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1. Varoitus
On tärkeätä, että käyttöohje pysyy laitteen mukana sekä tulevaa käyttöä varten että turvallisuus-
syistä. 

1. Ainoastaan aikuiset saavat käyttää laitetta. Älä anna lasten käyttää hallintalaitteita tai leikkiä niillä.
2. Laitteeseen on laitonta tehdä minkäänlaisia muutoksia.
3. Laitteen sähköasennukset tulee suorittaa valtuutettu huoltohenkilö.
4. Älä koskaan yritä korjata laitetta omatoimisesti. Ammattitaidottomat korjaukset voivat aiheuttaa vaka-

via vaurioita ja toimintahäiriöitä.
5. Apu saa antaa ainoastaan valtuutettu teknikko. Käytä aina alkuperäisiä varaosia.
6. Tämä laite soveltuu ainoastaan elintarvikkeiden säilytykseen.
7. Laitteen valmistajat eivät ota vastuuta näiden turvallisuusohjeiden väärinkäytön seurauksista. Se pidät-

tää itsellään oikeuden tehdä parannuksia ilman ennakkoilmoitusta.
8. Vältä laitteen asentamista suoraan auringonpaisteeseen.
9. Älä koskaan asenna laitetta jäähdyttimen, hellan tai muun lämpölähteen lähelle.
10. Pidä tuuletusritilät vapaana vähintään 30 cm etäisyydeltä.
11. Varmista, että tuotteet, jotka ovat esillä hyllyillä eivät roiku reunojen yli.
12. Jos kostea ilma tai kosteat tuotteet jääkaapissa synnyttävät jäätä höyrystimen päälle, suosittelemme, 

että pysäytätte kompressorin ja sijoitatte tuotteet erityisiin astioihin. Pitäkää lämpötila samana kunnes 
tuotteet ovat sulaneet. Jos tätä ei tehdä, käy kompressori raskaasti käyttäen paljon sähkö, mikä johtaa 
huonoon suorituskykyyn.

Laite on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön. Älä asenne ravintolan tai kaupan ulkopuolelle.

2. Asennus
• Pura laite, pakkausmateriaali (muovipussit, naulat, ruuvit ja polystyreeni, jne.) ei saa pitää lasten ulot-

tuvilla koska ne voivat aiheuttaa vaaratilanteita. Pakkausmateriaali täytyy hävittää paikallisia säädöksiä 
noudattaen. 

• Puhdista kaappi (ulko- ja sisäpuolelta) käyttäen neutraalia saippuavesiliuosta ja hankaamattomalla sien-
tä. Kuivaa pehmeällä kankaalla.

Varmista, että; 
• pistoke sopii pistorasiaan, pistorasia on maadoitettu, vikavirtasuojattu ja vähintään 10 A sulake.
• Sähköjännitteen jännite ja taajuus ovat kaapin sivulle sijoitetun tyyppikilven tietojen mukaisia.
• Kaapelin maadoitus on pakollista lain mukaista. Valmistaja ei ole vastuussa tämän eritelmän noudat-

tamatta jättämisestä.
• Kaapin on oltava tasaisella alustalla, kaukana lämmönlähteistä (lämpölevyt, uunit, auringonpaiste jne.) 

saadakseen parhaimman suorituskyvyn.
• Varmista, etteivät vieraat esineet tuki kaapin pohjassa olevia ilmavaihtoritilöitä.
• Jätä vähintään 10 cm tila laitteen ja seinän väliin.
• Kytke kaappi (tarkista ensin että syöttökaapeli on jännitteellinen) ja odota, että kaappi saavuttaa käyttö-

lämpötilan ennen kuin asetatte tuotteita kaappiin.
• Kaappi täytyy kytkeä suoraan kiinteään pistorasiaan (ei jatkojohtoon) ja syöttökaapelin pitää olla suoja-

tussa paikassa (ei kulkuväylällä). Kuva 2.



| 5

2.8.2019Metos Ice Point 2

3. Käyttö
• Laite ei ole suunniteltu pakastamaan tuotteita vain ainoastaan pitämään ne jäädytettyinä (-18°C) ympä-

ristössä, jotka on määritetty laitteen kylkeen sijoitettuun tyyppikilpeen.
• Laitteen sisälle järjestettävien tuotteiden järjestely ei saa ylittää varastointisäiliön enimmäiskuormitus-

tasoja (punaiset viivat).
• Ajoittain siirrä ja aseta tuotteita uudelleen, jotta eivät pysy liian kauan altaan pohjalla.
• Älä koskaan yritä poistaa jäätä terävällä metallityökalulla.

4. Hallinta (Kuva 1)
T = Sisälämpötilan säätötermostaatti
C = Sisäsäiliön lämpötilamittari (Maksimi taso)
E = Päävirtojen kirkas indikaattori
IC = Termostaatin asennon indikaattori (mitä korkeampi numero = kylmempi lämpötila)

5. Tarkistukset ja ylläpito (Kuukausittain)
• Puhdista laite (kuten kuvailtu kappaleessa ”ASENNUS”) sen jälkeen, kun olet kytkenyt laitteen irti.
• Laite EI OLE varustettu automaattisella sulatuksella, joten jääkertymän paksuuden ylittäessä 1 cm, on 

tarpeellista suorittaa sulatus ettei laitteen suorituskyky heikkene.

5.1. Sulatus
• Kytke laite irti pistorasiasta
• Poista tuotteet laitteesta ja laite ne toiseen toimivaan laitteeseen
• Poista pohjan tulppa ja anna laitteen sisällä olevan jään sulata.
• Kuivaa säiliön sisäpuoli sienellä ja pehmeällä kankaalla.
• Kiinnitä pohjatulppa uudelleen.
• Kytke laite pistorasiaan.
• Odota, että kaappi saavuttaa käyttölämpötilan, ennen kuin asetat tuotteet takaisin.

Tarkista jäähdytysyksiköiden ilmanvaihto: kompressorikoneikon ritilät laitteen pohjassa eivät saa 
olla tukossa.

Varmista, että lauhdutinsäleikkö (joka näkyy kompressorikoneikon säleikön läpi) ei ole tukossa 
(esim. nukasta tai pölystä).
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6. Lauhduttimen puhdistus (kuva 3)
Kaapin erinomaisen käytön ja energian säästämiseksi on erittäin tärkeää, että lauhduttimien eväät ovat 
puhtaat: Puhdistus tulee suorittaa ammattitaitoinen tekninen henkilöstö, joka toimii seuraavasti:

• Irrota laite pistorasiasta
• Poista kompressorikotelon säleikkö
• Puhdista lauhdutin harjalla, paineilmalla tai pölynimurilla, jotta laite ei vahingoitu.
• Kokoa suojasäleikkö erikoiskiristysruuveilla.
• Kytke laite pistorasiaan.

Kahden vuoden välein tarkistuta laite ammattilaisen toimesta varmistaaksesi, että:
• Sisäpuolen komponentit ovat puhtaat
• Sähkökomponentit ovat kunnossa
• Laite toimii kunnolla (terminen suorituskyky)

Olisi suositeltavaa hankkia kirjallinen todistus laitteen hyvästä kunnosta.

• Virtajohdon vaihtaminen täytyy suorittaa ammattitaitoisen teknisen henkilön toimesta, käyttäen kaa-
pelia, jonka minimikoko on 3 x 1.5 mm2.

• Laitteen kytkentäkaavio on laitteen takaosassa
• Jos virtajohdossa on toimintahäiriöitä, olisi suotavaa tarkistaa, että:
1. Pistoke on kytketty hyvin pistorasiaan ja sähköt on päällä.
2. Termostaatin nuppi ei ole STOP tai minimiasennossa.

7. Kytkentäkaavio

1. Kompressori
2. Liitinalusta
3. Pistoke
4. Termostaatti
5. Puhallin
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8. Vaatimustenmukaisuusvakuutus
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