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EENN  

 

 
Directive: 
 

 

2014/35/EU Low Voltage Directive 
2006/42/CE Machinery Directive 
2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive 
2011/65/UE Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic 

equipment 
 
Standard: 
 

 

EN 60335-1 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements 
EN 60335-2-75 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-75: Particular 

requirements for commercial dispensing appliances and vending machines 
EN 62233 Measurement methods for electromagnetic fields of household appliances and 

similar apparatus with regard to human exposure 
EN 12100 Safety of machinery - Basic concepts, general principles for design - Part 1: Basic 

terminology, methodology 
EN 55014-1 Electromagnetic compatibility: requirements for household appliances, electric tools 

and similar apparatus. Emission 
EN 55014-2 Electromagnetic compatibility: requirements for household appliances, electric tools 

and similar apparatus. Immunity – product family standard 
EN 61000-3-2 Electromagnetic compatibility. Limits. Limits for harmonic current emissions 

(equipment with input current up to and including 16A per phase) 
EN 61000-3-3 Electromagnetic compatibility. Limits. Limitation of voltage changes, voltage 

fluctuations and flicker in public low-voltage supply 
systems, for equipment with rated current ≤ 16A per phase and not subjected to 
conditional connection 

EN 50581 Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products 
with respect to the restriction of hazardous substances 

 
 

 

Regulations and technical specifications: 
 
D.M. 21/3/73 Regulations covering hygiene of packaging, recipients, tools and equipment, 

designed to come into contact with foodstuffs and substances for personal use 
CE 1935/2004 Materials and articles intended to come into contact with food 
CE 2023/2006 Good manufacturing practice for materials and articles intended to come into contact 

with food 
  
  
 
 

 

Original copy and information folder available at Legal Representative of the Manufacturer / Authorized Representative 
 

 
 
 

EC DECLARATION OF CONFORMITY 
 
 

The above-mentioned apparatus is designed for the production of ice. We the undersigned declare under our own 
exclusive responsibility that the ice maker referred to in this declaration is in full compliance with the requirements of the 
following European Directives, standard, regulations, technical specifications and subsequent modifications. 

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
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1. TÄRKEITÄ TIETOJA JA SUOSITUKSIA
Tämän käsikirjan luvut ovat yleisiä. Jotkin yksityiskohdat saattavat siksi vaihdella riippuen tietystä mallista.
Valmistaja ei vastaa tämän käsikirjan epätarkkuudesta tulostus- tai transkriptiovirheistä. Valmistaja myös 
pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia tuotteisiin, jotka voivat olla tarpeellisia tai hyödyllisiä myös 
käyttäjän edun mukaisesti, jottei tuotteiden toimivuus ja turvallisuus heikenny.

Ennen kuin asennat ja käytät laitetta, lue tämän käyttöohjeen ohjeet ja suositukset erittäin huolel-
lisesti. Ne on annettu laitteen turvallisen asennuksen, käytön ja huollon varmistamiseksi.

Varmista ennen käynnistystä, että laite on ehjä. Jollet ole, ota yhteys myyjään tai valtuutettuun huoltoon.

Jääpalakone voidaan ottaa käyttöön vain, jos asennus on toteutettu paikallisten lakien ja määräysten mu-
kaisesti tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti.

Tämä laite sisältää R290-kylmäainetta, joka luonnollinen kaasu ja ei ole ympäristölle haitallista, mutta se 
on syttyvä.
R290-kylmäaine on väritön ja hajuton kaasu, jota ihmisaistit ei pysty tunnistamaan. Tämä edellyttää eri-
tyisiä turvatoimenpiteitä.

Asennus-, huolto-, korjaus- ja muut toimenpiteet jääpalakoneen saa suorittaa vain koulutettu henkilö-
kunta, joka on pätevä kansallisen lainsäädännön mukaisesti palavien kaasujen käsittelyyn. Epäpätevän 
henkilökunnan tekemät työt voivat aiheuttaa vakavia vaaratilanteita.

Asenna jääpalakone:
• Paikkoihin, jossa on vähintään  1 m3 jokaiselle 8 gramman R290: lle; määrä on ilmoitettu laitteen tyyp-

pikilpeen.
• Paikoissa, joissa on tasainen, ehjä lattia, jossa ei ole kanavia tai ritilöitä tai muita liitoksia alla oleviin 

kerroksiin, joihin vuodon sattuessa, kaasua voisi kerääntyä (R290-kylmäaine on ilmaa raskaampaa ja 
pyrkii kertymään alaspäin)

• Kaukana sähkökytkimistä, elävistä liekistä, kuumista pinnoista ja muista palamis- tai syttymislähteistä

VARMISTA, ETTÄ LAITE ON EHJÄ ennen kuin otat sen käyttöön. JOS OLET EPÄVARMA, ÄLÄ KÄYTÄ 
SITÄ.

Jääpalakone voidaan ottaa käyttöön ainoastaan, jos asennus on suoritettu paikallisten lakien ja määräys-
ten sekä tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaan.

Käyttäjä ei saa missään tapauksessa käsitellä laitteen jäähdytyspiiriä. Ota tarvittaessa yhteyttä valtuutet-
tuun huoltoon.

Älä nopeuta sulatusta mekaanisilla välineillä kuten ruuvimeisselillä, terävillä työkaluilla, terillä tms., sillä ne 
saattavat puhkaista jäähdytyspiirin ja aiheuttaa kaasuvuotoja.

Jos jäähdytyspiiri vahingoittuu: sammuta laite välittömästi, katkaise sen sähkö, tuuleta tila ja ota yhteyttä 
valtuutettuun huoltoon.
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VAROITUS: Älä käytä mekaanisia välineitä kuten ruuviväännintä, teräviä työkaluja tai muita väli-
neitä sulatusprosessin nopeuttamiksesi.

VAROITUS: Pidä koneen kotelon tuuletusaukot esteettöminä.

VAROITUS: Älä vahingoita kylmäainepiiriä.

VAROITUS: Älä käytä sähkölaitteita jääkotelossa.

VAROITUS: Älä pidä räjähtäviä aineita laitteen sisällä, kuten aerosolipulloissa, joissa on syttyvää 
ponneainetta.

Jos kylmäainepiiri vahingoittuu: sammuta laite välittömästi, irrota se virtalähteestä, tuuleta ympäristö, 
soita valtuutettuun huoltoon.

Tämä käyttöohje muodostaa tärkeän osan jääpalakoneesta  (lyhennetään muotoon laite jatkossa), 
joten käyttöohje täytyy säilyttää tulevia tarpeita varten.

Jos käyttöohje häviää tai tuhoutuu, pyydä uusi kopio jälleenmyyjältä ilmoittamalla laitteen sarjanumero ja 
malli.

Käyttöohjeessa kuvataan laitteen tekniikkaa ja jälleenmyyjä pidättää itsellään oikeuden muokata laitetta 
milloin tahansa, kun se katsotaan tarpeelliseksi, ilman, että tarvitsee päivittää tätä asiakirjaa tai muita 
asiakirjoja, jotka liittyy aikaisempiin tuotantoeriin.

Laitteeseen liittyvistä toiminnoista vastaava tekninen henkilöstö vastaa tässä käyttöohjeessa vahvistettu-
jen turvallisuusvaatimusten soveltamisesta ja varmistaa, että valtuutettu henkilökunta:
• on pätevä suorittamaan vaaditut toimet
• tietää ja noudattaa tässä asiakirjassa annettuja ohjeita
• tietää ja soveltaa tähän laitteeseen sovellettavia kansallisia turvallisuusvaatimuksia

Jos laitetta myydään tai siirretään toiselle henkilölle, tämä käyttöohje on annettava uudelle käyttäjälle, 
jotta hän voi tutustua laitteen toimintaan ja siihen liittyviin neuvoihin ja suosituksiin.

• Pidä laite kaukana sähkökytkimistä, elävistä liekistä, kuumista pinnoista ja osista, jotka voivat aiheuttaa 
kaaria tai kipinöitä normaalin tai epänormaalin käytön aikana tai muista - tai palamislähteitä.

• Ei käytössä liekkejä ja syttymis- ja palamislähteitä
• Irrota pistoke aina pistorasiasta ennen kuin jatkat puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä
• Varmistaaksesi, että laite toimii tehokkaasti ja oikein, on välttämätöntä noudattaa valmistajan ohjeita ja 

varmistaa, että huolto suoritetaan erityisesti pätevän henkilöstön toimesta
• Älä poista mitään paneeleista tai ritilöistä
• Älä aseta esineitä laitteen päälle tai ilmanvaihtoritilöiden eteen
• Nosta laitetta aina siirtääksesi sitä, jopa pienet siirrot. Älä työnnä tai vedä laitetta.
• Laitteen muu käyttö kuin jään tuottaminen kylmällä juomavedellä katsotaan väärinkäytöksi.
• Älä estä tuuletus- ja lämmönpoistoritilöitä, koska huono ilmanvaihto - tehokkuuden vähenemisen ja 

huonon toiminnan lisäksi - voi myös aiheuttaa vakavia vaurioita laitteelle.
• Jos laite rikkoutuu ja / tai toimii virheellisesti, kytke se pois päältä pääkytkimellä, irrota pistoke pisto-

rasiasta ja sulje vesihana. Älä yritä korjata laitetta itse. Ota yhteyttä vain ammattitaitoiseen ja valtuu-
tettuun henkilöstöön.

• Tämän laitteen muuttaminen mitätöi takuun ja on erittäin vaarallista.
• Avaa ja sulje ovi varovasti paiskomatta sitä.
• Älä käytä jääsäiliötä ruoan tai juomien jäähdyttämiseen tai säilyttämiseen, koska nämä toiminnot voivat 

aiheuttaa tyhjennysjärjestelmän tukkeutumisen, jolloin säiliö täyttyy ja vesi vuotaa ulos
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• Vian sattuessa ota yhteyttä jälleenmyyjään, joka myi laitteen. Hän voi antaa sinulle lähimmän osoitteen 
valtuutetulle huollolle. Käytä aina alkuperäisiä varaosia.

• Tähän käyttöohjeeseen liitetään tiettyjen mallien koskevat erityiset tiedot tai kaaviot.

Tämän sähkölaitteen käyttö edellyttää tiettyjen perussääntöjen noudattamista; erityisesti:

• Älä koske laitteeseen märillä tai kosteilla käsillä tai jaloilla
• Älä käytä laitetta paljain jaloin
• Älä käytä jatkojohtoja tiloissa, kuten kylpyhuoneissa tai suihkuhuoneissa
• Älä vedä virtajohdosta irrottaessasi sitä pistorasiasta.
• Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset. Henkilöt (mukaan lukien lapset), joiden fyysiset tai 

psyykkiset valmiudet tai tietotaito eivät ole riittävät eivät tule käyttää laitetta ilman turvallisuudesta 
vastaavan henkilön valvontaa.

• Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa käyttäjiä ilman valvontaa
• Valvo lapsia sen varmistamiseksi, että he eivät pelaa laitteella. Jos päätät romuttaa laitteen, irrota 

ensin virtajohto pistorasiasta ja katkaise sitten kaapeli.

Jos päätät romuttaa laitteen, irrota ensin virtajohto pistorasiasta ja katkaise sitten kaapeli.

Lisäksi, toimi seuraavasti:
• Irrota ja poista ovi, jotta lapsi ei joudu loukkuun laitteen sisälle.
• Älä anna kompressorin jäähdytysnesteen ja öljyn levitä ympäristöön.
• Hävitä tai kierrätä eri materiaalit voimassa olevien paikallisten lakien mukaisesti.

Tämä symboli tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Estääksesi mahdolliset kiel-
teiset seuraukset ympäristöön ja terveyteen, varmista, että tämä tuote hävitetään ja kierrätetään oikein.
Lisätietoja tämän tuotteen hävittämisestä ja kierrätyksestä saat jälleenmyyjältä tai jätehuoltopalvelulta.

Tämä laite ei sisällä jäähdytysnestettä, joka vahingoittaa otsonikerrosta. Tämä laite sisältää Kio-
ton pöytäkirjan kattamia fluorattuja kasvihuonekaasuja. Tämä tuote on hermeettisesti suljettu.
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2. YLEISTÄ

Valmistaja ei ole vastuussa virheellisestä asennuksesta aiheutuneista vahingoista ympäristölle, 
eläimille, henkilöille tai esineille.

2.1. TEKNISET TIEDOT
Jännite ja taajuus ilmoitetaan laitteen tyyppikilvessä. Tarkista tyyppikilpi varmistaaksesi yhteensopivuu-
den.

Jännite (1), teho (2), malli (3), sarjanumero (4), valmistaja (5).

Tämän laitteen painotettu vastaava jatkuva äänitaso A on alle 70 dB (A). Mittaukset on tehty koko jäätuo-
tantosyklin ajan, 1 m etäisyydellä laitteen pinnasta ja 1,60 m korkeudesta lattiasta.

Kytkentäkaavio on kiinnitetty laitteen etupaneeliin.
Päästäksesi siihen, irrota laite virtalähteestä, löysää etupaneelia pitävät ruuvit ja liu’uta se pois
avaamalla ensin ovi.

2.2. TIETOA KULJETUKSESTA
Nettopaino ja paino mukaan lukien laitteen pakkaukset, on tämän käyttöohjeen kannessa. Katso pakkauk-
sessa olevat ohjeet laitteen oikeaan kuljettamiseen ja nostamiseen.

Jotta estäisi kompressorin öljyn virtaamisen takaisin jäähdytyspiiriin, varmista aina, että laite pysyy pysty-
asennossa kuljetuksen, säilytyksen ja käsittelyn aikana. Noudata pakkauksessa annettuja ohjeita.

2.3. PAKKAUKSEN PURKU
Laitteen saa asentaa valtuutettu henkilöstö voimassa olevien lakien ja valmistajan ohjeiden mu-
kaisesti.

Kun olet poistanut pakkauksen laatikon ohjeiden mukaisesti, TARKISTA, ETTÄ LAITE ON TÄYDELLISESTI 
HYVÄSSÄ KUNNOSSA. JOS OLET EPÄVARMA, ÄLÄ KÄYTÄ LAITETTA JA OTA VÄLITTÖMÄSTI YHTEYT-
TÄ JÄLLEENMYYJÄN, joka myi sen sinulle.

Kaikki pakkausmateriaalit (muovipussit, pahvi, polystyreenivaahto, naulat jne.) on poistettava ja asetetta-
va pois lasten ulottuvilta, koska ne voivat aiheuttaa vaaratilanteita.

Levitä puinen kuormalava lattialle ja löysää ja irrota kuusiokoloruuvit (jos sellaisia   on).
(Kuva 2).
Nosta laitetta käyttämällä laitteita, joissa riittää kantokyky. Irrota laite puupaletista ja asenna mukana 
toimitetut jalat laitteen pohjassa oleviin kohtiin (Kohta 6 kuvassa 3).
Varmista, että laite seisoo täydellisesti vaakatasossa. Säädä tarvittaessa jalkoja.
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3. ASENNUS

3.1. LIITÄNTÄKAAVIO (kuva 4)
7. Sähköliitäntä, joka on varustettu vikavirtasuojakytkimellä
8. Vesihana
9. Veden syöttöletku
10. Veden poistoletku

3.2. SIJOITUS
Ainoastaan ammattitaitoinen ja tehtävään pätevä henkilö saa suorittaa seuraavat toimenpiteet.

Jääkuutiokone tulee asentaa puhtaaseen tilaan. Vältä asentamista kellariin tai varastoon, sillä 
ellei hygieniavaatimuksia noudateta, laitteen sisälle saattaa muodostua bakteerikasvustoja.

Laitetta voidaan käyttää 10 - 43°C ympäristön lämpötilassa.

Laitteen parhaimmat suoritukset saavutetaan, kun asennusympäristön lämpötila on 10 - 35°C ja 
veden lämpötila on 3 -25°C.

Vältä altistamasta laitetta suoralle auringonpaisteelle tai asentamasta sitä lämmönlähteiden lä-
heisyyteen.

Vältä avotulta ja sytytys- tai palolähteitä.

Tätä laitetta:
• Ei tule asentaa paikkaan, jossa ammattitaitoinen henkilö ei pääse valvomaan sitä
• Ei saa käyttää ulkona
• Ei saa sijoittaa kosteisiin ympäristöihin eikä vesisuihkujen läheisyyteen
• Ei saa puhdistaa vesisuihkulla
• Laitteen etäisyys sivuseinistä on oltava vähintään 5 cm
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3.3. LIITTÄMINEN VEDENJAKELUVERKKOON
TÄRKEÄÄ:
• Ammattitaitoisen henkilön tulee liittää laite vedenjakeluverkkoon valmistajan ohjeita noudattaen
• Tähän laitteeseen saa syöttää vain kylmää juomavettä
• Käyttöpaineen tulee olla 0,1 - 0,6 MPa
• Vedenjakeluverkon ja laitteen syöttöletkun väliin on asennettava hana, jotta veden tulo voidaan tarvit-

taessa pysäyttää
• Jos syötettävä vesi on erityisen kovaa, käytä monikäyttöistä patruunasuodatinta. Kiinteät aineet (esim. 

hiekka jne.) voidaan poistaa asentamalla mekaaninen suodatin, joka tulee tarkistaa ja puhdistaa sään-
nöllisin väliajoin. Näiden laitteiden tulee olla voimassa olevien kansainvälisten määräysten mukaisia

• Laitteen asentaminen ionittomaan tai käänteisosmoosiveteen on kiellettyä
• Älä koskaan sulje vesihanaa laitteen ollessa toiminnassa
• Ainoastaan laitteen mukana toimitettuja uusia letkusarjoja saa käyttää syöttövesiliitäntään, älä käytä 

vanhoja letkuja uudestaan (syöttöletkujen tulee olla elintarvikelaatua).

3.4. TÄYTTÖ (kuva 7)
Aseta tiivisteet (15) kierrerengasliittimien (14) molempiin päihin (9). Letku toimitetaan laitteen mukana.
Kierrä kierrerengasliitin takaosaan sijoitetun magneettiventtiilin ulostuloon. Älä käytä liikaa voimaa, ettei-
vät putkiliitokset rikkoudu. Kierrä toinen kierrerengasliitin vesihanaan (8), jossa on myös kierteet.

3.5. TYHJENNYS (kuva 7)
Kiinnitä veden tyhjennysletku paikoilleen laitteen takaosaan (10) varmistaen, että:
• Letku
• Sisähalkaisija on 22 mm
• Tyhjennysletkun mikään osa ei ole kiertynyt
• Tyhjennysletkun kaltevuus on vähintään 15%

Tarkista, että tyhjennys tapahtuu suoraan auki olevaan sifoniin/lattiakaivoon.
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3.6. LIITTÄMINEN SÄHKÖVERKKOON
Ainoastaan ammattitaitoinen ja tehtävään pätevä henkilö saa suorittaa seuraavat toimenpiteet.

TÄRKEÄÄ:
• Ammattitaitoisen ja tehtävään pätevän henkilön tulee liittää laite sähköverkkoon voimassa olevia kan-

sallisia määräyksiä noudattaen
• Varmista, että verkkojännite vastaa arvokilven jännitettä ennen laitteen kytkemistä sähköverkkoon
• Varmista, että laite on kytketty toimivaan maadoitusjärjestelmään
• Tarkista, että järjestelmän sähkökapasiteetti on sopiva laitteen kilvessä ilmoitetulle maksimiteholle
• Jos laite toimitetaan pistokkeella, varmista, että pistorasiassa on vikavirtasuojaus (7 kuva 4), joka on 

kansallisten voimassa olevien turvallisuusmääräysten mukainen, varustettu sulakkeilla ja johon liitetty 
tasauslaite on sijoitettu siten, että siihen on helppo päästä käsiksi. Aseta pistoke katkaisimella käytet-
tävään pistorasiaan (7 kuva 4)

• Ammattitaitoinen ja tehtävään pätevä henkilökunta voi vaihtaa pistokkeen sillä ehdolla, että pistoke 
vastaa voimassa olevia kansallisia turvallisuusmääräyksiä

• Jos laite toimitetaan ilman pistoketta ja se halutaan liittää kiinteästi sähköverkkoon, on asennettava 
moninapainen käyttökytkin, jonka koskettimien avausetäisyys on yhtä kuin tai yli 3 mm, joka mahdol-
listaa täydellisen katkaisun ylijänniteluokan III mukaisissa olosuhteissa, joka on kansallisten voimassa 
olevien turvallisuusmääräysten mukainen. Kytkimen pitää olla varustettu sulakkeilla ja vikavirtasuoja-
uksella ja sijoitettu siten, että se on helposti saatavilla. Ainoastaan ammattitaitoinen teknikko saa 
suorittaa toimenpiteen

• Sähkökaapeli tulee rullata auki kokonaan ja tarkistaa, että se ei jää puristuksiin millään tavalla
• Jos sähkökaapeli on vahingoittunut,  tulee ammattitaitoisen henkilökunnan vaihtaa se uuteen, jota on 

saatavilla ainoastaan valmistajalla ja valtuutetuissa huoltopisteissä
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4. KÄYNNISTYS

4.1. SISÄOSIEN PUHDISTUS
Laitteen puhdistus on jo suoritettu tehtaalla. On kuitenkin suositeltavaa suorittaa sisäosien pesu ennen 
käyttöä varmistaen, että sähkökaapeli ei ole kytkettynä.

Katso puhdistusta koskevia tietoja puhdistus- ja desinfiointioppaasta.

Käytä puhdistukseen tavallista astianpesuainetta tai vesi- ja etikkaliuosta; suorita lopuksi huolellinen 
huuhtelu runsaalla kylmällä vedellä ja poista puhdistusta seuraavan 5 jakson aikana tuotettu jää sekä 
säiliössä mahdollisesti oleva jää.
Hankaavien pesuaineiden tai jauheiden käyttöä ei suositella, sillä ne voivat vahingoittaa pintoja.

4.2. KÄYNNISTYS
Kun laite käynnistetään ensimmäisen kerran tai se käynnistetään uudelleen pitkän tauon jälkeen, 
säiliö tulee täyttää käsin vedellä (kuva 8).

Täyttötoimenpide suoritetaan avaamalla luukku, nostamalla ylös liuskat (jos asennettu) ja kaatamalla vesi 
suoraan sisäsäiliöön. Ensimmäisen jakson jälkeen veden syöttö tapahtuu täysin automaattisesti.

Kun laite on liitetty asianmukaisesti sähköverkkoon, vedenjakeluverkkoon ja viemäriverkkoon, käynnistä 
se seuraavasti:

a) Avaa vesihana (8 kuva 4)
b) Aseta pistoke pistorasiaan (ja kytke laitteeseen virta tarkoitusta varten asennetulla pääkatkaisimella 
(7 kuva 4))

Käynnistä laite painamalla valaistua katkaisinta (16 kuva 3).
Jos kyseessä on kiinteästi sähköverkkoon kytketty laite, kytke siihen virta laitteen ulkoisella, tarkoitusta 
varten asennetulla katkaisimella.

4.2.1. ANNOSTELIJALLA VARUSTETTUJEN MALLIEN KÄYNNISTYS (KUVA 9)

Suorita edellä kuvatut toimenpiteet a) ja b); sitten:
• Irrota tulppa (17) etusäleikköpaneelista
• Kierrä ajastimen säätöruuvia ruuvimeisselillä myötäpäivään, kunnes kuulet napsahduksen ja vesi-

pumppu pysähtyy ja vesisäiliö täyttyy
• Toista edellinen toiminta kolme kertaa peräkkäin yhden minuutin välein
• Kun tämä toiminto on päättynyt, asenna tulppa (17) takaisin etusäleikköön; laite alkaa automaattisesti 

tuottaa jäätä

4.3. TERÄSOSIEN PUHDISTAMINEN
Laite puhdistettiin aluksi tehtaalla. Noudata seuraavia ohjeita koneen teräsosien seuraavien puhdistus-
toimien osalta:
• Älä anna suolaliuosten kuivua tai kertyä koneen ulkoisilla teräsosilla, sillä se voi aiheuttaa korroosiota.
• Vältä kosketusta rautapitoisen materiaaliin (karhunkieli, haarukat, kauhat, kaapimet jne.) kanssa, kor-

roosion ja kontaminaation välttämiseksi säiliössä.
• Puhdista ruostumattomasta teräksestä valmistetut osat kostealla liinalla, vedellä ja saippualla tai taval-

lisilla, hankaamattomilla kloori- tai ammoniakkipesuaineilla.
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5. TOIMINTAHÄIRIÖIDEN YLEISIMMÄT SYYT
Jos jään valmistus ei toimi, tarkista ennen kuin otat yhteyttä valtuutettuun huoltopisteeseen, että:
• Vesihana (8 kuva 4) on auki
• Sähkö on kytketty, pistoke (jos asennettu) on paikoillaan, katkaisin (7 kuva 4) on asennossa “PÄÄLLÄ” 

ja painike (16 kuva 3) syttynyt

Lisäksi:
• Jos melua on liikaa, tarkista että laite ei kosketa huonekaluja tai levyjä, jotka aiheuttavat melua tai 

värinää
• Jos laitteesta vuotaa vettä, tarkista ettei säiliön tyhjennysreikä ole tukossa, että veden syöttö- ja tyh-

jennysletkut on liitetty oikein ja etteivät ne ole kiertyneet tai vahingoittuneet
• Tarkista, ettei ilman tai veden lämpötila ylitä asennuksessa määrättyjä raja-arvoja 
• Tarkista, ettei veden syöttösuodatin ole tukossa (kts. kappale 7)
• Tarkista, ettei suihkusuuttimissa ole kalkkikerääntymiä

Suorita yllä mainitut tarkistukset. Jos toimintahäiriö on pysyvä, kytke laite irti sähköverkosta katkaisimen 
avulla, irrota pistoke pistorasiasta, sulje vesihana ja soita lähimpään valtuutettuun huoltopisteeseen.

Jotta toimenpiteet voitaisiin suorittaa mahdollisimman nopeasti, on tärkeää ilmoittaa tarkkaan malli ja 
sarja- tai valmistusnumero, jotka löytyvät laitteen tyyppikilvestä (kuva 1) tai tämän käyttöohjeen kannesta.
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6. TOIMINTA
Laite on varustettu termostaatilla, joka sijaitsee jääsäiliössä. Se pysäyttää tuotannon, kun säiliöön kerään-
tynyt jää saavuttaa termostaattiin liitetyn anturin. 

Kun jäätä otetaan säiliöstä, termostaatti aktivoi automaattisesti tuotannon uudelleen valmistaen näin uu-
den jäävaraston.

6.1. MALLIT JÄÄPALA-ANNOSTELIJALLA (KUVA 10)
Laite on varustettu jääpala-annostelijalla.(18), joka sijaitsee laitteen etupuolella.

Voit ottaa tarvittavan määrän jäätä asettamalla lasin tai sopivan säiliön annostelijan alle ja painamalla pai-
niketta (19) käynnistääksesi laitteen.

6.1.1. ANNOSTUKSEN MÄÄRÄN SÄÄTÖ (KUVA 11)

TÄRKEÄÄ:
• Alla kuvatut toiminnot on suoritettava erikoistuneen teknikon toimesta ja vasta sen jälkeen, kun laite on 
irrotettu sähköverkosta
• Kaikki toiminnot, jotka edellyttävät metallilevystä valmistettujen osien käsittelyä, on suoritettava sopivilla 
käsineillä viiltojen estämiseksi. Laitteessa on elektroninen laite annosteltavan jään määrän säätämiseksi.

Jotta annosteluaikaa ja annosteltavan jään suhteellista määrää voidaan lisätä tai vähentää, toimi seuraa-
vasti:
• Poista allas (20)
• Irrota etupaneelin ruuvit (21) käyttämällä Phillips-ruuvimeisseliä
• Vedä etupaneeli ulos
• Käännä elektronisen laitteen nuppia (22) myötäpäivään lisätäksesi annostellun jään määrää, kun paini-
ketta painetaan, ja vastapäivään vähentääksesi määrää.

6.1.2. MALLIT KYLMÄN VEDEN ANNOSTELIJALLA (KUVA 12)

Laitteessa on kylmän veden annostelija, joka sijaitsee jääsäiliön vieressä.

Jos haluat saada kylmää vettä, aseta lasi syöttäjän alle ja paina kevyesti painiketta (23) käynnistääksesi 
virtauksen. Vapauta painike pysäyttääksesi kylmän veden virtauksen.

Jos laite on jo varustettu kylmän veden syöttöpiirissä olevalla suodattimella, lue suodatinkilvessä olevat 
ohjeet huolellisesti ja noudata valmistajan suosituksia, jotka koskevat vaihtoaikatauluja.

 



| 15

6.9.2019Metos CB-Jääpalakoneet HC & AWS

 



16 |

6.9.2019Metos CB-Jääpalakoneet HC & AWS

7. Huolto

7.1. VEDEN SYÖTÖN MAGNEETTIVENTTIILIN SUODATTIMEN PUHDISTUS kuva 13

Ammattitaitoisen ja tehtävään pätevän henkilön tulee suorittaa toiminta sen jälkeen, kun sähkön 
ja veden syöttö on kytketty pois edellä kuvatulla tavalla.

Puhdista vähintään 2 kuukauden välein veden syöttöpuolen magneettiventtiilissä oleva suodatin (24) nou-
dattamalla seuraavia ohjeita:
• Kytke laite irti sähköverkosta käyttämällä tarkoitusta varten asennettua katkaisinta (kohta 7 kuvassa 

4) ja irrota pistoke (jos asennettu) pistorasiasta
• Kytke veden syöttö pois käyttämällä sitä varten asennettua vesihanaa (kohta 8 kuvassa 4)
• Kierrä auki vedensyöttöletkun kierrerengasmutteri (14), joka sijaitsee laitteen takaosassa sijaitsevan 

magneettiventtiilinulostulossa
• Poista pihtien avulla suodatin (24) paikoiltaan vahingoittamatta vedensyöttöletkun liitintä
• Poista mahdollinen lika laittamalla suodatin vesisuihkun alle. Jos suodatin on liian likainen, vaihda se
Kun puhdistustoimenpide on suoritettu, asenna suodatin ja vedensyöttöletku takaisin noudattamalla va-
rotoimenpiteitä, jotka on selostettu tämän ohjekirjan alussa.

Kun tämä toimenpide on suoritettu, kytke päälle sähkön ja veden syöttö uudelleen.

7.2. ILMALAUHDUTETTU MALLI (kuva 14)
Ilmalauhdutetussa mallissa on erittäin tärkeää pitää lauhdutin ja sen suodatin puhtaana. Suorita lauhdut-
timen puhdistus vähintään 2 kuukauden välein valtuutetussa huoltopisteessä, joka voi sisällyttää toimen-
piteen huolto-ohjelmaan.

Ulkosuodatin puhdistetaan vähintään kuukauden välein seuraavien ohjeiden mukaan:
• Pysäytä laite ja katkaise sähkö käyttämällä tarkoitusta varten asennettua katkaisinta (7 kuva 4)
• Avaa muoviritilä
• Poista suodatin ja aseta se etäälle laitteesta
• Poista pöly puhaltamalla suodatin paineilmalla tai pese juoksevalla vedellä
• Aseta suodatin takaisin paikalleen ja sulje muoviritilä
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7.3. PUHDISTUS JA DESINFIOINTI
Ainoastaan ammattitaitoinen ja tehtävään pätevä henkilö saa suorittaa seuraavat toimenpiteet.
Jälleenmyyjällä on saatavilla puhdistus- ja desinfiointisetti, joka on erityisesti suunniteltu tälle 
laitteelle.

Älä poista kalkkikerääntymiä laitteesta syövyttävillä aineilla. Seurauksena on takuun raukeami-
nen ja laitteenmateriaalien ja osien vakavia vaurioita.

Älä puhdista laitetta vesisuihkulla.

Ammattitaitoisen ja tehtävään pätevän henkilön tulee suorittaa puhdistus sen jälkeen, kun säh-
kön ja veden syöttö on kytketty pois edellä kuvatulla tavalla.

Noudata laitteen ohessa toimitetun puhdistus- ja desinfiointioppaan ohjeita.

TÄRKEÄÄ:
Kaikki puhdistusta ja desinfiointia seuraavan 5 jakson aikana tuotettu jää sekä säiliössä mahdol-
lisesti oleva jää tulee poistaa.

Täydellinen desinfiointi voidaan ainoastaan suorittaa valtuutetun huollon toimesta vaihtelevin väliajoin 
riippuen laitteen käyttöolosuhteista ja veden kemiallisista ja fyysisistä ominaisuuksista ja joka kerta, kun 
laitetta ei ole käytetty pitkään aikaan.

Suosittelemme tekemään huoltosopimuksen sen jälleenmyyjän kanssa, jolta olet ostanut laitteen. Sopi-
mukseen sisältyy:
• Lauhduttimen puhdistus
• Veden syöttöpuolen magneettiventtiilin suodattimen puhdistus
• Jääsäiliön puhdistus
• Jäähdytyskaasun tarkistus
• Toimintajakson tarkistus
• Laitteen desinfiointi
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8. Automaattinen puhdistustoiminto (Optio)
Puhdistus- ja desinfiointitoimintojen taajuus voi vaihdella:
• Lämpötila ja ympäristöolosuhteet
• Veden lämpötila ja laatu (kovuus, hiekan läsnäolo jne.)
• Tuotetun jään määrä tai jääpalakoneen käyttöaika
• Ajanjaksot, jolloin jääpalakonetta ei käytetä

JÄÄPALAKONEEN OIKEANLAISEN PUHDISTUKSEN JA DESINFIOINNIN VARMISTAMISEKSI, SUORITA 
TÄMÄN KÄYTTÖOHJEEN TOIMINNOT AINAKIN KERRAN KUUSSA. 

TÄRKEÄÄ:
• Tässä käyttöohjeessa kuvatut toiminnot saa suorittaa vain ammattitaitoinen ja valtuutettu henkilö
• Laite on asennettava hygieenisesti puhtaaseen paikkaan; Vältä tiloja, kuten kellareita ja varastotiloja, 

koska huono hygienia edistää bakteerien muodostumista ja lisääntymistä jääkuutinvalmistajassa
• Jälleenmyyjältä on saatavilla erityisesti tätä laitetta varten suunniteltu puhdistus- ja puhdistuspakkaus
• Älä käytä syövyttäviä aineita kalkkikiven poistamiseksi laitteesta, koska tämä mitätöi takuun ja voi 

aiheuttaa vakavia vaurioita laitteen materiaaleille ja osille
• Viiltosuojakäsineitä on käytettävä, kun suoritetaan kaikki metallilevyosien käsittelyä koskevat toimen-

piteet
• Kaikkia puhdistus- ja desinfiointioperaatioita suoritettaessa on käytettävä käsineitä, jotka soveltuvat 

suojaamaan ihoa käytetyiltä aineilta
• Käytä suojalaseja puhdistus- ja desinfiointitoimenpiteiden aikana silmien suojaamiseksi käytettyjen 

aineiden roiskeilta
• Varo, ettei johdotukseen tai virtajohtoon pääse vuotamaan vettä tai pesuainetta.

1. Odota, että jääpalat putoavat, sammuta laite, irrota sähköverkosta ja avaa luukku
2. Poista kaikki jääpalat säiliöstä
3. Irrota vedenpoistoputki (1 kuvassa 15) ja jääkuutio (2 kuvassa 2. 15) ja poista ylivuotoputki (3 kuvassa 

2. 15) veden tyhjentämiseksi altaasta
4.  Aseta ylivuotoputki ja täyttöallas 25-prosenttisella vesiliuoksella ja valkoisella etikalla. Katso liuoksen 

määrä taulukosta, joka riippuu tuotannon määrästä (kuva 16)
5. Aseta jääpalaritilä ja suihkuvero paikalleen
6. Sulje luukku ja käytä laitetta viiden minuutin jakson ajan, ja jokaisen välillä on viisi minuuttia

TÄRKEÄÄ: Pumpun on oltava käynnissä puhdistusjaksojen aikana (tarkista, että suuttimista tulee 
tasainen vesisuihku). Jos näin ei ole, säädä välittömästi ajastimen säätöruuvia kääntämällä sitä 
myötäpäivään, kunnes ajastimen osoitin poistuu DEFROST-merkintäalueelta.
Jotta voit kiertää ajastinta tulee irrottaa etupaneelin; löysäämällä sen kiinnitysruuvit alareunasta. Irrota 
etupaneeli vetämällä sitä ylöspäin ja säädä ajastinta litteäpäisellä ruuvimeisselillä (kuva 17).

7. Sammuta kone ja irrota se sähköverkosta ja vedensyötöstä
8. Irrota laitteen yläosa nostamalla takaa ja vapauttamalla se etukoukuista (kuva 18).   

HUOM: joissakin malleissa yläosa on kiinnitetty laitteen takapaneeliin ruuvilla, joka on poistettava 
ennen yläpellin nostamista, sekä kiinnitettävä uudelleen, kun puhdistus- ja desinfiointitoimenpiteet on 
suoritettu

9. Irrota höyrystimen peitelevy (Kuva 19) ja puhdista höyrystimen yläosa, säiliö, höyrystimen peitepanee-
lin ja luukku vesi ja etikkaliuoksella

10. Poista mahdolliset sedimentit höyrystimestä ja höyrystimen peitepaneelista harjalla, jossa on pehme-
ät harjakset sekä ei hankaavalla sienellä
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11. Kaada höyrystimelle runsaasti kylmää vettä ja ohjaa harjaa pitkin altaaseen poistettu sedimentti varo-
en, ettei höyrystimen pohjassa olevia reikiä haittaa.

Höyrystimen puhdistuksen aikana varo seuraavia:
• Älä taivuta putkia
• Älä irrota vesijohtoputkia
• Älä poista höyrystimen termostaattia
12. Irrota (Kuva 15) ja puhdista tavallisella pesunesteellä:
• Suihkuverho (1)
• Jääpalaränni (2)
• Ylivuotoputki (3)
• Suihkuvarsi (4) huolehtimalla sivuseinien poistamisesta (5)
• Suihkuvarsi syöttöputki (6)
• Pumpun suodatin (7)
13. Puhdista samalla pesunesteellä:
• Höyrystimen peitelevy
• Sisäallas
• Säiliö
• Luukku
14. Huuhtele aiemmin puhdistetut osat perusteellisesti kylmällä vedellä
15. Huuhtele ja asenna (Kuva 15):
• Pumpun suodatin (7)
• Suihkuvarren syöttöputki (6)
• Suihkuvarsi (4) päätytulppien (5) sijoittamisen jälkeen
• Ylivuotoputki (3)
• Höyrystimen peitelevy (kuva 5)
16. Valmistaudu suorittamaan seuraavassa luvussa kuvattuja puhdistusoperaatioita
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9. DESINFIOINTI
Käytä 200 mg natriumhypokloriittia / 1 l vesiliuosta tai valmista kaupallista desinfiointiliuosta. 
Tarkista tässä tapauksessa, että puhdistusaine on:
• Maan terveysministeriön hyväksymä
• Sopii käytettäväksi elintarvikekoneiden kanssa
• Ei vahingoita tämän laitteen materiaaleja ja osia
Käyttöohjeita ja pitoisuuksia on tarkasteltava pakkauksen pakkauksessa ja valmistajan suosittelemissa 
ohjeissa. Suosittelemme käyttämään liuosta lämpötilassa 25 ° C.
1. Täytä pesuallas desinfiointiliuoksella. Taulukko sisältää tarvittavan liuoksen määrän päivittäisestä tuo-

tannosta riippuen (kuva 2).
2. Asenna jääpalaränni (2 kuvassa 1) ja suihkuverho (1 kuvassa 15)

Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, varmista, että kaikki kaapelit ja sähköjohdot ovat täysin 
kuivia.
3. Käytä jääpalakonetta viisi minuttia kerrallaan ja pidä viiden minuutin tauko käyttöjaksojen välissä

TÄRKEÄÄ: Pumpun on oltava käynnissä puhdistusjaksojen aikana (tarkista, että suuttimista tulee 
tasainen vesisuihku). Jos näin ei ole, säädä välittömästi ajastimen säätöruuvia kääntämällä sitä 
myötäpäivään, kunnes ajastimen osoitin poistuu DEFROST-merkintäalueelta.
Jotta voit kiertää ajastinta tulee irrottaa etupaneli; löysäämällä sen kiinnitysruuvit alareunasta. Irrota etu-
paneli vetämällä sitä ylöspäin ja säädä ajastinta litteäpäisellä ruuvimeisselillä (kuva 17).
4. Sammuta kone ja irrota se sähkö- ja vedensyötöstä
5. Poista höyrystimen suojapaneeli (Kuva 19)
6. Kaada puhdistusliuos höyrystimen yläosaan, levitä harjalla ja huuhtele huolellisesti kylmällä vedellä
7. Poista (kuva 1) ja upota desinfiointiliuokseen 30 minuutin ajan:
• Suihkuverho (1)
• Jääpalaritilä (2)
• Ylivuotoputki (3)
• Suihkuvarsi (4) ja suihkuvarren päätytulpat (5), kun ne on poistettu vesisäiliöstä
• Suihkuvarren syöttöputki (6)
• Pumpun suodatin (7)
• Höyrystimen suojapaneeli (kuva 19)
8. Pyyhi säiliön seinät ja ovet puhdistusliuoksella käyttäen sientä ja harjaa
9. Tyhjennä ja huuhtele pumpun rungossa oleva puhdistusliuos juoksuttamalla letkusta puhdistusvettä 

putkiston läpi (kuva 20).
10. Huuhtele sisäallas, ovi ja astia perusteellisesti kylmällä vedellä
11. Huuhtele perusteellisesti jääpalaritilä, höyrystimen suojapaneeli, suihkuvarsi ja vastaavat päätytulpat, 

suihkuverho, ylivuotoputki, pumpun suodatin ja suihkuvarren syöttöputki juoksevan veden alla
12. Asenna aiemmin poistetut osat takaisin
13. Aseta yläosa paikalleen kiinnittämällä se takapaneeliin ruuvilla

Jääpalakoneen voi nyt käynnistää uudelleen käyttöohjeen mukaisesti.

TÄRKEÄÄ: Kaikki jääpalat, jotka on tuotettu ensimmäisten viiden jakson aikana puhdistus- ja de-
sinfiointitoimintojen jälkeen on hävitettävä.

SEURAAVAT LISÄTOIMINNOT vaaditaan, joihinkin erityismalleihin:
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9.1. HUOMIOITA JÄÄPALAKONEELLE JOSSA JÄÄPALA ANNOSTELIJA
Päästäksesi sisäosiin poista laitteen yläosa (Kuva 18), irrota sitten yläetu paneeli kuten kuvassa 21.
Luvuissa 10 ja 11 kuvattujen toimien lisäksi seuraavat toimenpiteet on suoritettava puhdistaessasi ja 
desinfioitaessa jääsäiliötä (Kuva 21):
1. Kallista laitetta eteenpäin asettamalla vähintään 4 cm paksu välilevy takajalkojen alle
2. Sijoita astia jääpala-annostelijan putken alle (8)
3. Nosta poistoputki kunnes se on korkeammalla kuin laite
4. Kaada vettä ja etikkaliuosta jääpala kuljetinruuviin, kunnes liuos poistuu jääpala-annosteluputkesta (8)
5. Jätä liuos säiliöön vähintään 30 minuutin ajaksi, tyhjennä sitten liuos ja palauta poistoputki alkuperäi-

seen asentoonsa
6. Pyyhi jääpalasäilön seinät ja kuljetinruuvi vedellä ja etikkaliuoksella sienellä ja harjalla; Vältä ruuvin pyö-

rittämistä, joka voi vaurioittaa käyttömoottoria
7. Toista toimenpiteet 3-6 desinfiointiliuoksella
8. Huuhtele jääpalasäiliön seinät perusteellisesti kylmällä vedellä
9. Huuhtele jääpalakuljetinruuvi ja -astian pohja kylmällä vedellä, antaen sen virrata jääannosteluputken 

myöten (8)
10. Tyhjennä altaan pohjalle jäänyt vesi ja aseta poistoputki alkuperäiseen asentoonsa.

9.2. HUOMIOITA JÄÄPALAKONEILLE, JOSSA ABS VIIMEISTELYPINTA (KUVA 23)
Päästäksesi sisemmälle altaalle, lauhduttimella ja ajastimen säätöruville:
• Irrota ruuvisuoja
• Irrota ruuvit Phillips ruuvimeisselillä
• Avaa etuovi ja poista ABS muovikuori

9.3. HUOMIOITA JÄÄPALAKONEELLE, JONKA PÄIVITTÄINEN TUOTANTO ON 21 
KG

Suorita puhdistus ja desinfiointi kappaleissa 10 ja 11 kuvatulla tavalla.

Pääsy pumpun suodattimelle (Kuva 24):
• Suihkuverho (1) ja jääpalaränni (2) ja poista ylivuotoputki (3) veden tyhjentämiseksi altaasta.
• Irrota pumpun liitosputket (10) ja suihkuvarsi (11)
• Irrota suodattimen kierteellinen liitin (9)
Pääsy sisäaltaan pumpun puolelle:
• Irrota takapaneeli löysäämällä kiinnitysruuveja ja vetämällä sitä ylöspäin (Kuva 25)
• Irrota pumpun liitinputki (Kohta 10 kuvassa 24).
• Irrota pumpun johdot (Kohta 12 kuvassa 26) ja poisto pumpun ja poista pumppukokonaisuus, joka 

sijaitsee höyrystimen oikealla puolella nostamalla se ulos istuimestaan varoen vahingoittamasta joh-
dotusta (Kuva 26).

• Pyyhi pumpun säiliön seinät vesietikkaliuoksella ja desinfiointiliuoksella käyttäen sientä; varo kastele-
masta sähköosia.

• Asenna altaan puhdistus- ja desinfiointitoimenpiteiden lopussa pumppu paikoilleen kiinnittämällä ruis-
kuputken liitäntäputki (kohta 10 kuvassa 24) ja pumpun liitäntäputki (kohta 11 kuvassa 24) oikein ja 
varmistamalla pumpun johdotus uudelleen (kohta 12 kuvassa 26).
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9.4. HUOMIOITA JÄÄPALAKONEELLE, JOSSA KYLMÄNVEDEN ANNOSTELIJA
Suorita puhdistus- ja desinfiointitoimet kappaleissa 10 ja 11 kuvatulla tavalla ja poista myös seuraavat 
komponentit puhdistus- ja desinfiointitoimenpiteisiin (kuva 27):
• Vedenjäähdytysputkisto (13)
• Putkiston suojasäleikkö (14)
Huuhtele jäähdytysjärjestelmän sisäosa huolellisesti suihkuttamalla paineistettua kylmää vettä sen läpi. 
Puhdista ja desinfioi kylmän veden annostelualue.

Ajastimen säätöruuvin käyttäminen malleissa, joiden tuotanto on 21 kg / 24 h (kuva 28):
• Irrota ruuvi, joka yhdistää yläosan takapaneeliin
• Nosta yläosan takaosa ja vapauta se etukoukuista
• Säädä ajastinta litteäpäisellä ruuvimeisselillä
Pääsy pumpun suodattimelle ja pumpun puoleiselle sivulle sisäaltaasta, katso kappale 6.

9.5. HUOMIOITA JÄÄPALAKONEELLE, JOSSA VERTIKAALINEN HÖYRYSTIN PAT-
TERI

Suorita puhdistus- ja desinfiointitoimet kappaleissa 10 ja 11 kuvattujen ohjeiden mukaisesti:
• Höyrystimen kannen (15), jääpalarännin (2) ja ylivuotoletkun (3) poistamiseksi, katso kuva 29
• Suihkuvarren (4) ja päätytulppien (5) poistamiseksi, katso kuva 30
• Pumppusuodattimen (7) puhdistamiseksi ja desinfioimiseksi, katso kuva 30
• Puhdista höyrystimen etu- ja takaosa pehmeällä harjalla
• Puhdista ja desinfioi kallistuspaneeli (16), katso kuva 30
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10. SÄHKÖINEN AJASTIN (OPTIO)

10.1. KÄYNNISTYS
Kun laite on kytketty oikein sähkö-, vesijohto- ja viemäriverkkoon voi sen käynnistää seuraavasti:
a) Käännä vesihana päälle (kohta 8 kuvassa 4)
b) Työnnä pistoke pistorasiaan ja kytke virta päälle suojakytkimestä (kohta 7 kuvassa 4)

Kytke laite päälle painamalla päävirtakytkintä, joka on valaistu (1).

Laitteet, jotka on kytketty kiinteästi sähköverkkoon, kytke virta laitteen ulkopuolella olevan kytkimen avul-
la.

10.2. KÄYTTÖ
Laitteessa on termostaattianturi jääpala-altaassa, joka lopettaa jääntuotannon, kun altaaseen kertynyt jää 
saavuttaa termostaattiin kytketyn anturin.
Kun jää otetaan altaasta, termostaatti aktivoi automaattisesti jäätuotannon uudelleen, jolloin syntyy uusi 
erä jäätä.

TOIMINNOT

ON/OFF PAINIKE: Käytetään laitteen kytkemiseen päälle ja pois päältä - VIHREÄ LED
MANUAALISULATUS PAINIKE: Sulatuksen käynnistäminen - KELTAINEN LED
PESUPAINIKE: Pesusyklin aloitus ja lopetuspainike - SININEN LED.

EENN  

12.2  OPERATION 
The appliance has a thermostat probe in the ice bin, which stops ice production when the ice accumulated in the bin reaches the probe 
connected to the thermostat.  
When ice is taken from the bin, the thermostat will automatically reactivate ice production, thus creating a new supply of ice. 

FUNCTIONS 

D
W

DEFR.

WASH

ON/OFF PUSH BUTTON: used to turn on and turn off the appliance - GREEN LED 
DEFR. PUSH BUTTON: allows to start the defrost cycle - YELLOW LED 
WASH PUSH BUTTON: allows to start and/or finish the washing cycle - BLUE LED. 

FUNCTIONS 

Pressing the ON/OFF push button, at the appliance’s start-up, the green LED start to flash for 3 minutes, 
during this time the water is charged in the appliance’s basin.  
After the 3 minutes have elapsed, the appliance starts a defrost cycle: green LED and yellow LED are lit. 
Once the defrost is over, the appliance starts the ice production: green LED is lit. 

It is possible to start at any time the defrost cycle pressing the DEFR. push button, the yellow LED is lit. 
This operation must be performed by professional and qualified technical person. 

Pressing the WASH push button, the appliance starts the washing cycle: the blue LED starts to flash.  

ATTENTION: 
To Push “W” (washing) use only a plastic tool with rounded toe applying a slight pressure. (fig. 3). 
Please not use a screw or similar tools. 

The washing cycle is made by the following phases: 
• defrost (yellow LED lit + green LED lit + blue LED flashing) 
• 30 minutes when only the water pump is operating (green LED lit + blue LED flashing);
• 60 minutes when the water inlet valve and water pump are operating (green LED lit + blue LED flashing) 

VIHREÄ LED 

KELTAINEN 

LED 

SININEN LED 

ON/OFF 

PAINIKE

SULATUS
PAINIKE 

PESU
PAINIKE

D
W

DEFR.

D
W

WASH
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TOIMINNOT
Kun painat ON/ OFF-painiketta, laitteen käynnistyksen yhteydessä vihreä LED-merkkivalo alkaa vilkkua 3 
minuutin ajan. Tänä aikana vettä kertyy altaaseen.
Kolmen minuutin kuluttua laite aloittaa sulatusjakson: vihreä ja keltainen LED-merkkivalo palaa.
Kun sulatus on ohi, laite aloittaa jääpalan tuotannon: vihreä LED-merkkivalo palaa.
Sulatusjakso on mahdollista aloittaa milloin tahansa painamalla DEFR-painiketta, keltainen LED-merkki-
valo palaa.
Tämän toimenpiteen suorittaa ammattitaitoinen ja pätevä tekninen henkilö.
WASH-painiketta painettaessa laite aloittaa pesuohjelman: sininen LED-merkkivalo alkaa vilkkua.

HUOMIO:
Paina “W” (pesu) painiketta kevyesti. Älä käytä työkaluja, joissa on tervä kärki. (kuva 3).

Pesuohjelman tehdään seuraavissa vaiheissa:
• Sulatus (keltainen LED-merkkivalo palaa + vihreä LED-merkkivalo palaa + sininen LED-merkkivalo vilk-

kuu)
• 30 minuuttia, kun vain vesipumppu toimii (vihreä LED-merkkivalo palaa + sininen LED-merkkivalo 

vilkkuu);
• 60 minuuttia, kun vedenottoventtiili ja vesipumppu ovat toiminnassa (vihreä LED-merkkivalo palaa + 

sininen LED-merkkivalo vilkkuu)

Kun pesuohjelman on ohi, laite jatkaa toimintaansa samassa pisteessä kuin se oli, kun WASH-painiketta 
painettiin.
On mahdollista poistua pesuohjelmasta milloin tahansa painamalla WASH tai DEFR. paina nappia.
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11. HUOMAUTUKSIA LAITTEEN PUHDISTUKSEEN JOSSA ELEKTRO-
NINEN AJASTIN (OPTIO)

Suorita puhdistus ja desinfiointi seuraavien ohjeiden mukaisesti:

11.1. PUHDISTUS
1. Odota jääpalojen pudotusta ja poista kaikki jäät astiasta
2. Irrota liuskojen tukirakenne (kohta 1 kuvassa 15) ja jääpalaränni (kohta 2 kuvassa 15) ja poista ylivuoto-

putki (3 kuvassa 15) veden tyhjentämiseksi läsnä altaassa
3. Asenna ylivuotoletku uudelleen ja täytä allas 25-prosenttisella vesi- ja etikkaliuoksella. Katso taulukos-

ta vaaditaan liuoksen määrä riippuen päivittäisestä tuotannosta (kuva 16)
4. Aseta jääpalarännin ja lippu tukikokoonpano uudelleen
5. Paina muovityökalulla ”W” -painiketta (pesuasento) ”ON / OFF” -painikkeen alapuolella olevan erillisen 

reiän läpi. (Kuva 17) Sininen LED-merkkivalo alkaa vilkkua. Laite suorittaa täydellisen pesu- ja huuhte-
luohjelman

6. Kun pesuohjelma on ohi, poista lipun tukikokoonpano (kohta 1 kuvassa 15), jääpalaränni (2 kuvassa 15) 
ja poista ylivuotoputki (kohta 3 kuvassa 15) poistaaksesi samalla altaaseen jäänyt vesi

7. Sammuta kone ja kytke se irti sähköverkosta
8. Poista höyrystimen kansi (kuva 19) ja puhdista höyrystimen yläosa, säiliö, höyrystimen kansi ja ovi 

vedellä ja etikkaliuoksella
9. Poista mahdolliset sedimentit höyrystimestä ja höyrystimen kansilevystä pehmeällä harjalla ja hankaa-

mattomalla sienellä
10. Kaada runsaasti kylmää vettä höyrystimeen ja ohjaa harjan avulla poistetut sedimentit alla olevaan 

altaaseen huolehtien siitä, etteivät ne tuki höyrystimen pohjan reikiä.
Höyrystimen puhdistuksen aikana ole varovainen:
• Älä taivuta keloja
• Älä irrota syöttövesiputkia
• Älä poista höyrystimen termostaattia
11. Irrota (Kuva 15) ja puhdista tavallisella pesuaineella:
• Liuskojen tukirakenne (1)
• Jääpalaränni (2)
• Ylivuotoputki (3)
• Suihkuvarsi (4), huolehdi päätysuojien poistamisesta (5)
• Suihkuvarren syöttöputki (6)
• Pumppusuodatin (7)
12. Puhdista samalla puhdistusaineella:
• Lauhduttimen suojapaneeli
• Sisäallas
• Säiliö
• Ovi
13. Huuhtele aiemmin puhdistetut osat huolellisesti kylmällä vedellä
14. Huutele ja asenna (Kuva 15):
• Pumppusuodatin (7)
• Suihkuvarren syöttöputki (6)
• Suihkuvarsi (4), päätylevyjen uudelleen asettelun jälkeen (5)
• Ylivuotoputki (3)
• Lauhduttimen suojapaneeli (Kuva 19)
15. Valmistaudu suorittamaan seuraavassa kappaleessa kuvatut desinfiointitoimenpiteet
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11.2. DESINFIOINTI
Käytä 200 mg natriumhypokloriittia / 1 l vesiliuosta tai valmista kaupallista desinfiointiliuosta. 
Tarkista tässä tapauksessa, että puhdistusaine on:
• Maasi terveysministeriön lupa
• Sopii käytettäväksi elintarvikkeiden kanssa
• Ei ole haitallista tämän laitteen materiaaleille ja komponenteille
Katso käyttöohjeet ja pitoisuudet pakkauksessa esitetyistä ja valmistajan suosittelemista ohjeista. Suosit-
telemme liuoksen käyttöä lämpötilassa 25 ° C.
1. Irrota suihkuverho (kohta 1 kuvassa 15) ja jääpalaritilä kohta (2 kuvassa 15) ja poista ylivuotoputki (koh-

ta 3 kuvassa 15), jotta kaikki mahdollinen vesi tyhjentyy altaasta.
2. Täytä allas pesuvedellä. Katso taulukosta tarvittava liuosmäärä. Vaihtelee malleittain. (kuva 16)
3. Asenna jääpalaritilä (kohta 2 kuvassa 15) ja suihkuverho (kohta 1 kuvassa 15)
4. Paina muovityökalulla “W” -painiketta (pesuasento) ”ON / OFF” -painikkeen alapuolella olevan eril-

lisen reiän läpi. (Kuva 17) Sininen LED-merkkivalo alkaa vilkkua. Laite suorittaa täydellisen pesu- ja 
huuhtelujakson

5. Sammuta kone ja irrota se sähköverkosta
6. Poista höyrystimen kansi (kuva 19)
7. Kaada desinfiointiliuos höyrystimen yläosaan, levitä harjalla ja huuhtele huolellisesti kylmällä vedellä
8. Poista (kuva 15) ja upota desinfiointiliuokseen 30 minuutiksi:
• Suihkuverho (1)
• Jääpalaränni (2)
• Ylivuotoputki (3)
• Suihkuvarsi (4) ja päätytulpat (5), poistamisen jälkeen
• Suihkuvarren syöttöputki (6)
• Pumpun imusuodatin (7)
• Höyrystimen suojapaneeli (Kuva 19)
9. Pyyhi astian seinät ja ovi desinfiointiliuoksella sienellä ja harjalla.
10. Tyhjennä ja huuhtele pumpun rungossa oleva puhdistusliuos juoksuttamalla letkusta puhdistusvettä 

putkiston läpi (kuva 20).
11. Huuhtele altaan sisäosa, ovi ja säiliö huolellisesti kylmällä vedellä.
12. Huuhtele perusteellisesti jääpalaritilä, höyrystimen suojapaneeli, suihkuvarsi ja vastaavat päätytulpat, 

suihkuverho, ylivuotoputki, pumpun suodatin ja suihkuvarren syöttöputki juoksevan veden alla.
13. Asenna aiemmin poistetut osat.
14. Aseta yläosa paikalleen ja kiinnitä se takapaneeliin ruuvilla, jos sellainen on.

Jääpalakone voidaan nyt aktivoida uudelleen käyttöohjeen mukaisesti.

TÄRKEÄÄ: Kaikki ensimmäisten viiden jakson aikana puhdistettu ja desinfiointitoimintojen jäl-
keen tuotettu jää on hävitettävä.



28 |

6.9.2019Metos CB-Jääpalakoneet HC & AWS

12. LEPOAJAT
Jos laitetta ei käytetä vähään aikaan, toimi seuraavalla tavalla:
• Kytkeä virta pois katkaisimesta (7 kuva 4) ja irrottaa pistoke pistorasiasta
• Sulje veden syöttö hanan (8 kuva 4) avulla
• Suorittaa kaikki laitteen säännöllistä huoltoa varten suoritettavat toimenpiteet (ks. luku 9)
• Tyhjennä sisäsäiliö nostamalla suihkuverho ylös ja irrottamalla ylivuotoputki
• Tyhjennä pumpun runko puhaltamalla paineilmaa putkeen, joka syöttää vettä ruiskuvarteen
• Puhdista syöttöveden magneettiventtiilin suodatin luvun 7.1 ohjeiden mukaan
• Puhdista ilmalauhduttimen suodatin (jos asennettu) luvun 7.2 ohjeiden mukaan
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