
KORT ANVÄNDARHANDBOK
Pharmacy Plus, Laboratory Plus och Pharmacy Connect

Före första användningen–Utför följande åtgärder före första användningen.

Kontrollera skick
• Ta bort all förpackning.
• Kontrollera att apparaten inte har skadats under transporten.
• Om någon skada upptäcks; anmäl omedelbart på 042-3009130
• Vi rekommenderar att du rengör med varmt vatten och diskmedel före användning.

Placera apparaten

Börja•

• Placera apparaten på en torr, välventilerad plats borta från värmekällor.
• Undvik områden med direkt solljus, särskilt glasdörrar.
• Undvik områden med hög luftfuktighet för att minska risken för frost/isbildning.

• Placera apparaten på en jämn yta.
• Stabilisera apparaten vid behov genom att justera de två främre fötterna.
• Tillåt tillräckligt fritt utrymme runt apparaten ca 10 cm på varje sida, 7,5 cm bak, 5 cm 

upptill.
• Sätt i batterisäkringen som visas på baksidan av denna bruksanvisning.

För "CONNECT" (Wifi) produkter, montera Antenn som visas på baksidan av denna manual.

• Vi rekommenderar att apparaten lämnas i upprätt läge i 24 timmar innan den ansluts.
• Kör apparaten tom i 24 timmar för att temperaturen ska stabiliseras innan den fylls.

Observationer efter uppstart

• Cirka 10 minuter efter start kommer styrenheten att visa ett "HI"-larm.
• "HI"-larmet försvinner efter att temperaturen sjunker under 8⁰C för apotekskyl,

10⁰C för laboratoriekyl och -18⁰C för laboratoriefrysar

För ytterligare information, ladda ner hela användarhandboken här.

Åtkomst till och återställning av min/max temperaturer
LEC Medical rekommenderar att du använder den dedikerade LEC Medical-appen för att 
komma åt data som registreras i styrenheten, använd lämplig QR-kod för att ladda ner APP.

LEC-medicinsk LEC-medicinsk LEC-medicinsk

Experterna i
Medicinsk kylning Pt nr 083947200

Använda APPEN för att avläsa och återställa min och max luft- och last (produkt) temperatur. Öppna 
APP och anslut till styrenheten genom att välja  Blåtand

APPEN kommer att visa en lista över tillgängliga enheter inom cirka 10m. För en 
förstagångsanslutning kommer detta att vara regulatorns serienummer som visas.

när den är ansluten visas startsidan som visas på motsattVälj enheten          - 
sida.

Byta namn på apparaten
Tryck på den vita texten bredvid Ansluten till (Connected to):

Återställning av min/max temperaturer–Tryck på återställningsknappen ("RESET")

Innan återställning Efter återställning

Både luft- och last- (produkt) temperaturen återställs



Manuell inställning av kontrollpanelen

Som standard är styrenheten låst den visar "Loc”  när någon knapp trycks ned.

För att låsa upp kontrollen Tryck 

på navigeringsknappen i 3 sekunder. Styrenheten visas .

valet du gör (vi rekommenderar LOAD).

Välj luft- eller lasttemperatur 

tryck på för att välja luft eller lasttemperatur.

Styrenheten kommer att visasAellerLberoende på

För att se max och min temperatur 

Tryck

Tryck

för att visa maxtemperatur, tryck 
för att visa min temperatur, tryck

igen för att återgå till huvudskärmen. 

igen för att återgå till huvudskärmen.

För att återställa max och min temperaturer Tryck                på kontrollen,  den visar "NO ”, tryck på navi-knappen för att 

              för att visa "YES" bekräfta "Nej", Tryck 

Tryck på navi-knappen              för att bekräfta återställningen.

Både luft- och lasttemperaturen återställs.

Om ingen knapp trycks in inom 10 sekunder återgår styrenheten till "Loc"-status.

Montering av Antenn
Connect serien är försedd med extern 

antenn. Vänligen montera den enligt bild 

nedan. Antennen hittar du i samma påse 

som den kompletta manualen.

Säkringshållaren sitter på baksidan 
av topplocket. Vrid och dra i 
säkringshållaren för att ta bort den.

Sätt i säkringen enligt bilden.
För att montera Antennen, vrid medurs 

tills den är fingerspännd

Sätt i säkringen genom att trycka 
och vrida tillbaka säkringshållaren 
på plats.

Glen Dimplex Medical Appliances är en division av Glen Dimplex Home Appliances 
LTD. Registrerat kontor: Stoney Lane, Prescot, Merseyside, L35 2XW. Tel: 0344 248 
4466 Registrerad i England. 292306. Medlem av Glen Dimplex Group of company.

(LOAD=lasttemperatur=produkttemperatur)

Montera batteribackup-säkringen (endast pharmacyapotek)

Denna apparat är förseddmed batterubackup system. I händelse av
strömavbrott så kommer temperaturer och min/max temperaturer att
övervakas i ca 48h. För att aktivera följ denna proceduren.
Säkringen finner ni i samma påse som den kompletta manualen finns.

APPENS hemsida visas som nedan, vi rekommenderar att du ändrar 
Ansluten till: Carel_0000029906 till ett namn efter eget val, så du lätt 
kan identifiera enheten.

För andra appfunktioner se 
huvudanvändarmanualen

Aktuell lufttemperatur

Aktuell last- (produkt) temperatur

Inställd styrtemperatur

Min/Max temperaturer

sedan senaste återställning

Min/Max återställning

Apparatens namn

Min/Max-temperaturerna som visas är högsta och lägsta luft- och last- (produkt) temperaturer som registrerats 
sedan SENAST ÅTERSTÄLLNING återställningsdatum, efter RESET kommer de att läsas som aktuella luft- och 
lasttemperaturer och det aktuella datumet kommer att visas.

NOTERA:Efter att ha tryckt på RESET lagras Min/Max-temperaturerna i styrenheten i upp till 3 
månader på FIFO-baser (First In First Out). De kan hämtas när som helst. 
För fullständig information och andra APP-funktioner, ladda ner hela användarhandboken.

Med appen kan du utöver det vi visat ovan, även på ett enkelt sätt se graf över temperatur, felkoder, dörröppningar med 
mera. Du kan även maila temperaturhistorik, loggar, eventuella felkoder etc. Se användarhandboken för komplett info.

https://www.onlinedoctranslator.com/en/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution
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