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1 Czyszczenie skraplacza:
Odkrêciæ œruby lub wysun¹æ z zaczepów maskownice.
Skraplacz dok³adnie wyczyœciæ za pomoc¹ odkurzacza, pêdzla lub
sprê¿onego powietrza. (rys. 4)

rys. 4
SKRAPLACZ

2. Wymiana œwietlówki (rys. 5) :
- wy³¹czyæ zasilanie,
- odkrêciæ lampê,
- zdj¹æ gniazda œwietlówki,
- wypchn¹æ œwietlówkê z uchwytów .

2.
1.

rys. 5

www.igloo.pl

Instrukcja obsługi JULIA

1

pl

I. Charakterystyka wyrobu:
Dane techniczne:
Typ
Julia

d³ugoœæ
z bokami
(mm)

maks.obc.
jednej
pó³ki (kg)

powierzchnia
ziêbiona
pó³ek (m2)

pojemnoœæ moc
u¿ytkowa
znam.
(dm3 )
(W)

moc znam.
oœwietlenia
(W)

1.3

1290

20

2,15

480

500

36

1.9

1900

20

3,25

720

700

60

2.5

2520

20

4,35

960

900

72

Witryna ch³odnicza jest uniwersalnym typowym urz¹dzeniem
ch³odniczym s³u¿¹cym do ekspozycji i krótkoterminowego
przechowywania ró¿norodnych artyku³ów spo¿ywczych, bez
ograniczenia wysokoœci za³adowania w komorze ekspozycyjnej.
Przystosowana jest do pracy w temperaturze otoczenia od 15°C do 25°C
i wilgotnoœci powietrza do 60 + 5%

487

510

R33

750
1130

580

560

710

1290 lub 1900 lub 2520

850

3
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SZANOWNI PAÑSTWO !
Dziêkujemy za zakupienie urz¹dzenia naszej produkcji.
Mamy nadziejê, ¿e dziêki swoim zaletom nasze urz¹dzenie bêdzie
Pañstwu d³ugo i dobrze s³u¿yæ. Prosimy o zaznajomienie siê z niniejsz¹
instrukcj¹. Informacje w niej zawarte u³atwi¹ Pañstwu korzystanie z
wyrobu, a tak¿e pozwol¹ na d³ugotrwa³e i niezawodne dzia³anie
urz¹dzenia.
Urz¹dzenia naszej firmy posiadaj¹ certyfikat bezpieczeñstwa "B"
oraz pozytywn¹ opiniê Pañstwowego Zak³adu Higieny

SPIS TREŒCI
I Charakterystyka wyrobu

str. 3

II. Roz³adunek

str. 4

III. Przygotowanie urz¹dzenia do
eksploatacji
str. 5
IV. Eksploatacja

str. 7

V. Konserwacja

str. 9
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Zanim wezwiesz serwis
W przypadku wyst¹pienia jakichkolwiek trudnoœci podczas
uruchamiania urz¹dzenia lub podczas jego eksploatacji nale¿y powróciæ
do tych rozdzia³ów instrukcji obs³ugi, które wyjaœniaj¹ wykonywan¹
operacje. Ma to na celu upewnienie siê, czy urz¹dzenie jest prawid³owo
obs³ugiwane. Je¿eli trudnoœci wystêpuj¹ nadal, poni¿sze wskazówki
pomog¹ w ich usuniêciu.
Urz¹dzenie nie pracuje...- Upewniæ siê, czy:
Napiêcie i czêstotliwoœæ w sieci s¹ odpowiednie z tymi jakie zaleca
producent to jest 230V i 50 Hz .
Urz¹dzenie jest pod³¹czone do sieci pr¹du elektrycznego.
W³¹czone s¹ wy³¹czniki urz¹dzenia na termostacie steruj¹cym
i wy³¹cznik g³ówny.
Urz¹dzenie pracuje, oœwietlenie nie œwieci...- Upewniæ siê, czy:
Wy³¹cznik oœwietlenia jest w pozycji za³¹czonej.
Œwietlówka w urz¹dzeniu nie uleg³a spaleniu.
Urz¹dzenie nie osi¹ga odpowiedniej temperatury, oœwietlenie œwieci...Upewniæ siê, czy:
Wy³¹cznik agregatu jest w pozycji za³¹czonej.
Nastawa temperatury na termostacie jest odpowiednio ustawiona.
Upewniæ siê czy skraplacz nie jest zanieczyszczony, w razie potrzeby
wyczyœciæ.
Temperatura otoczenia nie jest wy¿sza ni¿ 25 C. Producent w tych
temperaturach nie gwarantuje odpowiednich temperatur.
Urz¹dzenie pracuje , w³¹czona sygnalizacja dzwiêkowa ...Upewniæ siê, czy:
Skraplacz nie jest zanieczyszczony, w razie potrzeby wyczyœciæ.
Pracuje wentylator skraplacza.
Temperatura otoczenia nie przekracza 25 C.
Jeœli trudnoœci nadal wystêpuj¹ skontaktuj siê z lokalnym serwisem
firmy Igloo, podaj¹c numer seryjny oraz model urz¹dzenia
znajduj¹ce siê na tabliczce znamionowej urz¹dzenia.

4

Instrukcja obsługi JULIA

www.igloo.pl

pl

Informacje ogólne:
Urz¹dzenia nasze zosta³y wykonane w/g nowoczesnych technologii
zapewniaj¹cych wysok¹ trwa³oœæ i dobre parametry eksploatacyjne.
Gwarantowana temperatura w granicach od +3 do +8 °C
przy temperaturze otoczenia +25 °Ci wilgotnoœci 60% )
Wyposa¿enie urz¹dzenia:
Kupuj¹c nasze urz¹dzenia otrzymuj¹ Pañstwo wraz z urz¹dzeniem:
- instrukcjê obs³ugi
- kartê gwarancyjna

II. Roz³adunek
Urz¹dzenie nale¿y roz³adowywaæ rêcznie lub za pomoc¹ odpowiedniego
podnoœnika, zawsze w pozycji normalnego u¿ytkowania. Maksymalny
k¹t odchylenia od pionu do 15 stopni. W przypadku roz³adunku za
pomoc¹ podnoœnika urz¹dzenie nale¿y ustawiæ na odpowiednim
podeœcie. W przypadku gdy opakowaniem urz¹dzenia jest skrzynia
u¿ycie podestu do roz³adunku nie jest konieczne.

podest do transportu urz¹dzeñ
Transport urz¹dzenia bez skrzyni.

www.igloo.pl

Instrukcja obsługi JULIA

5

pl

- cyfrowy wyœwietlacz temperatury pozwalaj¹cy na bie¿¹c¹ kontrolê
temperatury wewn¹trz urz¹dzenia ch³odniczego
sygnalizacja
pracy agregatu
oraz odszraniania

przycisk rêcznego
odszraniania

wy³¹cznik
agregatu
wy³¹cznik
oœwietlenia

S

-4
nastawa
temperatury

przycisk w³¹czenia
podgl¹du temperatury
na czujniku odszraniania

sygnalizacja
dokonywanych
nastaw, odczytów
oraz wy³¹czenia agregatu

Dla zapewnienia minimalnego zu¿ycia energii elektrycznej nale¿y:
- nie ustawiaæ urz¹dzenia blisko Ÿróde³ ciep³a ,
- zapewniæ obieg powietrza wokó³ urz¹dzenia. ( ¿adnym wypadku nie
wolno zakrywaæ kratki wentylacyjnej - otworów wentylacyjnych
agregatu),
- unikaæ niepotrzebnego otwierania drzwi i pozostawienia ich otwartych
przez d³u¿szy czas.

V. Konserwacja
Wszelkie czynnoœci konserwacyjne nale¿y prowadziæ po od³¹czeniu
urz¹dzenia od napiêcia.
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2. nie wstawiaæ ciep³ych produktów do komór ch³odniczych,
4. zapewniæ równomierne obci¹¿enie pó³ek ( tabela nr.1),
5.przynajmniej raz na miesi¹c lub w przypadku zanieczyszczenia czyœciæ
skraplacz, ( sposób czyszczenia skraplacza pokazano na rys. 4),
6. mycie witryn przeprowadzaæ ciep³¹ wod¹ z dodatkiem œrodków
do mycia nie rysuj¹cych powierzchni, po od³¹czeniu urz¹dzenia
od napiêcia. ( mo¿liwoœæ demonta¿u szyby przedniej do mycia
wnêtrza rys. 1 ).
7.Towar nale¿y przechowywaæ na tackach i w pojemnikach
Prac¹ urz¹dzenia steruje regulator temperatury który jest
wyposa¿ony w:
- wy³¹cznik agregatu umo¿liwiaj¹cy wy³¹czenie w dowolnej chwili
agregat bez od³¹czenia zasilania urz¹dzenia ch³odniczego;
- wy³¹cznik oœwietlenia umo¿liwiaj¹cy w³¹czanie i wy³¹czanie
oœwietlenia urz¹dzenia ch³odniczego, po³¹czony z funkcj¹
umo¿liwiaj¹c¹ ustawianie odmiennych nastaw temperatury
sterowania w trybie dziennym i nocnym;
- przycisk rêcznego odszraniania , pozwalaj¹cy na w³¹czenie cyklu
odszraniania w dowolnym momencie pracy urz¹dzenia ch³odniczego
(niezale¿nie od funkcji automatycznego odszraniania);
przycisk nie dzia³a gdy temperatura jest wy¿sza ni¿ temperatura
koñca odszraniania.
- przycisk umo¿liwiaj¹cy podgl¹d temperatury na czujniku
lub czujnikach odszraniania oraz czujniku nadzoru temperatury
skraplacza. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury
skraplacza u¿ytkownik jest powiadamiany sygna³em dzwiêkowym.
W tej sytuacji nale¿y wyczyœciæ skraplacz, sprawdziæ czy pracuje
wentylator skraplacza lub temperatura otoczenia nie przekracza 25 C.
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Transport urz¹dzenia bez skrzyni.

33R

podest do transportu urz¹dzeñ

Transport urz¹dzenia w skrzyni.

III. Przygotowanie urz¹dzenia do eksploatacji.
A. rozpakowaæ urz¹dzenie i usun¹æ elementy zabezpieczaj¹ce
B. wymyæ ca³e urz¹dzenie wod¹ o temperaturze nie przekraczaj¹cej 40 C
z dodatkiem p³ynu do mycia
C. je¿eli urz¹dzenie trafi do u¿ytkownika czêœciowo zdemontowane dla
zabezpieczenia w czasie transportu nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce
operacje
1. w³o¿yæ szybê (szyby) czo³owe wraz z prowadnic¹ w zawias dolny po
wychyleniu jej do przodu (patrz rys.1),
2. po³o¿yæ szybê czo³ow¹ opieraj¹c górn¹ czeœæ na obudowie lampy,
3. za³o¿yæ pó³ki ekspozycyjne (patrz rys.2),
5
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rys. 1

rys. 2
Ustawienie urz¹dzenia:

1. urz¹dzenie nale¿y ustawiæ w miejscu suchym, nie nas³onecznionym,
zapewniaj¹cym dobr¹ wymianê powietrza z dala od Ÿróde³ ciep³a
i urz¹dzeñ wymuszaj¹cych przep³yw powietrza (wentylatory sufitowe
i przenoœne, grzejniki nadmuchowe),
2. urz¹dzenie nale¿y ustawiæ na równym stabilnym pod³o¿u, nastêpnie
wypoziomowaæ (wkrêcaj¹c lub wykrêcaj¹c w razie potrzeby nogi rys.3).

rys. 3
3. UWAGA: urz¹dzenie nale¿y pod³¹czyæ do oddzielnego, prawid³owo
wykonanego obwodu elektrycznego 230+10% [V]/50 [Hz] z gniazdem
wtykowym z ko³kiem ochronnym (w/g PBUE). Gniazdo winno byæ
zabezpieczone bezpiecznikiem odpowiedniej wartoœci.
JULIA 1.3
JULIA 1.9
JULIA 2.5
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UWAGA: Zabrania siê pod³¹czania urz¹dzenia przez przewody
przed³u¿aj¹ce lub rozdzielacze.
OSTRZE¯ENIE - Otwory wentylacyjne w obudowie sprzêtu lub we
wbudowanej konstrukcji maj¹ byæ nieos³oniête.
OSTRZE¯ENIE - W celu przyspieszenia procesu odszraniania nie
pos³ugiwaæ siê œrodkami mechanicznymi.
OSTRZE¯ENIE - Chroniæ przed uszkodzeniem obwód ch³odniczy.
OSTRZE¯ENIE - Wewn¹trz komory do przechowywania produktów
¿ywnoœciowych nie u¿ywaæ przyrz¹dów elektrycznych.
W PRZYPADKU NIE ZASTOSOWANIA SIÊ DO ZASAD
ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI DOTYCZ¥CYCH
POD£¥CZENIA I EKSPLOATACJI URZ¥DZENIA, PRODUCENT
ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODST¥PIENIA OD OBOWI¥ZKÓW
GWARANTA !!!

IV. Eksploatacja
Sposób uruchomienia urz¹dzenia:
1. Umieœciæ wtyczkê przewodu przy³¹czeniowego w gnieŸdzie
wtykowym
2. Za³¹czyæ przycisk wy³¹cznika g³ównego
3. W³¹czyæ agregat za pomoc¹ przycisku umieszczonego na panelu
regulatora temperatury ( patrz rysunek regulatora )
4. Ustawiæ ¿¹dan¹ temperaturê za pomoc¹ przycisków umieszczonych
na panelu regulatora temperatury ( patrz rysunek regulatora )
Aby zapewniæ d³ugotrwa³¹ i efektywn¹ pracê urz¹dzenia u¿ytkownik
powinien przestrzegaæ nastêpuj¹cych zasad:
1. nie wype³niaæ urz¹dzenia towarem przed jego wych³odzeniem
(ok. 1~2 godzin od chwili uruchomienia),
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