
JÄÄPALAKONE

Ilmalauhdutteinen
Vesilauhdutteinen

TYYPPI: VB250A, VM500, VM900 

Asennus-ja käyttöohjeet
S/N: Rev.: 2.3





13.4.2005  Rev. 2.3
Hyvä asiakkaamme,

Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hy-
vän valinnan. Teemme parhaamme, jotta Teistäkin tulisi tyytyväinen Metos-asiakas, niin-
kuin tuhansista asiakkaistamme ympäri maailmaa.

Tutustukaa huolellisesti tähän käsikirjaan. Käsikirjassa kerrotaan oikeista, turvallisista ja
tehokkaista käyttötavoista, joilla laitteesta saa parhaan mahdollisen hyödyn.

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään.

Tarvitessanne huoltoa tai teknistä apua, ilmoittakaa meille jo ensimmäisellä kerralla lait-
teen valmistenumero, joka löytyy laitteessa olevasta tuotekilvestä. Se nopeuttaa Teidän
palveluanne. Täyttäkää allaoleville viivoille valmiiksi lähimmän Metos-huoltopisteen yh-
teystiedot, niin asiointinne on nopeaa ja vaivatonta.

METOS TEAM

Metos-huollon puhelinnumero:___________________________________________

Yhteyshenkilö:_______________________________________________________
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Yleistä
1. Yleistä

Tutustu huolellisesti tämän ohjeen sisältöön, koska siinä on tärkeää tietoa laitteen oikeas-
ta, tehokkaasta ja turvallisesta asentamisesta, käytöstä ja huoltamisesta.

Säilytä tämä ohje huolellisesti mahdollisia muitakin käyttäjiä varten.

Tämän laitteen asennus on suoritettava valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti paikal-
lisia ohjeita ja määräyksiä noudattaen. Laitteen saa liittää sähköverkkoon ainoastaan tar-
vittavan ammattipätevyyden omaava henkilö.

Tämän laitteen käyttäjät tulee perehdyttää laitteen oikeaan ja turvalliseen käyttöön.

Kytke laite pois päältä, mikäli se vikaantuu tai toimii normaalista poiketen. Käytä laitteen
huoltamiseen valmistajan valtuuttamaa huoltoliikettä sekä alkuperäisiä varaosia.

Mikäli yllä olevia ohjeita ei noudateta, saattaa laitteen turvallisuus vaarantua.

1.1 Käsikirjassa käytetyt merkinnät

Tämä kuvio kertoo tilanteesta, jossa saattaa esiintyä vaaratekijä. Annettuja ohjeita on nou-
datettava, jotta tapaturman vaaraa ei syntyisi.

Tämä kuvio kertoo oikeasta suoritustavasta, jolla huonon lopputuloksen, laitevaurion tai
vaaran mahdollisuus vältetään.

Tämä kuvio kertoo käyttösuosituksista ja vihjeistä, joilla laitteesta saadaan paras mahdol-
linen hyöty.

1.2 Laitteessa käytetyt merkinnät

Tämä kuvio laitteen osassa kertoo, että osan takana on jännitteellisiä komponentteja. Täl-
laisen osan saa irroittaa ainoastaan henkilö, jolla on sähkölaitteiden asentamiseen ja huol-
tamiseen tarvittava ammattipätevyys.

1.3 Laitteen ja käsikirjan yhteenkuuluvuuden tarkistus

Laitteen arvokilvessä on laitteen sarjanumero. Mikäli laitteen ohjeet ovat kadonneet, val-
mistajalta tai hänen paikalliselta edustajaltaan voi tilata uudet ohjeet. Tällöin tulee ehdot-
tomasti ilmoittaa laitteen arvokilvessä oleva sarjanumero.
1
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2. Turvaohjeet

2.1 Turvallinen käyttö

Automaattisen pystysuoralla höyrystimellä varustetun jääpalakoneen tehokkuuden ja
asianmukaisen käytön varmistamiseksi on tärkeätä noudattaa valmistajan antamia ohjeita
ja huolehtia siitä, että huoltotoimenpiteitä suorittavat ainoastaan pätevät ammattilaiset.
Laite on suunniteltu aikuisten käyttöön. Estä siksi lapsia pääsemästä siihen käsiksi, esi-
merkiksi leikkimästä sillä. 

2.1.1 Asetusten, säätöjen muuttaminen

Tämän laitteen muuntaminen tai muuntamisen yrittäminen on äärimmäisen vaarallista ja
aiheuttaa takuun täydellisen raukeamisen.

2.2 Turvaohjeet vikatilanteessa

Älä missään olosuhteissa yritä itse korjata laitetta, koska ammattitaidottomien henkilöi-
den suorittamat toimenpiteet ovat vaarallisia ja voivat vahingoittaa laitetta. Ota mahdol-
lisissa häiriötapauksissa yhteyttä myyjään, jolta ostit laitteen. Häneltä saat lähimmän
valtuutetun huoltoliikkeen osoitteen. Suosittelemme, että vaadit aina yksinomaan alkupe-
räisten varaosien käyttöä.

2.3 Laitteen poistaminen käytöstä ja hävittäminen

Jos jostakin syystä haluat romuttaa jääpalakoneesi, irrota ensin virtakaapeli verkosta ja
leikkaa se sitten pois. Menettele sen lisäksi seuraavasti:

• Murra ja poista ovi välttääksesi sen riskin, että lapsi voisi jäädä kiinni laitteen si-
sään.

• Varmista, ettet päästä kompressorin sisältämää jäähdytysnestettä ja öljyä ympäris-
töön.

• Hävitä tai ota talteen eri materiaalit maassasi voimassa olevien määräysten mukai-
sesti.

Tämä laite ei sisällä otsonia vahingoittavaa jäähdytysnestettä.
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3. Toiminnallinen kuvaus

3.1 Yleistä

Jääpalojen valmistukseen tulisi käyttää kylmää, puhdasta ja juomakelpoista vettä. Koska
jääpaloja käytetään pääasiassa sisäisesti nauttittavien juomien jäähdyttämiseen, tulee jää-
palojen valmistuksessa käytettävän veden laatuun kiinnittää yhtä suurta huomiota kuin
muidenkin elintarvikkeiden puhtauteen ja säilytykseen.

3.2 Laitteen käyttötarkoitus 

Jääpala-automaatti on suunniteltu ainoastaan jääpalojen tekemiseen.

3.2.1 Muu kuin ohjeessa kerrottu käyttö

Älä käytä jääpalasäiliötä elintarvikkeiden tai juomien jäähdyttämiseen tai säilömiseen,
koska nämä toimenpiteet voivat aiheuttaa sulavesiviemärin tukkeutumisen, jolloin jääpa-
lasäiliö täyttyy vedellä ja vuotaa yli. Jääpala-automaatin käyttö muuhun kuin jääpalojen
tekemiseen kylmästä juomavedestä katsotaan laitteen sopimattomaksi käytöksi.

3.3 Rakenne

Jääpalakoneen tukirakenne on terästä ja ulkopaneelit ruostumatonta terästä.

3.4 Toimintaperiaate

Jäähdytysjärjestelmässä oleva kylmäaine jäädyttää pystysuorassa höyrystimen -15°C
lämpötilaan. Vesipumppu valuttaa veden tasaisena mattona kennohöyrystimeen, johon
vesi jäätyy levyksi. Kun levy on riittävän paksu, alkaa kuumakaasusulatusvaihe, jolloin
levy irtoaa höyrystimestä ja tippuu jääsäiliöön ja jääpalat irtoavat levystä.

Kun jääpalat tavoittavat VB jääpala-automaatin säiliössä olevan tuntoelimen, jäänmuo-
dostus päättyy. Kun jääpalojen pinta laskee alle tuntoelimen tason, alkaa jäänmuodostus
automaattisesti uudestaan.[250]

3.4.1 Käyttökytkimet ja merkkivalot

VB jääpalakoneen etupanelissa olevalla käyttökytkimellä laite sammutetaan ja kytketään
toimintaan.[250]
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VM jääpalakoneen sivupanelissa olevalla käyttökytkimellä laite sammutetaan ja kytke-
tään toimintaan.[500,900]
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4. Käyttöohjeet

4.1 Ennen käyttöä

4.1.1 Käytön valmistelu

Jääpala-automaatti on puhdistettu jo tehtaalla. 

On suositeltavaa suorittaa sisäosien pesu ennen ensimmäistä käyttöä. Laitteen sisäpuolen
puhdistus tulee suorittaa vain valtuutetun huoltoliikkeen toimesta.

4.2 Käyttö

Kun laite on yhdistetty oikein sähkö- ja vesiverkkoon, se voidaan käynnistää. Avaa veden
syöttöhana ja odota kolme minuuttia ennen seuraavaa toimenpidettä. Kytke päälle jännite
siihen asennetusta katkaisijasta.

Katkaisijalla varustetut mallit käynnistetään suorittamalla edellä mainitut toimenpiteet ja
painamalla laitteessa olevaa katkaisijaa.

Jääpalojen valmistukseen tulisi käyttää kylmää, puhdasta ja juomakelpoista vettä. Koska
jääpaloja käytetään pääasiassa sisäisesti nauttittavien juomien jäähdyttämiseen, tulee jää-
palojen valmistuksessa käytettävän veden laatuun kiinnittää yhtä suurta huomiota kuin
muidenkin elintarvikkeiden puhtauteen ja säilytykseen.

Älä käytä jääpalasäiliötä elintarvikkeiden tai juomien jäähdyttämiseen tai säilömiseen,
koska nämä toimenpiteet voivat aiheuttaa sulavesiviemärin tukkeutumisen, jolloin jääpa-
lasäiliö täyttyy vedellä ja vuotaa yli.

4.3 Käytön jälkeen

Kaikki puhdistustoimenpiteet tulee suorittaa vasta sen jälkeen, kun virta ja vesi on kat-
kaistu.

Käytä ulkopintojen puhdistukseen tavanomaista astianpesuainetta tai veden ja etikan 10%
seosliuosta. Hankausaineiden tai jauheiden käyttöä ei suositella, koska ne voivat vahin-
goittaa pintoja.

Laitteen sisäpuolen puhdistus ja laitteen desinfiointi tulee suorittaa ainostaan valtuutetun
huoltoliikkeen toimesta.

On hyvin tärkeää pitää ilmajäähdytteisten mallien lauhdutin puhtaana.
5
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Anna valtuutetun huoltoliikkeen puhdistaa lauhdutin vähintään 2 kuukauden välein.
Huoltoliike voi sisällyttää tämän toimenpiteen säännölliseen huolto-ohjelmaansa.

4.3.1 Määräaikaishuollot

Suosittelemme, että pyydät myyjää laatimaan sopimuksen säännöllisestä huollosta, joka
sisältää seuraavat toimenpiteet:

• lauhduttimen puhdistus joka toinen kuukausi
• veden sisääntuloaukon magneettiventtiilillä sijaitsevan suodattimen puhdistus

joka toinen kuukausi
• vedenpoiston magneettiventtiilin puhdistus joka toinen kuukausi
• kylmäaineen tarkistus 2 x vuosi
• toimintakierroksen tarkastus 2 x vuosi
• jääpala-automaatin desinfiointi 2 x vuosi
• jääsäiliön puhdistus 2 x vuosi

4.3.2 Käyttötauko

Jos et aio käyttää jääpala-automaattia tiettynä aikana, toimi seuraavasti:

• Katkaise sähkövirta irrottamalla laitteen pistoke pistorasiasta.
• Katkaise vesi sulkemalla laitteen yhteydessä asennettu hana.
• Suorita kaikki toimenpiteet, jotka kuuluvat laitteen säännölliseen huoltoon.
• Puhdista ja kuivaa sisäallas.
6
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5. Asennus

5.1 Yleistä

Jääpala-automaatti toimitetaan kiinnitettynä erityiseen puulavaan ja aaltopahvilla suojat-
tuna. Asennuksen saa suorittaa vain pätevä ja valtuutettu ammattilainen noudattaen voi-
massaolevia kansallisia vaatimuksia ja valmistajan ohjeita.

5.1.1 Käyttöolosuhteet

Paras suorituskyky jääpala-automaatilla saavutetaan 10-35ºC:n ympäröivässä lämpötilas-
sa syöttöveden lämpötilan ollessa 3-25ºC. Laitetta ei suositella asennettavaksi tilaan, jos-
sa se voisi olla alttiina suoralle auringonvalolle, eikä lähelle lämpöä kehittäviä laitteita
kuten lämmityspattereita, liesiä, astianpesukoneita tms.

Tätä laitetta:

• ei saa käyttää ulkona
• ei saa sijoittaa kosteisiin ympäristöihin, eikä vesisuihkujen läheisyyteen
• laitteen etäisyys sivuseinistä on oltava vähintään 5 cm.

VM jääpala-automaatti tulee asentaa säiliön päälle.

5.2 Mahdolliset häiriöt ympäristöstä (ympäristöön)

Jos asennus suoritetaan virheellisesti, ympäristö, henkilöt, eläimet ja esineet voivat kärsiä
vahinkoja. Valmistaja ei vastaa mistään tällaisista vahingoista.

5.3 Varastointi

Jääpala-automaatin nettopaino ja paino pakkauksineen on ilmoitettu pakkauksen päällä.
Jotta kompressorin sisältämä öljy ei pääse virtaamaan jäähdytyspiiriin, kuljeta, säilytä ja
käsittele jääpala-automaattia aina pystyasennossa. Noudata pakkauksessa annettuja ohjei-
ta.

Erityinen puulava, joka on rakennettu myös haarukkatrukilla nostettavaksi, mahdollistaa
laitteen siirtämisen tavanomaisin käsittely- ja nostotavoin.
7
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5.4 Asennuksen valmistelu

Tarkasta, että asennuspaikka on tasainen, eikä lähettyvillä ole kuumia lämmönlähteitä.
Lattiakaivo tulee sijaita myös asennuspaikan lähettyvillä, maksimi etäisyys 5 m. Sulave-
siletkun kaatoa tulee olla vähintäin 5 %.

5.5 Laitteen poistaminen pakkauksesta VB250 [250]

Leikkaa aaltopahvipäällyksen kiinnityshihnat ja vedä pahvi pois laitteen päältä.

Kun olet poistanut pakkauksen, varmista, että jääpala-automaatti on moitteettomassa kun-
nossa. Jos vähänkin epäilet, älä käytä laitetta, vaan ota välittömästi yhteys myyjään, jolta
ostit sen. 

Irroita kiintoavaimella pultit, joilla jääpala-automaatti on kiinnitetty puulavaan, ja poista
pultit kokonaan. Tämä toimenpide tulee suorittaa puulavan ollessa täysin lattian varassa. 

5.6 Laitteen poistaminen pakkauksesta VM500,VM900 [500,900]

Poista pakkaus laatikkoon painettujen ohjeiden mukaisesti.

Kun olet poistanut pakkauksen, varmista, että jääpala-automaattii on moitteettomassa
kunnossa. Jos vähänkin epäilet, älä käytä laitetta, vaan ota välittömästi yhteys myyjään,
jolta ostit laitteen.

Aseta paketti kokonaan maahan ja irrota kiintoavaimella ruuvit, jotka kiinnittävät laitteen
pakkausalustaan.
8
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Nosta laitetta erityisillä laitteen painon mukaisilla nostojärjestelmillä ja irrota laite pak-
kausalustasta.

Jotkut mallit on varustettu kierteitetyillä rei’illä nostosilmukoiden kiinnittämistä varten.

5.7 Pakkauksen hävittäminen

Mitään pakkaustarvikkeita (muovipusseja, pahvia, polystyreeniä, nauloja jne.) ei saa jät-
tää lasten ulottuville, koska ne voivat aiheuttaa vaaratilanteita.

5.8 Asennus VB250 [250]
9
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Kun olet suorittanut edellä mainitut toimenpiteet, nosta jääpala-automaatti pakkausalus-
talta ja ruuvaa paikoilleen jalat, jotka löydät jääpala-astiassa olevasta muovipussista.

Varmista vesivaakaa käyttämällä, että laite on tarkalleen vaakatasossa.

Säädä jalkoja tarvittaessa.

5.9 Asennus VM500, VM900 [500,900]

VM jääpala-automaatti tulee asentaa säiliön päälle.  

Jos laite asennetaan meidän tuotantoamme olevalle säiliölle, ohjeet löytyvät säiliön mu-
kana toimitettavissa asennusohjeesta.

Valmistaja ei vastaa asennuksista, jotka suoritetaan jonkun muun tuotantoa olevien säili-
öiden päälle.

Varmista vesivaakaa käyttämällä, että laite on tarkalleen vaakatasossa.

5.10 Laitteen sijoittaminen paikoilleen VB250 [250]

Kansi
Cover
LockKansi

Cover
Lock

Nasta
Stift
PinNasta

Stift
Pin

Mutteri
Nut
Mutter

Rima
Traverse
Ribba

Aluslevy
Washer
Bricka
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1. Pistoke
2. Katkaisimella varustettu pistorasia
3. Vesihana
4. Vedenottoletku
5. Vedenpoistoletku

5.11 Laitteen sijoittaminen paikoilleen VM500,VM900 [500,900]

1. Tasauslaitteella varustetulla moninapaisella katkaisijalla ohjattava sähköliitäntä
2. Vesihana
3. Jäätuotannon vesiliitäntä
4. Lauhduttimen vesiliitäntä
5. Veden poistoletku

5.12 Sähköliitännät
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Johdotuskaavio on kiinnitetty jääpala-automaatin takapaneliin.

Jääpala-automaatin sähköturvallisuus saavutetaan vain, kun laite on asianmukaisesti lii-
tetty tehokkaaseen maadoitusjärjestelmään voimassa olevien kansallisten turvallisuus-
määräysten mukaisesti. Varmista, että tätä turvallisuutta koskevaa perusvaatimusta
noudatetaan ja, jos vähänkin epäilet, pyydä pätevää ja valtuutettua ammattilaista suoritta-
maan perusteellinen tarkastus. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka voivat aiheutua sii-
tä, että järjestelmää ei ole asianmukaisesti maadoitettu. On tärkeätä, että laitteen
asennuspaikan sähköjohdotus-järjestelmässä on riittävä, laitteen maksimitehon mukainen
koskettimien kuormitettavuus, joka on ilmoitettu tietolaatassa. Jääpala-automaatin asian-
mukaista ja turvallista asennusta varten on oltava kansallisten turvallisuus-määräysten
mukainen, maadoitettu pistorasia, jonka kontaktipintojen väli on vähintään 3 mm. Tämä
pistorasia tulee myös varustaa omalla sulakkeella. 

Varmista, että päästät virtakaapelin täyteen pituuteensa ja ettei se ole mitenkään puristuk-
sissa.

5.13 Vesiliitännät

5.13.1 Kylmävesiliitäntä

Jääpala-automaatti on suunniteltu ainoastaan jääpalojen tekemiseen, ja siihen saa syöttää
vain ihmisten juotavaksi tarkoitettua kylmää vettä.

Vedenpaineen tulee olla 1-6 Bar.

Kytkentä vesijohtoverkkoon tulee suorittaa valmistajan ohjeiden mukaan pätevän ammat-
tilaisen toimesta.

Vesijohdon ja jääpala-automaatin vedenottoletkun väliin tulee asentaa hana, jotta vesi
voidaan tarvittaessa sulkea.

Älä koskaan sulje vesihanaa laitteen ollessa toiminassa.

Jos syöttövesi on erityisen kovaa, suositellaan pehmittimen asennusta. Mahdolliset kiin-
teät hiukkaset (esimerkiksi hiekka) voidaan poistaa asentamalla mekaaninen suodatin,
joka tulee tarkastaa ja puhdistaa määräajoin. Näiden suodattimien tulee olla voimassaole-
vien kansallisten määräysten mukaiset.
12
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Laita tiivisteet kahteen vedeottolekun kierrerengasmutteriin. Letku toimitetaan laitteen
mukana.

Ruuvaa kierrerengasmutteri takaosaan sijoitetun magneettiventtiilin ulostuloon. Älä käy-
tä liikaa voimaa, etteivät putkiliitokset rikkoudu. Ruuvaa toinen kierrerengasmutteri ve-
sihanaan, jossa on myös kierteet.

Toista ylläolevat toimenpiteet liittääksesi venttiilin W.

5.13.2 Vedenpoistoletkun liitäntä

Kiinnitä vedenpoistoletku paikoilleen laitteen takaosaan.
13
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Varmista, että

• Letkun sisäläpimitta on 22 mm.
• Vedenpoistoletku ei ole puristuksissa mistään kohdasta.
• Poistoletku laskeutuu ainakin 5 % alaspäin koko matkallaan, letkuun ei saa jäädä

ilmataskuja.
• Ohjaa poistovesiletku avoimeen hajulukolla varustettuun lattiakaivoon, niin että

vedenpoistoletkun pää jää lattiakaivon yläpuolelle.

5.14 Etäisyydet ympäröiviin kalusteisiin 

Jätä jääpala-automaatin sivuille vähintään 50 mm ja taakse 100 mm tilaa riittävän ilman-
kierron varmistamiseksi.

Älä tuki ilmanvaihto- ja lämmönpoistosäleikköja, koska heikko tuuletus vähentää laitteen
tehokkuutta, heikentää sen toimintaa ja voi aiheuttaa laitteelle vakavia vahinkoja.
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Jos laite ei jostakin syystä tuota jäätä, varmista huolellisesti, ennen kuin soitat valtuutet-
tuun huoltoliikkeeseen, että:

• Laitteen asennuksen yhteydessä asennettu vesihana on auki.
• Laite saa sähköä, pistorasia on asianmukaisesti paikoillaan ja vastaava katkaisija

on "päällä"-asennossa.
• Jos laitteesta lähtee ylimääräistä ääntä, varmista, ettei laite ota kiinni huonekalui-

hin tai peltiin, jotka voivat aiheuttaa melua tai tärinää;
• Jos laitteesta vuotaa hiukankin vettä, varmista, että altaan poistoletku ei ole tukos-

sa, vedenotto- ja vedenpoistoletkut on oikein kytketty, letkut eivät ole mitenkään
puristuksissa eikä niissä ilmene minkäänlaista vahinkoa.

VM jääpala-automaatti on varustettu ajastimella, joka pysäyttää laitteen, jos se ei valmista
jäätä. Jos laite on  pysäytettynä ja säiliö ei ole täynnä jäätä, elektronisen turva-ajastimen
laukeaminen voidaan tarkistaa kytkemällä laite pois sähköverkosta ja kytkemällä se uu-
delleen sähköverkkoon sitä varten olevan katkaisimen avulla. Jos toimintahäiriö on vielä
olemassa, laite pysähtyy uudelleen ohjelmoidun ajan kuluttua. [500,900]

Joissakin VM jääpalakoneden versioissa on turvapaineensäädin, joka laukeaa, jos jäähdy-
tyspiirissä on vika. Jos laite on pysäytettynä ja säiliö ei ole täynnä jäätä, tarkista turvapai-
neensäätimen laukeaminen painamalla laitteen takaosassa olevaa
virityspainiketta.[500,900]

Jos laitteessa on toimintahäiriöitä vielä edellä kuvattujen tarkistusten jälkeenkin, katkaise
virta laitteen asennuksen yhteydessä asennetusta katkaisijasta, vedä pistoke pistorasiasta,
sulje hana, joka yhdistää laitteen vesijohtoverkkoon, ja soita lähimpään valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.

Jotta saisit nopeampaa ja tehokkaampaa palvelua soittaessasi huoltoliikkeeseen, ilmoita
tarkasti laitteen malli ja sarjanumero. Nämä on ilmoitettu tietolaatassa, joka on kiinnitetty
laitteen takaosaan tai tämän ohjekirjan kanteen.

ONGELMA Mahdollinen vika Toimenpide
Jääpala-/jäähilekone ei toimi Laite ei toimi Tarkista sähkösyöttö

Jääsäiliön pintatermostaatti ei toimi Vaihda termostaatti
Lauhduttimen turvatermost. ei toimi Vaihda termostaatti
Turvapainekytkin katkaissut (C300) Kuittaa painekytkin
Kontaktori ei toimi/palanut Vaihda kontaktori

Kone toimii muttei tee kunnon jäätä Laitteessa ei kylmäainetta Etsi vuoto,korjaa,tyhjiöi ja täytä
Kuumakaasuventtiili vuotaa Korjaa tai vaihda venttiili
Kompressori ei pumppaa Vaihda kompressori
Ilmalauhdutteiset mallit: Tarkista puhallin,tarvittaessa vaihda
Lauhdutinpuhallin ei toimi Tarkista painekytkimen toiminta
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Vesialtaaseen ei tule vettä Magneettiventtiili ei aukea tai tukossa Vaihda venttiili
Ajoitin ei ohjaa venttiiliä auki Vaihda ajoitin

Vesialtaasta loppuu vesi lopussa tai 
kesken jakson

Altaan ylivuotoputki liian alhaalla Aseta putki oikealle tasalle tai uusi se

Likaiset suuttimet Puhdista tai vaihda suuttimet
Vesiallas vuotaa Etsi vuotokohta ja korjaa/vaihda allas
Vesiventtiilin sihti tukossa Puhdista sihti

Vesiruiskutus ei toimi Vesipumppu ei toimi Tarkista pumppu,tarvittaessa vaihda
Vesialtaan imusihti tukossa Puhdista sihti 
Vesiputkistot tukossa Puhdista putkistot
Suuttimet tukossa Puhdista suuttimet

Jääpala-/hilekone ei pysähdy kun al-
las täysi

Jääsäiliön termostaatti Tarkista tuntoelin,säädä/vaihda term.

Ylik.suojatermostaatti pysäyttää 
jääpala-/hilekoneen

Vedensyöttöventtiili ei aukea Tarkista painekytkin

Tarkista ventiili,vaihda tarvittaessa
Vesilauhdutin tukossa Puhdista vesilauhdutin (limanpoisto)
Kone ei saa vettä Tarkista vesisyöttö

Kone jää pyörimään jäähdytysjak-
soon

Viallinen höyrystimen termostaatti Vaihda termostaatti

Kuumakaasusulatusventtiilin kela Vaihda kela
Ajoitin jumissa Vaihda ajoitin

Kerää jäätä höyrystimen alapuolelle 
tai jäätyy umpeen

Viallinen höyrystimen termostaatti Vaihda termostaatti

Kuumakaasuventtiili vuotaa Vaihda venttiili
Ajoitin jumissa Vaihda ajoitin
Laitteessa nestevajaus Etsi vuoto,korjaa,tyhjiöi ja täytä

Epäsäännöllinen tai epätäydellinen 
sulatus

Veden puute Tarkista vedensyöttö höyrystimelle

Nestevajaus Etsi vuoto,korjaa,tyhjiöi ja täytä
Likainen höyrystin Puhdista höyrystin (varovasti)
Vesiventtiili ei sulkeudu Vaihda venttiili

Vaihda RC-suoja painekytkimeltä
Veden puute Liitos- tai poistovesiletkua ei liitetty Tarkista liitokset

Vesipumppu vuotaa Vaihda pumppu
Huonot letkuliitännät Tarkista letkuliittimien pitävyys
Muovinen poistovesiletkuliitin rikki Tarkista korjaa/vaihda

Epäsäännölliset jääpalat Kalkkipitoinen vesi
Suuttimet väärin suunnatut Säädä vesisuihku keskelle kuppia

Äänekäs tai vuotava vesipumppu Vialliset laakerit Vaihda pumppu
Pumpun/levyn kiinnitys irti Tarkista pumpun kiinnitys
Viallinen aksiaalitiiviste Vaihda pumppu
Pumpunpesän tiiviste vuotaa Vaihda pumppu

Kompressori pätkii tai on kovaääni-
nen

Häiriöitä sähköjärjestelmässä Tarkista sähköjärjestelmä
Start-kondensaattori viallinen Vaihda kondensaattori
Start-rele viallinen Vaihda rele
Epätasainen käynnistys Vaihda kompressori
Ravistelee käynnistyessä Vaihda kompressori
Erittäin kova ääni Vaihda kompressori

Vesipumppu ei pyöri Viallinen sähköjärjestelmä Tarkista ajoittimen mikrokytkimet
Jännitehäiriö Vaihda pumpun käyntikondensaattori
Pumppu mekaanisesti jumissa Korjaa tai uusi pumppu
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Pumppu pysähtelee Uusi pumppu
Jään tuotanto vähenee Lauhdutin tai ilmansuodatin tukossa Puhdista lauhdutin tai suodatin

Vesi ei poistu jääsäiliöstä Poistovesiletku tukossa/mutkalla
Nestevajaus Etsi vuoto,korjaa,tyhjiöi ja täytä
Kuumakaasuventtiili vuotaa Korjaa tai uusi venttiili
Vesiventtiili vuotaa ja vaihtaa vettä Uusi vesimagneettiventtiili
Kompressorin imuventtiilit vuotaa Uusi kompresssori

Sulatusjakso ei toimi Kuumakaasuventtiili ei aukea Tarkista venttiili,korjaa tai uusi
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Virtapiirikaavio VB 250 

Viirtapiirikaavio VM500 

Viirtapiirikaavio VM900 

Asennuskuva VM 500, 900 

Asennus säiliölle

Asennuskuva VB250
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Virtapiirikaavio VB 250 



Viirtapiirikaavio VM500 



Viirtapiirikaavio VM900 



Asennuskuva VM 500, 900 
1. Vesi ULOS, halk. 24mm
2. Vesi SISÄÄN, halk 3/4”
3. Sähköjohto
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Asennus säiliölle



Asennuskuva VB250
1. Vesi ULOS, halk. 24mm
2. Vesi SISÄÄN, halk 3/4”
3. Sähköjohto
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Määre Malli Tyyppi Arvo
Jääntekokyky 24 tunnissa 500 200 kg
Jääntekokyky 24 tunnissa 900 400 kg

Jäähdytyssysteemi 500 A,W
Jäähdytyssysteemi 900 A,W

Jääpalan malli 500 7 g
Jääpalan malli 900 7 g

Nestejäähdyke 500 R404A
Nestejäähdyke 900 R404A

Käytettävä säiliö 500 T180-VM500/900,T380-VM500/900,Double Roller Bin VM500/900
Käytettävä säiliö 900 T180-VM500/900,T380-VM500/900,Double Roller Bin VM500/900

Vakiojännite 500 220-240/1/50
Vakiojännite 900 200-240/1/50

Teho 500 1600 W
Teho 900 3000 W

Vedenkulutus A 500 2,5 l/kg
Vedenkulutus A 900 1,8l/kg

Vedenkulutus W 500 13 l/kg
Vedenkulutus W 900 13 l/kg

Koko (LxSxK) 500 770x550x805 mm
Koko (LxSxK) 900 770x550x805 mm

Koko (pakkauksen kanssa) 
(LxSxK)

500 815x615x980 mm

Koko (pakkauksen kanssa) 
(LxSxK)

900 815x615x980 mm

Nettopaino 500 90 kg
Nettopaino 900 113 kg
Bruttopaino 500 99 kg
Bruttopaino 900 122 kg
Jääntekokyky 24 tunnissa 250 105 kg
Kapasiteetti 250 35 kg ~5000 palaa
Jäähdytyssysteemi 250 A,W
Jääpalan malli 250 7 g
Nestejäähdyke 250 R404A
Vakiojännite 250 220-240/1/50
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A=Ilmalauhdutteinen,  W=Vesilauhdutteinen
250=VB250A,  500=VM500,  900=VM900

B=∼250V 16A 50Hz

Teho 250 850  W
Vedenkulutus A 250 2,5 l/kg
Vedenkulutus W 250 14,2 l/kg
Jalat 250 100 mm
Koko (LxSxK) 250 738x600x980 mm
Koko (pakkauksen kanssa) 
(LxSxK)

250 780x640x1085 mm

Nettopaino 250 75 kg
Bruttopaino 250 85 kg
Kylmäaine R404A A 250 480g
Kylmäaine R404A W 250 350g
Kylmäaine R404A A 500 950g
Kylmäaine R404A W 500 700g
Kylmäaine R404A A 900 1350g
Kylmäaine R404A W 900 780g

Määre Malli Tyyppi Arvo
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