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1. Asennus ja käynnistys
Poista lasikkoa suojaava muovikelmu.

Tarkista, että arvokilvessä olevat tiedot vastaavat asennuspaikan tietoja.
Laitteen jännite on 230/1/50 Hz. 
Kytke laite aina maadoitettuun pistorasiaan.

Aseta lasikko tukevalle alustalle ja tarkista, että se on vaakasuorassa vesivaa’an avulla.  
Lasikon pohjassa on kierrepultit jalkatassu-
jen asennusta varten. Mikäli jalkoja ei käy-
tetä, tulee lasikko kiinittää tasoon kiinni.

Lasikon käyttöympäristön lämpötila-alue 
on +3...25°C.
Vain kaksoisjäähdytyksellä varustettuja 
lasikoita voidaan käyttää 27 C asteeseen 
asti.

Pistorasia tulee asentaa paikkaan, johon 
käyttäjällä on mahdollisuus ylettyä ilman 
lasikon siirtoa.

Laiteen käynnistys: 
Käännä ensin päälle valot ja sen jälkeen 
käynnistä laite On/Off kytkimestä.

2. Käyttö
Lasikko on käyttövalmis muutaman minuutin kuluttua laitteen käynnistyksestä pääkytkimestä.

Lasikko on varustettu lämpötilaa säätelevällä elektroonisella termostaa-
tilla.

Termostaatin tehdasasetus on 2°C.
Mikäli asetusta halutaan muuttaa tapahtuu se seuraavasti:
Paina näppäintä 2 , käännä ruuvimeisselillä kunnes haluttu lämpötilaa 
näkyy näytöllä. Lämpötila valitaan -7...+20°C väliltä. 15 sekunnin kulut-
tua laite noudattaa uutta lämpötilaa.

Lämpötilaa valittaessa tulee huomioida seuraavat seikat

1. Lasikko on suunniteltu niin, että se toimii myös ilman vesihaudetta.
2. Älä aseta kuumia tuotteita lasikkoon, ne voivat vaikuttaa säilytysläm-

pötilaan sekä toisiin lasikon tuotteisiin.
3. Nopean jäähdytyksen takaamiseksi, on suositelvaa, että tuotteet eivät ole kuumenpia kuin laitteen 

maksimi lämpötila (+20°C).
4. Sushi-lasikko, kuten kaikki muutkin lasikot, tulee sammuttaa päivittäin ja puhdistaa huolellisesti, kuten 

puhdistusta käsittelevässä osiossa ohjeistetaan.

)
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3. Puhdistus

Sammuta laite ja kytke se irti sähköverkosta.

3.1. Altaan puhdistus
• Irroita liukuovet nostamalla niitä ylöspäin.
• Tyhjennä lasikko tuotteista ja mahdollisista astioista.
• Avaa postohana ja valuta altaasta mahdollinen vesi. Poista altaasta mahdolliset ruokajäämat.
• Puhdista allas pienellä määrällä pesuainevettä. Huuhtele puhtaalla vedellä. Sulje poistohana, mikäli 

halutaan, täytä allas vedellä aina siihen asti, että tuotteiden pohjat koskettavat veden pintaa.

3.2. Lasien ja kehysten puhdistus
• Käytä puhdistukseen mietoon lasinpuhdistusaineveteen kostutettua liinaa. Älä käytä hiovia tai syövyt-

täviä puhdistusaineita. Puhdistusjauheet naarmuttavat lasia.
• Jos lasikon luukku on keinumallinen, voidaan se nostaa vitriinin päälle helpottamaan puhdistusta. 
• Lasi tulee aina laskea alas heti puhdistuksen jälkeen, koska luukun sarat eivät kestä luukun painoa.

4. Vianetsintä
Ennen yhteydenottoa huoltoon, tarkista seuraavat asiat:

Vika Mahdollinen syy

Laite ei toimi, eikä LED valo syty Tarkista sähköliitäntä sekä vikavirtasuoja

Kompressori pysähtyy ennen kuin ase-
tettu lämpötila on saavutettu

Elekroonisella termostaatilla varuste-
tuissa lasikoissa on aina myös vikavir-
tasuoja, joka sammuttaa kompressorin 
aina kun laite toimii epänormaalilla 
tavalla

Mikäli kompressori käy tunnin ajan,  py-
sähtyy laite automaattisesti 5 minuutin 
ajaksi, jonka ainana komressori lepää

Käynti ja lepovaiheen välillä on 5 mi-
nuutin pysähdys, jonka aikana paineet 
tasaantuvat, mikä pidentää kompresso-
rin huoltovalejä.

Ruoka jäätyy tai on muuten liian kylmää Aseta termostaatti korkeammalle 
lämpötilalle

Mikäli lasikkoon on muopdostunut 
jäätä, on viisainta edistää sen  sulamis-
ta kääntämä laite pois päältä
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Vika Mahdollinen syy

Laite ei kylmene riittävästi Säädä termostaatti pienemmälle lämpö-
tilalle

Tarkista tuulettimen toiminta, Mikäli tuu-
letin ei käynnisty kompressorin kanssa, 
ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkee-
seen

Poistoilma on kuumaa. Katkaise virta 
puoleksi tunniksi ja käynnistä uudelleen.
Tarkista, että poistoilmaritilän edessä ei 
ole ilmapoistumista haittavia esteitä. 

Lasi huurtuu Lasikkoon asetetut tuotteet ovat liian 
kuumia. 
Poista kuumat ruuat tai tuuleta höyry 
taustaovien kautta.

HUOM! Kuuma tuote saattaa pilaannut-
taa lasikossa olevat muutkin tuottee.

Termostaatin toimintahäiriöt Termostaatti ei toimi, kompressor ja 
puhallin eivät toimi. Ota yhteys valtuu-
tettuun huoltoliikkeeseen.

Termostaatti ei toimi, mutta kompres-
sori ja puhallin toimivat. Termostaatti on 
vaurioitunut.
Sammuta laite ja kutsu huolto 
vaihtamaan termostaatti.
HUOM! Laite on pysäytettävä, jotta 
kompressori ei vaurioituisi.

Termostaatin näytöllä vikailmoitu “9”.
Termostaatin anturi on vaurioitunut tai 
iriti. Laite siirtyy automaattitoiminolle ja 
sammuttaa kompressorin 5 minuutiksi 
joka tunti. 
Kutsu valtuutettu huoltliike tarkistamaan 
anturi.

Termostaatin näytöllä vikailmoitus “40”.
Termostaattin anturi on oikosulussa. 
Laite siirtyy automaattitoimintoon.
Kutsu huolto.
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5. Huolto
Laite on sammutettava ja irroitettava sähköverkosta huolto- ja puhdistustöiden ajaksi.

Huolto- ja korjaustoimenpiteet saa suorittaa vain koulutettu huoltohenkilö.

• Lauhdutin tulee puhdistaa vähintään kerran vuodessa
• Käyttäjän tulee tarkistaa säännöllisesti liitäntä kaalin, pistotulppan  ja - rasian kunto. Vaurioituneet osat 

on vaihdettava välittömästi.
• Sulakkeenvaihdon saa suorittaa vain koulutettu huoltohenkilö.






