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Tärkeät turvallisuusohjeet
1. Suosittelemme tämän käyttöohjeen lukemista, jotta pakastekaapin käyttö olisi mahdollisimman teho-

kasta.
2. Käyttäjän vastuulla on käyttää laitetta annettujen ohjeiden mukaisesti.
3. Ota yhteys jälleenmyyjään välittömästi häiriöiden sattuessa.
4. Aseta pakastekaappi kuivaan ja ilmastoituun paikkaan.
5. Pidä kaappi pois voimakkaasti lämpöä aiheuttavista lähteistä ja älä altista sitä suoralle auringonvalolle.
6. Muista aina, että kaikki sähkölaitteet ovat potentiaalisen vaaran lähteitä.
7. Älä säilytä syttyviä aineita kaapissa kuten tinneriä, bensiini jne.
8. Ilmoitamme, että rakenteessa ei käytetä asbestia eikä CFC -yhdisteitä.
9. Kompressorin öljy ei sisällä PCB:tä.

Laitteet, joissa on kylmäaine R290/R600a!
Tämä laite sisältää syttyvää kylmäainetta, joten varmista hyvä ilmanvaihto laitteen ympärillä. Älä käytä 
mekaanisia laitteita sulatuksen aikana, sillä tämä voi aiheuttaa jäähdytysjärjestelmän vuotamisen. Älä 
käytä sähkölaitteita kylmäsäilytysosaston sisällä.
Laitetta saa huoltaa ainoastaan tarvittavan ammattipätevyyden omaava henkilö.

Pakkauksen purkaminen ja asennus
Poista puinen lava ja pakkaus. Laitteen ulkopinnat on suojattu suojakalvolla, joka on poistettava ennen 
asennusta.
Oikean toiminnan varmistamiseksi on tärkeää, että kaappi on vaakasuorassa. Kaappi on varutettu säädet-
tävillä jaloilla. Katso kuva 1.1.

Kuva 1.1..

Jos haluat asentaa kaappiisi kalusteeseen, huomioi seuraavat asiat:
• Kaapin yläpuolella on oltava vähintään 15 cm vapaata tilaa, jotta jäähdytysjärjestelmä toimisi tyydyt-

tävästi.
• Saranan puolella on oltava riittävästi tilaa hyllyjen puhdistamista ja vaihtamista sekä saranan ympärillä 

tapahtuvaa puhdistusta varten.
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Sähköliitännät
Laite toimii 230 V / 50 Hz.

Seinäpistokkeen on oltava helposti käytettävissä.

Paikallisten sähköviranomaisten asettamia madotusvaatimuksia on noudatettava. Kaapelin pistokkeen ja 
seinäpistorasian tulee olla maadoitettuja. Jos olet epävarma, ota yhteys paikalliseen toimittajaan tai val-
tuutettuun sähköasentajaan.

Laitteeseen kiinnitetystä joustavasta johtoa varten on kolme ydintä käytettäväksi 3-nastaisella 13 A tai 
3-nastaisella 15 A pistokkeella. 
Jos käytetään B.S. 1363 (13 A) suljettua pistoketta, se on varustettava 13 A sulakkeella.

Tämän verkkojohdon johdot on värjätty seuraavan koodin mukaisesti:
Vihreä / keltainen: maa, Sininen: nolla, Ruskea: vaihe.

Laitteen saa liittää sähköverkkoon ainoastaan tarvittavan ammattipätevyyden omaava henkilö.

Käynnistys
Ennen käyttöä suosittelemme, että jääkaappi puhdistetaan, katso kappale ”Puhdistus ja ylläpito”.

TÄRKEÄÄ!
Jos kaappi on ollut vaaka-asennossa kuljetuksen aikana, täytyy odottaa 2 tuntia ennen kun jääkaapin voi 
käynnistää.
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Termostaatti
Termostaatti on sijoitettu ohjauspaneeliin, katso kuva. 2.0.

Termostaatti on esiasetettu ja useimmissa tapauksissa asetuksia ei tarvitse säätää.

Kun kaappi käynnistetään, näytöllä näkyy kaapin nykyinen lämpötila.

Näytä asetettu lämpötila: 
• Paina SET painiketta jolloin näytössä näkyy asetettu lämpötila. Paina painiketta uudelleen palataksesi 

normaali näyttöön.

Lämpötilan asettaminen: 
• Paina SET painiketta ja pidä se painettuna yli 3 sekuntia jolloin näytössä näkyy asetettu lämpötila. 
• Paina  painiketta nostaaksesi asetettua lämpötilaa. 
• Paina   painiketta laskeaksesi asetettua lämpötilaa. 
• Paina SET painiketta tallentaaksesi uudet asetukset. Näytössä vilkkuu uusi arvo jonka jälkeen näyttö 

palaa normaaliin näyttöön.

Hälytyskoodit:
P1 vilkkuu näytössä: osoittaa, että kaapin anturi on viallinen.
Kaappi pyrkii pitämään asetetun lämpötilan, kunnes se on korjattu.

P2 vilkkuu näytössä: osoittaa, että höyrystimen anturi on viallinen.
Tämä ei vaikuta kaapin toimintaan, mutta se tulee korjata mahdollisimman pian.
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Sulatus
UR -mallien sulatus tapahtuu automaattisesti, kun kompressori pysähtyy.

UF -mallit tulee sulattaa käsin. Suosittelemme pakastimen sulattamista kolmen kuukauden välein tai jos 
jääkerros ylittää 5 mm.

UF/V -mallien sulatus tapahtuu automaattisesti esiasetetuin aikavälein. Jos kaapin ovi avataan tai kaapin 
sisältöä vaihdetaan usein, voi olla tarpeen sulattaa kaappi manuaalisesti. 

Käynnistä manuaalinen sulatus pitämällä  -painiketta painettuna yli 3 sekunnin ajan. Kaappi palaa 
sulatuksen jälkeen normaaliin toimintaan.

Älä koskaan käytä metallia tai muita teräviä esineitä sisäsivujen raapimiseen, koska se voi vahingoittaa 
pakastinta.

1. Irrota pakastin sähköverkosta
2. Tyhjennä pakastin
3. Jätä pakastin ovi auki
4. Aseta kaapin pohjalle astia sulaneen veden keräämiseksi.
5. Puhdista pakastin miedolla pesuaineella ja pyyhi huolellisesti
6. Kytke pakastin ja se on käyttövalmis.

Lukko
Pakastin toimitetaan ohjauspaneelissa olevalla lukolla.
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Ylläpito ja puhdistus
Katkaise aina virransyöttö laitteeseen ennen ylläpito- ja puhdistustoimenpiteitä 

Kaappi on puhdistettava säännöllisesti. Puhdista kaapin ulko- ja sisäpinnat kevyellä saippualiuoksella ja 
pyyhi kuivaksi. Ulkopinnat voidaan huoltaa teräsöljyllä. 

ÄLÄ käytä klooria tai muita vahvoja puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa ruostumattomasta teräk-
sestä valmistettuja pintoja ja jäähdytysjärjestelmää.

Puhdista lauhdutin- ja kompressori / koneikko pölynimurilla ja harjalla.

Älä käytä painepesuria tai suihkuavaa vettä jääkaapin lähellä tai suoraan sen päälle, koska se voi 
aiheuttaa oikosulkuja ja vaurioittaa sähköosia.

Huolto
Jäähdytysjärjestelmä on ilmatiiviisti suljettu ja ei vaadi valvontaa, vaan ainoastaan   puhdistus.

Jos kaappi ei jäähdy kunnolla: tarkista onko syynä viallinen pistoke tai lauennut varoke.

Jos kaapin vikaa ei löydy, ota yhteyttä toimittajaan. Ilmoita kaapin malli ja sarjanumero. Nämä tiedot löy-
tyvät arvokilvestä, joka on sijoitettu kaapin sisälle oikeassa yläkulmassa.

Hävittäminen

Kaapin hävittäminen on tehtävä ympäristöystävällisellä tavalla. Huomaa voimassa oleva hävittämisasetus. 
Voi olla erityisiä vaatimuksia ja ehtoja, joita on noudatettava.



| 7

17.8.2022Metos UR/UF 200-400-550-600-700



Metos Oy Ab

Ahjonkaarre, FI-04220 Kerava, Finland 

tel. +358 204 3913
www.metos.com


