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1. Yleistä
Tutustu huolellisesti tämän käyttöohjeen sisältöön koska se sisältää tärkeää tietoa laitteen oikeasta, te-
hokkaasta ja turvallisesta asentamisesta, käytöstä ja huoltamisesta.

VAROITUS
Laitteen saa avata ainoastaan tarvittavan ammattipätevyyden omaava henkilö. SÄHKÖISKUN VAARA

Tämä kuvio kertoo, että laitteen sisällä on jännitteellisiä komponentteja. Tällaisen osan saa irrottaa ainoas-
taan henkilö, jolla on sähkölaitteiden asentamiseen ja huoltamiseen tarvittava ammattipätevyys.

Tämä kuvio kertoo oikeasta suoritustavasta, jolla huonon lopputuloksen, laitevaurion tai vaaran mahdol-
lisuus vältetään.

TÄRKEÄÄ TIETOA TURVALLISUUDESTA! SÄILYTÄ TÄMÄ TIETO LAITTEEN LÄHEISYYDESSÄ

 

 

 

VAROITUS! Käytettäessä sähköverkkoon kytkettyä laitetta tulee aina olla varovainen ja huolellinen. Lue 
siksi alla olevat kohdat ja varmista, että laite kytketään ja käytetään oikein. 

1. Lue käyttöohje ennen kuin laite otetaan käyttöön.
2. Säilytä tämä käyttöohje myöhempää käyttöä varten.
3. Seuraa asennusohjetta ja ota tarvittaessa yhteyttä myyjään.
4. Vältä henkilö-, laite- tai omaisuusvahinkoja seuraamalla varoitustekstejä 

ja symboleja.
5. Laite on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.
6. Puhdista laitteen ulkopuoli kostealla liinalla. HUOM! Älä käytä liuottimia.
7. Seuraa ohjeen desinfiointiohjeita.
8. Älä asenna laitetta ympäristöön, jossa on äärimmäisiä lämpötiloja (> 32° 

C tai < 2° C) tai lähelle lämmönlähdettä (lämpöpatteri, liesi tai vastaava). 
Laitetta ei saa käyttää trooppisessa ilmastossa.

9. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta (vähintään 10 cm vapaata tilaa eril-
leen asennetulle laitteelle ja riittävä jäähdytys kalusteeseen upotetuille 
laitteelle).

10. Kytke aina laite maadoitettuun pistorasiaan. Varmista toimiva maadoi-
tus.

11. Pistoke tulee olla esillä, jotta virran voi katkaista hätätapauksissa.
12. Laitteen sähköjohtoa ei saa taittaa, puristaa tai sijoittaa niin, että siihen 

kohdistuu painoa, kuormitusta tai vetoa. Älä astu johdon päälle tai seiso 
sen päällä. Jos laitteen sähköjohto on vaurioitunut, tulee se vaihtaa en-
nen laitteen käyttöönottoa.

13. Soveltuvissa tapauksissa hiilihappopullo on aina käytettävä ja säilytettä-
vä pystyasennossa. Pullon kaatumisen estämiseksi pullo tulee kiinnittää 
hihnalla. Pullon painemittari tulee olla luettavissa.

14. Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia tarvikkeita ja liitäntävarus-
teita.

15. Noudata erityistä varovaisuutta siirrettäessä laitetta niin, että se ei kaa-
du.

16. Katkaise laitteen sähkö- ja vedensyöttö jos laitetta ei käytetä vähään 
aikaan.

17. Katkaise tarvittaessa laitteen sähkö- ja vedensyöttö jos olosuhteet vaati-
vat varovaisuutta (esimerkiksi myrskyssä jos on sähkökatkoksen vaara).

18. Kaikki huolto tulee jättää valtuutetun huollon tehtäväksi. Jos laite on vau-
rioitunut niin että siihen on kaatunut nestettä tai jos vaurio on viallisen 
sähköliitännän, kaatumisen, iskun, sateen-, veden-, tai lämpötilan aihe-
uttama tulee laite tarkistaa valtuutetun huollon toimesta ennen kun laite 

taas otetaan käyttöön.
19. Älä sijoita kynttilää tai kukkamaljakkoa laitteen pääl-

le.
20. Verkkoliitäntä on sijoitettava niin, että siihen helposti 

pääsee käsiksi jotta sähkönsyöttö tarvittaessa voi-
daan katkaista.

21. Tarkista laite mahdollisten kuljetusvaurioiden varal-
ta, ilmoita vaurioista heti kuljetusliikkeelle. Jos laite 
on vaurioitunut, tulee se tarkastaa valtuutetun huol-
toliikkeen toimesta ennen käyttöönottoa.

22. Laite tulee varustaa tulvasuojalla (esimerkiksi 
AquaSafe tai HydroStop) jolla ehkäistään mahdol-
lisen vesivuodon aiheuttamia vaurioita. Tulvasuoja 
asennetaan vesiverkon liitännän ja laitteen väliin.

23. Kylmäkoneikko tulee asentaa pystyyn. Jos koneikko 
on kuljetettu kyljellään, TULEE SEN olla pystysuo-
rassa 2 tuntia ennen käynnistystä.

24. Koneet, jotka säilytetään lukollisissa kaapeissa, täy-
tyy kaapin avain säilyttää lasten ulottumattomissa. 

25. Kone on tarkoitettu ainoastaan kytkettäväksi juoma-
vesiverkkoon,  joka on vapaa bakteereista ja muista 
vaarallisista aineista.
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2. Ennen asennusta

2.1. Liitännät

2.1.1. Sähkönsyöttö

Laite toimitetaan kiinteällä virtajohdolla, jota ei saa käyttää jos se vaurioituu tai sitä muunnellaan.

Kytke ainoastaan 230V maadoitettuun pistorasiaan.

2.1.2. Vedensyöttö

Laite liitetään kylmään veteen laitteen 1/2” ulkopuolisella kierteellä olevan liittimen avulla. Vesiliitäntä on 
varustettava sulkuventtiilillä (esimerkiksi Ballofix™) ja paineenrajoitusventtiilillä.

Paineenrajoitusventtiili sisältyy laitteen asennuspakettiin.

Hanapilari liitetään koneikkoon ohjauskotelon valmiiksi asennetun letkun avulla.

Valmistaja suosittelee tulvasuojan käyttämistä, esimerkiksi AquaSafe tai Hydrostop.

2.1.3. Hiilihappo (CO2)

Jos laite on varustettu hiilihapolla, kuluu hiilihapposäädin täydellisenä letkuineen toimitukseen.
Säädin on sovitettu pulloille, jotka ovat Ruotsin standardin CO2 (3,5 - 10 kg) mukaan.

Hiilihappopullo on ostettava erikseen.

Lue huolella hiilihappoa koskevia turvamääräyksiä ennen asennusta.

2.1.4. Ilmanvaihto

Laite tule asentaa tasaiselle alustalle, jossa on vähintään 10 cm tila tuulettimen ulostulosta lähimpään 
esteeseen, jottei ilmanvirtaus esty.

2.1.5. Desinfiointi

Huolehdi aina hyvästä hygieniasta.

Kaikki irralliset osat, jotka sisäisesti tulevat kosketuksiin veden kanssa TÄYTYY desinfioida.

Laite toimitetaan desinfioitunua.

Käytä pintadesinfiointiainetta jonka alkoholipitoisuus on vähintään 70 %. 
(Valmistaja suosittelee Kemetyl Desytol 1 litra (ES1052 + spraypullo ES1498) tai Escowa Water Purifier 
(ES1414)).
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3. Hiilihapon käsittely

3.1. Mitä on hiilihappo?

Jos olet valinnut vesijakelimen, missä on toiminto veden hiilihapottamiseen, lue tämä lyhyt ohje siitä, 
miten parhaiten käsittelet ja säilytät hiilihappopulloa.

Hiilihappo on hajuton ja väritön kaasu, jonka kemiallinen merkintä on CO2. Kaasu on raskaampaa kuin 
ilma ja  vuodon sattuessa on olemassa riski, että kaasu kertyy maan pintaan ahtaissa tiloissa. Kaasu on 
tukahduttava ja voi aiheuttaa verenkiertohäiriöitä ja tajuttomuutta.

Tavallisia oireita ovat päänsärky ja pahoinvointi. Kylmä kaasu voi suorassa kosketuksessa ihon kanssa 
aiheuttaa paleltumia.

Kaasupullossa on tunnistetarra. Tätä ei saa poistaa, kun se on tarkoitettu tunnisteeksi täyttöjä varten.

3.2. Varotoimet
Käsittele hiilihappoa ja hiilidioksipulloja huolellisesti. Pidä huolta, että ilmanvaihto on riittävä ja säilytä 
pulloja normaalissa huoneenlämpötilassa (5-35°C).
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Hiilihapon ja muiden kaasujen merkki on kuvassa vasemmalla. Paikka mis-
sä kaasuja säilytetään tulee merkitä selvästi tällä kyltillä. 

Hiilihappo on paineistettu ja tiivistynyt kaasu, jonka alempi koostumus 
pullossa on nestemäinen. Täten pullo pitää aina säilyttää pystyasennossa.

Kytke hiilihappo ainoastaan painesäätimen kautta toiseen pulloon, jossa on 
hyväksytty turvaventtiili. 

Käytä ainoastaan elintarvikekäyttöön hyväksyttyä hiilihappoa!

Hiilihappoa / hiilihappopulloa ei pidetä laitteen osana ja siksi sitä ei toimiteta laitteen mukana. Ota yh-
teyttä paikalliseen kaasuntoimittajaan, jotta saat lisätietoja hiilihaposta.

3.3. Kaasupullojen kuljetus
Hiilihappopulloja tulee kuljettaa ilmastoidussa lastitilassa, erotettuna kuljettajasta. Pullot on oltava hyvin 
kiinnitetty. Huolehdi, että venttiilit ovat kunnolla kiinni, ja että venttiilin suojus on oikein asennettu.
Kaasupullo tulisi varustaa murtolevyllä turvaamaan käyttöä. Varmista tämä hiilihapon toimittajalta. Paine-
mittarit ja kylmäaineet, jotka Escowa toimittaa ovat varusteltu varoventtiilillä.

3.4. Jätehuolto
Kaasupullo on palautettava toimittajalle hävitettäväksi. Älä päästää kaasua kaivoihin, kellareihin, onteloi-
hin tai muihin paikkoihin, joissa on riski kaasun kertymiseen. Kysymyksissä ota yhteyttä valmistajaan.



| 7

10.7.2017METOS CALYPSO2 

4. Tuotteen elämänkaaren hallinta

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

4.2. RoHS2
Jäähdytinlaitteemme kuulun RoHS2 direktiiviin (2011/65/EU), jonka tarkoitus on vähentää ihmisiin ja 
ympäristöön kohdistuvia riskejä, korvaamalla ja rajoittamalla vaarallisten kemiallisten aineiden käyttöä 
sähkö- ja elektroniikkalaitteissa.
Direktiivillä parannetaan myös kykyä kannattavampaan ja kestävämpään kierrätykseen sähkö- ja elektro-
niikkalaitteissa.
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5. Tuotetiedot Calypso2 hanapilari

5.1. Toimituksen sisältö

1 2 3 54 6

7 8

1. Hanapilari Calypso2
2. Asennuslevy (toimii samalla 

porausmallina)
3. Kierretanko M8 (4 kpl)
4. Mutteri M8 (4 kpl)
5. Ohjausyksikkö / pumppulaa-

tikko
6. Pullonpidike (3 kpl)
7. Makuainepullo (3 kpl)

9 10 11

12 13 14 15

5.1.1. Suositeltuja työkaluja 

1. Putkisakset
2. Speedfit -työkalu
3. Ruuvimeisseli, talttapää
4. Ruuvimeisseli, ristirura
5. Jakoavain
6. Poran terä 8 mm
7. Reikäsaha 34 - 35 mm
8. Ruuvinväännin / porakone

1 2 3 54

6 7 8

8. Korkki reiällä (3 kpl)
9. Sähköjohto 230V
10. Nippuside
11. Asennusruuvi (14 kpl)
12. Makuaineletku (3 m)
13. Takaiskuventtiili 1/8” (3 kpl)
14. Adapteri 5/16”:sta 8 mm:iin (2 kpl)
15. Käyttöohje
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5.1.2. Tärkeimmät tuotekohdat

1. Hanapilari
2. Kierretanko
3. Mutteri
4. Asennuslevy
5. Letku makuainepullolle (3 kpl)
6. Liitinletku vedelle (Pro XXL)
7. Sähköliitintä, pikaliitin, ohjainyksikköön (6 pin)
8. Dataliitin, pikaliitin, ohjainyksikköön (6 pin) 

1

4

2

7

8
6

5

3

6. Tuotetiedot Pro2 XXL jäähdytysyksikkö

6.1. Toimituksen sisältö

1. Jäähdytinkoneikko Pro2 XXL
2. Hiilisuodatin Everpure 2CB5 (ES1993)
3. Suodattimen pidike Everpure 1/2”
4. Asennusruuvi suodatinpidikkeeseen 4,2x13 (4 kpl)
5. Kytkösletku 1/2” 1 m (2 kpl)

6. Varoituskyltti
7. Käyttöohje
8. CO2 paineensäädin & mittariyhdistelmä
9. Puhallinkanava (Kolmiosainen)
10. Valumisastia RF Standardi

1 2 3 4 5 6

7
8

9
10

Vesiliitokset ja hiilihappopullo eivät sisälly asennuspakettiin.
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6.2. Suositeltuja työkaluja

1 2 3 4 5

6 7 8 9

1. Putkisakset
2. Speedfit-työkalu
3. Ruuvimeisseli, talttapää
4. Ruuvimeisseli, ristiura
5. Jakoavain
6. Huuhtelusuodatin (Art nro ES1994)
7. Kuviosaha
8. Reikäsaha
9. Ruviväännin/porakone

6.3. Pääsääntöiset liitännät

1. Termostaatti
2. Tuloliitäntä vedelle
3. Tuloliitäntä hiilihapolle
4. Liitäntä poistovedelle 
5. Liitäntä poistovedelle (hiilihapotettu)

IN OUTSODAH2OH2O

max. min.

CO2

1

2 3 4 5
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7. Asennus - jäähdytinyksikkö

7.1. Pakkauksen purkaminen
Tarkista tuote
Laite toimitetaan sähkökaapelilla, joka on tarkoitettu 230V ja sitä ei saa käyttää jos liitin on vaurioitunut 
tai muunneltu.

Ota huomioon ennen asennusta
Laitteen asennuksen ja käyttöönoton tulee suorittaa valmistajan valtuuttama asennuspalvelu.

Aseta laite sopivaan kohtaan (tasaiselle pinnalle, joka kestää laitteen painon), jossa on laitteelle sopiva 
vesi- ja maadoitettu sähköliitäntä saatavilla.
Varmista myös, että tilaan mahtuu muut asennustarvikkeet kuten suodatin, suodatinpidike ja hiilihappo-
pullo sekä tarvittaessa asennustilaa hanapilarille.

Huolehdi, että tuuletus on hyvä koska lämmön haihduttaminen on välttämätön (esim, suljetuissa kaa-
peissa tulisi asentaa tuuletin). Lämpötila umpinaisessa tilassa ei saa olla yli 32 ° C. 

 

 

Muista desinfioida kaikki pinnat, jotka ovat kosketuksissa veden kanssa.

Jäähdytintä tulisi aina käyttää vedensuodattimella, mikä varmistaa veden parhaan mahdollisen laadun.
Näin ollen, on myös tärkeää, että suodatin vaihdetaan säännöllisin väliajoin.

Kytke jäähdytin ainoastaan hyvälaatuiseen juomavesiliitäntään.

Laite toimitetaan aina hyvän vesisuodattimen kera. Puuttuko suodatin, desinfiointiaineita tai muita 
tarvikkeita? Ota yhteys laitevalmistajaan.

7.2. Yksityiskohtaisemmat ohjeet

7.2.1. Asennus ja käyttöönotto

 

Kappaleessa esiintyvät numeroinnit esim. (4) viittaa kappaleeseen ”6.1 Toimituksen sisältö”tässä 
käyttöohjeessa.

1. Aloita kokoamalla hanapilari (katso erillinen ohje, kappale 8.0 Asennus hanapilari).
2. Asenna suodatinpidike (3) paikoilleen. Käytä tähän toimituksen mukana tulleita asennusruuveja (4).

3. Pro2 XXL jäähdytinyksikössä on sisäänrakennettu paineenalentaja. Kytke täten tuleva vesi (valkoi-
nen letku 1/2”) (5) suoraan kylmävesiliitäntään, jossa sulkuventtiili (palloventtiili esim. BalloFix ™ tai 
vastaava). 
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Suosittelemme tulvasuojan asentamista ENNEN paineenalentajaa (esim. Aquasafe ES1158 tai Hydros-
top ES1112).

4. Letkun toinen pää muokataan siten, että se mahtuu suodatinpidikkeen tulovesiliitäntään (katso 
merkinnät).

5. Asenna toinen letku (valkoinen letku 1/2”) [5] suodatinpidikkeen poistovesiliitäntään (katso merkin-
nät).

Letku liitetään jäähdytinyksikön tulovesiliitäntään suodattimeen huuhtelun jälkeen (kohta 8).

6. Sijoita jäähdytinyksikkö sille sopivalle paikalle, jossa ilmanvaihto on riittävä.

Tarvittaessa muokkaa asennuspaikan lämmön haihdutusta rei’ittämällä puhalluskanavaa (katso 7.2.2 
puhallinkanavan asennus)

2

1

7. Asenna mukana toimitettu [2] hiilisuodatin bajonettiliitännän avulla suodatinpidikkeeseen.

8. Avaa vesihana (kuulaventtiili) ja huuhtele suodatin ainakin 3 litralla vettä. Veden virratessa suorana 
vanana läpi voit sulkea hanan (kuulaventtiili).

• Huomioi, että letku suodatinpidikkeestä on vielä kytketty. Huolehdi täten ylivuotoveden hävit-
tämisestä.

• Vesi voi olla harmahtavaa, johtuen irtonaisista hiilihiukkasista, mikä on normaalia, kun kysees-
sä on uusi suodatin.

• Huolehdi, että suodatinpidikkeen sulkuhana on auki.

9. Kytke letku suodattimen päästä jäähdytysyksikön tulovesiliitäntään.
10. Kytke liitännät hanapilariin (katso erillinen ohje kappaleessa ”8. Konfirguraatio”.
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11. Asenna paineensäädin ja mittariyhdistelmä hiilihappopulloon (katso kuva yllä).

Liitännät tulee kiristää tarpeeksi vuotojen välttämiseksi.

12. Kytke letku hiilihapposäätimestä hiilihapon tuloliittymään (merkitty CO2 IN).

 

13. Avaa hiilihappopullon hana ja aseta Co2 paine 3,5-4,2 baarin väliin vääntämällä säätöruuvia mittarin 
keskellä. 

Paine nousee kääntämällä myötäpäivää, ja vastaavanlaisesti laskee kääntämällä vastapäivään.

14. Tarkista kaikki liitännät. Avaa sitten vesihana (kuulaventtiili) ja tarkista ettei vettä vuoda liitännöistä.
15. Kytke vesijäähdytin maadoitettuun 230 voltin pistorasiaan.

Kun jäähdytinyksikkö kytketään verkkoon alkaa kompressori ja vesipumppu käymään. Vesi-
pumppu käy noin 30 sekuntia. Tämän jälkeen vesipumpun toiminto ohjautuu signaaleiden avulla 
ohjausyksiköstä.

Kompressori pysähtyy noin 5-10 minuutin jälkeen, kun oikea lämpötila lähtevälle vedelle on 
saavutettu. Tämän jälkeen kompressorin toiminto ohjataan signaaleilla termostaatilta.

16. Huuhtele hanapilari vähintään 3 litralla vettä sekä luonnollisena että hiilihapotettuna.
17. Säädä hanapilarin virtaus/ohjelmointi (katso erillinen ohje).

Termostaatti on säädettävissä 5-12 asteen välillä.

Termostaatti tulee säätää kylmimmälle jäähdytykselle (lämpö huonontaa hiilihapon muodostu-
mista).

Kone on nyt säädetty ja valmis käyttöä varten. 
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7.2.2. Puhallinkanavan asennus

Kuva 1 - Puhallinkanavan asennusohje

Kuva 2 - Jäähdytinyksikön ja puhallinkanavan suositeltu kohta sijoitukselle.
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8. Asennus - hanapilari

8.1. Pakkauksen purkaminen
Tarkista tuote
Laite toimitetaan sähkökaapelilla, joka on tarkoitettu 230 V ja sitä ei saa käyttää jos liitin on vaurioitunut 
tai muunneltu.

Ota huomioon ennen asennusta
Laitteen asennuksen ja käyttöönoton tulee suorittaa valmistajan valtuuttama asennuspalvelu.

Aseta laite sopivaan kohtaan (tasaiselle pinnalle, joka kestää laitteen painon), jossa on laitteelle sopiva 
vesi- ja maadoitettua sähköliitäntä on saatavilla.
Varmista myös, että tilaan mahtuu muut asennustarvikkeet kuten suodatin, suodatinpidike ja hiilihappo-
pullo sekä tarvittaessa asennustilaa hanapilarille.

Huolehdi, että tuuletus on hyvä koska lämmön haihduttaminen on välttämätön (esim. suljetuissa kaa-
peissa tulisi asentaa tuuletin). Lämpötila umpinaisessa tilassa ei saa olla yli 32 ° C. 

 

 

Muista desinfioida kaikki pinnat, jotka ovat kosketuksissa veden kanssa.

Jäähdytintä tulisi aina käyttää vedensuodattimella, mikä varmistaa veden parhaan mahdollisen laadun.
Näin ollen, on myös tärkeää, että suodatin vaihdetaan säännöllisin väliajoin.

Kytke jäähdytin ainoastaan hyvälaatuiseen juomavesiliitäntään.

Laite toimitetaan aina hyvän vesisuodattimen kera. Puuttuko suodatin, desinfiointiaineita tai muita 
tarvikkeita? Ota yhteys laitevalmistajaan.

8.2. Yksityiskohtaisemmat ohjeet

8.2.1. Asennus ja käyttöönotto

Kappaleessa esiintyvät numeroinnit esim. (4) viittaa kappaleeseen ”5.1 Toimituksen sisältö”tässä 
käyttöohjeessa.

1. Tutki pinta, jotta voit laskelmoida asennuspaikan.

Yläpuolella pitää olla tilaa hanalle ja valumisastialle. Alapuolella pitää varata tilaa jäähdytinyksikölle, ohjaus-
yksikölle, hiilihappopullolle, makuainepullojenpidikkeelle ja tarvittaville kaapelien läpiviennille.

2. Tee merkintöjä ja poraa reikiä hanapilarille 
asennuslevyn / mallin mukaisesti (2).

3. Asenna toimituksen mukana tulevat kierre-
tangot (3) hanapilarin pohjapuolelle
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4. Vie hanapilarin (1) letkut ja sähkökaapelit isomman  
 poratun reiän läpi.
5. Asenna hanapilari kierretangoilla neljään pienem-  
 pään reikään.
6. Vie hanapilarin letkut ja sähkäkaapelit asennusle-  
 vyn/mallin läpi tason pohjasta.

7. Vie asennuslevy neljän kierretangon läpi ja kiinnitä se neljällä mutterilla, jotka tulevat toimitetaan 
laitteen kanssa.

8. Asenna ohjausyksikkö (5) niin lähelle hanapilaria kuin vain mahdollista.

Suosittelemme seinäasennusta (taka- tai sivuseinään) jos vain mahdollista.

3 2 1

9.  Asenna kolmet pullonpidikkeet (6) niin lähelle ha-
napilari kuin mahdollista.

 Suosittelemme seinäasennusta (taka- tai sivu 
 seinään) jos vain mahdollista.

10. Irrota kahdet ruuvit pumppulaatikon kannesta ja ota 
kansi pois.

11. Kytke letkut hanapilarista takaiskuventtiileihin (13) 
(huomioi suunta!) kautta pumppulaatikkoon ja ku-
hunkin pumppuun, lähtevään liittimeen. Niputa let-
kut nippusiteellä (10).

12. Mittaa ja leikkaa pumppulaatikon ja kunkin pullonpi-
dikkeen yhdysletku (12) sopivan pituiseksi.

Letkujen pitää olla tarpeeksi pitkiä, että yltävät 
makuainepullon pohjaan asti.

13. Kytke sähkökaapeli (6 pin) hanapilarista ohjainyksikön vastaavaan liittimeen.
14. Kytke ohjainkaapeli (14 pin) hanapilarista ohjainyksikön vastaavaan liittimeen.
15. Kytke hanapilarin esiasennetut vesiletkut jäähdytinyksikön vastaavaan Speedfit-liittimeen lähtevälle 

vedelle. Tämä tehdään laitteen mukana tulevilla Speedfit-sovittimilla (14).
16. Asenna toimituksen mukana tulevat reiälliset korkit (8) makuainepulloihin (7).

17. Vie aikaisemmin mitoitetut ja säädetyt letkut kuhun-
kin korkin läpi vastaavaan makuainepulloon.

 Tarkista, että letkut ylettyvät makuainepullon  
 pohjaan asti.
18. Aseta makuainepullot vastaaviin pullonpidikkeisiin.
19. Kytke ohjainyksikön virtajohto 230 V maadoitettuun 

pistorasiaan.
20. Käynnistä pumput, jotta makuaromia voi syöttää let-

kuihin. 

 

Pumppujen käynnistämiseksi, katso kappale 9.7 Switching

21. Jos kyseessä on uusi asennus tai jokin makuaineista on vaihtunut, ohjelmoi tällöin laite uudestaan, 
jotta makuaineiden nimet täsmäävät asennetun tuotteen kanssa.

Nimien ohjelmoimiseksi kullekin makuaineelle, katso kappale 9.4 Subtitles. 

Hanapilari on nyt täysin asennettu ja se on valmis käyttöä varten.
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9. Konfiguraatio

9.1. Palveluvalikko
Calypso2:ssa on hallinnollinen käyttöliittymä, mistä järjestelmää voi konfiguroida tietyillä asetuksilla kuten 
esim. aika ja otsikot.

Päästäksesi palveluvalikkoon, paina käyttäjätilan perustilassa (ei valikossa tai näytönsäästäjätilassa) oike-
aa yläkulmaa ja pidä sormi samalla paikalla vähintään kolmen sekunnin ajan.

Palveluvalikko on englanniksi.

Tietyt asetukset vaikuttavat Calypso2 laitteen perustoimintoihin. Perehdy tämän vuoksi ohjeisiin 
huolella, jotta asetukset tehdään oikealla tavalla.

9.2. Päävalikko

Glas Naturellt

Glas Kolsyrat

Kara� Kolsyrat

Kara� Naturellt

Fritt Flöde

Kolsyrat naturellt

Stilla vatten

Kolsyrat Granatäpple

Kolsyrat Svart vinbär

Kolsyrat Lemon/Lime

Granatäpple

Ej smak

Svart vinbär

Lemon/Lime

Tillbaka

Naturellt vatten

Tillbaka

Kolsyrat vatten

Päävalikko näyttä asetusten 4 pääryhmää: Menu type, Subtitles, Times, 
ja Switching.

Valikko lisäasetuksille löytyy myös Admin (locked) alla.

Full menu

No �avour

Short menu

Service menu

Service menu >>

Glass carbonated

Glas Kolsyrat

Glas Naturellt

Kara� Kolsyrat

Kara� Naturellt

Fritt Flöde

Glass natural

Bottle carbonated

Bottle natural

Continous �ow

>><<

No �avour

Ej Smak

Granatäpple

Svart vinbär

Lemon/Lime

Tillbaka

Flavour #1

Flavour #2

Flavour #3

Go back to main

Service menu<<

Continous �ow carbonated

Kolsyrat Vatten

Naturellt Vatten

Tillbaka

Continous �ow natural

Go back to main

0 1 2 3 6 7 8 94 5

q w e r u i o pt y

a s d f j k lg h

z x c v m , .b n

Glass carbonated

Glas Kolsyrat

Glas Naturellt

Glass natural

Bottle carbonated
Glas Natu

á â ã ä å æ

q w e r u i o pt y

a s d f j k lg h

z x c v m , .b n

Glass carbonated

Glas Kolsyrat

Glas Naturellt

Glass natural

Bottle carbonated
Glas Na

a a a

Menu type

Subtitles

Times

Switching

Admin (locked)

Main menu

Glass natural

Glass carbonated

Bottle natural

Bottle carbonated

Glass  �avour

Bottle �avour

No drip

Service menu

Glass natural

Glass carbonated

Bottle natural

Bottle  carbonated

No drip

Service menu

Natural water

Carbonated no �avour

Carbonated with �avour

Flavour

No drip

Service menu

Glass natural

- TEST+

STOP

Service menu

Time [s]

8.5

Glass natural

- TEST+

STOP

1 2 3

4 5 6 Esc

-7

,

8

0

9

Time [s]

8.5

9.3. Menu type
Menu type ohjaa kuinka käyttövalikko näyttää ja toimii.

Calypso2 omaa kolme vaihtoehtoista toimintoa: Full menu (standar-
di), No flavour (rajoitteinen tila) tai Short menu (pikatila).

Full menu-tilassa käyttäjä näkee vaihtoehtoja lasille tai karahville, 
makuaineella tai ilman, samoin Fritt flöde (vapaa virtaus), jaettuna 
kahdelle sivulle.

No flavour valikossa näkyy vaihtoehtoja lasille, karahville ja Fritt 
flöde (jatkuva virtaus). Mutta ei makuainetta. Käyttäjävalinta ”Fritt 
flöde”(jatkuva virtaus) näkyy toisella sivulla.

Vaihtoehto Short menu näyttää ainoastaan yhden sivun missä on 
valintoja lasille;  vettä, hiilihapollinen, hiilihapollinen kolmella eri maku-
vaihtoehdolla. Tämä soveltuu linjasto tarjoiluun.

Full menu

No �avour

Short menu

Service menu

Service menu >>

Glass carbonated

Glas Kolsyrat

Glas Naturellt

Kara� Kolsyrat

Kara� Naturellt

Fritt Flöde

Glass natural

Bottle carbonated

Bottle natural

Continous �ow

>><<

No �avour

Ej Smak

Granatäpple

Svart vinbär

Lemon/Lime

Tillbaka

Flavour #1

Flavour #2

Flavour #3

Go back to main

Service menu<<

Continous �ow carbonated

Kolsyrat Vatten

Naturellt Vatten

Tillbaka

Continous �ow natural

Go back to main
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Glas Natu
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Glass carbonated

Glas Kolsyrat

Glas Naturellt

Glass natural

Bottle carbonated
Glas Na

a a a

Menu type

Subtitles

Times

Switching

Admin (locked)

Main menu

Glass natural

Glass carbonated

Bottle natural

Bottle carbonated

Glass  �avour

Bottle �avour

No drip

Service menu

Glass natural

Glass carbonated

Bottle natural

Bottle  carbonated

No drip

Service menu

Natural water

Carbonated no �avour

Carbonated with �avour

Flavour

No drip

Service menu

Glass natural

- TEST+

STOP

Service menu

Time [s]

8.5

Glass natural

- TEST+

STOP

1 2 3

4 5 6 Esc

-7

,

8

0

9

Time [s]

8.5
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Valitaksesi jonkin muun oletusarvon, paina toivottua valintaa minkä jälkeen alinta painiketta ”Service 
menu” palataksesi päävalikkoon. 

Lopettaaksesi konfiguraation paina päävalikon alinta painiketta Main menu, joka lopettaa hallinnollisen 
käyttöliittymätilan ja palaa käyttäjätilaan.

Full menu

No �avour

Short menu

Service menu

Service menu >>

Glass carbonated

Glas Kolsyrat

Glas Naturellt

Kara� Kolsyrat

Kara� Naturellt

Fritt Flöde

Glass natural

Bottle carbonated

Bottle natural

Continous �ow

>><<

No �avour

Ej Smak

Granatäpple

Svart vinbär

Lemon/Lime

Tillbaka

Flavour #1

Flavour #2

Flavour #3

Go back to main

Service menu<<

Continous �ow carbonated

Kolsyrat Vatten

Naturellt Vatten

Tillbaka

Continous �ow natural

Go back to main
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Glas Naturellt
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Glas Na
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Menu type

Subtitles

Times

Switching

Admin (locked)

Main menu

Glass natural

Glass carbonated

Bottle natural

Bottle carbonated

Glass  �avour

Bottle �avour

No drip

Service menu

Glass natural

Glass carbonated

Bottle natural

Bottle  carbonated

No drip

Service menu

Natural water

Carbonated no �avour

Carbonated with �avour

Flavour

No drip

Service menu

Glass natural

- TEST+

STOP

Service menu

Time [s]

8.5

Glass natural
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STOP
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4 5 6 Esc
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,
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Time [s]
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9.4. Subtitles (tekstitys)
Tästä valikosta valitaan kieli ja/tai makuainei-
den nimet, mitkä käyttäjä näkee käyttötilas-
sa.
Kaikki Calypso2 toiminnot on nimetty 
(päätoiminnon nimi englanniksi) ja niitä voi 
vaihtaa haluttaessa (katso kappale 8.10 
Tiedostojen hallinta).
Valikko on jaettu kolmelle sivulle ja sisältää 
13 eri otsikkoa. Muuttaaksesi yhtä otsikkoa 
tai kieltä, paina kyseistä tekstiä ja virtuaali-
näppäimistö ilmestyy.
Virtuaalinäppäimistö sisältää numerot ja standardimerkit A-Z isoilla ja pienillä kirjaimilla. Alaoikeassa kul-
massa olevalla nuolinäppäin on askelpalautin, joka poistaa merkkejä. Viereisellä painikkeella (syöttönäp-
päin).
Valitaksesi erikoismerkkejä ja/tai Å Ä Ö, paina kirjainta A tai O. Numerot vaihtuvat tällöin kansallisiin merk-
keihin. Poista ensin syötetty kirjain A tai O ja valitse tilalle kansainvälinen merkki.

Full menu

No �avour

Short menu

Service menu

Service menu >>

Glass carbonated

Glas Kolsyrat

Glas Naturellt

Kara� Kolsyrat

Kara� Naturellt

Fritt Flöde

Glass natural

Bottle carbonated

Bottle natural

Continous �ow

>><<

No �avour

Ej Smak

Granatäpple

Svart vinbär

Lemon/Lime

Tillbaka

Flavour #1

Flavour #2

Flavour #3

Go back to main

Service menu<<

Continous �ow carbonated

Kolsyrat Vatten

Naturellt Vatten

Tillbaka

Continous �ow natural

Go back to main
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Glass carbonated

Glas Kolsyrat

Glas Naturellt

Glass natural

Bottle carbonated
Glas Na

a a a

Menu type

Subtitles

Times

Switching

Admin (locked)

Main menu

Glass natural

Glass carbonated

Bottle natural

Bottle carbonated

Glass  �avour

Bottle �avour

No drip

Service menu

Glass natural

Glass carbonated

Bottle natural

Bottle  carbonated

No drip

Service menu

Natural water

Carbonated no �avour

Carbonated with �avour

Flavour

No drip

Service menu

Glass natural

- TEST+

STOP

Service menu

Time [s]

8.5

Glass natural

- TEST+

STOP

1 2 3

4 5 6 Esc
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,

8

0

9

Time [s]

8.5

Tämä menettely koskee koko huoltovalikkoa.

Tämä menettely koskee koko huoltovalikkoa.

9.5. Times valikko
Times valinta valikosta näyttää vedenoton vaihtoehdot 
ja ajan sekunneissa, jolloin venttiilit ovat auki. Tämä oh-
jaa veden määrän (ja mahdollisesti makuaineet), mitä 
käyttäjä annostelee.

Huomioi, että aikaisemmat valinnat Menu type valikos-
ta eivät vaikuta sisältöön tai asetuksiin Times valikossa.

Kuva yllä näyttää konfiguraation Full menu ja No fla-
vour. Konfiguroidaksesi ajat, paina kutakin vaihtoehtoa, jota haluat vaihtaa. 
Alapuolella näkyy syötetty teksti, pikasäätö (+) ja (-) sekä TEST ja STOP toiminnot tarkistamaan säädön.
Painaessa aikaleimaa näytössä, ilmestyy virtuaalinäppäimistö, johon arvot voi syöttää sekunneissa desi-
maalin tarkkuudella. 

Full menu

No �avour

Short menu

Service menu

Service menu >>

Glass carbonated

Glas Kolsyrat

Glas Naturellt

Kara� Kolsyrat

Kara� Naturellt

Fritt Flöde

Glass natural

Bottle carbonated

Bottle natural
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Tillbaka
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Bottle carbonated
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Menu type

Subtitles

Times

Switching

Admin (locked)

Main menu

Glass natural

Glass carbonated

Bottle natural

Bottle carbonated

Glass  �avour

Bottle �avour

No drip

Service menu

Glass natural

Glass carbonated

Bottle natural

Bottle  carbonated

No drip

Service menu

Natural water

Carbonated no �avour

Carbonated with �avour

Flavour

No drip

Service menu

Glass natural

- TEST+

STOP

Service menu

Time [s]
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Glass natural
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Tämä menettely koskee koko huoltovalikkoa.
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9.6. Lisäasetukset

9.6.1. Sisäänkirjautuminen

Natural water

Carbonated water

Flavour 1

Flavour 2

Flavour 3

Service menu

TouchP.calibrate

Read setting from �le

Write setting to �le

SetAdminPass

Display

Screen Saver

Other

Service menu

Password:
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Write new program

Run application user

RAM test

Reset settings

Restart device
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Ylläpitotila on suojattu nelinumeroisella salasanalla, mikä 
sisältää seitsemän lisäasetusta; Display, Screen saver, Other, 
TouchP.calibrate, Read setting from file, Write setting to file 
ja SetAdminPass.

Poistuaksesi Lisäasetusvalikosta, paina päävalikon alimmasta 
painikkeesta Return.

Alivalikosta löytyy vastaava painike, josta voi palata valikon 
perusnäkymään ja lopulta eteenpäin Huoltovalikkoon.

 Tämä menettely koskee lisäasetusvalikkoa.

9.7. Switching
Switching vaihtoehto esittää kunkin pumpun makuvaihtoeh-
don. 
Painamalla haluttua pumppua, se käynnistyy / pysähtyy. 

Tätä voi käyttää esimerkiksi huollon yhteydessä kuten makuai-
neiden syötössä letkuihin makujen aikaan saannissa.

Huomioi, että pumppu käy niin kauan kunnes se pysäytetään 
toisella painalluksella.
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9.7.1. Display

Valikon Display alta löytyy seuraavat asetukset:

Text Color määrittelee käyttäjätilassa tekstin värin. Arvot ovat RGB 0-31 (10 on vakio kaikilla kolmella 
kanavalla).

Font ohjaa käyttäjätilan kirjasinlajia. Käyttäjä voi valita neljän integroidun kirjasinlajin väliltä (samoin säätö 
DBM:lle ja width of space). Oletusasetus kirjasinlajille on Candara 20 ja arvo 0 sekä BDM:lle ja width 
of space:lle. 
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Trasparency säätää taustan näkyvyyttä painikkeiden läpi käyttä-
jätilassa. (125 on oletus).

Color Keying määrittää värin, joka muuttuu läpinäkyväksi järjes-
telmässä. Mustan tai valkoisen voi valita (White on oletuksena).

Brightness säätää näytön pääsääntöistä kirkkautta.
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9.8. Screen Saver
Calypso2 laitteessa on integroitu näytönsäästäjä, minkä voi asettaa 
kolmeen eri tilaan; Logo, Image  ja OFF (oletuksena Image).

Valmistaja hallitsee näytönsäästäjän kuvia. Lisätietoja saa valmistajal-
ta.

Screen Saver valikosta löytyy myös asetus Time ON [s], mistä voi 
asettaa näytönsäästäjän käynnistymisen tietyn ajan jälkeen, jolloin 
näyttöä ei käytetä (Oletus 30 sek).

9.8.1. Brightness

Brightness säätää näytön kirkkauden näytönsäästäjän ollessa päällä (oletuksena 50%).

9.8.2. Other

Valikon ”Other” alta löytyy muita asetuksia kuten Menu hold time, 
Order dispensing ja Buzzer Time.

9.8.3. Menu hold time [s]

Tässä valikossa voi asettaa kuinka kauan valikko pysyy näkyvillä en-
nen kuin palaa edelliseen valikkoon (oletusvalinta 10 sek).

9.8.4. Order dispensing 

Order dispensing näyttä vaihtoehdot makuaineiden syötölle joko en-
nen (Flavour first) tai rinnakkain (Parallel) vedensyötön kanssa.

9.8.5. Buzzer time [s]

Tässä valikossa voi määrittää ajan sekunneissa, jolloin kaiutin antaa äänimerkin lopetetun käyttäjä komen-
non jälkeen. Arvo 0,1 = hiljaa (oletusarvo 0,3).

9.9. TouchP.calibrate
Tämä asetus ei näytä alapuolta ollenkaan, vain tyhjän näytön, jossa on risti keskellä.
Näytön kalibrointi palvelee tarkoitusta hienosäätää käyttöliittymän sijoitusta laiteasetuksiin nähden.

Painamalla ristiä ilmestyy kaksi ristiä lisää ja niiden sijainnit, mitkä määräävät käyttöliittymän marginaalit.

• Paina lyhyesti ja täsmällisesti, muutoin on riski, että kalibrointi tulkitsee painalluksen väärin 
jopa seuraavaan vaiheeseen.

• Jos kalibrointi epäonnistuu tai käynnistyy vahingossa voi käyttöliittymä menettää yhteyden 
näyttöön. Hanapilari on tällöin käyttökelvoton, kunnes se alustetaan ”pakotetulla kalibroinnil-
la” tai painamalla painiketta näytön takana.

”Pakotettu kalibrointi” ja sen suorittaminen
• Paina mitä tahansa kohtaa näytössä ja pidä sormi painettuna 5 sekuntia.
• Päästä sormi ja odota 5 sekuntia.
• Toista menettely kaksi kertaa aloittaaksesi näytön kalibroinnin.
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Päästäksesi näytön taakse, tee seuraavanlaisesti:
• Irrota suutin
• Irrota neljät asennusruuvit hanapilarin alapinnasta
• Irrota näytön kiinnitys alapuolelta hanapilarin päästä.
• Vedä venttiilipaketti varovasti ulos päästäksesi näytön takapuolelle.
• Paina näytön alempaa punaista nappia saadaksesi näytön kalibrointitilan esille.
• Tarkista näytön toiminta.
• Kokoa hanapilari huolellisesti.

9.9.1. Read setting from file

Tällä asetuksella voi palauttaa koko hanapilarin konfiguroinnin vastaavasta ”tallenna”-toiminnosta alhaal-
ta.

Usean yksikön asennuksen yhteydessä tämä toiminto helpottaa asetusten ”kopioinnin” muihin yksiköi-
hin.

9.9.2. Write setting to file

Tämä asetus tallentaa hanapilarin konfiguraation tiedostoon (katso kohta 8.10 Tiedostojen hallinta).

Usean yksikön asennuksen yhteydessä tämä toiminto auttaa asetusten ”kopioinnin” muihin yksiköihin.

9.9.3. SetAdminPass

Tästä asetuksesta voit säätää salasanaa kohtaan ”Lisäasetukset” sisäänkirjautumiseen.

Huomioi, että ”Lisäasetukset” kohta muuttuu käyttökelvottomaksi jos salasana muutetaan ja salasana 
katoaa.
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9.10. Tiedostojen hallinta

9.10.1. Yhteyden muodostaminen tiedostojen hallintaan

Calypso2:lle kuuluvassa ohjainyksikössä on USB-liitäntä, johon voi muodostaa yhteyden ylläpitotyökalulla 
(kysy lisää jällenmyyjältä) PC / Mac. 

Ylläpitotyökalu sisältää tarkoitukseen tarvittavaa elektroniikkaa, mitä ei löydy standardi USB-kaapelista.

Yhteyden muodostamisen jälkeen näkyy kovalevyikoni tietokoneen tiedostojen hallintajärjestelmässä ja 
kannassa (root) löytyy tiedostot SUST.CAL ja UNI.TXT

Ole huolellinen käyttäessä tietokoneen toimintoa ”POISTA LAITE TURVALLISESTI” irrottaessa ylläpito-
työkalua.

9.11. Konfiguraatiotiedostojen kopiointi
Lisäasetukset valikon alta voi tallentaa koko Calypso2 konfiguraation hanapilarin tiedostojen hallintaan.

Tämä tapahtuu valikossa Write setting to file ja luo samalla tiedoston nimeltä SUST.CAL

Tiedostojen hallinnassa löytyy myös tiedosto nimeltä UNI.TXT, joka sisältää kaikki nimet, jotka on konfi-
guroitu valikossa Subtitles (Huoltovalikossa).

Nämä tiedostot voi hyödyllisesti kopioida ja siirtää muihin Calypso2 laitteisiin usean laitteen asennuksen 
yhteydessä.

Lukeaksesi tiedostojen sisällön uuteen yksikköön, käytä valikkoa Read setting from file huoltovalikon 
asetuksissa Lisäasetuksissa.
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10. Huolto ja ylläpito

10.1. Hygienian ylläpito desinfioinnilla
Sisältyvä hiilisuodatin [8] tulee vaihtaa 6 kuukauden välein.

Valmistaja suosittelee, että laitetta desinfioidaan samalla aikavälillä kuin suodattimen vaihto mutta vähin-
tään vuoden välein.

10.1.1. Purkaminen

Tyhjennä hiilihapotettu vesi kunnes pumppu käynnistyy, odota sitten kunnes pumppu pysähtyy (tämä 
suoritetaan, jotta voidaan olla varmoja, että säiliö on täynnä ennen jatkamista).

1. Sulje tulevan veden hana ja tyhjennä neutraali vesi. Päämääränä on paineen laskeminen järjestelmäs-
sä, jotta veden määrä voi muuttua.

Pro2 XXL laitteessa on sulkuventtiili sijoitettuna suodatinpidikkeen päällä. Muissa tapauksissa käytä kuu-
laventtiiliä tulevan veden sulkemiseen.

Jos tulvasuoja (Hydrostopp/Aquasafe) on käytössä, kostuta anturia ja tarkista, että se toimii normaalisti 
eli laukeaa eikä laske vettä läpi.

2. Irrota vanha suodatin suodatinpidikkeestä.

Laita paperia alle koska vettä valuu aina ulos.

10.1.2. Desinfiointi

3. Laita 1 pullo Escowa Water Purifier desinfiointiainetta (ES1414) huuhtelusuodattimeen (ES1994) ja 
asenna se suodatinpidikkeeseen.

Muista myös desinfioida tiivisteet ja o-renkaat.

4. Käännä tulovesi päälle ja valuta neutraalia vettä kunnes ilmapurskahduksia ilmenee hanapilarin suut-
timesta (5-10 sek).

Tämä täyttää luonnollisen veden puolen järjestelmästä desinfiointiaineella.

5. Sulje uudelleen tulovesi ja tyhjennä hiilihapotettua vettä kunnes pelkkää kaasua purkautuu (suhinan 
muodossa). 

Pro2 XXL pumppu on suojattu painevahdilla, joka sammuu automaattisesti, kun paine häviää.

6. Kun säiliö on tyhjentynyt (suhina kuuluu), kytke tulovesi uudelleen päälle. Pumppu käynnistyy ja  täyt-
tää säiliön desinfiointioaineella huuhtelusuodattimesta. Säiliön täyttyessä pysähtyy pumppu.

7. Anna aineen vaikuttaa ainakin 5 minuuttia ennen huuhtelua.

Aineen vaikuttaessa kannattaa siirtyä kohtaan ”9.1.4 Puhdistus” 
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10.1.3. Huuhtelu

8. Sulje tulovesi ja laske neutraali vesi. Tarkoituksena on vapauttaa paine järjestelmästä, jotta veden 
määrä voi vaihdella.

9. Pura huuhtelusuodatin (jonka voi tyhjentää ja käyttää uudestaan).

Laita paperia alle koska vettä valuu aina ulos.

10. Kytke tulovesi päälle (varovasti) ja valuta ainakin 3 litraa neutraalia vettä (vesi voi olla hieman värjäyty-
nyttä alkuun, johtuen suodattimen hiilihiukkasista, mikä on ihan normaalia).

Huuhtele suodatin suodatinpidikkeen letkulla tai käytä esihuuhdeltua suodatinta, välttääksesi hiilihiukka-
sia järjestelmässä!

11. Sulje tulovesi uudestaan ja valuta hiilihapotettua vettä, kunnes pelkkää kaasua purkautuu säiliöstä 
(sihinä).

12. Käännä tulovesi päälle ja odota pumpun pysähtymistä.

Haista/maista varmistaaksesi, ettei yhtään desinfiointiainetta ole jäänyt järjestelmään (jos hajua tai makua 
ilmenee, toista huuhtelu).

10.1.4. Puhdistus

13. Katkaise virta ja puhdista lauhdutin pölystä ja muusta liasta. On tärkeää, että lauhdutin puhdistuu 
täysin.

Lauhdutin on helppo puhdistaa pölynimurilla, harjalla tai paineilmalla.

Varmista, että laite on päällisin puolin puhdas ja hyvässä kunnossa (sisä- ja ulkopuolelta).

10.1.5. Toiminnan tarkistaminen

• Onko hiilihappopullo liitetty ja siinä on painetta?
• Käynnistyykö pumppu, kun lasket hiilihapotettua vettä (noin 1 litra vettä)?
• Onko ilmanvaihtopakokanavan ympäristö vapaa?
• Kuuluuko outoa ääntä laitteesta?
• Näkyykö vuotoja?

Varmista, että kone toimii aina moitteettomasti, ennen kun jätät sen.

10.2. Hygienian ylläpito ilman desinfiointia

10.2.1. Suodattimen vaihto

Suodattimen vaihto on jonkin verran helpompi toimenpide, kun keskeisenä pyrkimyksenä on varmistaa 
veden suodattimen toiminta.

Valuta hiilihapollista vettä kunnes pumppu käynnistyy. Odota sitten, että pumppu sammuu (varmista, että 
säiliö on täynnä ennen kuin jatkat).

1. Sulje tulovesi ja valuta neutraalia vettä. Tarkoituksena on vähentää painetta järjestelmässä, jotta veden 
määrä voi vaihdella.
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Pro2 XXL laitteessa on sulkuventtiili sijoitettuna suodatinpidikkeen päällä. Muissa tapauksissa käytä kuu-
laventtiiliä tulevan veden sulkemiseen.

Jos tulvasuoja (Hydrostopp/Aquasafe) on käytössä, kostuta anturia ja tarkista, että se toimii normaalisti 
eli laukeaa eikä laske vettä läpi.

2. Irrota vanha suodatin suodatinpidikkeestä.

Laita paperia alle koska vettä valuu aina ulos.

3. Laita uusi hiilisuodatin pidikkeeseen (ES1993).
4. Kytke tulovesi päälle (varovasti) ja valuta ainakin 3 litraa neutraalia vettä (vesi voi olla hieman värjäyty-

nyttä alkuun, johtuen suodattimen hiilihiukkasista, mikä on ihan normaalia).

Huuhtele suodatin suodatinpidikkeen letkulla tai käytä esihuuhdeltua suodatinta, välttääksesi hiilihiukka-
sia järjestelmässä!

10.3. Päivittäinen ylläpito

10.3.1. Käyttäjän vastuu

• Yleisen ylläpidon hoitaa käyttäjä. 
• Varmista, että kone on hyvin tuuletettu varmistamalla, että koneen poistopuhaltimen ympäristö on 

pölytön.
• Tyhjennä tippakaukalo ja desinfioi pinnat suuttimen ympärillä.
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11. Tekniset tiedot

11.1. Calypso2 hanayksikkö

Hana (pöydän yläpuolella)
(l x k x s) 90 x 436 x 273 mm

Ohjausyksikkö
(l x k x s) 245 x 210 x 90 mm

Hanan korkeus (astian maksimikorkeus)
210 mm

Paino
Hana
2,85 kg
Ohjausyksikkö
4,6 kg (ilman letkuja)

11.2. Pro2 XXL jäähdytinyksikkö

Mitat puhallinkansi asennettuna:
(l x k x s) 350 x 540 x 360 mm

Huomioi, että puhallinkannen korkeuden voi säätää (alaspäin), jotta pakoilman reiän saa sovitettua pohja-
levyyn paremmin.
Paino
Jäähdytinyksikkö
Noin 50 kg

Kylmäaine
R134a (350g)

Jäähdytyskapasiteetti
(Delta T-10°C)
85-95 l/h
Virtauskapasiteetti max:
270 l/h

Teho
950 W

Energiankulutus (Standby)
0,09 kWh/vrk

Melutaso 
Noin 45 dB

Kotelo
Mustalakattu pelti/ruostumaton

Vesiliitokset
Kylmävesi, 1/2” ulkoisella kierteellä
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12. Vaatimustenmukaisuusvakuutus

EG-försäkran om överensstämmelse
 
Escowa AB försäkrar härmed att produkterna för att kyla och servera kylt naturellt och/eller kolsyrat 
vatten enligt nedan överensstämmer med kraven i listan över direktiv . Försäkran gäller endast om 
installationen har gjorts enligt Escowas instruktioner och förutsatt att inga ändringar har gjorts på 
produkten/produkterna .

Modellbeteckningar
Escowa Calypso2, Escowa styrbox för Calypso2

Hänvisning till direktiv/standarder
Direktiv referens Förklaring 
1935/2004  Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel 
EG10/2011 Material av plast avsedda för kontakt med livsmedel 
EN 60204-1  Maskinsäkerhet, allmänna fordringar 
EN 60335-1 Elektriska hushållsapparater, Säkerhet och allmänna fordringar 
EN 61558-1 Transformatorer, särskilda fordringar 
EN 61558-2-6 Transformatorer, särskilda fordringar 
EN 62041 Transformatorer, EMC-fordringar 
2011/65 RoHS2

Ansvarig för sammanställande
Fredrik Friberg, Teknisk chef 
Escowa AB, Vallentuna

Vallentuna, 2017-02-15 
Mattias Källemyr, VD    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ESCOWA AB T: 08-557 731 00 

Moränvägen 9 F: 08-557 731 28 

186 40 Vallentuna www .escowa .se
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EG-försäkran om överensstämmelse
 
Escowa AB försäkrar härmed att produkterna för att kyla och servera kylt naturellt och/eller kolsyrat 
vatten enligt nedan överensstämmer med kraven i listan över direktiv. Försäkran gäller endast om 
installationen har gjorts enligt Escowas instruktioner och förutsatt att inga ändringar har gjorts på 
produkten/produkterna.

Modellbeteckningar
Escowa Pro2 XXL

Hänvisning till direktiv/standarder
Direktiv referens Förklaring 
1935/2004/EG Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel 
2014/30/EG Direktiv för elektromagnetisk kompabilitet för bruksföremål 
2014/35/EG Direktiv för lågspänning 
EN 378-1+A2:2012 Kylanläggningar, grundläggande krav 
EN 378-2+A1:2009 Kylanläggningar, utformning och konstruktion 
EN 55014-1 Elektromagnetisk kompabilitet för bruksföremål 
EN 55014-2 Elektromagnetisk kompabilitet för bruksföremål 
EN 60335-1 Särskilda fordringar på kylar och frysar för livsmedel 
2011/65/EG RoHS2

Ansvarig för sammanställande
Fredrik Friberg, Teknisk chef 
Escowa AB, Vallentuna

Vallentuna, 2017-02-15 
Mattias Källemyr, VD   .........................................................

ESCOWA AB T: 08-557 731 00 

Moränvägen 9 F: 08-557 731 28 

186 40 Vallentuna www.escowa.se
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