen purun jälkeen huolehdi, että pakkausmateriaalin hävitys suoritetaan noudattaen paikallisia 
määräyksiä.
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2. Toiminta

2.1. Lasikon käyttö
Cube II konditorialasikko on suunntelitu esittelemään ja ylläpitämään esipakatut tuotteet jäähdytettyinä. 
Lasikossa voi esitellä ja myydä mm. jälkiruokia, makeisia, pakattuja leivonnaisia, pakattuja salatteja ja 
niiden kaltaisia tuotteita.
Lasikko on helppo asentaa toimitiloihin ja mahdollista täten ideaali kahviloille, leipomoille, kaupoille, ra-
vintoloille yms. Lasikko Cube II soveltuu palveluun ja itsepalveluun, joka mahdollista asiakkaan helpon 
pääsyn tarjolla oleviin tuotteisiin.

Laitteita, johon on tehty muutoksia, jotka vaikuttavat turvallisuuteen tai toiminnallisuuten ilman 
valmistajan lupaa, katsotaan sopimattomaksi alkuperäiseen tarkoitukseen.
Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka syntyvät käyttäjän toimesta.

2.2. Sopimaton käyttö
• Lasikko ei ole tarkoitettu jäähdyttämään esillä olevia tuotteita.
• Lasikkoa ei ole tarkoitettu jäähdytettyjen tuotteiden pysyvään varastointiin.

2.3. Lasikon pääpiirteet
Tärkein osa lasikosta on esittelytila, joka on varustettu lasihyllyillä, johon myytävät tuotteet sijoitetaan. 
Lasikon esittelytila on valaistu LED-valoilla, jotka on sijoitettu kattoon. 
Pääsy esittelytilaan tapahtuu lasikon takapuolella sijaitsevien liukuovien kautta, jotka mahdollistava myös 
nopean ja helpon järjestelyn ja ylläpidon. Lasikot voivat olla palvelumalleja (etulasilla) tai itsepalvelumalleja 
(avoimia). 

Lasikko on varustettu ilmastoidulla jäähdytysjärjestelmällä, automaattisella sulatuksella ja sähköisellä 
säätimellä.

1. Runko
2. Pidikkeet ja lasihyllyt
3. Alempi koristepaneeli
4. Etulasi (kokonainen tai avoin)
5. Tuuletusaukot
6. Katon LED-valaistus
7. 
8. Liukuovet

9. Jäähdytinyksikön suoja
10. Säädin
11. Säädettävät jalat
12. Virtalähde
13. Pääilmanvaihto
14. Lauhdutin
15. Sivutuuletusaukko
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2.4. Mitat

2.4.1. CUBE II 600/1000/1500

2.4.2. CUBE II 45° kulmalla

Tarkempia teknisiä tietoja, katso kappale 8.0
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2.5. Mallit
Vakio

Itsepalvelu

45° neutraali kulma
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3. Käyttö

3.1. Laitteen sijoitus
1. Laite toimii oikein
• Lämpötilan ollessa +16°C ja +25° välissä.
• Ympäristön ilmankosteuden ollessa korkeintaan 60%.

2. Älä sijoita laitetta:
• Lämpölähteiden läheisyyteen
• paikkaan, jossa auringonvalo voi vaikuttaa lasikon toimintaan.
• paikkaan, jossa vetoiseen paikkaan (ilmastointilaitteen tai sisääntulon lähelle).
• liian lähelle esineitä, jotka estävät laitteen ilmanvaihdon.

3.2. Kokoaminen (ainoastaan Cube II)
1. Aseta lasikko vaakasuoraan asentoon, säätämällä jalkoja tarpeen mukaan. 
2. Aseta konsolit pidikkeisiin
3. Laita lasihyllyt
4. Aseta takaovet paikoilleen

a) Liu’uta lasi päällinen hieman eteenpäin.

b) Paina takasuojan alemman vasemman puolen klipsit ja liu’uta suoja kiskoa 
     pitkin vasemmalle.

c) Sisemmän oven saa asetettua paikalleen 45° kulmassa.

d) Ulomman oven saa asetettua paikalleen myös 45° kulmassa.

e) Aseta takasuojus ja vedä lasipäällinen takaisin paikalleen.

f) Työnnä suoja kiskoa pitkin takaisin paikalleen (oikealle).
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3.3. Kytkeminen sähköverkkoon
Lasikko on suunniteltu yksivaiheiselle 230 V / 50 Hz jännitteelle. Virtalähde täytyy olla erikseen maadoitet-
tu ja suojattu 10A tai 16A sulakkeella. Muita laitteita saa kytkeä tähän erikseen suojattuun piirin.

3.4. Ennen ensimmäistä käyttöä
1. Puhdista esittely ja lasihyllyt kostealla liinalla ja sopivalla puhdistusaineella.
2. Kuivaa puhdistetut pinnalla kuivalla liinalla.
3. Jäähdytä lasipintojen sisäpintaa kunnolla (katso kappale 5.2 Käynnistys)

4. Turvallisuus

4.1. Yleisturvallisuus
• Lasikkoa saa ainoastaan käyttää koulutettu henkilökunta. Älä koskaan anna lupaa kenellekään, jolla 

ei ole oikeutta käyttää lasikkoa ja varsinkaan henkilöä, ketä ei ole koulutettu laitteen toimintoihin.  
• Lasikkoa saa vain käyttää aiottuun tarkoitukseen ohjeiden mukaisesti. Muu käyttö on vastoin sen tar-

koitusta ja sitä pidetään vaarallisena.
• Turvallisuussyistä, älä poista suojia tai lasipintoja. Korjauksia tai vikoja, joita ei mainita tässä ohjeessa 

saa ainoastaan suorittaa valtuutettu huolto.
• Älä tuki lasikon ilmanvaihtokanavia.
• Ennen käyttöä tarkista esittelytila. Jäänteitä elintarvikkeista ja puhdistusaineiden tai muista esineistä 

tulee poistaa ja puhdistaa perusteellisesti.
• Älä sijoita laitetta lämmönlähteiden päälle tai lähelle.
• Tarkista turvahyllyjen oikea sijoitus. Vääränlainen sijoitus saattaa kaatua ja aiheuttaa loukkaantumisia.

4.2. Käytön aikana
• Laitteen vaurioituessa täytyy laite sammuttaa välittömästi, kytkeä irti sähköverkosta ja ottaa yhteys 

toimittajaan.
• Ohjauspaneelin näppäimiä tulee ainoastaan käyttää sormilla. Terävien tai vastaavien esineiden käyttö 

laitetta käyttäessä mitätöi laitteen takuun.
• Varmista ettei esittelytilaan ja hyllyille laiteta enemmän kuromaa kuin mitä sallitaan.
• Avatessa lasikkoa, älä paina lasin pintaa liallisella voimalla. Lasi saattaa rikkoontua ja aiheuttaa vam-

moja.

4.2.1. Käytön jälkeen

• Puhdistuksessa käytä mietoja puhdistusaineita.
• Älä käytä teräviä esineitä puhdistaessa.
• Älä koskaan käytä höyrypuhdistusta. Tämä voi aiheuttaa oikosulun riski. Puhdista ainoastaan kostealla 

liinalla.
• Laitteen ollessa käyttämättömänä, katkaise virransyöttö.

4.2.2. Sähköturvallisuus

• Jos sähkökomponenteissa ilmenee vaurioita, täytyy ne korjata heti. Vaurioitunutta laitetta ei saa käyt-
tää.

• Älä vahingoita, muunna tai taivuta virtajohtoa. Äläkä myös laita painavia esineitä virtajohdon päälle. 
Muu paine voi myös aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

• Kytke vaihtovirta pistorasiaan. Älä käytä jatkojohtoja koska ne saattavat aiheuttaa ylikuormituksen, joka 
vuorostaan voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.

• Laite on suunniteltu ainoastaan sisäkäyttöön eikä täten saa altistaa sateelle koska tällöin on olemassa 
sähköiskun riski
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5. Toiminta

5.1. Ohjauspaneeli

1. Valo (Valkoinen)
2. Virta (vihreä)
3. Päävirtakytkin (oranssi)
4. Näyttö
5. Aseta
6. Ei käytössä

7. Alempi arvo (lämpötila)
8. Korkeampi arvo (lämpötila)
9. Jäähdytys
10. Sulatus
11. Höyrystimen tuuletin
12. Ei käytössä

5.2. Käynnistys
1. Kytke virtalähde lasikon näyttöön. Vihreä merkkivalo (2) syttyy.
2. Käännä virtakytkin päälle (3).Näyttöön ilmestyy todellinen lämpötila ja jäähdytys tähän lämpötilaan 

käynnistyy.
3. Laita valot päälle (1).

Anna tyhjän lasikon jäähtyä ainakin tunnin, kunnes asetettu lämpötila on saavutettu.

Laitteen käynnistyessä, käynnistyy myös jäähdytyshöyrystin ja puhaltimet alkavat kierrättää viileää ilmaa 
takasuuttimien kautta näyttelytilaan ja korkeimpaan hyllyyn asti. Jäähdytetty ilma syötetään näin ollen 
kaikillle hyllyille ja kohti lasia. Lämmin ilma ohjautuu esittelytilan alempaan osaa höyrystimeen, jossa se 
jäähdytetään uudelleen.
Lauhteen kertyminen, tyhjentäminen ja haihduttaminen haihduttimesta toimii automaattisesti. Kotelo on 
varustettu valmistajan asettamalla automaattisella sulatuksella (6 tunnin välein 30 minuutin ajan). Lauh-
devedet tyhjennetään automaattisesti höyrystimestä haihdutusastiaan ja haihdutetaan sitten itsestään.

5.3. Asetukset
• Tarkista jäähdytettävän tilan asetettu lämpötila

Paina  painiketta. Asetettava arvo näkyy 15 sekunnin ajan.
• Lämpötilan lisääminen
Paina  painiketta lisätäksesi haluttua lämpötilaa. Paina ja vapauta  painike tallentaaksesi valinnan.
• Lämpötilan vähentäminen
Paina  painiketta lisätäksesi haluttua lämpötilaa. Paina ja vapauta  painike tallentaaksesi valinnan.
• Manuaalinen sulatus

Paina ja pidä  painiketta pohjassa 4 sekunnin ajan. Sulatusmerkkivalo syttyy (10) ja sulatus käynnis-
tyy.

Sulatus alkaa siinä vaiheessa, kun höyrystimen lämpötila ei ole riittävä. Sulatuksen aikana lämpötilamitta-
us keskeytyy, joten viimeisin arvo jää näkymään ja ei päivity. Sulatuksen loputtua, jatkuu lämpötilanmit-
taus normaalisti.

Tietoja muista symboleista näytöllä, katso kappale 6.6
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5.4. Tuotteiden asettaminen lasikkoon
Lasikkoa ei ole suunniteltu tuotteiden jäähdyttämiseen, vaan esijäähdytettyjen tuotteiden lämpötilan 
ylläpitämiseksi lasikossa. Tuotteet, joiden lämpötila on korkeampi kuin lasikon lämpötila ei saa asettaa 
lasikkoon.

Aseta tuotteet hyllyille seuraavanlaisesti:

• Jätä ainakin 1 cm rako tuotteiden väliin
• Tuotteet eivät saa ylettää hyllyjen reunoja
• Älä ylitä yksittäisen hyllyn suurinta sallittua pai-

noa (10 kg)
• Huolimaton tuotteiden asettelua lasikossa hi-

dastaa ilman kiertoa ja nostaa lämpötilaa

Ilmanotto ja -poisto kanavia ei saa myöskään tukkia 
tuotteilla tai muilla esineillä!

Myös hyllyn ja takaliukuoven jäävä tila täytyy olla va-
paa. Mikään tuote ei se ylittää hyllyn reunaa!

Kuormatessa ja purkaessa kuormaa lasikosta, avaa ja sulje ovet, niin nopeasti kuin mahdollista, jotta oven 
aukioloaika on lyhyin mahdollinen, ettei kylmää ilmaa karkaa.

5.5. Sammuttaminen
1. Sammuta valo (1).
2. Katkaise virrat päävirtakytkimestä (3)
3. Irrota lasikko virtalähteestä. Vihreä valo (2) sammuu.
4.  Poista kaikki tuotteet lasikosta ja puhdista esittelytila. (Katso kappale 6.2).
5. Jätä lasikon takaovet kokonaan auki, jotta esittelytila kuivuu kunnolla, mikä estää  homeen ja epämiel-

lyttävien hajujen muodostumisen.
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6. Ylläpito
Lasikko ei vaadi erikoista ylläpitoa. Se on kuitenkin pidettävä puhtaana poistamalla jäämiä ja muita epä-
puhtauksia.
Ylläpito-ohjeiden noudattaminen on pakollista, muutoin takuu mitätöityy. Lasipintojen säännöllinen ylläpi-
to ja ohjeiden seuraaminen takaa pitkäikäisyyden ja häiriöttömän toiminnan.

Ennen ylläpitotoimenpiteiden aloittamista täytyy huolehtia, että laite kytketään irti sähköverkosta irrotta-
malla pistoke pistorasiasta, muutoin on sähköiskun vaara.

Ennen ylläpito- tai huoltotoimenpiteiden aloittamista, perehdy perusteellisesti kaikkiin ohjeisiin, kieltoihin 
ja suosituksiin kappaleessa 4.0. Turvallisuus

Takuu ei korvaa väärästä puhdistamisesta ja huollosta aiheutuneista vahingoista.

Valmistajan tai valtuutetun huoltoedustajan saa ainoastaan muuttaa elementtejä.

6.1. Huolto-ohjelma

Aikaväli Osa Toimenpide Lisätiedot

Päivittäin Esittelytila, hyllyt ja lasi Puhdistus  kts. kappale 6.2

Kuukausittain Lauhdutin Puhdistus  kts. kappale 6.3

Neljännesvuosittain
Allas ja höyrystin + 
pohjatila Puhdistus  kts. kappale 6.4

Säännöllisesti
Virtakaapeli Tarkistus

 kts. kappale 6.5Ovien tiivisteet Puhdistus

6.2. Päivittäinen huolto
Puhdista esittelytila päivittäin esiteltyjen tuotteiden jäämistä.
• Pyyhi tai imuroi murut.
• Käytä kosteaa liinaa tai pyyhettä. 

Älä koskaan käytä vahvoja kemikaaleja tai teräviä esineiden puhdistaessa lasikkoa.

Veden käyttö puhdistuksen yhteydessä on kielletty. Vesi voi aiheuttaa sähkökomponenteissa oikosulkuja 
ja sähköiskujen vaaran.

• Tarvittaessa kiillotta lasipintoja tavallisella pesuaineella

Jätä ovi auki esittelytilaan kuivumisen ajaksi, jottei hometta tai epämiellyttäviä hajuja syntyisi.

6.3. Kuukausittainen huolto
Lika voi haitata lämmönvaihtoa höyrystimen ja ympäristön välillä, mikä lisää virrankulutusta ja lyhentää 
kompressorin käyttöikää.
• Irrota säleikön kiinnitysruuvit, jonka jälkeen säleikkö irtoaa.
• Käytä pehmeätä harjaa puhdistaessa säleikön reunoja. Mikäli 

säleikkö on erittäin likainen (välit ovat tukossa pölystä ja lias-
ta), käytä silloin pölynimuria, paineilmaa tai typpeä (valtuutettu 
huoltoliike).

Älä käytä rautaharjoja tai muita teräviä esineitä lauhdutin säleikön puhdistamiseen
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6.4. Neljännesvuosittainen huolto
Puhdista haihdutusastia puhdistusaineella neljännesvuosittain.

• Kytke lasikko irti virtalähteestä.
• Tyhjennä tuotteet lasikosta ja anna lasikon lämmetä huoneenlämpöiseksi.
• Irrota eturitilä ja lasikon esittelytilan pohjalevy.
• Varmista ettei haihdutusastiassa ole muruja, poista tarvittaessa pölynimurilla.
• Puhdista koko pohjatila.

6.5. Säännöllinen huolto
Tarkista säännöllisesti virtakaapelin kunto.

• Irrota virtakaapeli pistorasiasta
• Virtakaapelin tulee olla täydellisessä kunnossa. Ei murtumia tai kierteellä. Mikäli vaurioita esiintyy, 

täytyy virtakaapeli korjata valtuutetun huollon toimesta.

6.6. Vianetsintä

ONGELMA TARKISTA

Laite ei jäähdy • Sähkökatko?
• Onko virtajohdossa jännitettä?
• Pistoke on kytketty pistorasiaan?
• Onko sulake tai vikavirtasuoja lauennut?

Lasikko jäähtyy vain vähän • Oikea lämpötila?
• Jäähdytysilmankierto on tukittu?
• Tuotteet on asetettu liian lähekkäin?
• Ovia pidetään auki liian kauan ja liian usein?
• Pöly tai muu tukkii lauhdutinta?
• Höyrystin on jään peittämä?

Lasikosta tulee paljon melua • Kaikki tukijalat on maassa?
• Ei vierekkäisiä laitteita tai muita huonekaluja lii-

an lähellä lasikkoa?
• Lasikko on kosketuksissa muiden ei toivottujen 

kohteiden kanssa?

Lasikon ulkopinnalla on kondenssia (vettä) Lasikoiden ulkopinnalla voi esiintyä kosteutta 
kuumina ja kosteina päivinä tai asennuspaikasta 
riippuen. Se tapahtuu, kun ympäröivän ilman ja 
veden korkea kosteus tulee kosketuksiin kylmien 
pintojen kanssa. Tämä on normaalia. Pyyhi tässä 
tapauksessa kosteita pintoja kuivalla liinalla.

Lasikko toimii mutta valot ei pala • Valot on päällä?
• Vaurioituneet LED-valot. Kutsu huolto.

Jos yllä mainitut ehdot täyttyy ja lasikko ei vielä toimi, irrota virtalähde ja kutsu huolto.

Sähkökatkos
Lasikko käynnistyy automaattisesti uudestaan sähkökatkon jälkeen.
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6.7. Virheilmoituksia
Lasikon käytön yhteydessä voi esiintyä virheilmoituksia. Ne voivat olla seuraavanlaisia:

Symboli Vika Tulos Korjaava toimenpide

AL Jäähdytystilassa liian kylmä, 
liian kauan.

Tuotteet ovat liian kylmiä. Sammutta ja käynnistä lasikko 
uudestaan. 
Jos vika ilmestyy uudestaa, 
kutsu huolto.

AH Jäähdytystilassa liian kuumaa, 
liian kauan.

Tuotteet eivät ole kylmiä.

PR1 Lämpötila-anturi rikki. Lasikko kytkeytyy päälle ja pois 
säännöllisin väliajoin.PR2 Höyrystimen anturi rikki.

Lasikkoa saa ainoastaan huoltaa valtuutettu huolto. Takuuta ei sovellelta jos vääränlaista tai valtuuta-
matonta huoltoa esiintyy.

7. Varaosat ja takuu

7.1. Varaosat
Ota yhteys toimittajaan jos haluat lisätietoja varaosista.

7.2. Takuu
 Takuu ei kata vahinkoja, jotka johtuvat virheellisestä käytöstä, noudattamatta tätä käyttöohjetta, käyttä-
mällä voimakkaita kemiallisia puhdistusaineita ja sopimattomia lasinpuhdistimia. Takuu ei koske virheelli-
sestä asennuksesta johtuvia vahinkoja, jotka eivät ole valmistajan suositusten mukaisia, virheellisiä korja-
uksia sekä vieraiden toimenpiteiden tai ylivoimaisten esteiden aiheuttamia vikoja.

7.3. Hävitys
Laitteen käyttöiän tulessa loppuun, täytyy se hävittää asianmukaisesti.

Hävittäessä lasikkoa ja sen osia, kuuluu toiminannaharjoittajan velvollisuuksiin noudattaa
Art. 8 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EU) N:o 517/2014 ASETUSTA.

Jäähdytyslaite käsittää esittelytilan, jossa on kaasua. Tämä säiliö on paineistettuna. Jos poistat sen lasi-
kosta, älä altista sitä suoralle auringonpaisteelle tai yli 50 °C lämpötiloille, edes tyhjänä tai hävitä tulipalo.

Komponentit tulee jättää hävitettäväksi yritykselle, joka on erikoistunut kierrätettävien materiaalien tal-
teenoton.

Lasikko sisältää elektroniikkakomponentteja, mitkä voi huolimattomana hävitettynä aiheuttaa haittaa ym-
päristöllä tai terveydelle. 
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8. Tekniset tiedot

8.1. Tyyppikilpi

Cube II 45° Cube II 600 Cube II 1000 Cube II 1500

Lämpötila (°C) +4/+8

Mitat (mm) 972/400 x 696 x 1344 585 x 742 x 1344 990 x 742 x 1344 1490 x 742 x 1344

Sähköteho (w) 41 510 610 910

Esittelytila (m2) 1,15 0,84 1,46 2,10

Paino (kg) 200 175 172 163

Kylmäaine R134a

Toiminta
ympä-
ristö

Lämpötila Max +25°C

Kosteus Max 60% ympäristön suhteellinen kosteus

Hyllyjen kapasiteetti 10 kg

Melu Vähemmän kuin 80 dB

1. Valmistaja
2. Yhteys
3. Malli
4. Sarjanumero
5. Tekniset tiedot
6. Valmistuspäivämäärä
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9. Kytkentäkaavio

GEORGIA CUBE II 1000

14. 11. 2013

N
1

L
2

N
3

L
4

N
5

Flexošňůra / Power supply cable

Svorkovnice / Terminal board

Vypínač / Switch

Kontrolka napájení / Control light

FLEXO
230V / 16A H

05
V

V
-F

 3
G

1,
5 

m
m

²

L
6

N
1

L
2

N
3

L
4

N
5

L
6

30 W

YE/GR
BLUE
BROWN

YE/GR
BLUE
BROWN

H
03

V
2V

2-
F

-
7

+
8

YE/GR
BLUE
BROWN

YE/GR
BLUE
BROWN

YE/GR
BLUE
BROWN

30
 W

3x

Zářivka / Light

Startér / Starter

Led zdroj napětí / Source

Led lišta Snaggi / Led light

POWER
SUPPLY

DIG. INP.

NL

DEF.COMP.

EVKB32P7VXXS

EVAP.CAB.

Vypínač světel / Light switch

Motorkompresor / Compressor

Ventilátor kondenzátoru / Condenser fan

Řídící jednotka / Control unit

Čidlo chladícího prostoru / Probe cabinet

Čidlo výparníkové / Probe evaporator

Ventilátory výparníku / Evaporator fans

Svorkovnice / Terminal board

Tlumivka / Ballast

SNG 25-50V

H05VV-F 3G0,75 mm²

H05VV-F 3G0,75 mm²

H03VV H2-F 2x0,75 mm²

H05VV-F 3G1 mm²

°T

1

N

PE

M H

M H

H

-
+

M

M

MYE/GR
BLUE
BROWN

Svorka WAGO / Terminal WAGO

L    N   PE
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10. Vaatimustenmukaisuusvakuutus
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