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Eesti

1.0

KASUTAMISTINGIMUSED

1.1 ÜLDINE INFORMATSIOON
Meie seadmed on valmistatud ja loodud silmas pidades kõrget võimekust. Seadet ei tohi kasutada piiratud
füüsiliste ja vaimsete võimetega isikud, samuti ilma kogemuse ja koolituseta isikud, kuni neid ei ole välja
koolitatud volitatud isikute poolt .

1.2 KASUTAMISTINGIMUSED

English

Ärge hoidke seadmes pihustipudeleid kirjaga “tuleohtlik”. Plahvatusoht!

Seadet tohib kasutada tootja poolt näidatud temperatuurivahemikus.

2.0

SPETSIFIKATSIOON
Seade vastab Euroopa direktiividele, mis on
detailselt näidatud lisatud EC
vastavussertifikaadil.
Andmed on toodud seadme sees asuval CE
andmeplaadil.

Deutsch
Français
Русский
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Eesti
3.0

PAIGALDUS

3.1 TUTVUSTUS
Seadet tohib kasutada üksnes ettenähtud eesmärgil, s.t. toidu säilitamiseks tootja poolt määratud
temperatuurivahemikus. Sellest nõudest kõrvalekaldumist loetakse mitte-sihipäraseks kasutamiseks.
improper.

English

Seadme tootja ei vastuta seadme mitte-sihipärasest kasutamisest tulenevate
probleemide eest.
Seadme paigalduse peab teostama kvalifitseeritud tehniline spetsialist.

3.2 VIGASTUSTE KONTROLL
Kontrollige üle kõik seadme osad ja veenduge seadme komplektsuses (seadme sisse pakitud
standardvarustus).

3.3 PUHASTAMINE
Eemaldage PVC kile, mis katab seadme sise-ja välispinda. Puhastage seadme sisemus pehme lapi ja leige
veega.

3.4 TÖÖTINGIMUSED

Deutsch

Veenduge, ruum, millesse seade on paigaldatud, vastab järgmistele tingimustele:
• Ruumitemperatuur jääb vahemikku +5°C kuni +43°C.
• Paiknemine eemal kuumusallikatest ning ruum on hästi ventileeritud.

3.5 LOODIMINE
Paigaldage seade lõplikku asukohta ning loodige seade kasutades reguleeritavaid jalgu.
Jätke tehnilise osa ventileerimiseks seadme ja seina vahele ruumi vähemalt 10 cm.

3.6 ÜHENDAMINE

Français

Enne seadme ühendamist vooluvõrku, veenduge järgnevas:
• Voolupinge ja sagedus võrgus on vastavuses CE andmeplaadil toodud näitajatega: max. tolerants on ±10%
etteantud määrast.
• Vooluvõrk vastab nõuetele.
• Elektrisüsteem on varustatud lekkevoolukaitsmega (automaatlüliti).
• Maandus on olemas.
• Seade on varustatud filtrisüsteemiga niisutussüsteemi toitevee filtreerimiseks.
Filtripea on varustatud ühendusvoolikuga. Pärast ühendamist veesüsteemi, tuleb filter loputada.
Filtersüsteemi peab kasutama järgides kaasapandud juhendile. Fitripea on seadistatud 70% vee
töötlemiseks (bypass 30). Sõltuvalt vee keemilistest omadustest, võib töödeldava vee protsenti muuta
keerates bypass-i kruvi. Ei soovitata reguleerida bypass-i alla 10 (90% veest läheb filtreerimisse).
Filtri eluiga sõltub töödeldava vee hulgast ja vee omadustest. Igal juhul ei saa see olla pikem kui 1 aasta.
Kasutades vana filtrit, võite põhjustada probleeme niisutussüsteemis. Samuti võib ka madal vee töötlustase
(bypass 50 ja ülespoole) põhjustada niisutussüsteemis selliseid probleeme, nagu klappide ja/või
klapiandurite ummistumine.
Kui seade lülitatakse välja pikemaks ajaks, on soovitatav see vooluvõrgust lahti ühendada.

Русский

Tootja ei võta vastutust kahjustuste või vigastuste eest, mis on põhjustatud
seadme ebapiisavast maandusest, valest paigaldusest, kehvast hooldusest, mittesihipärasest kasutamisest.
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Eesti

4.0

KONTROLLPANEEL

English
Deutsch
Manuaalse jahutamise valik

Kergitamise temp. reguleerimine/näidik

Manuaalse kergituse valik

Säilitamise (Hold-before-baking) temp.
reguleerimine/näidik

Manuaalse säilitamise valik

Kellaaeg

Manuaaljuhtimine

Suurendamine

Automaatjuhtimine / programmi
valik

Vähendamine

Kinnitamine / Start/Stop lüliti

Niiskuse reguleerimine/näidik

Käimasolevat programmifaasi
näitavad LED tuled

Français

Jahutamise temp. reguleerimine/näidik

Русский
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Eesti
5.0

PROGRAMMITSÜKLITE KIRJELDUS

5.1 KERGITUSFAASIDE KIRJELDUS
Kõik 5 säilitus- ja kontrollitud kergitusfaasi on järgnevad. Iga järgmine faas algab eelneva lõppemisel. Iga faasi
kestus sõltub sisestatud toodete kogusest ja kasutaja poolt määratud andmetest.
Temperatuuri ja niiskuse andmed saab kasutaja määrata vastavalt toodete konkreetsetele vajadustele.

English

Deutsch

1. KÜLMUTAMINE
Külmutamise eesmärk on pärssida fermentatiivset kasvu äsja valmistatud taigna pärmirakkudes. Seadme
kambri temperatuur väheneb kiiresti kuni temperatuurini -6°C. Selle faasi käigus ei ole elektrooniline
niiskuskontroll aktiivne.
2. KÜLMSÄILITAMINE
Säilitamistsükkel hoiab tooteid temperatuuril 2°C. Pärmirakud on mitteaktiivsed. Selle faasi kestus ei ole
määratud, säilitusaja kalkuleerib protsessor automaatselt vastavalt kasutaja poolt määratud tsükli lõppemise
ajale. Säilitamise ajal ei ole elektrooniline niiskuskontroll aktiivne.
3. TAASTAMINE
Taastamistsükkel aktiveerib progressiivselt fermentatiivse tegevuse pärmirakkudes. Kambri temperatuur
tõuseb aeglaselt kuni +15°C. Niiskus hoitakse tasemel ca 80%. Niiskusetaset saab kasutaja reguleerida
vastavalt taignas oleva niiskuse protsendile (kuiv taigen = kõrgem niiskus; pehme taigen = madalam niiskus).
4. KERGITAMINE
Kergitustsükkel viib taigna fermentatsiooni lõpuni. Kambri temperatuur tõuseb aeglaselt kuni +28°C. Niiskus
hoitakse tasemel ca 85%. Niiskusetaset saab kasutaja reguleerida vastavalt taignas oleva niiskuse protsendile
(kuiv taigen = kõrgem niiskus; pehme taigen = madalam niiskus).
5. KUUMSÄILITAMINE(HOLD BEFORE BAKING)
Kuumsäilitamine (hold-before-baking) hoiab kergitatud tainast temperatuuril +15°C (valikuvahemik 10°C kuni
35°C) ja niiskust tasemel 80% kuni küpsetamiseni.

6.0

MANUAALNE TSÜKKEL

Seadme manuaalsel kasutamisel saate valida 3 individuaalset kasutusfunktsiooni:

Français

Jahutamine – seade töötab külmkapina
Soojendamine – seade töötab kergituskapina
Säilitamine – seade töötab säilituskapina
Kõik funktsioonid on sõltumatud ning automaatset ümberlülitamist ei toimu..

6.1 SISSE/VÄLJA LÜLITAMINE (ON/OFF)
Pärast seadme sisselülitamist teeb kontrollpaneel (4.0) automaatselt 5-sekundilise lambitesti. LED lambid ja
näidikud aktiveeruvad mõneks sekundiks ja seejärel läheb seade ooterezhiimi.
Näidikud DY4 ja DY5 näitavad nädalapäeva ja kellaaega.
• Kui voolukatkestuse korral oli seade manuaal/automaat rezhiimil, jätab kontrollpaneel
automaatselt meelde eelnevad andmed ja jätkab eelneval rezhiimil (anti-blackout
feature).

Русский

Tsükli lõpetamiseks (seade ooterezhiimile) vajutage lülitit
• Ooterezhiimil on seade elektriühenduses.

.

Projekt OÜJAHUTUS (KÜLMUTAMINE)
6.2 Bake
MANUAALNE
Töökoja 8, 11313 Tallinn
Tel. 6 489089
Mob. 50 26164

Lülitite valik, seade ooterezhiimil
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Eesti

1

Manuaalne rezhiim

2

Valige Jahutamine

3

Temp. valik

3

Temp. valik

4

Start/Stop

Veenduge, et seade on ooterezhiimil (standby) (6.1)

English

Valige manuaalrezhiim vajutades lülitit
Valige jahutamine vajutades lülitit
.
LED lambid vilguvad
Näidik DY1 kuvab temperatuuri näitu (vaikimisi -5°C)
Vajadusel määrake uus näit, kasutades lüliteid
ja
.
Käivitage jahutusrezhiim vajutades lülitit
.
LED lambid jäävad põlema
Seade töötab määratud temperatuuril pidevalt (lõpmatu aeg)

Deutsch

,
Kui manuaalne jahutusrezhiim on käimas, saate vajadusel muuta temperatuuri vajutades algul lülitit
seejärel lüliteid
ja
ning lõpuks lülitit
muudatuse kinnitamiseks. LED lambid vilguvad muutmise ajal.
Kui jahutusrezhiim on käimas, kuvab näidik DY1 kambri temperatuuri, ülejäänud näidikud ei tööta, välja
arvatud näidik DY5, mis näitab kellaaega.

6.3 MANUAALNE SOOJENADMINE (KERGITAMINE)

Lülitite valik, seade ooterezhiimil

1

Manuaalne rezhiim

2

Valige
Soojendamine

3

Temp. valik

3

Temp. valik

4

Start/Stop

Veenduge, et seade on ooterezhiimil (standby) (6.1)

Français

Valige manuaalrezhiim vajutades lülitit
Valige soojendamine vajutades lülitit
.
LED lambid vilguvad
Näidik DY2 kuvab temperatuuri näitu (vaikimisi 25°C)
Näidik DY3 kuvab niiskuse protsenti (vaikimisi 80%)
jad
Vajadusel määrake uus näit, kasutades lüliteid
Niiskusprotsendi muutmiseks vajutage lülitit
Näidikul DY3 vilgub niiskuse protsent (vaikimisi 80%)

.

Русский

Vajadusel määrake uus näit, kasutades lüliteid
ja
.
Käivitage soojendusrezhiim vajutades lülitit
.
LED lambid jäävad põlema
Seade töötab määratud temperatuuril ja niiskustasemel pidevalt (lõpmatu aeg)
Kui manuaalne soojendusrezhiim on käimas, saate vajadusel muuta temperatuuri ja niiskustaset vajutades
algul vastavaid lüliteid
ja
, ning lüliteid
ja
. LED lambid vilguvad muutmise ajal.
Kui soojendusrezhiim on käimas, kuvatakse kambri temperatuur näidikule DY2, näidik DY3 kuvab kambris
Bake Projekt OÜ
mõõdetud niiskusprotsenti.

Töökoja 8, 11313 Tallinn
Tel. 6 489089
Mob. 50 26164

7

Eesti
Manuaalses soojendusrezhiimis jõuab seade valitud temperatuurini nii kiiresti kui
võimalik.
Kuna manuaalses rezhiimis puuduvad temperatuuri tõusul astmed nagu on
automaatrezhiimil, võiv termiline inerts põhjustada temperatuuri tõusu üle soovitud
taseme.
Selle probleemi vältimiseks soovitame tõsta temperatuuri astmetena manuaalselt.

6.4 MANUAALNE SÄILITAMINE

English

Lülitite valik, seade ooterezhiimil

1

Manuaalne rezhiim

2

Valige Säilitamine

3

Temp. valik

3

Temp. valik

4

Start/Stop

Veenduge, et seade on ooterezhiimil (standby) (6.1)

Deutsch

Valige manuaalrezhiim vajutades lülitit
Valige säilitamine vajutades lülitit
.
LED lambid vilguvad
Näidik DY2 kuvab temperatuuri näitu (vaikimisi 25°C)
Näidik DY3 kuvab niiskuse protsenti (vaikimisi 80%)
Vajadusel määrake uus näit, kasutades lüliteid
jad
Niiskusprotsendi muutmiseks vajutage lülitit
Näidikul DY3 vilgub niiskuse protsent (vaikimisi 80%)

.

Français

Vajadusel määrake uus näit, kasutades lüliteid
ja
.
Käivitage soojendusrezhiim vajutades lülitit
.
LED lambid jäävad põlema
Seade töötab määratud temperatuuril ja niiskustasemel pidevalt (lõpmatu aeg)
Kui manuaalne säilitusrezhiim on käimas, saate vajadusel muuta temperatuuri ja niiskustaset vajutades algul
vastavaid lüliteid
ja
, ning lüliteid
ja
. LED lambid vilguvad muutmise ajal.
Kui soojendusrezhiim on käimas, kuvatakse kambri temperatuur näidikule DY2, näidik DY3 kuvab kambris
mõõdetud niiskusprotsenti.
Manuaalses soojendusrezhiimis jõuab seade valitud temperatuurini nii kiiresti kui
võimalik.
Kuna manuaalses rezhiimis puuduvad temperatuuri tõusul astmed nagu on
automaatrezhiimil, võiv termiline inerts põhjustada temperatuuri tõusu üle soovitud
taseme.
Selle probleemi vältimiseks soovitame tõsta temperatuuri astmetena manuaalselt.

Русский

6.5 ÜLEMINEK JAHUTUSELT SOOJENDAMISELE
Manuaalse juhtimise korral võib kasutaja muuta jahutusfunktsiooni soojendamiseks ning vastupidi vajutades
vastavalt lüliteid
ja
.

Bake Projekt OÜ
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7.0

AUTOMAATNE TSÜKKEL

Automaatrezhiim koosneb 5-st faasist:

English

Külmutamine - pärsib fermentatiivset kasvu äsja valmistatud taigna pärmirakkudesi
Külmsäilitamine – hoiab pärmirakud mitteaktiivsena
Taastamine – aktiveerib fermentatiivse tegevuse pärmirakkudes
Kergitamine – viib taigna fermentatsiooni lõpuni soovitud ajaks
Kuumsäilitamine(Holding before baking) – hoiab taigna kerkinuna küpsetuse alguseni
Faasid järgnevad üksteisele, külmutamine alati esimesena. Iga faas lülitub tööle automaatselt vastavalt
järgnevatele seadistustele:
Taastamise kestus
Kergituse kestus
Kergituse lõpu kuupäev ja kellaaeg
Kui kergituse faas on lõppenud, kõlab pikk signaal ja seade lülitub kuumsäilituse faasi, mis omakorda vältab
lõpmatuseni

7.1 ÜLDISED TÄHELEPANEKUD
Deutsch

Automaat-tsükli kasutamiseks peate looma ja salvestama programmi
Salvestada on võimalik kuni 7 erinevat programmi, igaüks seadistatud vastavalt spetsiifilistele
tooteomadustele.
Mida aeglasem on taastamis- ja kergitusfaas, seda kvaliteetsem on tulemus.

7.2 PROGRAMMI LOOMINE
Veenduge, et seade on ooterezhiimis (standby) (6.1)
.
Aktiveerige automaatrezhiim vajutades lülitile
Näidikule DY2 ilmub kiri "dAy"
Näidik DY5 pakub päeva nimetust "Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun" (päev, mil tsükkel lõpeb)
Näidikule DY3 ilmub vilkuv kiri “Pr” (programm)
Näidik DY4 pakub tähte programmi identifitseerimiseks “A,b,C,d,E,F,H“
ja

.

Vajadusel muutke külmutusfaasi temperatuuri kasutades lüliteid

ja

Français

Valige programm, mida soovite luua, vajutades lüliteid
Hoidke lülitit
5 sekundit allasendis
LED tuled vilguvad
Näidik DY1 pakub külmutusfaasi temperatuuri.

.

Vajutage lülitit
(kinnitamine)
LED tuled vilguvad
Näidik DY1 pakub külmsäilitusfaasi temperatuuri.
Vajadusel muutke külmsäilitusfaasi temperatuuri kasutades lüliteid

ja

.

Vajutage lülitit
(kinnitamine)
LED tuled vilguvad
Näidik DY1 pakub taastamisfaasi temperatuuri
ja

.

Русский

Vajadusel muutke taastamisfaasi temperatuuri kasutades lüliteid
Vajutage lülitit
(kinnitamine)
LED tuled vilguvad
Näidik DY3 pakub taastamisfaasi niiskusprotsenti

Bakemuutke
Projekt
OÜ
Vajadusel
taastamisfaasi
niiskusprotsenti kasutades lüliteid
Töökoja
11313 Tallinn
Vajutage
lülitit 8, (kinnitamine)
Tel. vilguvad
6 489089
LED tuled
Mob.
26164vilgub näidikul DY5
Tundide hulk50
(kestus)

ja

.

9

Eesti
Määrake taastamisfaasi tunnikestus kasutades lüliteid

ja

.

Vajutage lülitit
(kinnitamine)
LED tuled vilguvad
Minutite hulk (kestus) vilgub näidikul DY5
Määrake taastamisfaasi minutikestus kasutades lüliteid

ja

.

Vajutage lülitit
(kinnitamine)
LED tuled vilguvad
Näidik DY2 pakub kergitusfaasi temperatuuri

English

Vajadusel muutke kergitusfaasi temperatuuri kasutades lüliteid

ja

.

Vajutage lülitit
(kinnitamine)
LED tuled vilguvad
Näidik DY3 pakub kergitusfaasi niiskusprotsenti
Vajadusel muutke kergitusfaasi niiskusprotsenti kasutades lüliteid

ja

.

Vajutage lülitit
(kinnitamine)
LED tuled vilguvad
Tundide hulk (kestus) vilgub näidikul DY5
Määrake kergitusfaasi tunnikestus kasutades lüliteid

ja

.

Deutsch

Vajutage lülitit
(kinnitamine)
LED tuled vilguvad
Minutite hulk (kestus) vilgub näidikul DY5
Määrake kergitusfaasi minutikestus kasutades lüliteid

ja

.

Vajutage lülitit
(kinnitamine)
LED tuled vilguvad
Näidik DY2 pakub kuumsäilitusfaasi (hold-before-baking) temperatuuri
Vajadusel muutke kuumsäilitusfaasi (hold-before-baking) temeperatuuri kasutades lüliteid

ja

.

Vajutage lülitit
(kinnitamine)
LED tuled vilguvad
Näidik DY3 pakub kuumsäilitusfaasi (hold-before-baking) niiskusprotsenti
Vajadusel muutke kuumsäilitusfaasi (hold-before-baking) niiskusprotsenti kasutades lüliteid

Français

.
Vajutage lülitit
(kinnitamine)
LED tuled vilguvad
Näidikul DY4 vilgub nädalapäev
Määrake nädalapäev, millal programm lõpeb, kasutades lüliteid
Vajutage lülitit
(kinnitamine)
LED tuled vilguvad
Tundide hulk vilgub näidikul DY5

Русский

Määrake tsükli lõppemise kellaaeg (tund) kasutades lüliteid
Vajutage lülitit
(kinnitamine)
LED tuled vilguvad
Minutite hulk vilgub näidikul DY5
Määrake tsükli lõppemise kellaaeg (minutid) kasutades lüliteid

ja

ja

.

.

ja

.

7.3 SALVESTATUD PROGRAMMI OTSIMINE
Veenduge,
seade on
BakeetProjekt
OÜooterezhiimis (standby) (6.1)

Töökoja
Vajutage
lülitit 8, 11313 Tallinn
Tel.DY3
6 489089
Näidikule
ilmub vilkuv kiri “Pr” (programm)
Mob.
26164
Näidik DY4 50
pakub
pakub tähte programmi identifitseerimiseks “A,b,C,d,E,F,H“
10

ja

Eesti

Valige soovitud programm kasutades lüliteid
ja
(A,b,C,d,E,F,H).
Vajutage lülitit
muutmaks automaat-tsükli lõpupäeva.
Näidikule DY2 ilmub vilkuv kiri "day"
Näidik DY5 pakub programmi lõpupäeva "Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun"
Valige lõppemise päev kasutades lüliteid
and
(Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun)
Vajutage lülitit
valitud programmi käivitamiseks.

English
Deutsch
Français
Русский

Bake Projekt OÜ
Töökoja 8, 11313 Tallinn
Tel. 6 489089
Mob. 50 26164
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Eesti
7.4 PROGRAMMI KONTROLLIMINE

Kui olete valinud ja käivitanud automaatprogrammi, siis juhtpaneel testib valitud
programmi õigsust (näiteks, kui ei saa luua programmi kogukestusega 5 tundi kui
kergitusfaasi pikkuseks on määratud juba 6 tundi).
Kui kontrollpaneel märkab programmis ebakõla, siis näidikud DY4 ja DY5 hakkavad vilkuma (teised näidikud
ei tööta) ja kõlab alarmsignaal.
Kontrollige ja muutke programmi, selleks vajutage lülitit
ja hoidke 4 sekundit.
Liikumiseks tagasi ooterezhiimi vajutage lülitit
.

English

8.0

KELLAAEG

8.1 KUUPÄEVA JA AJA MUUTMINE
Veenduge, et seade on ooterezhiimis (standby) (6.1)
Hoidke lülitit
4 sekundit.
Näidik DY2 vilgub
Kasutage lüliteid
ja
nädalapäeva valimiseks (Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun)
Vajutage kinnitamiseks lülitit
Näidik DY5 (tunnid) vilgub

Deutsch

Valige vastav tund kasutades lüliteid
ja
.
Vajutage kinnitamiseks lülitit
ja liigute minutite maaramisse.
Näidik DY5 (minutid) vilgub
Valige vastavad minutid kasutades lülitit
ja
.
Vajutage lülitit
kinnitamiseks ja liikumiseks ooterezhiimi (standby).

9.0

ALARMID

Français
Русский

«AL1» vilgub; kambri anduri viga
Näitab, et kambri andur on vigane või ei ole korralikult ühendatud.
Kui alarm ilmneb tsükli ajal, siis töötsükkel peatub ja määrangud tühistatakse. Kui viga on kõrvaldatud, tuleb
seade taaskäivitada vajutades lülitit
. Seade läheb ooterezhiimi.
«AL3» vilgub; aurusti anduri viga
Näitab, et aurusti andur on vigane või ei ole korralikult ühendatud.
Kui alarm ilmneb tsükli ajal, siis töötsükkel peatub ja määrangud tühistatakse. Kui viga on kõrvaldatud, tuleb
seade taaskäivitada vajutades lülitit
. Seade läheb ooterezhiimi.
«AL4» vilgub; niiskuse anduri viga
Näitab, et niiskuse andur on vigane või ei ole korralikult ühendatud.
Kui alarm ilmneb tsükli ajal, siis töötsükkel peatub ja määrangud tühistatakse. Kui viga on kõrvaldatud, tuleb
seade taaskäivitada vajutades lülitit
. Seade läheb ooterezhiimi.
«AL6» vilgub; aku probleem
Näitab juhtpaneeli tagavara-aku probleemi – kui seade on vooluvõrgust olnud lahti ühendatud pikemat aega
(mitmeid kuid).
Hoidke lülitit
all mõni sekund, kuni alarm kaob.
Kui probleem jätkub, asendage aku (CR 2032)

Bake Projekt OÜ
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Eesti

10.0

English

Avatud ukse alarm
Kui uks on avatud, peatuvad ajutiselt kõik funktsioonid, valgustus süttib ja 60 sekundi pärast kõlab
alarmsignaal. Alarm kaob, kui uks suletakse ja seade jätkab töö sealt kus oli enne ukse avamist
Tasemeandur (ainult kapid)
Seadme tagaküljel paikneb kondensaadi kogumis- ja aurustusnõu, mis on varustatud veetaseme anduriga.
Andur aktiveerub vee maksimumtaseme ületamisel.
Andur sulgeb niisutussüsteemi veeklapi ja takistab vee ülevoolu. Sellisel juhul ei tee niisutussüsteem enam
auru. Vea ilmnemisel tuleb veenduda, et :
veenõu küttekehad töötavad korralikult;
niisutussüsteemi klapid ja tasemeandur ei ole vigastatud katlakivi või muu mustuse tõttu (kontrolli kindlasti
niisuti sisemust).
Normaalne töö taastub kohe, kui veetase kondensaadinõus alaneb.

HOOLDUS JA PUHASTAMINE

Seadme rutiinset hooldamist võib teostada personal, juhised selleks on toodud allpool.
Enne hooldamist ja puhastamist lülitage seade välja vooluvõrgust.

10.1SEADME PUHASTAMINE

10.2KONDENSAATORI PUHASTAMINE
Normaalse töö tagamiseks tuleb seadme ülaosas paiknevat kondensaatorit (radiaator) regulaarselt puhastada.
Selleks kasutage pehmet harja või tolmuimejat, ärge vigastage alumiiniumribisid.
Kondensaatoril on teravad servad. Kandke puhastamisel kaitsekindaid.

11.0

Deutsch

Seadet võib pesta seest ja väljast pehme käsna ja leige veega kasutades mitte-agressiivset pesukeemiat.
Pärast puhastamist kuivata pinnad pehme lapiga. Pollerivaid aineid võite kasutada üksnes välispinnal.
Ärge peske seadet surveveega. Ärge kasutage abrasiivpastat või metallkäsna.

NIISUTI ÜHENDAMINE VEESÜSTEEMI

Demineraliseeritud vee kasutamine on soovitatav: kasutades süsteemivett, akumuleerub katlakivi aja
jooksul niisutussüsteemi. Kui vee karedus ületab 15°f on veepehmendaja paigaldamine hädavajalik.
Tootja ei vastuta võimalike vigade eest, mis tekivad antud juhiste eiramisest.
Seadmel on kogumisnõu sulamisvee ja niisuti läbipesuvee automaatseks aurustamiseks.
Kui seadmega töötatakse keskmistel ja kõrgetel niiskusprotsentidel, on vajalik
ühendada seade kanalisatsiooniga.
Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud mittemaandamisest, valest paigaldusest, kehvast
hooldusest, või mittekompetentsest kasutamisest.
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Русский

Niisutussüsteem teostab seadme käivitamisel ja kord 24H jooksul automaatse läbipesu. Pesutsüklis toimub
täielik tühjendamine tahkete osade eemaldamiseks reservuaarist.
Manuaalselt tuleb niisutit regulaarselt puhastada (kord 4 kuu jooksul) kerge äädika lahusega (80% vett ja
20% äädikat) . Pärast puhastamist loputada rohke veega.

Français

Minimaalne veesurve peab olema vähemalt 0.5 bar ja mitte suurem kui 6 bar. Paigaldage
manuaalne kuulkraan veesüsteemi (vee sulgemiseks vajadusel). Paigaldage mehhaaniline
veefilter (60μS) tahkete osakeste püüdmiseks.

Eesti

English

Deutsch

Français
Русский
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Eesti

12.0

WIRING DIAGRAM

English
Deutsch

+ Humidity probe

2

- Humidity probe

3-4

Chamber temperature sensor

5-6

Evaporator temperature sensor

7

Door sensor

8

Light

9

Waste water vaporizer

10

Evaporator fans

11

Defrosting/Heating element

12

Compressor

13

220V - 50 Hz power supply

14

Humidifier power supply

15

Humidifier start control

Français

1

Русский
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Italiano

English

LUNedì
MARtedì
MERcoledì
GIOvedì
VENerdì
SABato
DOMenica

= Esmaspäev
= Teisipäev
= Kolmapäev
= Neljapäev
= Reede
= Laupäev
= Pühapäev

Deutsch

Via Roma, 324
35030 Montemerlo di Cervarese S. Croce
Padova (PD) - Italy
Tel: +39 049.9903830
Fax +39 049.9903738
www.coldline.it
info@coldline.it

Français
Русский
Bake Projekt OÜ
Töökoja 8, 11313 Tallinn
Tel. 6 489089
Mob. 50 26164
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= Понедельник
= Вторник
= Среда
= Четверг
= Пятница
= Суббота
= Воскресенье

