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1. Yleistä
Tutustu huolellisesti tämän ohjeen sisältöön, koska siinä on tärkeää tietoa laitteen oikeasta, tehokkaasta 
ja turvallisesta asentamisesta, käytöstä ja huoltamisesta. 
Seuraamalla tämän käyttöohjeen suosituksia ohjeita estetään vaaratilanteiden ja vahinkojen syntyä.

2. Tuotevastuu ja takuu
Nämä kylmäsäilytyslaitteet on suunniteltu elintarvikkeiden jäähdytykseen, pakastukseen ja säilytykseen. 
Ne ovat varustettu kaikilla turvallisen käytön mahdollistavilla asianmukaisilla toiminnoilla. Nämä kylmä-
säilytyslaitteet ovat turvallisia käyttää edellyttäen, että ne asennetaan, ylläpidetään ja käytetään ohjeiden 
mukaisesti.

Laite on varustettu CE -merkinnällä, mikä tarkoittaa, että se täyttää tuoteturvallisuutta koskevan EU:n 
konedirektiivin.

Valmistajan takuu ei koske seuraavia:
• Kuljetuksen sekä lastauksen ja purkauksen aikana tapahtuneet vauriot
• Väärän asennuksen, käynnistyksen tai ylläpidon puutteista (esimerkiksi lauhduttimen puhdistamatta 

jättäminen) johtuvia vaurioita.
• Liian matalasta jännitteestä johtuvat vauriot
• Ohjeiden vastaisesta käytöstä tai ylläpidosta johtuvat vahingot
• Lasit ja lamput jotka ovat rikkoutuneet kuljetuksen tai käytön aikana
• Lämmityslangan sulake
• Oven kätisyyden vaihto

Takuuaikaiset korjaukset:
• Takuuaikaiset huollot ja korjaukset tulee antaa valtuutetun huollon tehtäväksi. Luvattomasti suoritetut 

korjaukset ja huollot mitätöivät takuun.
• Käytä laitteen huoltamiseen valmistajan valtuuttamaa huoltoliikettä sekä alkuperäisiä varaosia.

3. Turvallisuus
Henkilöt (mukaan lukien lapset), joiden fyysiset tai psyykkiset valmiudet tai tietotaito eivät ole riittävät 
eivät tule käyttää laitetta ilman turvallisuudesta vastaavan henkilön valvontaa. 

Lapsia on valvottava, ettei ne pääse leikkimään laitteella.

Ohjeita käyttäjälle:

• Tarkista laite kuljetusvaurioiden varalta. Ilmoita mahdollisista vaurioista välittömästi laitteen myyjälle
• Varmista, että laite seisoo suorassa, lukitse pyörien jarrut jos laite on varustettu pyörillä
• Ylläpidä laitteen hyvää teknistä kuntoa
• Laite on suunniteltu ja lauhduttimen teho on mitoitettu ainoastaan esijäähdytettyjen/pakastettujen 

tuotteiden säilytykseen. Älä koskaan laita kuumia juomia tai ruokia laitteeseen äläkä täytä kannellisia 
astioita aivan täyteen.

• Älä ylikuormita laitetta. Varmista, ettei hyllyjen maksimi kantavuus ylity
• Laita tuotteet kaappiin vasta sitten, kun se on saavuttanut oikean toimintalämpötilansa.
• Sijoitta tuotteet kaappiin niin, että riittävä ilmankierto varmistuu.
• Tarkista ja tyhjennä kondenssiveden haihdutusastia tasaisin välein.
• Puhdista laitteen sisäpintoja pehmeällä liinalla tai sienellä ja miedolla pesuaineliuoksella
• Irrota laite aina sähköverkosta ennen puhdistus- ja hoitotoimenpiteitä

STOP

STOP
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• Poista pölyt lauhduttimen etupinnasta kahden kuukauden välein. Jos ympäristö on pölyinen, tulee 
puhdistus suorittaa useammin

• Pidä laitteen ovi auki mahdollisimman lyhyen ajan
• Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettuja varusteita
• Asennettaessa useampi laite vierekkäin (koskee varsinkin pakastimia) tulee laitteiden väliin jättää 10 

cm väli. Laitteiden väliin voi muodostua jäätä jos laitteet asennetaan kiinni toisiinsa tai liian lähelle 
toisiaan

• Kytke laite pois päältä ja katkaise sähkönsyöttö laitteeseen mikäli se vikaantuu tai toimii normaalista 
poiketen. Kutsu huolto

• Laite on tarkoitettu ammattimaiseen käyttöön ja ainoastaan koulutetun henkilökunnan käytettäväksi.
• Liitä laite maadoitettuun pistorasiaan. Suosittelemme vikavirtasuojan käyttämistä.

Kielletyt toimenpiteet:
• Älä koskaan liitä laite maadoittamattomaan pistokkeeseen
• Älä koskaan säilytä pilaantuneita tuotteita 
• Älä koskaan laita lämpimiä tuotteita laitteeseen
• Pakasta aina tuotteet ennen kun ne laitetaan pakastimeen
• Älä koskaan peitä laitteen ilma-aukkoja
• Älä kallista laitetta enemmän kun 45°, jos tämä kuitenkin on välttämätöntä tulee odottaa 1 tunti ennen 

kun laite kytketään päälle kallistamisen jälkeen
• Älä säilytä herkkutuotteita ilman pakkausta yli 3 päivää
• Älä säilytä syövyttäviä aineita (happamat / emäksiset) laitteessa
• Älä asenna laitetta lähelle lämmönlähteitä
• Älä säilytä happamia tuotteita ilman suojaa laitteessa

4. Asianmukainen käyttö

4.1. Käyttöympäristö
Jäähdytyslaitteita voi käyttää ilmastoidussa ympäristössä / huoneessa, jossa lämpötilat pysyvät seuraa-
vissa rajoissa: 
• Myyntitiski-, jääkaappi- ja pakastinlasikot +16 ... +25 °C asti ja suhteellinen kosteus eninten 55%, 

trooppinen versio +16 ... +32 °C asti ja ilman suhteellinen kosteus enintään 60%.
• Pakastimet ja lasikkopakastimet +16 ... 32 °C asti ja suhteellinen kosteus ei saa ylittää 60%. Trooppiset 

mallit +16  ... +32 °C asti ja suhteellinen kosteus ei saa myöskään ylittää 60%.
• Jäähdytetyt hyllyt +16 ... +25 °C asti ja suhteellinen kosteus korkeintaan 60%.
• Jäähdytetyt- ja pakastinpöydät +16 ... + 25 °C asti ja suhteellinen kosteus korkeintaan 60%.
• Jäähdytetyt tasot, trooppiset versiot +16 ... +43 °C asti ja suhteellinen kosteus enimmillään 60%.

Varmistaaksesi parhaimman käyttöympäristön tulisi laite sijoittaa huoneen kylmimpään kohtaan. Laitetta 
ei saa altistaa suoralle auringonvalolle, sateelle yms. Eikä olla lämpölähteiden lähellä kuten lämmittimet, 
lämmitysseinät, jne.

On suositeltavaa, että:
• huoneessa on riittävä tuuletus,
• väli laitteen korkeammasta kohdasta kattoon on vähintään 50cm,
• sijoita jäähdytyslaite vähintään 10cm seinästä.

Laite tuottaa lämpöä käydessä, jotta kuuma ilma haihtuisi tulisi ilmankiertoa ja ilmanvaihtoa olla saatavilla.

Jos laite asennettaan huoneeseen, mikä ei täytä yllä mainittuja vaatimuksia voi takuu mitätöityä.

STOP
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Kylmälaitteet on varustettu elektronisella ohjaimilla, jotka tarjoaa optimaalisen ominaisuuksien hyödyntä-
misen tietyn tyyppisiä laiteita varten. Ohjaimen ohjelmat on kehitetty ottaen huomioon käyttäjien mieli-
piteet. Ohjainta voi kuitenkin ohjelmoida uudestaan ottaen huomioon käyttäjien tarpeita. Kuten korkea 
suhteellinen ilman kosteus huoneessa tai jäähdytettävien tuotteiden tiheä vaihtuvuus. Näissä tapauksissa 
tulisi asia sovita ennakkoon laitteen valmistajan kanssa. Ohjainasetuksia voi jakaa kahteen ryhmään:
• Käyttäjälle käyttömahdollisuus
• Käyttömahdollisuus huollolle (Tämän parametrin muuttamisekisi täytyy olla valmistajan suostumus).

Laitteen toiminto on täysin automaattinen. Valmistaja on asettanut elektronisen termostaatin parametrit 
siten, että käyttäjä voi säädellä laitteen sisälämpötilaa sekä sulattaa höyrystintä tehokkaasti ja poista kon-
denssivettä. Ohje miten säätää haluttu lämpötila löytyy tästä käyttöohjeesta. Mahdolliset järjestelmän pa-
rametrimuutokset, joihin huoltohenkilöillä on pääsy saa ainoastaan suorittaa valmistajan suostumuksella.

Kaikki säätimet joita valmistaja käyttää on manuaalinen sulatustoiminto optiona, mikäli lisäsulatukselle on 
tarvetta laitteen rankasta käytöstä johtuen. Laite käyttäytyy samalla tavalla oli sulatus sitten manuaalinen 
tai automaattinen. 

Muuta kaapin lämpötila painamalla SET kaksi kertaa jolloin asetettu lämpötila näkyy näytöllä. Muuta 
lämpötila nuoli YLÖS ja nuoli ALAS -painikkeiden avulla. 

Käynnistä manuaalinen sulatus pitämällä nuoli YLÖS -painiketta painettuna 5 sekunnin ajan.

4.2. Käyttö
Tuotteiden oikealla kylmäsäilytyksellä voidaan edesauttaa keittiön tehokasta toimintaa sekä vaikuttaa 
energiakustannuksiin. Saadaksesi parhaan mahdollisen hyödyn laitteesta noudata seuraavia ohjeita.

• Laita tuotteet kaappiin vasta sitten, kun se on saavuttanut oikean toimintalämpötilansa.
• Pidä tuotteet hyvässä järjestyksessä.
• Vältä oven turhaa avaamista. Ottaessasi tuotteita kaapista, toimi nopeasti ja sulje ovi huolellisesti. 
• Älä säilytä pilaantuneita tuotteita kaapissa. 
• Kuivaa tarvittaessa kaappiin kondensoitunut kosteus.
• Tarkkaile säilytyslämpötilaa päivittäin.
• Aina kun mahdollista, pidä tuotteet kannellisissa astioissa tai kääri ne kelmulla. Tämä auttaa pitä-

mään höyrystimen sulana.
Sijoitta tuotteet kaappiin niin, että riittävä ilmankierto varmistuu. Käytä apuna hyllyjen korkeussäätö-
mahdollisuutta. Älä sijoita tuotteita kaappiin seiniin kiinni. Tuotteiden sijoittaminen pohjalevyn päälle 
on kielletty.

4.2.1. Termostaatti

EWPLUS EWPLUS902/961 971/974
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4.3.2. Käyttäjän suorittamat huoltotoimenpiteet

Normaalikäytössä laite ei kaipaa muuta ylläpitoa kun sisäosien puhdistus (katso “puhdistus”) ja lauhdut-
timen puhdistus.

Lauhdutin on normaali oloissa puhdistettava vähintään 2 kertaa vuodessa ja pölyisessä ympäristössä 
kerran kuukaudessa tai kerran viikossa. Ennen lauhduttimen puhdistusta sammuta virta virtakytkimestä 
ja irrota pistoke pistorasiasta. Lauhdutin on sijoitettu laitteen yläosaan suojalevyn taakse. Irrota ruuvit ja 
poista suojalevy. 

Käytä puhdistukseen joko imuria tai pehmeää harjaa. Lauhdutinta harjattaessa on varottava, ettei alumii-
ninen kennosto vaurioidu.

Kaikki muut huoltotoimenpiteet on jätettävä valtuutetun huoltohenkilökunnan tehtäväksi.

4.4. Yhteenveto käyttösuosituksista
1. Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan.
2. Sijoita laite siten, että laitteen ja seinään väliin jäävä tila on on ainakin 10cm ja kattoon vähintään 50cm.
3. Älä peitä koneikon tuuletusaukkoja, jotta lauhduttimen ilmanvaihto ei esty.
4. Jäähdytinlaiteiden toimintaympäristön lämpötila tulee olla seuraavissa raja-arvoissa:
+16...+25 °C (ikkunalliset)
+16...+32°C umpinaiset laitteet ja trooppiset versiot +16...+43 °C
5. Aseta laite kuivaan ja ilmastoituun huoneeseen (suositeltu suhteellinen ilmankosteus 60%)
6. Puhdista lauhduttimen ulosvirtauskanavat ajoittain.
7. Laitteet, jotka ei ole varustettu automaattisella sulatuksella tulee sulattaa manuaalisesti, kun jääkerty-

mä höyrystimen päällä ylittää 0.5 cm paksuuden.
8. Koneikossa sijaitsevan lauhduttimen jäähdytysrivot tulee puhdistaa pölystä vähintään kerran kahdessa 

kuukaudessa, jotta ilmavirta pysyy tasaisena.
9. Älä ylitä käyttöohjeen kuormaussuosituksia.
10. Huomio muut suositukset käyttöohjeessa.

HUOM!
Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa ongelmia laitteen toimivuudessa kuten 
lämpötilan hallinta, lasipintojen huurtuminen, vesivuotoja tai jopa vaurioita kompressoriin. Näitä 
vikoja takuu ei korvaa.

4.3. Käytön jälkeen

4.3.1. Puhdistus 

Sammuta aina laite ennen puhdistustoimenpiteitä.
Kaapin puhdistustarve riippuu käyttöintensiteetistä. Tarkkaile käyttöä ja ajoita puhdistusvälit tarpeen mu-
kaan.

Kaapin ulkokuori on ruostumatonta terästä. Sisä- ja ulko-osien puhdistukseen voidaan käyttää neutraaleja 
tai lievästi emäksisiä puhdistusaineita. Sisäosat suositellaan puhdistettavaksi aika ajoin myös desinfioival-
la puhdistusaineella. Pinnassa olevat epäpuhtaudet saadaan yleensä poistettua kostealla liinalla pyyhki-
mällä. Hyllyjen irrottaminen helpottaa sisäosan puhdistamista. 

Laitetta ei saa puhdistaa painepesurilla. Vältä liiallista veden käyttöä, jotta sähkölaitteet eivät vaurioidu. 
Veden suihkuttaminen suoraan kaapin ulko- tai sisäpinnoille on ehdottomasti kielletty.

STOP

STOP
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5. Pakkaus ja kuljetus
Valmistaja lähettää laitteen kuljetuslavalla, mikä on peitetty kelmulla. Laite tulee kuljettaa vaakatasossa 
ja suojata vauriolta.

HUOM! Kuljetuksen aikana laitetta ei saa kallistaa yli 45°, koska tämä voi vaurioittaa kompresso-
ria.

6. Asennus
1. Laitetta ei saa kytkeä päälle jos siinä ei ole potentiaalitasaus kytkentää! Laite on varustettu 

maadoitetulla virtajohdolla.
2. Ennen päävirtojen kytkemistä varmista, että verkkovirta täsmää laitteen tyyppikilven vaatiman jännit-

teen.
3.  Laite pitää kytkeä puolikiinteästä, että pistoke näkyy mikä myös mahdollistaa huoltamisen. Jatkojoh-

tojen käyttö on kielletty.
4. Laite tulee kytkeä maadoitetulla johdolla erilliseen pienjänniteverkkoon, jossa on 10A sulake (hyllyt 

jopa 16A).
5. Ennen ylläpitoa tai puhdistustoimenpiteitä sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta.

Laite käynnistyy laittamalla pistoke pistorasiaan ja kytkemällä virrat päälle painikkeesta. Merkkivalot kyt-
kimissä ilmaisee, että laite on päällä.
Matalan lämpötilalaitteiden karmi- ja kondenssilämmittimet toimivat turvallisella 24V jännitteellä.
Mahdolliset korjaukset, sähköasennukset ja virtajohdon vaihto saa ainoastaan valtuutettu sähköasentaja 
suorittaa.

7. Laitteen ylläpito
Ennen ylläpito- tai  siivoustoimenpiteisiin ryhtymistä, sammuta laite ja irrota pistoke pistorasi-
asta!

Kaikki ylläpitotyöt ja korjaukset saa ainoastaan valtuutettu huoltohenkilö suorittaa. Varaudu va-
hinko käynnistyksien varalle turvakytkimellä. 

Laitteen sisäpuolen tulee puhdistaa kostealla sienellä, mikä on upotettu lämpimään veteen ja/tai 
neutraaliin pesuaineeseen. Huuhtele tämän jälkeen ja kuivaa pehmeällä liinalla. Älä käytä hankaa-
via aineita. Puhdista ulkoiset osat pehmeän kostealla liinalla. Älä käytä kiillotusaineita, hankaavia 
pesutyynyjä, tahranpoistoaineita tai etikkaa.
Puhdista aggregaatin lauhdutin säännöllisesti käyttäen harjaa, pölyhuiskaa tai paineilmaa.
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8. Vianetsintä

Mikäli laite ei toimi asianmukaisesti, niin tarkista alla mainitut kohdat ennen kun otat yhteyttä huoltoon:

Jäähdytyslaite ei toimi
• Onko virtajohto kytketty pistorasiaan?
• Onko pistorasia jännitteellinen (sulake palanut)?

Laitteen lämpötila on noussut pikaisesti  (ilmenee hälytyksellä lämmönsäätimen näytössä)
• Onko laitteen ovea avattua toistuvasti viime aikoina?
• Laite ei ole ylikuormattu tai onko tuotteiden sijoittelu vaikuttanut ilman kiertoon laitteen sisällä?
• Onko laitteeseen sijoitettu kuumia tuotteita?
• Onko laiteen vapaa tila seinään sama kuin käyttöohjeessa ohjeistettu?
• Onko lauhduin puhdistettu asianmukaisesti?

Jäähdytyslaite toimii äänekkäästi
• Onko laita vaakatasossa?
• Värähtelevätkö tuottee laitteessa? Jos kyllä niin, tuottee on sijoitettu väärin.

Jäähdytyslaitteessa on liiallisen jään peitossa
• Onko ulosvirtauslinjat puhdistettu?
• Onko laitteen ladattu liikaa kosteita ja / tai höyrystyneitä tuotteita?
• Ovea ei ole ollut auki pidemmän aikaa?
• Ovatko oven tiivisteet irronneet?

9. Hävitys
Välitä luonnosta!

WEEE-symboli eli sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivi 2012/19/EU (WEEE-direktiivi) tarkoittaa, että 
tuotetta ei saa hävittää yhdyskuntajätteen joukossa vaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromuna. Tätä noudat-
tamalla hävität tuotteen oikein, mikä ennaltaehkäisee sähkö- ja elektroniikalaiteromun syntymistä ja edis-
tää uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja muita hyödyntämistapoja, niin että loppukäsittelyyn tulevan jätteen 
määrä vähenisi. Lisätietoja koskien hävitystä saat tuotteen jälleenmyyjältä, lähimmältä jätehuoltoyhtiö tai 
paikalliselta jätehuoltoviranomaiselta.

• Kartonkipakkaukset, mitkä tulee laitteen mukana voi kierrättää
• Polyeteenisäkit tulee hävittää viemällä ne asianmukasiin muovijätteelle tarkoitetuille kierrätysastioihin.

Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että Euroopan unionin alueel-
la tuote on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty lop-
puun. 
Tämä koskee sekä laitetta että tällä symbolilla merkittyjä lisälaitteita. Näitä tuot-
teita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.
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10. Tekniset tiedot 

10.1. Parametrit
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10.2. Kytkentäkaavio
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