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1. Instrucțiuni generale de siguranță. Înainte de prima utilizare, citiți cu atenție 

manualul și urmați instrucțiunile din acesta. Producătorul nu este responsabil 

pentru daunele cauzate de echipamentele utilizate necorespunzător sau de 

manipularea incorectă. 

1.1. Siguranta electrica. 1. Sistemul de alimentare electrică trebuie să fie 

prevăzut cu un întrerupător de curent rezidual cu curent nominal de declanșare nu 

mai mare de 30mA. Performanța întreruptorului trebuie verificată periodic. 2. 

Verificați periodic starea cablului de alimentare. Înlocuiți cablul de alimentare dacă 

este deteriorat. Înlocuirea cablului de alimentare poate fi efectuată numai de 

producător sau de personal calificat. 



Nu utilizați dispozitivul dacă cablul de alimentare este deteriorat! 3. Asigurați-vă 

că întrerupătorul principal este în poziția „0” înainte de a conecta unitatea. 4. 

Conectați dispozitivul numai la o priză cu tensiunea specificată pe plăcuța cu date 

tehnice a produsului. 5. Conectați cu grijă ștecherul la priza de alimentare. 

Asigurați-vă că mâinile și suprafața podelei din cameră sunt uscate! 6. Nu trageți 

de cablul de alimentare. Păstrați cablul de alimentare departe de sursele de căldură 

și de marginile ascuțite pentru a asigura starea de functionare corecta. 

1.2. Siguranța funcționării 1. Dispozitivul nu este destinat utilizării de către 

persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, senzoriale sau mentale limitate sau de 

către utilizatori neexperimentați, cu excepția cazului în care se află sub 

supraveghere sau cu instrucțiuni date de o persoana responsabilă. Acest dispozitiv 

nu este o jucărie. Copiii nu trebuie să se joace cu el. 2. În cazul deteriorării 

dispozitivului, reparațiile trebuie efectuate numai de personal calificat.3. Nu 

efectuați niciodată întreținerea sau reparații în timpul funcționării. 4. Nu utilizați 

dispozitivul în apropierea materialelor inflamabile. 5. Numai pentru uz in interiorul 

incaperilor. Dispozitivul nu este potrivit pentru utilizare în exterior. 6. Dacă 

dispozitivul a fost mutat dintr-o cameră rece într-o cameră cu temperatură mai 

ridicată, înainte de pornire, așteptați până când ajunge la temperatura camerei. 

2. Descrierea produsului. După pornirea dispozitivului, controlerul afișează 

informații despre numele modelului și versiunea software-ului. După câteva 

secunde, afișajul arată timpul total de lucru. 

  

 

3. Funcții și programare. Controlerul oferă o opțiune de programare a unui ciclu de 

lucru personalizat care constă din parametri precum timpul total de cremare, 

intervalele de lucru, viteza de amestecare și, în plus, este posibil să reglați 

contrastul afișajului. 3.1. Setarea timpului total al ciclului de cremare Închideți 

capacul mașinii de cremare și opriți ciclul de lucru (modul STOP). Setați timpul 

total de cremare cu butoanele sus / jos    



 

3.2. Setarea intervalelor de timp ale procesului de cremare. Închideți capacul 

utilajului, apăsați butonul STOP și țineți apăsat mai mult de 5 secunde pentru a 

intra în modul de setări, apoi eliberați butonul STOP. Afișajul arată doi parametri 

ai intervalelor de lucru: timpul de amestecare (rândul superior) și timpul de oprire 

(rândul inferior). 

Utilizați butonul sus / jos pentru a selecta parametrul de 

modificat și confirmați selecția cu butonul START, modificați valoarea 

parametrului cu butonul sus / jos. Apăsați butonul STOP de câteva ori pentru a ieși 

din modul de setări. 

3.3. Setarea vitezei de amestecare. Închideți capacul mașinii de cremare, apăsați 

butonul START, pentru a începe ciclul de lucru. Reglați viteza mixerului folosind 

butoanele sus / jos. 

 

3.4. Pornirea și oprirea Închideți capacul mașinii de cremare, apăsați butonul 

START pentru a porni ciclul de lucru sau butonul STOP pentru a opri ciclul. 

Apăsarea butonului STOP din nou după oprirea ciclului de cremare va reseta 

timpul scurs de la începutul ciclului de cremare. 

Valoarea timpului total al ciclului de lucru setat este 

afișată în secțiunea din stânga sus a afișajului. Timpul scurs de la pornirea ciclului 

este afișat în secțiunea din stânga jos a afișajului. Valoarea vitezei de amestecare 

este afișată alternativ cu cuvântul STOP, în secțiunea din dreapta sus a afișajului. 

Simbolul mixerului din secțiunea din dreapta jos a afișajului indică starea curentă a 

mixerului (activ / inactiv). 



3.5. Funcția de oprire automată (terminarea procesului de cremare sau capacul 

deschis). Oprire automata. Când timpul de presetare al ciclului a trecut, dispozitivul 

se oprește automat. Afișajul arată timpul presetat și timpul care a trecut în timpul 

execuției ciclului. Ambele valori trebuie să fie identice, ceea ce înseamnă că a fost 

efectuat un ciclu complet.  

 

Oprirea prin deschiderea capacului. Deschiderea capacului aparatului de cremare 

întrerupe ciclul de cremare. Dacă în momentul deschiderii capacului, mixerul 

mașinii este în mișcare, acesta se oprește automat și afișajul arată timpul scurs de la 

începerea ciclului de cremare. Închiderea capacului reia ciclul de cremare. 

Dacă butonul STOP este apăsat după deschiderea 

capacului deschis, ciclul de cremare se oprește și se resetează (în acest caz procesul 

de cremare nu va reporni automat după închiderea capacului înapoi). Valoarea 

timpului scurs este resetată la zero. 

3.6. Setarea contrastului afișajului. Pentru a regla contrastul afișajului 

controlerului: - setați timpul de cremare la 1 oră, - apăsați și țineți apăsat butonul 

STOP și butonul sus sau jos. 

4. Coduri de eroare. În cazul detectării oricăror erori sau defecțiuni ale 

controlerului, mesajul „ERR STOP” este afișat împreună cu codul de eroare. 

Controlerul poate fi repornit din nou numai după: oprirea sursei de alimentare, 

rezolvarea cauzei erorii și repornirea sursei de alimentare. 

 

CODURI DE EROARE:1 - eroarea internă a controlerului,2 - butonul DOWN 

apăsat / blocat,3 - butonul UP apăsat / blocat,4 - butonul START apăsat / blocat,    

5 - butonul STOP apăsat / blocat,6 - eroare invertor sau eroare conexiune invertor. 



5. Specificații tehnice 

Gama de reglare a timpului de lucru al mixerului: 5–15 min, Gama de reglare a 

timpului de oprire a mixerului: 45–480 min, Gama totală de reglare a timpului de 

lucru: 1–99 ore, Gama de reglare a vitezei mixerului: 50–100% (18–36 RPM), 

Tensiunea de alimentare: 230V. 

6. Eliminarea deșeurilor și protecția mediului. Produsul folosit trebuie eliminat în 

conformitate cu reglementările locale. Returnati dispozitivul la un punct de 

colectare de unde poate fi trimis pentru reciclare ecologică. Consumatorul are 

dreptul de a returna echipamentele uzate direct la rețeaua de distribuție a 

producătorului, în mod gratuit.  

7. Garanție. Produsul achiziționat de la compania Lyson este acoperit de garanția 

producătorului. Perioada de garanție este de 24 de luni de la data cumpărării. Toate 

produsele achiziționate vin cu chitanțe sau facturi cu TVA. 

Detalii despre garanție la: 

www.lyson.com.pl 

www.apis-blaj.ro 

 

http://www.lyson.com.pl/
http://www.apis-blaj.ro/

