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1. Säkerhetsföreskrifter

1.1. Allmänt
Läs noggrannt anvisningarna i denna manual emedan den innehåller 
viktig information om apparatens rätta, effektiva och säkra installation, 
användning och underhåll.

Förvara dessa anvisningar väl för eventuella andra användares bruk.

Installation av denna apparat skall utföras enligt tillverkarens anvisningar 
samt följande lokala direktiv och bestämmelser. Apparaten får anslutas 
till el- och vattennätet endast av behörig yrkespersonal.

Personer som använder denna apparat skall vara instruerade om rätt och 
säker användning av apparaten.

Stäng av apparaten om den får fel eller funktionerar avvikande från det 
normala. Apparatens service skall utföras av tillverkaren bemyndigad 
servicepersonal med användande av originalreservdelar.

Om ovanstående anvisningar ej följes kan apparatens säkerhet äventy-
ras.

1.2 Säker användning
Tillverkaren ansvarar inte för olyckor som sker till följd av att apparaten 
inte används enligt anvisningarna.

 Försäkra före anslutning till elnätet att elanslutningen på 
 installationsplatsen överensstämmer med värdena på 
 apparatens typskylt.

 Vi rekommenderar, att apparaten kopplas via ett 
 felströmsskydd (30 mA)

 Bryt alltid strömtillförseln till apparaten före rengörings- 
 eller serviceåtgärder.

 Använd alltid skyddshandskar vid utförande av rengörings-
 eller serviceåtgärder på evaporatorn eller kondensorn. 
 De kan vara HETA.

	 Stick	aldrig	en	skruvmejsel	eller	dylikt	genom	fläktens	
 skyddsgaller.

 Rör aldrig apparatens elektriska komponenter med våta 
 händer eller om du är barfota.

 Täck aldrig apparatens ventilationsöppningar.

 Håll nycklarna utom räckhåll för barn om apparaten är 
 försedd med lås.
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 Installation och service (t ex service och rengöring av kylsys-
temet) på denna apparat får utföras endast av tillverkaren bemyndigad 
servicepersonal.

1.3. Kunden bör besörja för:
-		 att	det	på	installationsplatsen	finns	ett	felströmskydd	(30	mA)
-		 att	det	på	installationsplatsen	finn	ett	jordat	”SHUCKO”	uttag.
-  att underlaget på installationsplatsen är plant och jämnt.
-	 att	det	finns	vatten-	och	avloppsanslutningar	på	installationsplatsen	
 om apparaten är försedd med en vattenkyld kondensor.

1.4. Innan du kallar på service
Felsituationer beror ofta på enkla problem som användaren kan åtgärda 
själv. Granska följande innan du kallar på service:

Om apparaten upphör att fungera:
-   Granska elanslutningen.

Om temperaturen inne i apparaten är inte tillräckligt låg:
-  Granska att ingen närliggande värmekälla påverkar apparatens funk-
tion
-  Granska att dörren sluter tätt.
-		 Granska	att	kondensorns	filter	inte	är	täppt.
-  Granska att ventilationsöppningarna inte har täppts till.
-  Granska at produkterna inne i apparaten inte förhindrar luftcirkulatio-
nen.

Om apparaten har för högt ljud:
-  Granska att apparaten inte är i mekanisk kontakt med nånting
-  Granska att apparaten står rakt
-  Granska att skruvarna (åtminstone de synliga) är ordentligt åtdragna

Om felet kvarstår, kalla på service och nämn:
- Felets slag
-	 Apparatens	tillverkningsnummer	som	finns	på	typskylten	

2. TEKNISKA SpECIFIKATIONER

Apparatens	typskylt	finns	på	apparatens	baksida	samt	i	motorutrymmet

3. Funktionsbeskrivning

3.1. Allmänt
Dessa kylapparater är planerade för nedkylning, infrysning och förvaring 
av livsmedel. De är utrustade med alla vederbörliga funktioner för att 
säkra användarens säkerhet och hälsa.

Funktionsprincip
Snabbnedkylnings- och -infrysningsskåp används för att snabbt sänka 
temperaturen för tillredd mat eller färska livsmedel för att bevara livsmed-
lens sammansättning och näringsvärden oförändrade. 
Det är svåt att fastställa snabbnedkylnings- och -infrysningskapaciteter 
noggrannt, eftersom dessa bl.a. beror på vilken produkt som används, 
mängd och tillvägagångssätt. Angivna värden är baserade på mätningar 
med potatismos i en GN1/1-kantin H=40, skikttjocklek 25 mm.

Snabbnedkylning: 
Med denna funktion är det möjligt att snabbt sänka temperaturen för varm 
mat	(+70	->	+3ºC	på	90	minuter)	för	att	så	snabbt	som	möjligt	passera	
den	kritiska	temperaturen	mellan	+10	och	+65ºC.	De	tillagade,	nedkylda	
livsmedlen kan sedan förvaras i kylskåp upp till 5 dagar.

Snabbinfrysning:
Förutom det ovannämnda förhindrar denna funktion (snabb sänkning av 
temperaturen	+70	->	-18ºC)	bildning	av	iskristaller	som	förorsakar	väts-
ke- och vitaminförlust i livsmedlen.

Förvaring: 
Efter utförd snabbnedkylnings-/infrysningsfas kopplar apparaten om till 
förvaring. Endast för kortvarig förvaring.

Förvaring av livsmedel
För att få största möjliga nytta av denna kylapparat är följande regler 
avgörande:

Förvaringsfunktion
-  Endast för kortvarig förvaring efter nedkylnings/frysningsprocessen

Snabbnedkylnings/-infrysningsfunktionen
-  Då en funktion startat, öppna inte dörren innan funktionen är 
 slutförd.
-		 Täck	eller	skydda	inte	produkterna	med	lock	eller	film.
-  Använd inte kärl som är djupare än 65 mm.
-  Stapla inte matprodukterna.
-  Använd kärl i aluminium eller rostfritt stål.

3.2. Farliga situationer
Dessa kylapparater är planerade för nedkylning, infrysning och förvaring 
av livsmedel. De är utrustade med alla vederbörliga funktioner för att 
säkra användarens säkerhet och hälsa.
Apparaten är stabil även då dörren står öppen - HäNG INTE I dÖRREN, 
dETTA äR AbSOLuT FÖRbjudET. Apparaten har inga farliga hörn 
eller vassa kanter.
 

 LAITETTA EI SAA ASENTAA TILAAN JOSSA ON
  RÄJÄHDYSVAARA.
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 AppARATEN FÅR INTE INSTALLERAS på platser 
 där explosionsrisk föreligger.

 maximi belastning (jämnt fördelat) per låda eller
 gejder = 40 kg

Apparat fösedd med hjul
var aktsam så apparaten	 inte	 stjälper	 vid	 förflyttning.	 Tag	 även	 i	
beaktande underlagets lutning. En apparat försedd med hjul kan inte jus-
teras. Underlaget bör därför vara plant och jämnt.

  LÅS ALLTId HjuLENS bROmSAR dÅ AppARATEN  
 INTE FLyTTAS.

Rörliga delar
De	 enda	 rörliga	 delarna	 är	 fläkten/fläktarna	 som	 är	 välskyddade	 av	
skyddsgaller (bryt strömtillförseln till apparaten  innan skyddsgallren av-
lägsnas)

 Höga och låga temperaturer
 Denna symbol är fäst i närheten av zoner där höga tempera-
 turer kan förekomma. Kärl eller vagnar som avlägsnas från 
 apparaten efter utförd infrysning är mycket kalla, använd 
 skyddshandskar.

 Fara för elstöt
 Denna symbol på en apparatdel indikerar att spänningförande 
	 komponenter	finns	bakom	delen.	Apparatdelen	får	lösgöras	
 endast av behörig yrkespersonal, som har rätt att installera 
 och utföra service på elektriska apparater.

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

Övrigt
Om apparaten är utrustad med ett hål för avloppsvatten inne i kylkamma-
ren, avlägsna proppen och placera ett kärl (hmax=100mm) under appa-
raten vid rengöring.
Det är av största vikt att proppen placeras tillbaka på plats efter utförd 
rengöring.
 
Om apparater inte är utrustad med dränering bör apparatens inre ytor 
torkas av efter varje nedkylning/infrysning.

3.3. Säkerhetsanordningar
 Apparatens säkerhetsanordningar får under inga omständig-

	 heter	repareras,	förbikopplas	eller	modifieras	av	obehörig	
 personal.

4. Regelbundet underhåll och service

Uppgifterna i detta kapitel är avsedda för personer som inte har spaeci-
alkompetens men som dock fått skolning för att utföra dessa åtgärder.

4.1.Allmänt

 Bryt strömtillförseln till apparaten före rengörings- eller andra 
 åtgärder.

 Säkerhetsanordningar
 Säkerhetsanordningar (galler, dekaler mm) får inte avlägsnas  
 i samband med rengöring eller underhåll

  
4.2. vid eldsvåda

 OBS: ANVÄND INTE VATTEN
	 Använd	vid	eldsvåda	en	CO2	(koldioxid)	-släckare	och	
 kyl ner apparatens maskineri så fort som möjligt.

4.3. Rengöring
 Bryt strömtillförseln till apparaten före rengörings- eller andra 

 åtgärder.

Före första användningsgång:
Rengör apparatens inre ytor och delar med en mild rengöringsmedellös-
ning och liten mängd vatten för att avlägsna den typiska lukten för “ny 
apparat”.	Montera	de	lösa	delarna	enligt	behov.

daglig rengöring:
Rengör	apparatens	skal	med	fuktig	duk	i	riktning	med	ytans	finish.	An-
vänd milt rengöringsmedel. INTE klor-baserade eller frätande ämnen. 

Använd inga vassa föremål som kan skrapa ytan och åstadkomma rost. 
Skölj med vatten och torka grundligt.

Efter varje utförd nedkylnings- och speciellt efter utfört infrysningspro-
gram bör apparatens inre rengöras för att förhindra att vätskor samlas. 
Använt inte klor-baserade ämnen. 

Använd vid behov en spatel av trä eller plast som hjälp

Skölj efter utförd rengöring med en liten mängd vatten och torka grund-
ligt.

Rengör aldrig apparaten genom att spruta den med vatten eftersom vatt-
net kan tränga in i apparatens elektriska delar och skada dem samt or-
saka fara.

Områdena runt apparaten bör rengöras dagligen med rengöringsmedel 
och vatten. Använd INTE klor-baserade- eller giftiga ämnen.

4.4. Regelbundna granskningar
- Granska elanslutningen.
- Granska att ingen närliggande värmekälla påverkar apparatens 
   funktion.
- Granska att apparaten står rakt.
- Granska att dörren sluter tätt.
- Granska att avloppshålet inte är täppt.
-	Granska	att	kondensorns	filter	inte	är	tilltäppt,	kalla	vid	behov	på	
   service.

4.5. Om apparaten inte används på en tid. 
Följ  instruktionerna nedan ifall apparaten förblir oanvänd för en tid: 
- Stäng av apparaten genom att trycka på OFF-knappen.
- Avlägsna stickproppen från vägguttaget.
-	Töm	apparaten	och	rengör	den	invändigt		(se.	“Rengöring”).
- Förhindra unken lukt från att uppstå genom att lämna apparatens dörr 
   på glänt så luften kan cirkulera i skåpet.

4.6. Service
Service på denna apparat får utföras endast av tillverkaren bemyndigad 
servicepersonal.
- Rengör kondensorn med jämna mellanrum.
- Granska dörrens tätning.
- Granska att elsystemet fungerar enligt bestämmelserna.
- Granska dörrens värmetråd (använd Amperemätare).

Då du kontaktar service, nämn apparatens typ och tillverkningsnummer 
som framgår av apparatens typskylt.
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5. Avställning och demontering (miljöskydd) 

Kylmediet	i	våra	apparater	har	enligt	direktiven	(EC)	No.	2037/2000	upp-
getts på typskylten. Apparaten är dessutom tillverkad av återanvändbart 
material. Då apparaten nått slutet av sin livslängd bör man vid avställning 
och demontering följa i kraft varande lokala direktiv och anvisningar.

Ämnen, som ovarsamt behandlade belastar miljön och återanvändbara 
material omhändertages bäst genom att använda branschens yrkesar-
betskraft.

6. Installering

6.1. Transport och hantering
Apparaten är packad i ett kolli av trä.
Rational/universal modellerna är packade i papp på en lastpall av trä. 
Pallen är av säkerhetsskäl fäst  med band.

 Förpackningsmaterial (plastpåsar, polystyrenskum, spikar 
 mm.) bör förvaras utom räckhåll för barn eftersom de kan 
 medföra fara. Förpackningsmaterialen bör lämnas till   
 avfallssortering enligt lokala bestämmelser och direktiv.

 Vid förvaring och transport är det tillåtet att stapla högst två 
 apparater på varandra.

 Apparatens tyngdpunkt är inte i apparatens mittlinje, akta så 
	 den	inte	välter	då	den	flyttas.

6.2. Installering
Packa upp förpackningen genast efter leverans och granska att alla delar 
är med och hela. Meddela leverantören om brister och fel genast.

 Dra eller skjut inte på apparaten eftersom den kan välta eller 
 skadas. 

 Luta aldrig apparaten bortåt från dörren..

 
6.3. placering

Placera apparaten möjlogast långt från värmekällor inklusive direkt sol-
sken. Apparaten behöver också möjligast bra lufcirkulation, täck således 
inte luftöppningarna.

AppARAT FÖRSEdd mEd HjuL
En apparat försedd med hjul kan inte justeras. Underlaget bör därför vara 
plant och jämnt.

 LÅS ALLTId HjuLENS bROmSAR dÅ AppARATEN 
 INTE FLyTTAS.

 Var	aktsam	så	apparaten	inte	stjälper	vid	förflyttning.	
 Tag även i beaktande underlagets lutning. Lägg 
	 aldrig	apparaten	att	”ligga”	på	golvet.

 AppARATEN FÅR INTE INSTALLEARS pÅ pLATSER 
 däR ExpLOSIONSRISK FÖRELIGGER.

6.4. Elanslutning
Försäkra före anslutning till elnätet att elanslutningen på installationsplat-
sen överensstämmer med värdena på apparatens typskylt. En differens 
på +/-10% är tillåten.

 Använd aldrig ojordade uttag eller stickproppar

För att skydda apparaten mot överbelastningar och kortslutningar rekom-
menderar vi att  anslutningen förses med felströmsskydd  (30 mA).

Vid	definiering	av	felströmskyddets	kapacitet,	tag	i	beaktande	att:
Imax = 2,3 In (nominell ström)
Icc (kortslutningsström) = 4500 A (230v/1~/50Hz.)
Icc (kortslutningsström) = 6000 A (400v/3~/50Hz.)

6.5. Flyttning av apparaten och återinstallation
Förfar enligt följande:
1. Ställ ON/OFF brytaren i OFF-läge.
2. Avlägsna stickproppen från vägguttaget.
3. Avlägsna alla livsmedel från apparaten och rengör apparatens 
 inre noggrannt.
4. Förpacka apparaten omsorgsfullt enligt originalförpackningen för 
 att hindra att apparaten skadas.
5.	 Då	apparaten	flyttats	till	den	nya	platsen,	följ	installations-
 anvisningarna..
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Knappar och signallampor

START/STOP
Med denna knapp försätts apparaten i stand-by -läge efter att 
den kopplats till elnätet. 
Med denna knapp startas/stoppas även snabbnedkylnings / 
-infrysningsprogrammen samt förvaringsprogrammet

UPP
Ökar värdet, visar produkttemperaturgivarens temperatur.

NER
Ökar värdet, visar produkttemperaturgivarens temperatur. 

+3°C	Snabbnedkylning

-18°C	Snabbinfrysning		

MJUK      
Mjuk	nedkylning	(+3°C)	eller	mjuk	infrysning	(-18°C)

AVFROSTNING
Startar avfrostningen. Genom att trycka i 3 sekunder på
knappen visas evaporatorgivarens temperatur.

UPPVÄRMNING AV PRODUKTREMP.GIVAREN
Underlättar avlägsnandet av givaren efter utförd infrysning.

STERILISERING
Startar steriliseringsfunktionen (extra tillbehör)

PROGRAM    
Val och lagring av program

PROGRAM    
Startar/stoppar förnekylningen

display

dISpLAy 1
Visar produkttemp.givarens temperatur eller tid.
dISpLAy 2
Visar skåpets innertemperatur. 
dISpLAy 3
Visar programfas (1-3)/Temperaturgivarnas antal.
  

Innertemperatur.
  
Uppvärmning av produkttemperaturgivaren pågår.
  
Lyser då produkttemperaturgivaren är i användning
(blinkar vid givartest).
  
Lyser då snabbnedkylnings-/snabbifrysnings-  
programmet är timerstyrt.
  
Steriliseringsfunktionen aktiv.
  
Snabbnedkylning	vald	(+3ºC).
  
Snabbinfrysning	vald	(-18ºC)

”MJUK”	-funktionen	vald.

Snabbnedkylning/infrysning pågår
(blinkar vid fördröjd kompressorstart).

Förvaringsprogrammet pågår.

Apparaten i STOP-läge.

 Kompressorn i funktion.

Fläktarna i funktion.

7. bRuKSANvISNINGAR
7.1. Styrpanelen
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DISPLAY 2

DISPLAY 1

DISPLAY 3DISPLAY 3

DISPLAY 1

DISPLAY 2
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Användning av produktemperaturtgivaren
Använd givaren på rätt sätt:
-  undvik att stöta på givaren - givarens tillförlitlighet kan 

då försämras
-  sterilisera givaren innan användningen
-  produktens största tjocklek är 45 mm
-  en ren givare säkerställer ett bra infrysningsresultat

Stick in givaren i produkten

Stick in givaren så att dess spets kommer mitt i produk-
ten.

Avlägsning av givaren

-  Värm upp givaren  , se punkt 7.2.5.
-  Vrid på givaren.
-  Dra ut, men böj inte.

H max = 45mm

H     45mm

H     45mm

H     45mm

H     45mm

Enpunktsgivare
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7.1.1 KLocKAn (om APPArAten är AnSLuten tILL Yttre temPerAturåtervInnIng)

Då apparaten är i OFF-läge kan klockinställningen ändras genom att hålla knapparna  och    tryckta 
samtidigt.
- På display 1 visas årtalets sista tecken
-	På	display	2	visas	“yy”

Ställ in rätt värde med hjälp av knapparna  och :
            år            nånad           dag          timmar          minuter

Spara det inställda värdet genom att trycka på  .  Lämna klockans meny genom att trycka på   . 

 7.2.0. pÅKOppLING

Koppla på styrpanelen genom att trycka på  -knappen. 
På display 1 visas inget (bild 1).
På display 2 visas skåpets innertemperatur.. 

(Bild 1)

7.3.0.1 FÖRNEdKyLNING 

Genom att trycka på  -knappen efter att sanbbnedkylnings eller -infrysningsprogrammet valts (eller efter utfört 
program) startar förnedkylningen varvid skåpets innertemperatur sjunker enligt följande:

Till	-10°C	om	snabbnedkylning	valts
Till	-25°C	om	snabbinfrysning	valts

Om inget program valts startar förnedkylningen som om snabbinfrysning valts.

Då förnedkylningstemperaturen nåtts ges en 3 sekunder lång ljudsignal med 60 sekunders mellanrum. Apparaten är 
nu klar att starta ett snabbnedkylnings / -infrysningsprogram.

Under pågående förnedkylning:

DIAPLAY 2 visar skåpets innertemperatur.

Symbolerna ,  och  eller  lyser. 

Då	kompressorn	eller	fläktarna	startar	tänds	motsvarande	symboler	 .

Om dörren öppnas eller om knappen   trycks avbryts förnedkylningen och apparaten erbjuder senast använda 
snabbnedkylnings / -infrysningsprogram.
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7.2.1. + 3ºc SnABBneDKYLnIng eLLer HårD SnABBneDKYLnIng SAmt -18ºc SnABBInFrYS-
nIng eLLer HårD SAnBBInFrYSnIng meD ProDuKttemP.gIvArStYrnIng    

 

  SNAbbNEdKyLNING/SNAbbINFRySNING

Välj	hård	snabbnedkylning	+3ºC	genom	att	trycka	på		 . ”MJUK”	-funktionen	väljs	genom	att	dess-

utom trycka på .

Välj hård snabbinfrysning -18ºC genom att trycka på . ”MJUK”	-funktionen	väljs	genom	att	dess-

utom trycka på .

Följande symboler tänds: temp.givare , snabbnedkylning hård: ( ) eller mjuk ( + ) eller 

snabbinfrysning hård ( ) eller mjuk (  + ), temperatur  samt  (Bild.2).

Starta valt program genom att trycka på  varvid symbolen för nerkylning   tänds (Bild 3).
Under programmets 3 första minuter testar programmet temperaturgivarens funktion
(givarens signallampa blinkar).
Om givaren placerats dåligt i produkten eller om den sitter i sin hållare utförs programmet timerstyrt.
Under timerstyrt program visar display 1 kvarvarande programtid (bild 4).

Symbolerna för klocka , vald funktion , temperatur , kompressor , fläkt samt nedkyl-

ning   tänds . På display 2 visas skåpets verkliga innertemperatur. På display 3 visas programmets 
fas.
Om produktens innertemperatur inte uppnås inom utsatt tid ges alarm för förlängd funktion. 

Programmet fortsätter men symbolen för klockan  blinkar på displayen.
På display 1 blinkar koden AL5 (bild 5). Larmet förblir på displayen även då förvaringsprogrammet startar.

 Genom att trycka på   under pågående program visar displayen förbrukad programtid. 
  Efter utfört nedkylnings-/infrysningsprogram startar förvaringsprogrammet automatiskt, se 7.2.5.

  Genom att trycka på   visas det utförda programmets totala programtid på displayen.

+3 SOFT +3 HARD

-18 SOFT -18 HARD

(Bild.2)

(Bild.3)

(Bild.4)

(Bild.5)
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7.2.2. + 3ºC SNAbbNEdKyLNING ELLER HÅRd SNAbbNEdKyLNING SAmT -18ºC SNAbbINFRyS-
NING ELLER HÅRd SANbbINFRySNING mEd TImERSTyRNING 

SNAbbNEdKyLNING/SNAbbINFRySNING

Välj	hård	snabbnedkylning	+3ºC	genom	att	trycka	två	gånger	på  . ”MJUK”	-funktionen	väljs	genom	

att dessutom trycka på .

Välj hård snabbinfrysning -18ºC genom att trycka två gånger på . ”MJUK”	-funktionen	väljs	genom	

att dessutom trycka på .

På display 1 visas programmets beräknade tid.
På display 2 visas apparatens verkliga innertemperatur (Bild 6).

 Följande symboler tänds: klocka , snabbnedkylning (hård  eller mjuk   + ) eller 

snabbinfrysning (hård  eller mjuk  + ), temperatur   samt  .

Ändra programmets längd med hjälp av  och  knapparna.    
OBS: Det är möjligt att ändra programtiden för sanbbnedkylning till kortare eller längre än 90 minu-
ter och för snabbinfrysning till kortare eller längre än 240 minuter.     
Längsta möjliga programtid: Snabbnedkylning +3°C: 120 min. Snabbinfrysning -18°C: 300 min.

Starta programmet genom att trycka på .

Genom att trycka på  visar diplayen temperaturgivarens temperatur (om den är i bruk) för ett
ögonblick (bild 7). Efter utfört nedkylnings-/infrysningsprogram startar förvaringsprogrammet 
automatiskt. 

Genom att trycka på   visas det utförda programmets totala programtid på displayen.

+3 SOFT +3 HARD

-18 SOFT -18 HARD

(Bild.6)

(Bild.7)
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7.2.3. AnPASSAt SnABBneDKYLnIngS-/SnABBInFrYSnIngSProgrAm ,   , 

Ett timerstyrt  och temperaturstyrt  snabbnedkylnings-/snabbinfrysningsprogram kan

ändras att passa användarens behov.

Snabbnedkylnings/snabbinfrysningprogrammen är uppdelade i tre faser vars följande parametrar

kan ändras.

  

Att änDrA värDen tILLFäLLIgt

Tryck länge på knappen för ifrågavarande program  (+3 hard) eller  (-18 hard) 

  Välj “Mjuk” -funktionen genom att först trycka på  och efter det tryck och håll  eller  tryckt. 

Följande visas på displayen (Bild 8):
Display 1 - Innertemperaturen som kan ändras.
Display 2 - Tom (off).
Display 3 - Programfasens nummer.

Symbolen för temperatur   blinkar. Temperaturens börvärde som visas på display 3 kan nu ändras 

med hjälp av knapparna  och .

Genom att trycka på knapp för ovan valt program börjar temperaturgivarens symbol  blinka 
blinka varvid börvärdet för givarens temperatur som visas på display 3 kan ändras med hjälp av 

knapparna  och  .

Genom att trycka på knapp för ovan valt program på nytt börjar klockans symbol  att blinka 

varvid fasens längd som visas på display 3 kan ändras med hjälp av knapparna  och .

Upprepa det ovannämnda för programfaserna 2 och 3.
För fas 4 (förvaring) kan endast temperaturen ställas in. 

Spara ändringarna genom att trycka länge på knappen för programmet som ändrades (  eller ).  

 Starta programmet genom att trycka på  . 
 Efter utfört nedkylnings-/infrysningsprogram startar förvaringsprogrammet automatiskt (se punkt 
7.2.5).

Det anpassade programmets nya inställningar försvinner när apparaten stoppas med knappen  .

Se Teknisk manual
S _ _ = börvärde

SNABBNEDKYLNING ELLER SNABBIN-
FRYSNING

FÖRVARING

FAS 1 FAS 2 FAS 3 FAS 4
Innertemperatures börvärde S01 S04 S07 S010
Produkttemperaturgivarens 
börvärde

S02 S05 S08 - -

Fasens längd S03 S06 S09 - -

(Bild.8)
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7.3.5.1 Att änDrA värDen PermAnent

  Efter föregående ändringar (7.2.3), tryck  -knappen och håll den tryckt istället för  eller

  ; På display 1 visas första lediga programplats. Genom att hålla  tryckt sparas progra-
  met permanent varefter apparaten kan startas med de nya inställningarna (bild 8a).
  Ett sparat program kan raderas genom att ett nytt program sparas på det gamla enligt följande: 
  Istället för att spara programmet på första lediga programplats väljs önskad programplatsnummer 

  med hjälp av  och  -knapparna varefter programmet sparas genom att knappen  
  trycks varvid det gamla programmet erätts med det nyss sparade. 
  Om displayen visar ” _ _ _ ” betyder det att inget program har sparats (Bild. 8b).

 7.2.4. InnertemPerAturStYrnIng meD oBegränSAD tIDSInStäLLnIng
   

Lämna eventuellt program genom att trycka på  . Tryck därefter på knappen på nytt

varvid displayen visar PO (bild 9). 

  Välj program med knapparna +3°C hård   eller -18°C hård . 

På display 1 visas symbolerna för obegränsad tid  och klocka  , symbol för snabb-

nedkylning  eller -infrysning , temperatur  och . 
  På display 2 visas apparatens innertemperatur (bild10). 

  Temperaturen på display 2 kan ändras med hjälp av knapparna  och  . 

  Starta eller stoppa apparaten genom att trycka på  -knappen.

 7.2.5. FÖrvArIngSProgrAm

Efter utfört nedkylnings-/infrysningsprogram startar apparaten förvaringsprogrammet.

På display 1 visas inget. På display 2 visas apparatens innertemperatur (bild 11).

  Symbolen för förvaringsprogrammet tänds. 

Genom att trycka på   visas det utförda programmets totala programtid på displayen.

Genom att trycka på  visas produkttemperaturgivarens temperatur för en stund på displayen
(om givaren är i produkten, visas produktens temperatur).

Förvaringsprogrammet avslutas genom att man trycker på  -knappen. Apparaten övergår i funk-
tionsberedskap och frågar om programmet skall sparas, i övriga fall bör knappen tryckas på nytt.

Starta produkttemperaturgivarens uppvärming (efter snabbinfrysning) genom att trycka på . 

Symbolen   visas på displayen.
Uppvärmning av givaren startar endast om givarens temperatur är under -5ºC.

(Bild.8a)

(Bild.8b)

(Bild.9)

(Bild.10)

(Bild.11)
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7.2.6. Att SPArA ett SnABBneDKYLnIngS-/SnABBInFrYSnIngSProgrAm

  Tryck på  då förvaringsprogrammet är igång. På display 1 visas den första lediga 
  programplatsens nummer. (Bild.12). Programmet sparas genom man trycker på  -knappen 
  varefter apparaten igen är klar för användning.
  Det är möjligt att radera ett sparat program genom att spara ett nytt program på samma programplats.

  Välj önskad programplats med hjälp av knapparna   och  och spara programmet.

 7.2.7. Att AnvänDA ett SPArAt ProgrAm

  Tryck på  -knappen och välj sedan önskat program med knapparna   och  .
  Programnumren visas på displayen (bild13).  

  Starta det valda programmet genom att trycka på .

  Om display 2 (bild14) visar    betyder det att inget program sparats på ifrågavarande
  programplats.

 7.3. AvFroStnIng

  Manuell avfrostning kan startas om apparatens innertemperatur är under den med parameter 5P7
  inställda temperaturen (se Teknisk manual). Starta eller stoppa avfrostningen genom att hålla knapp 

   tryckt en längre tid. Display 1 visar   och display 2 apparatens innertemperatur (bild15).

  7.4. SterILISerIng (extrA tILLBeHÖr)

Steriliseringsfunktionen kan startas om apparatens innertemperatur är över den med parameter P26

inställda temperaturen (se Teknisk manual). Steriliseringsfunktionen startas med knappen   då ap-
paraten är i funktionsberedskap. 

  Genom att trycka  på knappen på nytt stoppas steriliseringsfunktionen. Displayen visar under 
  pågående sterilisering.På display 1 visas den kvarvarande steriliseringstiden (bild 16). Om dörren 
  öppnas eller strömtillförseln bryts avbryts steriliseringsfunktionen.

 7.5.  SKrIvAre (extrA utruStnIng)

Om apparaten är utrustad med skrivare sparas följande data för varje program: datum, tid, programtyp, förbrukad
programtid samt apparatens innertemperatur och produkttemperaturgivarens temperatur med 10 minuters mellan-
rum. Denna tidsintervall kan ändras med hjälp av parameter P72, se Teknisk manual.. 

        
        
 Time = förbrukad tid

        
 Ti = AppARATENS innertemperatur

        
 Tc = pROduKTGIvARENS temperatur

(Bild.12)

(Bild.13)

(Bild.14)

(Bild.15)

(Bild.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-AnSLutnIng (oPtIon)
  
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. ALArm

 ALArm FÖr HÖg temPerAtur
Ges endast i samband med förvaringsfunktionen.
Aktiveras om apparatens innertemperatur har varit över börvärdet i en bestämd tid.
Alarmets ljudsignal kan dämpas genom att man trycker på vilken som helst knapp.
Alarmet nollställs automatiskt då temperaturen återgår till den normala.

 ALArm FÖr Låg temPerAtur
Ges endast i samband med förvaringsfunktionen.
Aktiveras om apparatens innertemperatur har varit under börvärdet i en bestämd tid.
Alarmets ljudsignal kan dämpas genom att man trycker på vilken som helst knapp.
Alarmet nollställs automatiskt då temperaturen återgår till den normala.

 ALArm FÖr ÖPPen DÖrr
Ges om dörren står öppen längre än 2 minuter under pågående nedkylnings/infrysningsprogram.
Härvid stannar också kompressorn och på display 1 visas AL3 blinkande.

 PreSSoStAt-ALArm ===> KALLA På ServIce

Då alarm AL4 aktiveras avbryts pågående program omedelbart.
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ALArm FÖr FÖrLängD neDKYLnIngS-/InFrYSnIngSFunKtIon
Funktionen fortsätter trots larmet tills temperaturens börvärde nås, kod AL5 visas blinkande
på display 1..

ALArm FÖr StrÖmAvBrott (BLAcKout)
Om apparaten var i nedkylnings-/infrysningsskedet kopplas funktionen automatiskt på igen efter avbrottet.
Om programmet använde produkttemperaturgivare minns apparaten vilka givare som var i
användning. Programmet är några minuter längre (max 10 minuter).
Kod AL7 visas blinkande på display 1.
En ljudsignal ges i en viss tid i samband med alarmet. Ljudsignalen kan dämpas genom att man
trycker på vilken som helst knapp. Om man trycker på knappen på nytt försvinner alarmtexten
från displayen.

SKåPetS gIvArALArm ===> KALLA På ServIce
Givaren mäter skåpets innertemperatur som visas på display 2. Om givaren får fel ges en
ljudsignal och koden ER1 visas blinkande på display 2.
En ljudsignal ges i en viss tid i samband med alarmet. Ljudsignalen kan dämpas genom att man
trycker på vilken som helst knapp. Alarmet nollställs automatiskt då felet åtgärdats
- Det är dock möjligt att starta/fortsätta programmet med timerstyrning varvid produkttemperaturgi-

varen styr kompressorn.

 ProDuKttemPerAturgIvArALArm ===> KALLA På ServIce
Fel i produkttemperaturgivaren ges endast om produkttemperaturgivaren är i användning.
I detta fal slutförs programmet med timerstyrning och en ljudsignal ges. Kod ER2 visas blinkande
på display 1.
En ljudsignal ges i en viss tid i samband med alarmet. Ljudsignalen kan dämpas genom att man
trycker på vilken som helst knapp. Om man trycker på knappen på nytt försvinner alarmtexten
från displayen.

  
 evAPorAtorgIvArALArm ===> KALLA På ServIce

Givaren möjliggör temperaturstyrd avfrostning.

Tryck kort på  varvid evaporatorgivarens temperatur visas på display 2.
Om givaren är defekt ges ett alarm; kod ER3 visas blinkande på displayen och en ljudsigal ges.
En ljudsignal ges i en viss tid i samband med alarmet. Ljudsignalen kan dämpas genom att man
trycker på vilken som helst knapp. Alarmet nollställs automatiskt då felet åtgärdats.
I samband med evaporatorgivaralarm slutförs avfrostningen med timerstyrning .
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Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid 
slutet av dess livslängd föras till en separat sopuppsamling. 
Detta gäller inte bara denna enhet utan även alla tillbehör som är märkta med 
denna symbol. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet.




