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NAVODILO ZA UPORABO  
APARATA 

 

FIOCCHETTI 1500 ECT-F 
Hladilnik - zamrzovalnik 

FH-1500 ECT-F 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Kratka navodila za rokovanje z instrumentom. 
Pred uporabo dobro preberi tudi originalna navodila, posebej za uporabo vseh možnih funkcij! 
Navodila za uporabo instrumenta naj bodo zmeraj v bližini instrumenta. 
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2 OPIS PROIZVODA  

2. 1 TEHNIČNI OPIS  
 
V teh navodilih za uporabo opisan hladilnik proizvaja hlad z nizkotlačnim izparevanjem 
hladilne tekočine, kot je HCFC ali HFC v toplotnem izmenjevalniku (uparjalnik). Tako nastala 
para bo z mehansko kompresijo pod visokim pritiskom (kompresor) obnovljena in v tekoči 
obliki vrnjena, ter nato v nadaljevanju v toplotnem izmenjevalniku (kondenzatorju) ohlajena.  
Pravilna in enakomerna porazdelitev zraka v hladilniku je zagotovljena z enim ali več 
ventilatorji na motorni pogon (odvisno od modela).  
Naprava je sestavljena iz, v enem kosu izdelane, modularne strukture z oblogo  
iz različnih materialov in izolacijo iz penastega poliuretana, ki ima gostoto  
43 kg/m³.  
Merilna naprava se nahaja na sprednji strani, ki nekaterim modelom zapira   
motorni prostor, v katerem se lahko nahaja tudi kondenzacijska enota, in električne žice in se 
zapre na sprednji strani.  
V notranjosti je naprava opremljena s primernimi stojali za nošenje paličnih predmetov (žična 
mreža), izvlečnimi predali, ali, na nekaterih modelih, tudi s košarami iz jekla. 
Pri vseh napravah so vrata opremljena s samodejno vrnitvijo napravo za zapiranje in 
držanjem vrat, ter z magnetnim tesnilom, ki zagotavlja popolno tesnjenje in ga je enostavno 
zamenjati.  
Že pri načrtovanju in konstruiranju so bili sprejeti vsi potrebni ukrepi za zagotavljanje varnosti 
naprav pod vsemi pogoji, vključno z zaobljenimi robovi v notranjosti, potek pare v 
kondenzator, brez grobih površin, zaščiteni premičnimi ali nevarnimi deli, itd. 
Za vse modele podjetja Fiocchetti je maksimalna nosljivost nosilcev in predalov 30 kg pri 
enakomerno porazdeljeni teži.  
 
POMEMBNO: v primeru pokvarjene neonske žarnice ali notranje osvetlitve je treba le-to 
zamenjati s svetlobnim virom enakih značilnosti.  
Vsi modeli so namenjeni za uporabo v zaprtih prostorih in vgradnja na zunanjih površinah ni 
dovoljena. 
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3 VARNOST 

3.1 OSNOVNA VARNOSTNA NAVODILA  
 
Pozorno preberite ta navodila za uporabo in striktno upoštevajte v njih navedena navodila.  
Uporabnik je sam odgovoren za vsa dejanja, ki se bi izvršila ob neupoštevanju teh navodil. 
V nadaljevanju so našteta osnovna varnostna navodila:  
- z mokrimi rokami ali nogami se ne dotikajte naprave, 
- ne potiskajte izvijačev ali podobnega med varnostne naprave ali med gibljive dele, 
- da bi napravo izključili od napetosti, ne vlecite za električni kabel, 
- poskrbite, da naprave ne bodo uporabljale nepooblaščene osebe, 
- preden se lotite čiščenja ali vzdrževanja, napravo izključite in električni kabel izklopite iz 

električnega omrežja, 
- v primeru motenj ali napak je treba napravo izključiti. Na noben način ne poskušajte sami 

odpraviti motnje ali napake, temveč se obrnite na za to usposobljeno osebje.  
 
POMEMBNO: Za zagotavljanje korektnega delovanja mora biti nastavljena temperatura 
vedno nižja od temperature prostora, izjema so modeli serije TER.  
 

3.3 NEDOVOLJENO DELOVANJE 
 
Naprava ne sme delovati:  
- naprava ne sme biti izpostavljena zunanjim razmeram,  
- za napajanje naprave ne uporabljajte podaljškov ali adapterjev, 
- naprave ne uporabljajte v območju, kjer obstaja nevarnost eksplozije ali požara, 
- naprave ne uporabljajte v bližini izvorov toplote.  
V kolikor se bo naprava vgradila v kakršnokoli pohištvo, je potrebno zagotoviti pravilen pretok 
zraka kondenzatorja (kompresor in motorni ventilator), saj v nasprotnem primeru garancija 
takoj preneha.  
 

3.4 VARNOST IN PREPREČEVANJE NESREČ  
 
Pri zasnovi so bili upoštevani primerni ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja uporabnika. 
V nadaljevanju so navedeni ukrepi, ki jih je treba upoštevati, da se prepreči mehanske 
nevarnosti: 
- Stabilnost: naprava je zasnovana in izdelana tako, da je pri uporabi pod ustreznimi 

delovnimi pogoji stabilna, kot tudi pri popolnoma raztegnjenih policah / predalih in se lahko 
uporabljajo brez tveganja prevrnitve ali nenadnih premikov. 

- Površine, robovi in vogali: dostopni deli naprave, v kolikor se z njo ustrezno ravna, nimajo 
ostrih kotov, ostrih robov ali grobe površine, ki bi lahko povzročila poškodbe. 

- Premični deli naprave: premični deli naprave so zasnovani, izdelani in nameščeni tako, da 
so preprečene nevarnosti zaradi premikov. Gibljivi deli so zaščiteni s fiksnimi zaščitnimi 
varnostmi napravami za preprečevanje nenamernega dotika, ki lahko privede do nesreče. 
 

SEZNAM UKREPOV ZA PREPREČEVANJE DRUGIH TVEGANJ: 
o Električna napetost: naprava je bila zasnovana, zgrajena in opremljena tako, da je ob 

ustrezni uporabi preprečena nevarnost električnega udara in so upoštevani vsi varnostni 
predpisi. 

o Hrup: naprava je bila zasnovana in izdelana tako, da so nevarnosti zaradi emisije hrupa 
zmanjšane na minimum (raven hrupa, vedno pod 70 dB). 
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3.5 UPORABNA VARNOSTNA NAVODILA  
 
Izrecno je prepovedano: 
- poškodovati ali odstraniti oblogo uparjalnika, ki uporabnika ščiti pred tveganjem, da bi se 

porezal na lamelah uparjalnika, 
- odstranitev ploščic na notranjem robu motornega prostora, na kateri so tehnični podatki in 

opozorila glede na ustrezno ozemljitev, 
- odstraniti ploščico, ki se nahaja na varnostnem pokrovu uparjalnika in opozarja na to, da 

mora biti naprava pred vsakim posegom izključena iz napajanja.  
 
Proizvajalec zavrača vsako odgovornost za varnost naprave, če zgornja navodila niso 
upoštevana.  
 

4 TRANSPORT IN RAVNANJE 

4.1 TRANSPORT IN SKLADIŠČENJE 
 
Naprava mora biti transportirana in skladiščena izključno navpično ter v skladu z navodili, ki 
so napisana na embalaži.   

4.2 POSTAVITEV 
 
Nepravilna postavitev lahko povzroči poškodbe na napravi in resno nevarnost za uporabnika. 
Inštalater mora zaradi tega upoštevati naslednja splošna navodila: 
  
- zagotovite vsaj 3 cm odmik naprave od vseh sten, 
- prostor mora biti dobro prezračen, 
- odstranite od virov toplote, 
- preprečite direktno sončno osvetlitev, 
- odstranite embalažo, 
- odstranite v notranjosti priložen pribor, 
- odstranite leseni podstavek, 
- za postavitev naprave uporabite libelo. Prilagodite nivelirne noge na kovinski osnovi 

enote, če je to potrebno (pri modelih opremljenih z nastavljivimi nogami) (glej sliko). 
- preden napravo izpraznite, odstranite PVC folijo s katero je ovita, 
- da odstranite zaščitni premaz v notranjosti, notranjost obrišite z mehko krpo namočeno v 

alkohol.  

4.3 OŽIČENJE IN ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK 
 
Električni sistem in povezave morajo biti izvedene s strani strokovnjaka - električarja.  
Zaradi varnosti izrecno upoštevajte naslednje smernice:  
- prepričajte se, da so električne naprave ustreznih dimenzij oz. da ustrezajo porabi 

energije naprave 
- v kolikor vtič naprave ni kompatibilen z vtičnico, je treba vtičnico zamenjati s primerno, z 

zagotovitvijo, da je zamenjana vtičnica dovoljena in ustreza vsem zakonskim zahtevam, 
- ne uporabljajte reduktorjev ali adapterjev.  
Naprava mora biti ustrezno ozemljena in v skladu z veljavnimi zakonskimi zahtevami. V 
primeru poškodbe napajalnega kabla, ga mora, da bi se izognili kakršnemu koli tveganju, 
zamenjati proizvajalec, pooblaščeni serviser ali strokovno servisno osebje s podobnimi 
spretnostmi. 
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4.4 NASTAVLJANJE 
 
Pred pričetkom obratovanja naprave je treba izvesti serijo pregledov za ugotavljanje 
morebitnih poškodb, ki bi lahko nastale med prevozom, skladiščenjem ali postavitvijo. 
 

4.4.1 Predhodni pregledi:  
 
- preverite stanje napajalnega kabla (brez poškodb, vrezov ali prask), 
- preverite, da so nogice, tečaji vrat in police stabilne, 
- preverite stanje notranjih in zunanjih sestavnih delov (plinovodi, elementi izmenjevalnika 

toplote, ventilatorji, električne komponente, itd); preverite tudi, ali so vsi deli trdno pritrjen 
na svoje mesto, 

- preverite, ali so tesnila vrat poškodovana (zlomljena ali opraskana), in ali se vrata zaprejo 
in hermetično zatisnejo.  

Da bi dosegli najboljše delovanje aparata, mora uporabnik upoštevati tudi naslednja 
navodila: 
 

 4.4.2 Navodila za optimalno delovanje  
 

- ne zapirajte zračnikov za motor, 
- materiale enakomerno razporedite po primernih policah ali predalih. Ne postavljajte 

izdelkov v hladilniku neposredno na podlago ali proti steni, na vrata ali fiksne varnostne 
dele, 

- poskrbite, da so vrata zaprta, 
- poskrbite, da je odtok za odtaljeno vodo čist, 
- omejite pogostost in trajanje odpiranja vrat; z vsakim odpiranjem vrat se notranja 

temperatura spremeni z možnostjo nastanka ledu na uparjalniku,  
- redno opravljanje tekočega vzdrževanja (glej čiščenje kondenzatorja, poglavje 6.3),  
- material, ki ga vstavljate, naj bo sobne temperature, da se omogoči pravilno postopno 

hlajenje v hladilniku,  
- oskrba z električno energijo naj bo takšna, kot je navedeno na tehnični ploščici (+ l-10 %),  
- naprava je zasnovana in izdelana za delo pri okvirni temperaturi med 15 °C in 25 °C ter pri 

relativni vlažnosti 60 %. V primeru, da bodo zunanje delovne razmere drugačne od 
opredeljenih, s strani proizvajalca ne bo mogoče doseči zagotovljene zmogljivosti. 
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5 FUNKCIJE 

5.1 NADZORNA PLOŠČA – CELOTNA KONFIGURACIJA STROJNE OPREME 
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5.1.1 Celotna konfiguracija strojne opreme - opis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPOMBA: DMLP ALARM DIGITAL MONITOR (točke št. 6, 7, 8, 9, 10) in DMLP PRINTER 
(točke št. 11, 12) so na voljo opcijsko pri nekaterih modelih (po posebnem naročilu). 
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5.2 ECT-F CONTROL - DELOVANJE  
 

Predstavitev 
Hladilnik/zamrzovalnik je opremljen z najnovejšo generacijo elektronskih regulatorjev z LCD 
alfanumeričnim osvetljenim prikazovalnikom za prikaz temperature in delovnih operacij z 
natančnostjo 0,1 °C. Krmilnik omogoča kar največjo zaščito v primeru alarmov in okvar, 
signalizira kritične razmere in registrira vse dogodke, da bi pomagal serviserju pri analizi in s 
tem pospešil rešitev kakršnih koli težav. Varnost je na najvišji ravni z alarmi za visoke in 
nizke temperature, okvare električnega toka, odprta vrata, kot tudi samodejnim testiranjem. 
ECT - F nadzorna plošča je opremljena z notranjo uro, da katalogizira vse dogodke, in je v 
kompletu z RS485 vrati (samo brez DMLP) za dvosmerno telemetrijo (z namenskimi moduli 
kot dodatna oprema). Če je nameščen tudi DMLP digitalni monitor, sta RS485 in ura 
nameščena le na DMLP. 

5.2.1 Vklop  
 
Po priključitvi napajalnega kabla opreme, se na zaslonu prikaže "stand-by", ki kaže na 
prisotnost električnega omrežja. S pritiskom na eno od tipk za dve sekundi boste zamenjali 
prikaz: na zaslonu se prikaže (v zaporedju) pozdravno sporočilo, ime programske opreme in 
različica vdelane programske opreme. Za pravilno delovanje DMLP pred prvim zagonom in 
za pravilno shranjevanje podatkov preverite uro in datum (glej 5.2.3), ter jih po potrebi 
nastavite (glej 5.2.10).  
(* Meni lahko zaščitite z geslom, uporabniško geslo = 00 ni zaščite).  

5.2.2 Izklop  

Po pritisku na tipko  se na zaslonu prikaže  , potem pritisnite 

. Zahtevana bo potrditev izbranega ukaza:  . 

Za potrditev ponovno pritisnite  , ali   za preklic (Ecs) in vrnitev v glavni meni. 

Pomembno: za izhod iz razli čnih menijev pritisnite  ,  da se vrnete na prikaz  
dejanskih delovnih razmer  (* meni zaščiten z geslom, če je uporabniško ime = 00, ni 
zaščite). 

5.2.3 Prilagoditev zaslona  
 
Ko je ECT-F vklopljen, lahko zaslon se pritiski na  tipko    izbirate med 4 različnimi 

načini prednastavljenimi načini:  

  

 

 

 

 

 

(Opcijsko)

PAUSE      + 4,5 °C 12: 44    12/03/06 S + 4,0 °C / 4,5 °C 56% Rh + 4,5 °C

Način 1 (privzeto) Na čin 2 Način 3 Način 4
Delovni status in 
temperatura

Datum in čas Nastavljena točka in 
temperatura

Relativna vlažnost 
(samo z instaliranim 
senzorjem za vlažnost)
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Vklop TURN OFF m1

Nastavitev želene temperature CHANGE SET m2

Nastavitev želene vrednosti CHANGE Rh% m3

Začetek odtajanja DEFROST m4

Zagon kompresorja na čas DEEP FREEZE m5 (SAMO IZBRANI MODELI) 

Prikaz "ALARM LIST" seznama ALARM LIST m6

Izbira jezika                          
(IT/EN/FR/DE/ES) LANGUAGE m7

Nastavitev uporabniškega gesla PASSWORD m8

Dostop do servisnega menija SERVICE MENU m9

Nastavitev datuma/časa CLOCK SET m1m

POMEMBNO: Servisni meni je 
je dostopen samo z geslom. 

V primeru instaliranega DMLP 
digitalnega monitorja meni za 
čas ni vključen. 

 
Opis delovnega statusa na zaslonu  
 

NIZ 
 

OPIS POTEKAJOČE OPERACIJE  

PAUSE Kompresor je izključen, čakanje na naslednji hladilni ciklus. 
COOL Kompresor deluje, da bi dosegel želeno temperaturo. 

WAIT DEFROST Po ročni zahtevi za odtajanje, hladilnik čaka na potrebne  pogoje, za avtomatsko 
nadaljevaje z odtajanjem. 

ACCESS DENIED Zavrnjen poskus dostopa do menija ali zavrnitev ročnega zagona odtajevanja, če 
pogoji niso ustrezni za izvršitev tovrstnega ukaza. 

DEFROST Odtajanje opreme,  ogrevanje uparjalnika.  
DRIPPING Zadnja faza odtajanja opreme,  ki omogoča odtekanje kondenzata. 

RECOVERY Po odtajevanju se vklopi kompresor, za ponoven doseg želene temperature. 

DOOR Odprta vrata (takoj zapreti!). 
HEATING Faza ogrevanja (SAMO ZA PRIPRAVLJENE MODELE). 

5.2.4 ECT-F Control – opis menija  

S pritiskom tipke  dostopate do funkcij, ki so na voljo.  

S pritiskanjem tipke  ali  se premikate po meniju.   
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5.2.5 Kako spremeniti nastavitev temperature  

Pritisnite na  in se s pritiskanjem tipke  ali  premikajte po meniju, da 

dosežete . 

Potrdite s pritiskom na : zaslon bo pričel utripati in prikazana bo trenutno nastavljena 
temperatura.  

Temperaturo nastavljate s pritiskanjem tipke  ali , v razponu 0,1 °C.  

 

Potrdite s pritiskom na  in zaslon vas bo vprašal po potrditvi ali izhodu iz menija. 

 

Potrdite s pritiskom na  in zaslon bo prikazal  in regulator bo 
ponovno zagnal operacijo z novo nastavljeno temperaturo.  

Pritisnite na  , da preprečite nove nastavitve in se vrnete v prejšnji meni.  

Pomembno: za izhod iz razli čnih menijev, pritiskajte  , dokler se ne bo na 
zaslonu pokazal prvi na čin. 

5.2.6 Posebna funkcija: DOCTOR VIEW  

S pritiskom za nekaj sekund na tipko  se bo vklopila funkcija INFO DOKTOR-VIEW, ki 
bo samodejno prikazala glavne nastavitve opreme in bo začela s testiranjem njihove 
celovitosti, kot sledi:  
- Buzzer test (št. 5 "bip") (zvokovni znak), 
- Prednastavljene nastavitve, 
- Dejanska temperatura uparjalnika, 
- Dejanska temperatura kondenzatorja, 
- Nastavitev alarma za nizko temperaturo alarm nastavitev (LT) in nastavitev alarma visoke 

temperature (HT), z zakasnitve (samo brez DMLP), 
- Nastavitve priprtih vrat (dovoljeni čas delovanja pri odprtih vratih) (samo brez DMLP). 

Za opustitev funkcije DOCTOR - VIEW pred koncem preverjanja pritisnite  .  
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5.2.7 Alarmi in napake 
 
V primeru alarma se vključi zvočni signal (buzzer) z utripajočim zaslonom, ki prikazuje 
(izmenično) kodo alarma in nastavljen privzeti vizualni način. Dogodek je registriran v 
seznam opozoril. Regulator shrani zadnjih 12 alarmov in za vsak alarm naslednje podatke: 
• VRSTA ALARMA, 
• DOSEŽENOST KRITIČNE TEMPERATURE, 
• TRAJANJE ALARMA  (pri alarmu za nizko/visoko temperaturo), 
• DATUM/ČAS pričetka in konca alarma (samo v primeru težav z energijo).  
 
Opis kode alarma 
  
• VISOKA TEMPERATURA:     Koda <HT>  
• IZPAD ELEKTRIČNE ENERGIJE:    Koda <B>  
• NIZKA TEMPERATURA:     Koda <LT>  
• VRATA ODPRTA:      Koda <Door > 
 
 Opis sporo čila izpada/alarma 
 

SPOROČILO 
 

VRSTA KRITIČNEGA STANJA  

 

PROBE S1  Okvarjen senzor termostata (poklicati servis). 

PROBE S2 Okvarjen senzor uparjalnika (poklicati servis). 

PROBE S3 Okvarjen senzor kondenzatorja (poklicati servis). 

LOW EVAP Dosežena najnižja temperatura izparevanja (gledati poglavje št. 12). 

HIGH CONDENS Dosežena najvišja temperatura kondenziranja (gledati poglavje št. 12). 

hOO:nn00 Izgubljeni podatki o času (gledati poglavje št. 12). 

DEFROST TIME Neustrezen čas  odtajanja (gledati poglavje št. 12). 

COMPRESSOR 
WORK 

Doseženo največje dovoljeno neprekinjeno delovanje kompresorja v % v 
zadnjih 24 urah (gledati poglavje št. 12). 

32C Motnje v spominu za napake (poklicati servis). 

DIRTY COND Neustrezna izmenjava toplote: očistite kondenzator. 

ALARM NOTICED Vklopil se je alarm temperature v prisotnosti ali odsotnosti omrežja. 

 
 

V PRIMERU NAPAKE S1 BO HLADILNIK DO PRIHODA SERVISE RJA DELOVAL 
NEMOTENO. 

 



 
 

 
laboratorijski pribor  |  kemikalije  |  diagnostika  |  laboratorijska, medicinska, procesna oprema  |  laboratorijsko pohištvo  |  kalibracijski laboratorij  |  servis 

 

12 

 
Opozorilo na alarm  
 
Ko je alarm končan, se na zaslonu izmenično (vsake 4 sekunde), prikazuje sporočilo 

 in standardni prednastavljeni zaslon, dokler uporabnik ne dostopi do 

menija seznam opozoril . 
 
 
Pregled shranjenega seznama alarmov 
 

Pritisnite tipko  in se s pritiskanjem na  ali  premikajte po meniju, da 

dosežete . 

Potrdite s pritiskom tipke   in na zaslonu bo prikazano . 
 
Navedena številka kaže skupno število alarmov od zadnje ponastavitve. V primeru brez 
alarmov, se na zaslonu izpiše "NO EVENT NOTICED". 

V primeru alarma pritisnite na  , da vstopite v meni alarma in se prikažejo ustrezne 
informacije/detajli.  

Seznam se prikaže od zadnje do prve, s pritiskom tipke . 
Podatke je možno razbrati, kot je prikazano v spodnjem diagramu:  
 

 
*Za pregled alarmov, do katerih je prišlo zaradi izpada električne energije, neprekinjeno 

pritiskajte na tipko  in prikazani bodo začetek datum/ura (S) ter konec datum/ura (E) 
alarma. 
V primeru, da je nameščen DMLP, so vsi alarmi shranjeni v ECT-F nadzorni plošči in se z 
njimi samostojno upravlja, neodvisno od DMLP digitalnega monitor. Funkcionalne 
pomanjkljivosti pa so kljub temu vklopljene. 
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5.2.8 Odtajevanje 
 
Oprema razvita z ECT-F Control ima napredno upravljanje s cikli odtajevanja. Odtajevanje 
deluje le, če je potrebno, s čimer je, za stroškovno učinkovito delovanje, drastično zmanjšano 
število ciklov. Zaradi tega ročno odtajevanje ni nikoli potrebno.  
 
V kolikor je, zaradi kakršnega koli razloga, ročno odtajevanje potrebno, najprej kontaktirajte  
servisno službo, šele nato sledite temu postopku: 

Pritisnite tipko  in se s pritiskanjem tipke  ali   premikajte po meniju, da 

dosežete . 

Potrdite s pritiskom tipke  in na zaslonu bo prikazan:  

Pritisnite  , da potrdite postopek ročnega odtajevanja. 

Pritisnite tipko  , da prekličete postopek in se vrnete v osnovni meni.  
 
Na zaslonu se prikaže sporočilo "DEFROST" (odtajevanje), sledi "DRIPPING" (kapljanje) in 
"RECOVERY" (okrevanje) - faze odtajevanja. Radi bi vas opozorili na napredne funkcije 
odtajanja, ki se obi čajno izogne uporabi tega postopka : če je potrjeno ročno delovanje 
odtajevanja, kontrolna plošča čaka na ustrezne pogoje za začetek cikla. V tej fazi bo zaslon 
še naprej vsake 4 sekunde prikazal postopke v teku, izmenična sporočila:  

 
Če izpolnjeni pogoji za odtajanje nikakor niso doseženi, bo regulator prikazal sporočilo: 

 

5.2.9 Zaščitno geslo 
 

Pritisnite  in se s pritiskanjem tipke  ali   premikajte po meniju, da dosežete 

meni . 

Ta meni bo ponudil možnost, da nastavite novo uporabniško geslo za zaščito vklapljanja in 
izklapljanja kontrolne plošče, skupaj s prednastavljeno temperaturo. Regulator je tovarniško 
nastavljen z geslom = 00, ki uporabniku omogoča vklapljanje in izklapljanje opremo ter 
prosto nastavi prednastavljene točke. 
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Nastavitev zaš čitnega gesla 

Pritisnite tipko  in z uporabo  tipke  ali  izberite številko med 1 in 255. 
 
Sprememba zaš čitnega gesla 

Pritisnite na  in zahtevano bo trenutno geslo.  Uporabite tipki  ali  , da 

vstavite geslo (številke med 1 in 255) in ga potrdite s pritiskom tipke . 
V kolikor je geslo pravilno, ga boste sedaj lahko spremenili. Da zaključite s postopkom, 

ponovno pritisnite . 
Če je geslo napačno, se na zaslonu prikaže "WRONG PASSWORD" in nadzorna plošča se 
samodejno vrne v glavni meni. Če je geslo nastavljeno na nič, bo zaščita izključena.  
 
POZOR: V primeru izgube gesla ni nobene možnosti, d a bi ga ponovno pridobili. 

5.2.10 Nastavitev ure (ni pri DLMP digitalnem monit orju) 

Pritisnite tipko in se s pritiskanjem tipke  ali  premikajte po meniju, da 

dosežete . 

Potrdite s pritiskom tipke   in na zaslonu bo z utripanjem prikazana trenutna vrednost. 

Nastavite vrednosti s pritiskanjem tipke  ali  in nastavljeno vrednost potrdite s 

tipko . Nadaljujete, dokler niso vse vrednosti kot v nastavitvah: 

 
Da se zagotovi ustrezno shranjevanje informacij, ima ECT-F Control alarm za obveščanje, 
ob morebitni izgubi datuma / ure, prikazano na zaslonu z utripajočimi sporočili (izpraznjena 

urna baterija)  

5.2.11 Elektri čna zaščita 
 
Oprema je dobavljena z varovalkami na fazo in na nevtralen, da se zagotovi zaščita pred 
električnimi šoki, kratkim stikom in preveč tokov, ki so dostopne s sprednje strani aparata.  
Standardno je rezervna varovalka priložena.  
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Kolektiv servisa Mikro+Polo sestavljamo posamezniki s širokim obsegom znanj s področij  
strojništva, elektrotehnike, elektronike in računalništva. Imamo dolgoletne izkušnje s področij  

tehnične podpore za medicinsko, laboratorijsko, Hi-Tech, industrijsko in merilno opremo. 

Naš osnovni namen je REŠEVATI VAŠE TEŽAVE  in s tem skrbeti za nemoten potek dela  
v vaših organizacijah. To počnemo s ponosom in veseljem. 

 

 
 

DEJAVNOSTI SERVISA:  

inštalacije  |  redno in izredno vzdrževanje  |  deinštalacije odsluženih aparatur in opreme 
demonstracije delovanja opreme  |  nastavitve parametrov in modifikacije  |  kalibracija 

 

 
Servisiramo tudi opremo, ki je niste kupili pri nas ! 

 

Prilagajamo se potrebam strank in po njihovih željah izvajamo projekte  
povezane z laboratoriji, industrijo in spremljajočo opremo. 

 

V sklopu servisnega oddelka vam ponujamo tudi storitve  
našega akreditiranega kalibracijskega laboratorija. 

 
V primeru težav pokličite naš SERVISNI CENTER na telefonsko številko: 
+386 (0)2 614 33 57 ali nam pišite na e-pošto: service@mikro-polo.si  
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