
 
 
 

 
 
 
 
 

NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE 
 

Točilni pulti PT1, PT2, PT3, PT4 

 
 

 
 
 
 

Pred uporabo natančno preberite ta originalna navodila. 
 

Upoštevanje originalnih navodil, vam pomaga razumeti pravilno 
delovanje in način uporabe hladilnih in zamrzovalnih pultov. 

 



  
OPOZORILO! 

 
Neupoštevanje originalnih navodil lahko pripelje do nepravilne 

uporabe ali poškodb pulta. 
 

1. NAMEN IN UPORABA   
    
Pulti so namenjeni za uporabo v gostilnah in barih. 
Uporabljajo se za shranjevanje pijače.  
 

2. OPIS 
 
Pulti so konstrukcijsko prilagojeni shranjevanju steklenic. 
 
Sestava pulta: 
 
Boks - Sestavljata ga dva plašča iz nerjaveče pločevine AISI304. Med obema 
plaščema je izolacijska pena debeline 40mm. Boks ima zaobljeno dno, kar 
omogoča enostavno in boljše čiščenje samega boksa. 
 
Vrata oz. predali – Vrata in predale prav tako sestavljata dva plašča iz 
nerjaveče pločevine AISI 304. Med obema plaščema je izolacijska pena 
debeline 40mm. Vrata so vgrajena na boks preko samozapornega tečaja ki 
omogoča samodejno zapiranje. Predali so vgrajeni na boks preko iz vlečnih 
vodil kateri omogočajo izvlek predala. 

 
Notranja oprema – Na izbiro imamo lahko predale ali nosilne letve katerim 
lahko dodamo tudi nosilno polico. Nosilne letve imajo možnost enostavnega 
premeščanja na željeno višino. 

 
Agregat – Sestavljajo ga ohišje, kompresorski del, regulator in uparjalnik. 
Ohišje je narejeno iz nerjaveče pločevine AISI 304 na katerega je pritrjena tudi 
maska z regulatorjem. Maska ima možnost vgradnje filtra. Kompresorski del je 
narejen tako, da ima možnost izvleka iz ohišja. V notranjosti boksa je 
uparjalnik kateri ima narejeno revizijsko odprtino.  
 
 
 
 
 
 
 



  
3. TEHNIČNI PODATKI 

 
Tip pulta:     - Hladilni 
Temperaturno območje:    - ( +2°C / +10°C ) 
Priključitvena napetost:     - 230 V – 50 Hz 
Hladilno sredstvo:    - R134a 
Vgradnje dimenzije:    - Glej tehnični list 
Notranje dimenzije:    - Glej tehnični list 
Priključna moč:     - Glej opisno nalepko 
Nazivni tok:     - Glej opisno nalepko 
Poraba energije:    - Glej opisno nalepko 
Zvočna moč:     - Pod 70 dB(A) 
Klimatski razred:    - 5 klimatski razred 
 
 

OPOZORILO! Opisna nalepka je prilepljena v notranjem delu na strani 
agregata.  
 

4. NAMESTITEV  
 
Pulti morajo biti med prevozom vedno obrnjeni tako, da so nogice na dnu. Pult 
se nikoli ne postavlja na hrbet ali na strop. V istem položaju se tudi pult 
transportira do končne lokacije.  
 

OPOZORILO! Temperatura končne lokacije ne sme pasti pod 10°C in 
presegati 42°C. Prostor mora biti zračen. 
 
Ko je pult postavljen na končni lokaciji iz pulta odstranimo vso zaščitno 
embalažo in folijo. 
 

5. PRIKLJUČITEV 
  
Pred priključitvijo se s pomočjo nogic postavi pult v stabilen vodoravni položaj, 
ter ga pusti mirovati dve uri. Pult se preko priključitvenega vodnika priključi na 
električno omrežje. 
 
 
 



  

OPOZORILO! Pred priključitvijo je potrebno pregledati stanje 
priključitvenega vodnika.  
 
V primeru, da je vodnik poškodovan ga je potrebno zamenjati. Zamenjavo 
vodnika lahko naredi usposobljena oseba ali proizvajalec.  
 
Priključno omrežje mora imeti nazivno napetost 230 V in 50 Hz. Dovoljeno je 
odstopanje 10% od nazivne napetosti, v nasprotnem primeru lahko pride do 
poškodb vgrajenih električnih elementov. 
 

6. DELOVANJE 
 

6.1 Vklop 
 
Pult se vklopi ali izklopi s pritiskom na gumb ON/OFF ki je na kontrolni plošči.  
Po vklopu se po nekaj sekundah zažene regulator in nato še agregat. Pri 
točilnem pultu je tovarniška nastavitev temperature nastavljena na 5°C. 
 

6.2 Regulator 
 

 
 
 
ON/OFF stikalo    Nastavite     ON/OFF   Dol     Gor Odtaljevanje Luč 
 
 
 
 
 



  
6.3 Prikazani simboli na regulatorju 

 
SIMBOL SVETI UTRIPA 

 
Kompresor deluje Kompresor v pripravljenosti 

 
Ventilator uparjalnika 

deluje 
Ventilator uparjalnika je v 

pripravljenosti 

 
Odtaljevanje Odkapljevanje 

 
Luč deluje / 

 
Alarm / 

 
Točen čas Nastavitev ure in datuma 

 
Shranjen alarm Novi alarm shranjen 

 
AUX 1 funkcija deluje / 

 
AUX 2 funkcija deluje / 

 
Prikaz temperature Vklopljeno hitro hlajenje 

 
Varčevanje z energijo / 

 
6.4 Aktiviranje tipkovnice. 

 
Tipkovnica se po 30s avtomatsko zaklene. Na zaslonu se prikaže napis Loc. 
Za aktivacijo tipkovnice je potrebno pritisniti bilo katero tipko za več kot 2s. Na 
zaslonu se prikaže napis UnL. 
 

6.5 Nastavitev temperature 
 
Na zaslonu regulatorja je vedno prikazana trenutna temperatura v pultu. S 

pritiskom na tipko  se prikaže trenutno nastavljena temperatura. Če 

želimo nastavljeno temperaturo spremeniti pritisnemo tipko in nato 

tipko  ali  dokler ne doseženo željene vrednosti in nato 

potrdimo z tipko . Tako je shranjena nova nastavljena temperatura. 
 
 



  
6.6 Odtaljevanje 

 
Odtaljevanje uparjalnika je avtomatsko na vsakih 8 ur. Med odtaljevanjem na 

zaslonu sveti  po končanem odtaljevanju prične utripati  kar pomeni, 
da je aktivirano odkapljevanje. Odtaljevanje lahko aktiviramo tudi ročno. 

Tiščite tipko  ko zasveti na zaslonu je odtaljevanje aktivirano. 
 

6.7 Osvetlitev 
 
V kolikor ima vaša aplikacija možnost osvetlitve jo lahko aktivirate s tipko 

 in na zaslonu zasveti . 
To pomeni, da je osvetlitev vklopljena. Za izklop je potrebno ponovno pritisniti 

tipko  in osvetlitev se izklopi. 
 

6.8 Hitro hlajenje 
 
Pult ima možnost hitrega hlajenja. Hitro hlajenje pomeni, da deluje hladilni 
sistem s polno zmogljivostjo. Hitro hlajenje aktiviramo s pritiskom na tipko 

 ko začne utripati na zaslonu pomeni, da je hitro ohlajevanje 
vklopljeno. Hitro hlajenje se samodejno izklopi ko je dosežena nastavljena 
temperatura. 
 

6.9 Alarmi 
 
V primeru napake pri delovanju nas regulator zvočno in na zaslonu opozori z 

 ter z izpisom napake. 
 
Pr1  - Napaka na tipalu v prostoru (tipalo ne deluje) 
Pr2  - Napaka na tipalu v uparjalniku (tipalo ne deluje)  
Pr3  - Napaka na tipalu na kondenzatorju (tipalo ne deluje) 
rtc  - Ni nastavljen čas in datum (potrebno je nastaviti čas in datum) 
AL - Alarm prenizke temperature (prostor je preveč ohlajen) 
AH  - Alarm previsoke temperature (prostora ni mogoče ohladiti) 
id - Alarm za vrata (vrata so odprta) 
PF - Izpad električne napetosti (ni električne napetosti) 
dFd  - Alarm odtaljevanja (odtaljevanje ni opravljeno) 



  

Prestavimo na željeno 
mesto 

7. POLNJENJE 
 
Pulti so konstrukcijsko prilagojeni steklenicam. 
 
Največje dovoljene obremenitve: 
 
Predali: - 60kg 
Vodila:  - 40kg 
 

OPOZORILO! Steklenice nikakor ne smejo biti položene na dno. V 
primeru ne upoštevanja teh navodil lahko pride do trajnih poškodb notranjih 
površin in uparjalnika. 
 
Vodila so prestavljiva, kar pomeni, da jih lahko prestavljamo po naših 
potrebah. 
 

 
 

 

Sprednji del vodila 
dvignemo in 
iztaknemo 



  

OPOZORILO! Vodila morajo biti vedno v vodoravnem položaju. 
 

8. VZDRŽEVANJE 
 
Pulte je potrebno redno vzdrževati.  
 

8.1 Čiščenje notranjosti in zunanjosti 
 

OPOZORILO! Pred pričetkom čiščenja notranjosti je potrebno pult 
izklopiti iz električnega omrežja in izprazniti. Pri čiščenju je obvezna uporaba 
rokavic, da nebi prišlo do poškodb rok. 
 
Čiščenje notranjosti in zunanjosti je potrebno izvajati enkrat mesečno. V 
primeru politja tekočine v notranjosti je potrebno notranjost očistiti. Posebno 
pozornost je potrebno posvetiti tesnilom, katere čistimo s čistili brez topil. Za 
čiščenje notranjosti in zunanjosti uporabimo čistilo za nerjaveče jeklo katero 
bo ohranjalo brezhibno površino. Po končanem čiščenju pult splaknemo s 
toplo vodo in obrišemo z mehko krpo. Vrata ali predale pustimo odprte dokler 
se notranjost popolno ne osuši. 
 

8.2 Čistila 
 
Tekoče milo in voda. – Za rahlo umazanijo uporabite mlačno vodo in tekoče 
milo.  
Čistilo za nerjaveče jeklo – Za trdovratno umazanijo uporabite čistilo za 
nerjaveče jeklo. 
 

OPOZORILO! Za čiščenje je prepovedano uporabljati čistila ki 
vsebujejo kisline, belilo, klor in amonijak. Pri čiščenju se ne sme uporabljati 
žičnih gob, žičnih krtač ali drugih ostrih predmetov. 
Pult je prepovedano splakovati z vodo pod visokim tlakom ali čistiti s parnim 
čistilnim strojem. Neprimerno čiščenje lahko povzroči trajne poškodbe na 
površini, spremembe v strukturi materiala in tudi rjo. 
 
 
 
 
 



  

Predal odpremo do 
konca 

Zatič porinemo naprej 
in navzdol da 

sprostimo vodilo 

Nato predal izvlečemo 
iz pulta 

8.3 Demontaža predalov 
 
Za lažje čiščenje se lahko odstrani predale. 
 

       

 

                            
 
 
Po končanem čiščenju se predalo enostavno vstavi nazaj v vodila. Predal je 
potrebno nato zapreti do konca, da se vodila fiksirajo. 
 



  
8.4 Vzdrževanje hladilnega sistema. 

 
Za nemoteno delovanje hladilnega sistema je potrebno poskrbeti, da so vsi 
deli v brezhibnem stanju. Potrebno je redno čistiti kondenzator ali v primeru 
filtra tudi filter pred kondenzatorjem. Kondenzator se nahaja pod kontrolno 
ploščo. Kontrolno ploščo se odstrani in nato z mehko ščetko očisti 
kondenzator. 
 

OPOZORILO! Kondenzator je prepovedano čistiti s trdo ščetko ali z 
vodo pod visokim tlakom.  
 

9. NAPAKE 
 
Naprava ne deluje ali deluje nepravilno. Pred prijavo napake proizvajalcu 
preverite naslednje opise. Včasih lahko težavo rešite sami, da se izognete 
nepotrebnim stroškom. 
 

- Naprava ne deluje: - preverite varovalke 
        - preverite ali je vtikač pravilno vtaknjen v vtičnico 

           - preverite ali je priključitveni vodnik poškodovan 
           - regulator v alarmu – Pokličite serviserja 
           - preverite ali je glavno stikalo vklopljeno (ON) 
 

- Prostor se ne ohladi: - prepogosto odprta vrata 
- prekomerno naložene police preprečujejo 
  pretok ohlajenega zraka 
- topla živila  
- temperatura okolice je previsoka 
- zamazan kondenzator 
- led na uparjalniku – vklopite ročno 
  odtaljevanje 
- preverite nastavljeno temperaturo na 
  regulatorju 
 

- Prostor je prehladen: - preverite nastavljeno temperaturo na 
  regulatorju 

 
- Regulator javlja alarm: - pokličite serviserja 

 



  

OPOZORILO! V primeru alarma je nujno potrebno o tem obvestiti 
serviserja. Neupoštevanje lahko privede do trajnih poškodb opreme. V primeru 
okvare ali izpada električne energije, za vsebino v pultu ne odgovarjamo. 
Občutljivo vsebino v pultu si zavarujte. 
 

10. REZERVNI DELI IN OPREMA 
 
Vaša oprema za hlajenje izpolnjuje najvišje standarde kakovosti in je bila 
zasnovana za dolgotrajno uporabo. Vsekakor pa ni mogoče izključiti, da bi se 
pojavile napake. Vsi odstranljivi deli se lahko naročijo kot rezervni deli. Lahko 
se zamenja tudi celotno opremo v pultu. 
 

10.1  Naročanje rezervnih delov in opreme 
 

- Za naročanje se obrnite na specializiranega prodajalca v vaši bližini ali 
proizvajalca 

- Vsaka naprava ima v notranjosti opisno tablico, katera vam bo 
pomagala pri naročanju opreme 

- Pri naročanju delov je nujno potrebno dobavitelju javiti serijsko 
številko in datum izdelave naprave 

 

OPOZORILO! V primeru da dobavitelju ne javite datuma in serijske 
številke lahko prejmete napačne rezervne dele. 
 
 

11. ODSTRANITEV NAPRAVE 
 

OPOZORILO! Pred začetkom odstranitve je potrebno napravo 
izklopiti iz električnega omrežja. 
 

Odsluženo napravo in njegove komponente ne dolagamo v običajne 
odpadke. 
 
 



  
Odstranitev in reciklaža naprave naj bo okolju prijazna. Napravo lahko 
izročimo podjetju ki je specializirano za reciklažo takih naprav ali pa jo lahko 
recikliramo sami. Pri reciklaži je potrebno upoštevati, da ločujemo kovino, 
plastiko, električne vodnike, gumo in umetno maso.  
 

OPOZORILO! Hladilni del lahko odstrani ali reciklira samo 
pooblaščena oseba, ki je za to usposobljena. Hladilni del lahko vsebuje 
vnetljiv plin ki nas lahko poškoduje. 
 

12. GARANCIJA 
 
Garancija velja pod našimi splošnimi pogoji. Te so določene ob prevzemu 
opreme. Zahtevek za garancijo ni mogoče uveljavljati pod sledečimi pogoji. 
 

- Naprave ne uporabljate 
- Neustrezna montaža in zagon naprave 
- Delovanje naprave z okvarjenimi varnostnimi napravami ali z 

napravami ki niso bila pravilno vgrajena 
- Neupoštevanje navodil za uporabo in vzdrževanje 
- Neupoštevanje navodil glede prevoza in skladiščenja 
- Ne vzdrževanje naprave 
- Poseganje v napravo. Mehanske ali električne spremembe na 

napravi. 
- Sila narave. Ekstremni okoljski vplivi: požari, eksplozije, potres, itd. 

 
 
Vse naprave so v skladu z DIREKTIVO O STROJIH 2006/42 / ES, NIZKO 
NAPETOSTNO DIREKTIVO 2014/35 / EU IN DIREKTIVO O 
ELEKTROMAGNETNI ZDRUŽLJIVOSTI 2014/30 / EU. 
 
 

Ime datoteke: Navodila za uporabo in vzdrževanje PT 
Različica: 2020.04.02 - 02 
Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.                                                                                
COOKINOX d.o.o. 

 


