


Általános információk 

1. Általános információk
Az élelmiszer-kiállító pult egy univerzális készülék különböző élelmiszerek 
alacsonyabb hőmérsékleten történő kiállítására és rövid távú tárolására. Biztosítja a 
hosszan tartó frissességet és lehetővé teszi a hosszabb tárolást. A pult megvilágított, a 
lámpák különleges fénystruktúrát biztosítanak, és fokozzák a kiállított termékek 
vonzerejét. A pult két hűtött hasznos rekesszel rendelkezik:

- egy üvegezett rekesz az élelmiszerek bemutatására, és
- egy rekesz az élelmiszerek tárolására.
A rekesz hőmérséklete + 1 °C és + 10°C között mozog.
A készülék megkapta a PREDOM-OBR Kutatási és Fejlesztési Központ által kiadott
"tanúsítványt, an1ely lehetővé teszi a gyártó számára, hogy termékét biztonsági jellel
jelölje", és egyúttal megfelel a PN-EN 60335-2-89:2003 Háztartási és hasonló jellegű
villamos készülékek - Biztonság - 2-89. rész: Beépített vagy távoli hűtöközeg
kondenzációs egységgel vagy kompresszorral rendelkező kereskedelmi
hűtőkészülékek egyedi követelményei" 25°C±l°C környezeti hőmérsékleten és
60%±5% páratartalom mellett.

- A pultban hűtött áruval, az árutartó tálcákkal ne takarja el a rácsokat, 
szellőzőnyílásokat, amelyek a hideg levegő megfelelő áramlását szolgálják 
a gép belsejében.  
- Hagyjon elég helyet az áruk között a légáramlat biztosítása érdekében.
- Soha ne lépje túl a hűtőpult oldalüvegén látható maximális pakolási 
szintet.
- A nyers húsárut olyan peremes tálcákon tárolja a pultban, hogy az árúból 
kifolyó nedvesség ne tudjon a tálcák alá, mellé kifolyni, ami a réseken, 
rácsokon keresztül lejuthat az olvadékvíz elpárologtatóba,  ahol a 
melegítés hatására kellemetlen szagot áraszthat.
- A pult kipakolása, áramtalanítása előtt ellenőrizni kell, hogy a kondenzvíz 
tartályban lévő olvadékvíz teljesen elpárolgott-e.
-  Amennyiben még maradt benne folyadék, addig a gépet áram alatt kell 
hagyni, hogy a fűtőszál teljesen el tudja párologtatni. 
- Ellenkező esetben a következő bekapcsolás után termelendő olvadékvíz 
miatt túltelítődik a tartály, a víz a padlóra folyhat, csúszásveszélyt okozva.
- Fontos a pulthoz járó plexi csúszó ajtók használata, mert hiánya miatt  a 
hűtőpult belső páratartalma emelkedhet. ami növeli az olvadékvíz 
mennyiségét.
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2. 

porszórtan lakkoznak, 

poliuretán réteggel szigetelik. 
A készülék alsó részében található egy energi

cikluson alapul. 

pultot csak földelt aljzatra szabad csatlakoztatni. 
Megjegyzés: A gyártó fenntartja a jogot a szerkezeti megoldások módosítására és 

nem befolyásolják a készülék paramétereit. 

3. Villanyszerelés

Az élelmiszer-
elektromos berendezés villámvédelmi rendszerrel van ellátva a földelési megoldásokat 
alkalmazva . 

meg
-os biztosítékelemet szereltek.

szerint kell elvégezni 

a mellékelt kapcsolási rajzot. 
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4. A készülék

4.1. A készülék elhelyezése és telepítése 
Az élelmiszer-

elhelyezni, hogy a tápkábel dugójához közvetlen hozzáférést biztosítson. 
Ügyeljen arra, hogy - és kimeneti nyílásokat (az FDC

a 

Ha az élelmiszer- vasztásakor 

A készüléket földelt konnektorba kell csatlakoztatni, lásd a 3. szakaszt. 

4.2. Üzembe helyezés és indítás 
- és

kikapcsolni. A világítás bekapcsolásához használja a külön világítás gombot. Miután a

-t áruval
megtölteni és teljes mértékben kihasználni. Az élelmiszer-kiállító pultot házon belül 

környeze 60±5%-ot 

hogy mennyi ideig tar
-ben elhelyezett termékek mennyisége és

a tartományon belül 

beállítására. 
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A termosztát beállításainak megváltoztatásához nyomja meg a  gombot. A 
gomb zöld LED-je kigyullad, és a panel kijelzi a legutóbb beprogramozott 

-  
gombokkal történik.Bármelyik gomb megnyomásával és lenyomva tartásával 
a beállítások 
- ismét a  gombot. 

-szabályozó kilép a programozási
üzemmódból, és elindítja az új programot. 
Ha a végén nem nyomja meg  
automatikusan kilép a programozási üzemmódból, kb. 5 másodperccel azután, hogy 

és alkalmazzák. 

értékekre állítani; 
az élelmiszer-
és ezáltal az üveglapok harmatlerakódásához vezet. Harmatlerakódás az üvegablakokon 

-
vagy 60%- - az ilyen harmatlerakódás nem
a készülék hibája. 
Az élelmiszer-kiállító pultban a párologtató leolvasztási folyamata ciklusokban 
történik, a pultot körülbelül 6 óránként leállítják. A leolvasztási folyamat során a víz 
egy PVC-  szolgáló tartályról gondoskodni kell. A 
készülék számára nehéz munkakörülmények között (pl. a légkör túlzott páratartalma, 

párologtató leolvasztásra van szükség. Ilyen es -
ezzel a szimbólummal jelölt gombot . A "dF" feliratú zöld 

LED, ha bekapcsol, azt jelzi, hogy a leolvasztási folyamat folyamatban van. 

FONTOS: 
1. Soha ne alkalmazzon a gyártó által javasoltaktól
intézkedéseket a leolvasztási folyamat felgyorsítására.
2. Soha ne használjon a gyártó által nem ajánlott elektromos készülékeket az
élelmiszertároló rekeszben.

3. károsodástól.
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A kondenzátort legalább havonta egyszer meg kell 

tisztítani !!! 

5. Karbantartás

A készülék : 
- A készülék rendszeres mosása meleg vízzel és mosószerrel.

területet, ahol az üveglap az oldalfalhoz ér, távolítsa el az oldalsó üveglapot tartó 
fogantyúkat. A tisztítás után fordított sorrendben szerelje vissza az elemeket. Az 
elemek eltávolításakor és visszaszerelésekor különös gondossággal járjon el. Soha ne 

eltávolítására. 

szabadon billegni a zsanérokon. Az üveglap ilyen esetben eltörhet, ami nem 
tartozik a garancia hatálya alá. Soha ne használjon klórt vagy más agresszív 
vegyszert tartalmazó tisztítószereket. 

- 

tisztítani egy kemény kefével és porszívóval. Ha a kondenzátor 

eredményezheti, amely nem tartozik a garancia hatálya alá. 

a kondenzátor elhelyezése 
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6. Munkavédelmi szabályok

- azt 
90°-kal, és csúsztassa el a markolattól. Cserélje ki a fénycsövet egy ugyanolyanra. Az 
elemek visszaszereléséhez fordítva végezze el a fenti lépéseket. 

FONTOS: A készüléket le kell választani az áramellátásról (húzza ki a tápkábelt a 

- Semmiképpen ne csatlakoztassa a készüléket a földelésvédelem nélküli
áramellátáshoz.
- végezheti. 
-  bármilyen javítást vagy beállítást kizárólag erre 
felhatalmazott szakember végezhet. 
- Amennyiben bármilyen hibát vagy meghibásodást észlel, mint például szikrázás,
meghibásodás stb., válassza le a készüléket az elektromos hálózatról úgy, hogy
kihúzza a táp
elhárítása érdekében.
- Ha a tápkábelt ki kell cserélni, az újnak ugyanolyan típusúnak kell lennie. A

- A készüléket csak akkor mossa és tisztítsa, ha az le van választva a
- Ne felejtse el rendszeresen

Ne tegye: 
- . 
- Túlterhelje a CDC- és súlyú áruval. 

- Töltse meg a CDC-t meleg vagy forró termékekkel.

Megjegyzés: Az elhasznált elemeket a vonatkozó 
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ostin 

7. Carel termosztát

MIT JELENTENEK A 
Dióda 1 bekapcsolva - 

- szünet, amikor az állandó üzemmód 
aktiválva van. 
A 2. dióda be van kapcsolva - Ventilátor: a szimbólum akkor látható, ha az elpárologtató ventilátorok be vannak 

A 3. dióda világít - Leolvasztás: a szimbólum akkor látható, ha a leolvasztási funkció aktiválva van. Villog, ha a 

A 4-es dióda bekapcsol - Riasztás: a szimbólum akkor látható, ha a riasztás aktiválva van. 

5 - után jelennek meg). 

A KÍVÁNT BEÁLLÍTÁSA 

- 1 másodpercig nyomja meg a

- a és  a kapcsolókkal , amíg a kívánt értéket el nem érjük. 

- a beállítási pont  gombot; 

A LEOLVASZTÁSI CIKLUS KÉZI BEVITELE 
A Defr  g-t automatikus üzemmódban kell megvalósítani. A leolvasztás a kapcsolót 
legalább 5 másodpercig lenyomva tartjuk. Az 1. dióda villog a kézi leolvasztás során. 

8 A KÉSZÜLÉKBEN LÉV  ÁRUK MAXIMÁLIS SZINTJE 

Az eszköz maximális készletszintjét meghatározó logó. 
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Tárolórekesz 

elpárologtató 

kamrája 

párologtatója 

Kompresszor 

kamrájának része 

Rys. 1 
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