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1. HUOMIO
Tämä laite sisältää kylmäainetta R290. Se on ympäristölle vaaraton, mutta syttyvä luonnonkaasu.
Kylmäaine R290 on väritön ja hajuton kaasu, joten sen havaitseminen aisteilla on mahdotonta. Tämän 
vuoksi käytössä tulee olla erityisiä varotoimia.
Ainoastaan kansallisten lakien mukaan tehtävään pätevä, ammattitaitoinen ja syttyvillä kaasuilla työsken-
telyyn koulutettu henkilö saa asentaa, huoltaa ja suorittaa korjauksia tai muita toimenpiteitä tähän jääpa-
lakoneeseen. Ammattitaidottomien henkilöiden tekemät työt saattavat aiheuttaa vakavia vaaratilanteita.

Jääpalakoneen asennuspaikka:
• Huone, jonka tilavuus on vähintään 1 m3 / 8 grammaa R290-kaasua; kaasun määrä on ilmoitettu lait-

teen arvokilvessä
• Huone, jonka lattia on tasainen ja yhtenäinen; sillä ei saa olla kanavia, ritilöitä tai aukkoja, joiden kautta 

kaasu vuototapauksessa voi kerääntyä alla oleviin tiloihin (kylmäaine R290 on ilmaa raskaampaa ja 
laskeutuu alaspäin)

• Etäälle sähkökatkaisimista, avotulesta, kuumista pinnoista ja muista sytytys- tai palolähteistä

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 kaasuvuodon.

Jos jäähdytyspiiri vahingoittuu: sammuta laite välittömästi, katkaise sen sähkö, tuuleta tila ja ota yhteyttä 
valtuutettuun huoltoon.

2. TÄRKEITÄ NEUVOJA JA VAROITUKSIA
Tämä ohjekirja on olennainen osa automaattista jääkuutioiden valmistuskonetta (tässä ohjekirjassa määri-
telty yksinkertaisemmin sanalla laite) ja se tulee säilyttää, jotta sitä voidaan lukea tarvittaessa.
Jos laite myydään tai luovutetaan toiselle henkilölle, ohjekirja on toimitettava uudelle käyttäjälle, jotta 
tämä saa tiedot laitteen toiminnasta ja siihen liittyvistä varoituksista.

Lue ohjekirjan varoitukset tarkkaan ennen laitteen asentamista ja käyttöä. Varoitukset on kirjoitet-
tu, jotta asennus, käyttö ja huolto tapahtuisivat turvallisesti.
• Vältä avotulta ja sytytys- tai palolähteitä
• Katkaise aina laitteen sähkö ennen kaikkia puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä
• Laitteen tehokkuuden ja moitteettoman toiminnan takaamiseksi on välttämätöntä noudattaa valmista-

jan ohjeita sekä antaa ammattitaitoisen henkilökunnan suorittaa huolto
• Älä poista paneeleja tai ritilöitä
• Älä aseta esineitä laitteen päälle tai tuuletusritilöiden eteen
• Nosta laitetta aina myös pienten siirtojen aikana. Älä koskaan työnnä tai vedä sitä
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan jääkuutioiden valmistukseen kylmällä juomavedellä. Kaikki muu 

käyttö on väärää käyttöä
• Älä tuki tuuletusritilöitä, sillä huono tuuletus alentaa laitteen suorituskykyä, saa sen toimimaan huo-

nommin ja voi aiheuttaa sille vakavia vahinkoja
• Jos laitteessa on vikaa ja/tai se toimii huonosti, kytke se irti sähköverkosta erityisellä katkaisimella ja 

irrota pistoke (jos asennettu) pistorasiasta. Sulje vesihana. Älä yritä korjata sitä itse vaan ota yhteys 
ammattitaitoiseen henkilöön
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• Jos laitetta muutetaan tai yritetään muuttaa, takuu lakkaa olemasta voimassa ja se on lisäksi erittäin 
vaarallista

• Avaa ja sulje luukku varoen äläkä lyö sitä
• Älä käytä jääkuutiosäiliötä ruuan tai juomien jäähdyttämiseen tai säilytykseen, sillä tämä voi aiheuttaa 

poistoaukontukkeutumisen, jolloin säiliö täyttyy ja siitä vuotaa vettä
• Jos laitteeseen tulee vikaa, ota yhteys jälleenmyyjään, joka kertoo, mikä on lähin valtuutettu huoltopis-

te. Vaadi aina ja ainoastaan alkuperäisten varaosien käyttöä
• Mahdolliset erikoismalleja koskevat varoitukset tai kaaviot toimitetaan tämän ohjekirjan liitteinä

Tämä laite kuten mikä tahansa sähköinen laite edellyttää muutaman perussäännön noudattamis-
ta:

• Älä kosketa sitä märin tai kostein käsin tai jaloin
• Älä käytä sitä paljain jaloin
• Älä käytä jatkojohtoja kylpyhuoneissa
• Älä vedä sähkökaapelista, kun haluat irrottaa sen sähköverkosta
• Laitetta voi käyttää lapset 8 vuotiaat ja vanhemmat sekä henkilöt, joilla on alentunut fyysinen tai henki-

nen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietämystä, edellyttäen valvottujen tai sen 
jälkeen sama on saanut ohjeet, jotka koskevat turvallisen toiminnan varmistamiseksi ja ymmärrystä 
vaaroihin sitä. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Siivous ja kunnossapito tarkoitus suorittaa käyttäjän ei 
pitäisi suorittaa lapsia ilman valvontaa

• Vahdi, etteivät lapset leiki laitteella
Jos laite halutaan poistaa käytöstä, suosittelemme leikkaamaan sähkökaapelin poikki, jotta laitetta ei enää 
voida käynnistää (sen jälkeen, kun kaapeli on kytketty irti sähköverkosta).

Lisäksi on suositeltavaa:
• Rikkoa ja irrottaa luukku, jotta laitteella mahdollisesti leikkivä lapsi ei jää vahingossa sen sisälle
• Välttää päästämästä ympäristöön kompressorissa olevaa jäähdytyskaasua ja öljyä
• Käsitellä ja ottaa talteen materiaalit voimassa olevien paikallisten lakien mukaisesti

HUOMIO: tämä laite sisältää syttyvää kaasua, joka saattaa aiheuttaa vaaratilanteita kuljetuksen 
ja/tai loppukäsittelyn aikana.

Tämä symboli osoittaa, että tuotetta ei tule käsitellä kotitalousjätteenä. Varmista, että tuote hävitetään ja 
kierrätetään asianmukaisesti, jotta se ei aiheuta haittavaikutuksia ympäristölle ja terveydelle.
Pyydä tuotteen hävitystä ja kierrätystä koskevia lisätietoja jälleenmyyjältä tai jätteiden käsittelylaitoksesta.

Virheellinen asennus saattaa aiheuttaa ympäristö-, eläin-, henkilö- tai esinevaurioita, joista val-
mistajaa ei voida pitää vastuullisena.
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3. TEKNISET TIEDOT (kuva 1)
Jännite- ja taajuusarvot on merkitty arvokilpeen, josta ne voidaan tarvittaessa tarkistaa.
Jännite (1), teho (2), malli (3), sarjanumero (4) ja valmistaja (5).

Tämän laitteen painotettu jatkuva äänenpaineen ekvivalenttitaso A on alle 70 dB(A). Mittaukset on suori-
tettu 1 m laitteen pinnasta ja 1,60 m korkeudella maan pinnasta kokonaisen tuotantojakson aikana.

Ainoastaan ammattitaitoinen ja tehtävään pätevä henkilö saa suorittaa seuraavat toimenpiteet.
Sähkökaavio on laitteen etummaisessa vastapaneelissa.
Jos sitä halutaan katsoa, laite on kytkettävä irti sähköverkosta ja kierrettävä auki etupaneelin ruuvit ja 
irrotettava se sen jälkeen, kun luukku on avattu.

4. OHJEITA KULJETUSTA VARTEN
Tämän laitteen nettopaino ja paino pakkauksen kanssa on merkitty ohjekirjan kanteen. Pakkaukseen on 
painettu ohjeet asianmukaista kuljetusta ja nostoa varten.
Jotta kompressorissa oleva öljy ei valuisi jäähdytyspiiriin, laite tulee kuljettaa, varastoida ja siirtää ainoas-
taan pystysuorassa asennossa pakkauksessa olevia ohjeita noudattaen.

5. PAKKAUKSESTA PURKAMINEN
Ainoastaan ammattitaitoinen ja tehtävään pätevä henkilö saa suorittaa seuraavat toimenpiteet.

Ammattitaitoisen ja valtuutetun henkilökunnan tulee suorittaa asennus kansallisten voimassa-
olevien lakien mukaisesti ja valmistajan ohjeita noudattamalla.

Kun pakkaus on poistettu laatikkoon painettujen ohjeiden mukaisesti, varmista että LAITE ON EHJÄ. 
JOS ET OLE VARMA ASIASTA, ÄLÄ KÄYTÄ SITÄ, VAAN OTA YHTEYS JÄLLEENMYYJÄÄN, jolta olet sen 
ostanut.

Pakkausmateriaaleja (muovipussit, pahvi, vaahtomuovi, naulat, jne.) ei saa jättää lasten ulottuvil-
le, sillä ne voivat aiheuttaa vaaratilanteita.

Aseta puupöytä kokonaan maahan ja irrota kuusioavaimella ruuvit (jos asennettu), jotka kiinnittävät lait-
teen puupöytään (kuva 2).

Nosta laitetta erityisillä laitteen painon mukaisilla nostojärjestelmillä ja irrota laite puupöydästä. Ruuvaa 
mukana toimitetut jalat pohjalaattaan niitä varten oleviin kohtiin (6 kuva 3).
Varmista vesivaa’an avulla, että laite on tarkalleen vaakatasossa. Mahdolliset säädöt voidaan suorittaa 
jalkoja säätämällä.
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6. ASENNUS

6.1. LIITÄNTÄKAAVIO (kuva 4)
7. tasauslaitteella varustetulla moninapaisella katkaisimella käytettävä sähköliitin
8. vesihana
9. veden syöttöletku
10. veden poistoletku

6.2. 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

STOP
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6.3. LIITTÄMINEN VEDENJAKELUVERKKOON
Ainoastaan ammattitaitoinen ja tehtävään pätevä henkilö saa suorittaa seuraavat toimenpiteet.

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 monikäyttöinen patruunasuodatin. Kiinteät aineet (esim. 

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

• Älä koskaan sulje vesihanaa laitteen ollessa toiminnassa
• Liitäntä vesijohtoon käyttämällä vain uusia putkia toimitetaan laitteen, älä käytä vanhoja letkuja tai 

aiemmin käytetty

6.4. TÄYTTÖ (kuva 5)
Aseta tiivisteet (15) kahteen veden syöttöletkun (9) kierrerengasmutteriin (14). Letku toimitetaan laitteen 
mukana.
Ruuvaa kierrerengasmutteri takaosaan sijoitetun magneettiventtiilin ulostuloon. Älä käytä liikaa voimaa, 
etteivät putkiliitokset
rikkoudu. Ruuvaa toinen kierrerengasmutteri vesihanaan (8), joka on myös kierteitetty.

6.5. TYHJENNYS (kuva 5)
Kiinnitä veden tyhjennysletku paikoilleen laitteen takaosaan (10) varmistaen, että:
• Kyseessä on letku
• Sisähalkaisija on 22 mm
• Tyhjennysletkun mikään osa ei ole kiertynyt
• Tyhjennysletkun kaltevuus on vähintään 15%

Tarkista, että tyhjennys tapahtuu suoraan auki olevaan sifoniin.

 



8 |

26.2.2018Metos CB-Sarjan jääpalakoneet

6.6. 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 laitteessa on pistoke, asenna moninapaisella lämpömagneettisella katkaisimella (7 kuva 4) käytet-

tävä pistorasia, jonka
• Koskettimien avausetäisyys on yhtä kuin tai yli 3 mm, joka mahdollistaa täydellisen katkaisun olosuh-

teissa ylijänniteluokan III, 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 käytettävään 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 pysyvästi sähköverkkoon, on asennettava 
moninapainen lämpömagneettinen katkaisin, jonka koskettimien avausetäisyys on yhtä kuin tai yli 
3 mm, joka mahdollistaa täydellisen katkaisun olosuhteissa ylijänniteluokan III, joka on kansallisten 
voimassa olevien turvallisuusmääräysten mukainen, varustettu sulakkeilla ja johon liitetty tasauslaite 
on sijoitettu siten, että siihen on helppo päästä käsiksi. Ainoastaan ammattitaitoinen teknikko saa 
suorittaa toimenpiteen

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

jota on saatavilla ainoastaan valmistajalla ja valtuutetuissa huoltopisteissä

7. KÄYNNISTYS
 Ainoastaan ammattitaitoinen ja tehtävään pätevä henkilö saa suorittaa seuraavat toimenpiteet.

7.1. 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.

7.2. KÄYNNISTYS
Kun laite käynnistetään ensimmäisen kerran tai se käynnistetään uudelleen pitkän tauon jälkeen, 
säiliö tulee täyttää käsin vedellä (kuva 6).
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 veden tyhjennysjärjestel-
mään, käynnistä se seuraavasti:

a) Avaa vesihana (8 kuva 4)
b) Aseta pistoke (jos asennettu) pistorasiaan ja kytke laitteeseen virta tarkoitusta varten asennetulla pää-
katkaisimella (7 kuva 4)
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Käynnistä laite painamalla valaistua katkaisinta (16 kuva 3).
Jos kyseessä on pysyvästi sähköverkkoon kytketty laite, kytke siihen virta laitteen ulkoisella, tarkoitusta 
varten asennetulla katkaisimella.

8. TOIMINTAHÄIRIÖIDEN TÄRKEIMMÄT 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 (kts. kappale 5.2)
• Tarkista, ettei veden syöttösuodatin ole tukossa (kts. kappale 9.1)
• Tarkista, ettei ruiskutuslaitteissa ole kalkkikerääntymiä

Suorita yllä mainitut tarkistukset. Jos toimintahäiriö on pysyvä, kytke laite irti sähköverkosta katkaisimen 
avulla, irrota pistoke (jos asennettu) pistorasiasta, sulje vesihana ja soita lähimpään valtuutettuun huolto-
pisteeseen.

Jotta toimenpiteet voitaisiin suorittaa mahdollisimman nopeasti, on tärkeää ilmoittaa tarkkaan malli ja 
sarja- tai valmistusnumero, jotka löytyvät laitteen kilvestä (kuva 1) tai tämän ohjekirjan kannesta.

9. TOIMINTA
Laite on varustettu termostaatilla, joka sijaitsee jääsäiliössä. Se pysäyttää tuotannon, kun säiliöön kerään-
tynyt jää saavuttaa termostaattiin liitetyn anturin. Kun jää otetaan säiliöstä, termostaatti aktivoi automaat-
tisesti tuotannon uudelleen valmistaen näin uuden jäävaraston.

10. Huolto

10.1. VEDEN SYÖTÖN MAGNEETTIVENTTIILIN SUODATTIMEN PUHDISTUS kuva 7
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 (7 kuva 4) ja irrota 

pistoke (jos asennettu) pistorasiasta
• Kytke veden syöttö pois käyttämällä sitä varten asennettua vesihanaa (8 kuva 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 

varotoimenpiteitä, jotka on selostettu tämän ohjekirjan alussa.
Kun tämä toimenpide on suoritettu, kytke päälle sähkön ja veden syöttö uudelleen.
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10.2. ILMALAUHDUTETTU MALLI (kuva 8)
Ilmalauhdutetussa mallissa on erittäin tärkeää pitää levylauhdutin ja ulkosuodatin (jos asennettu) puhtaa-
na. Suorita levylauhduttimen puhdistus vähintään 2 kuukauden välein valtuutetussa huoltopisteessä, joka 
voi sisällyttää toimenpiteen huolto-ohjelmiinsa.

Ulkosuodatin (jos asennettu) 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
• Aseta suodatin takaisin paikalleen ja sulje muoviritilä

10.3. 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 tulee suorittaa ainoastaan valtuutetussa huoltopisteessä vaihtelevin väliajoin riip-
puen 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

11. LEPOAJAT
Jos laitetta ei käytetä vähään aikaan, tulee:
• Kytkeä virta pois sitä varten olevan katkaisimen (7 kuva 4) avulla ja irrottaa pistoke (jos asennettu) 

pistorasiasta
• Kytkeä veden syöttö pois sitä varten olevan hanan (8 kuva 4) avulla
• Suorittaa kaikki laitteen säännöllistä huoltoa varten suoritettavat toimenpiteet (ks. luku 9)
• Tyhjentää sisäsäiliö nostamalla ylös liuskat (jos asennettu) ja vetämällä ylivuotoputki ulos
• Tyhjentää pumpun runko puhaltamalla paineilmaa ruiskutuslaitteiden rampin vesiputkeen
• Puhdista veden syöttöpuolen magneettiventtiilin suodatin luvun 10.1 ohjeiden mukaan
• Puhdista ilmalauhduttimen suodatin (jos asennettu) luvun 10.2 ohjeiden mukaan
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Svenska

Ovannämndamaskinäravseddförtillverkningavis.Undertecknadeintygarhärmedpåegetochfulltansvarattdenismaskinsomåsyftasi
dennaFörsäkrantillfulloöverensstämmermedkraveniföljandeEUdirektiv:
Maskin2006/42/EGochsenareändringar
Lågspänning2014/35/EUochsenareändringar
Elektromagnetiskkompatibilitet2014/30/EUochsenareändringar
MaterialochprodukteravseddaattkommaikontaktmedlivsmedelFörordningEG1935/2004ochsenareändringar
Begränsningavanvändningavvissafarligaämnenielektriskochelektroniskutrustning2011/65/EU

Överensstämmermedföljandeharmoniseradestandarder:
EN550141Elektromagnetiskkompatibilitet:elektriskahushållsapparater,elverktygochliknandebruksföremål.Del1:emission
EN550142Elektromagnetiskkompatibilitet:elektriskahushållsapparater,elverktygochliknandebruksföremål.Del2:immunitet
EN6100032Elektromagnetiskkompatibilitet.Del32:gränsvärdengränserförövertonerförorsakadeavapparatermedmatningsströmhögst
16Aperfas
EN6100033Elektromagnetiskkompatibilitet.Del33:gränsvärdenbegränsningavspänningsfluktuationerochflimmeri
lågspänningsdistributionssystemförorsakadeavapparatermedmärkströmhögst16A
EN603351Elektriskahushållsapparaterochliknandebruksföremål:säkerhet.Del1:allmännafordringar
EN60335275Elektriskahushållsapparaterochliknandebruksföremål:säkerhet.Del275:särskildafordringarpåkommersiellavaruoch
dryckesautomater

Överensstämmermedföljandetekniskaspecifikationer:
Ministerdekret21/3/73ochsenareändringar.Hygienbestämmelserförförpackningar,behållare,verktygochutrustningavseddaattkommai
kontaktmedlivsmedel.



Suomi

Yllämainittulaiteontarkoitettujäänvalmistukseen.Me,allekirjoittaneettakaammeomallavastuullamme,ettäjäänvalmistuslaite,jotatämä
vakuutuskoskee,onseuraavienEurooppalaistenDirektiivienvaatimustenmukainen:
Koneet2006/42/EYjasitäseuraavatmuutokset
Matalajännite2014/35/EUjasitäseuraavatmuutokset
Sähkömagneettinenyhteensopivuus2014/30/EUjasitäseuraavatmuutokset
Materiaalitjaesineet,jotkajoutuvatkosketuksiinelintarvikkeidenkanssaAsetusEY1935/2004jasitäseuraavatmuutokset
Tiettyjenvaarallistenaineidenkäytönrajoittamisestasähköjaelektroniikkalaitteissa2011/65/EU

Onseuraavienharmonisoitujenstandardienmukainen:
EN550141Sähkömagneettinenyhteensopivuus:vaatimuksetkotitalouskoneille,sähkötyökaluillejavastaavillelaitteille.Osa1:häiriönpäästö
EN550142Sähkömagneettinenyhteensopivuus:vaatimuksetkotitalouskoneille,sähkötyökaluillejavastaavillelaitteille.Osa2:häiriönsieto
tuoteperhestandardi
EN6100032Sähkömagneettinenyhteensopivuus.Osa32:rajoitukset:ylivirtaemissionrajoitukset(laitteet,joidenottovirtaonenintään
16A/vaihe)
EN6100033Sähkömagneettinenyhteensopivuus.Osa33:rajoituksetmatalajännitteistensyöttöjärjestelmienjännitteenhuojunnanja
välkynnänrajoituksetlaitteissa,joidennimellisvirtaonenintään16Ajajoidenliittämiselleeioleeritysehtoja
EN603351Kottaloussähkölaitteidenjavastaavienturvallisuus.Osa1:yleisetvaatimukset
EN60335275Kotitalousjavastaavienturvallisuus.Osa275:erityisvaatimuksiakaupallisilleannostelulaitteillejamyyntiautomaateille

Onseuraavienteknistenerittelyjenmukainen:
Ministeriönmääräys21.Maaliskuuta1973jasitäseuraavatpäivitykset.Elintarvikkeidenjahenkilökohtaiseenkäyttööntarkoitettujenaineiden
kanssakosketuksiinjoutuvienpakkauksien,astioiden,työkalujenjavarusteidenhygieniaakoskevatsäädökset.



Norsk

Detovennevnteapparateterprosjektertforproduksjonavis.Viundertegnede,erklærerutelukketpåegetansvaratismaskinensomdet
henvisestilidenneerklæringenerioverensstemmelsemedkravifølgedeeuropeiskedirektiver:
Maskiner2006/42/EFogsuksessivemodifikasjoner
Lavspenning2014/35/EUogsuksessivemodifikasjoner
Elektromagnetiskkompatibilitet2014/30/EUogsuksessivemodifikasjoner
MaterialeroggjenstanderberegnettilåkommeikontaktmedlivsmiddelsprodukterForordningEF1935/2004ogsuksessivemodifikasjoner
Begrensningibrukavvissefarligestofferielektriskogelektroniskutstyr2011/65/EU

Oppfyllerfølgendeoverensstemmendestandarder:
EN550141Elektromagnetiskkompatibilitet:kravtilhusholdningsapparater,elektriskverktøyoglignendeapparater.Del1:emisjon
EN550142Elektromagnetiskkompatibilitet:kravtilhusholdningsapparater,elektriskverktøyoglignendeapparater.Del2:immunitet
produktfamiliestandard
EN6100032Elektromagnetiskkompatibilitet.Del32:grenseverdiergrenseverdierforutsendelseavharmoniskestrømmer(utstyrmed
inngangsstrømoptilogmed16Aperfase)
EN6100033Elektromagnetiskkompatibilitet.Del33:grenseverdiergrenseverdiervedrørendespenningsfluktuasjonerogflimmeri
lavspenningstilførselssystemforutstyrmedinngangsstrømikkeoverskridende16A
EN603351Sikkerhettilelektriskehusholdningsapparater.Del1:generellesikkerhetskrav
EN60335275Sikkerhetskravtilelektriskehusholdningsapparater.Del275:spesiellesikkerhetskravtilkommersiellemyntinnkastog
salgsautomater

Eroverensstemmendemedfølgendetekniskespesifikasjoner:
Ministerieltdekret21/3/73ogsuksessiveajourføringer.Hygieniskereglerforemballasje,beholdere,verktøyoggjenstanderforpersonligbruk
somkommerikontaktmednæringsmidler.



Русский

Вышеуказанныйаппаратпредназначендляпроизводствальда.Мы,нижеподписавшиеся,заявляемподнашуполнуюответственность,
чтогенераторльда,являющийсяпредметомнастоящегозаявления,соответствуетпредписаниямследующихевропейскихдиректив:
Оборудование2006/42/ECипоследующиемодификации
Низкоенапряжение2014/35/EUипоследующиемодификации
Электромагнитнаясовместимость2014/30/EUипоследующиемодификации
Материалыипредметы,предназначенныедляконтактаспищевымипродуктамиРегулированиеEC1935/2004ипоследующие
модификации
Ограничениеиспользованиянекоторыхопасныхвеществвэлектрическомиэлектронномоборудовании2011/65/EU

Аппараттакжесоответствуетследующимунифицированнымнормам:
EN550141Электромагнитнаясовместимость:требованиякбытовымэлектроприборам,электрическомуинструментуисхожим
аппаратам.Часть1:Испускание
EN550142Электромагнитнаясовместимость:требованиякбытовымэлектроприборам,электрическомуинструментуисхожим
аппаратам.Часть2:иммунитетнормыпогруппампродуктов
EN6100032ЭлектромагнитнаясовместимостьЧасть3.2:ПредельнодопустимыезначенияПредельнодопустимыезначениядля
испусканиягармоничноготока(аппаратысвходнымтокомниже≤16Aпофазе)
EN6100033ЭлектромагнитнаясовместимостьЧасть3.3:ПредельнодопустимыезначенияОграничениеколебанийнапряженияи
мерцаниятокавсистемахпитанияпринизкомнапряжениидляаппаратовсноминальнымтоком≤16Aинеподлежащихспециальному
подключению
EN603351Безопаснаяэксплуатациябытовыхисхожихэлектроприборов.Безопаснаяэксплуатация.Часть1:общиенормы
EN60335275Безопаснаяэксплуатациябытовыхисхожихэлектроприборов.Часть275:особыенормыдлякоммерческих
распределителейиавтоматическихприборовпродажи

Соответствуеттакжеследующимтехническимспецификациям:
Декретправительства21/3/73ипоследующиеизменения.Гигиенаупаковок,емкостейиинструмента,предназначенныхдляконтактас
пищевымипродуктамиилиспродуктамиличногопользования.
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