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1. Laitteen käyttötarkoitus
Kiertoilmajäähdytteinen korijakelinvaunu kansilla tai foliolla peitettyjen ruoka-annosten 
säilytykseen pyöreissä tai nelikulmaisissa astioissa.

Tehokas kiertoilmajäähdytys ja erikoiskorit takaavat ruuan tasainen lämpötilan kaikkialla 
vaunussa. HACCP-vaatimusten mukaiset ruuan lämpötilat säilyvät eikä kylmäketju pääse 
katkeamaan.

Laite sopii lähinnä annosruokien, kuten salaattien ja jälkiruokien, lyhytaikaiseen säilytykseen 
ja jakeluun.

HUOM. Poista laitetta suojaava kalvo ennen ensimmäistä käyttöä.   

2. Käyttövihjeitä
Tutustu käyttöohjeeseen huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Perehdytä käyttäjät laitteen 
oikeaan ja turvalliseen käyttöön.

Käyttöohje sisältää seuraavanlaisia symboleja:

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

Tämä kuvio kertoo käyttösuosituksista ja vihjeistä, joilla laitteesta saadaan paras mahdollinen 
hyöty.

3. Arvokilpi

1. Valmistaja 8. Virran kulutus
2. Malli * 9. Maksimikuormitus
3. Tuote-nro * 10. Tarkastusmerkintä
4. Tilaus-nro * 11. Suojausluokka
5. Sarja-nro * 12. CE-merkki
6. Nimellisjännite 13. Kylmäteho
7. Sähköteho 14. Kylmäaine

* tiedot ilmoitettava varaosia tai huoltoa tilattaessa
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4. Laitteen rakenne

Työntökahvat1. 
ON/OFF-kytkin2. 
Pistotulpan pidike3. 
Virtajohto pistokkeineen4. 
Lukittavat pyörät5. 
Kansi ruostumatonta terästä, eristetty, kahvallinen6. 
Kiinteä kori7. 
Törmäyssuoja8. 
Kiinteät pyörät9. 

 

Lisävarusteet:
Astiakorit 500 x 500 x 75 mm tai 500 x 500 x 115 mm, muovipäällysteistä ruostumatonta • 
terästä tai kiillotettua terästä, kulmasuojilla
Astiakorit 650 x 530 x 75 mm tai 650 x 530 x 115 mm, muovipäällysteistä ruostumatonta • 
terästä tai kiillotettua terästä, kulmasuojilla
Törmäyslista iskunkestävää muovia• 
Pyörät ruostumatonta terästä, Ø 125 mm, lukituksella ja ilman lukitusta• 
Kiinteät pyörät ruostumatonta terästä, Ø 125 mm• 
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5. Turvaohjeet

5.1 Yleistä
Laite on suunniteltu jäähdytettyjen, kansilla tai foliolla peitettyjen ruoka-annosten kulje-• 
tukseen koreissa. Laitetta ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen.
Ruokia ei saa säilyttää vaunussa avonaisissa astioissa.• 
Missään tapauksessa vaunuun ei saa laittaa  lämpimiä tai kuumia tuotteita. Höyrystin • 
voi tällöin jäätyä umpeen, jolloin jäähdytysteho laskee eikä haluttua säilytyslämpotilaa 
saavuteta.
Jos ohjeiden vastaisesti vaunuun on sijoitettu lämpimiä tuotteita tai avonaisia ruoka-• 
astioita, jotka luovuttavat kosteutta, jäänmuodostus kasvaa. Tällöin laite on irrotettava 
sähköverkosta ja sulatettava manuaalisesti. Ruoka on säilytettävä sen aikaa muualla.
Käytettäessä muiden valmistajien koreja jäähdytysteho voi alentua.• 
Vaikka jäähdytetyjä ruokia onkin säilytetty laitteessa asianmukaisesti, ruokien lämpötilaa • 
on ennen tarjoilua syytä seurata esim. lämpömittarin avulla.
Ruokien säilytysaikaa laitteessa ei ole rajattu; kun jäähdytystä pidetään päällä, ruoka-• 
annokset voidaan laittaa vaunuun periaatteessa jo edellisen päivänä. Ruokia jäähdytettäessä 
on kuitenkin noudatettava asiaankuuluvia ruokien säilytyksestä annettuja määräyksiä 
(säilytysaika ja lämpötila).
Laite on suunniteltu toimimaan tilassa, jonka lämpötila on  +10...+32 °C. Yli +32 °C:n • 
lämpötilassa jäähdytysteho heikkenee höyrystimen jäätymisen vuoksi eikä laitteessa oleva 
ruoka pysy säädetyssä lämpötilassa.
Laitetta ei saa sijoittaa suoraan aurinkonvaloon. Laitteen ulkopinnat saattavat lämmentä, • 
mikä pienentää jäähdytystehoa.
Pohjalevyssä olevan poistoputken tulee olla tulpalla suljettu jäähdytyksen aikana, jotta • 
kylmä ilma pysyy laitteessa eikä laitteen alta pääse lämmintä ilmaan sisälle vaunuun. 
Laitetta ei saa missään tapauksessa puhdistaa vesisuihkulla. Hengenvaara laitetta säh-
köverkkon liitettäessä!
Tavallisen korijakelimen muovikansia ei saa käyttää, koska näillä ei voida taata oikeaa • 
jäähdytyslämpötilaa ylemmissä koreissa.
Ennen astioiden laittamista vaunuun se on säädettävä kuljetettavien astioiden ja korien • 
(75 tai 115) mukaan. Ks. sivu 5.
Vahinkojen välttämiseksi on huolehdittava siitä, että ylimmnän korin yläreuna on vähintään • 
15 mm laitteen rungon yläpuolella.
Älä koskaan työnnä koreja käsin alaspäin (esim. puhdistuksen aikana), koska pinoamistaso • 
saattaa irrota.  Tapaturman vaara!
Vaunua tulee kuljettaa tasaisella alustalla. Kuljetus epätasaisella alustalla voi vahingoittaa • 
vaunun runkoa.
Vapauta kummankin jarrullisen pyörän jarrut ennen vaunun liikuttamista. Laitteen kul-• 
jettaminen lukituilla jarruilla saattaa vaurioittaa vaunun runkoa.
Vaunua saa kuljettaa vain työntökahvasta työntämällä. Koneavusteinen kuljetus on • 
kielletty.
Siirrettäeässä vaunu toiseen paikkaan esim. autokuljetuksella laite on kiinnitettävä kul-• 
jetuksen ajaksi kunnolla. Jarrujen lukitseminen ei riitä.
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Pidä aina molemmilla käsillä vaunusta kuljetuksen aikana. Älä koskaan päästä irti liik-• 
kuvaa vaunua.
Vaunua ei saa kuljettaa kaltevilla tasoilla tai portaita pitkin.• 
Noudata erityistä varovaisuutta alueilla, joissa on jalankulkijoita.• 
Työnnä vaunua vain kävelynopeudella. Täyteen kuormattu vaunu pysähtyy hitaasti ja • 
sitä on vaikea ohjata.
Älä koskaan yritä tarttua kaatuvaan vaunuun käsin. Tapaturman vaara!• 
Vaunun päällä ei saa istua tai seistä.• 
Älä jätä vaunua seisomaan kaltevalle alustalle.• 
Lukitse aina pysäköidyn vaunun pyörien jarrut.• 
Pyörien sallittu lämpötila-alue on -20...+50°C. Käyttö korkeammissa tai matalammissa • 
lämpötiloissa voi johtaa materiaalin heikkenemiseen.
Noudata puhdistusohjeita.• 
Kytke laite pois päältä ennen kuljetusta, irrota pistoke pistorasiasta ja aseta se vaunussa • 
olevaan pidikkeeseen.
Älä koskaan vedä pistoketta rasiasta virtajohdosta vetämällä. Vaunun pistoke tulee vain • 
hieman ulos pistorasiasta, joten se ei vaurioidu niin herkästi kuin tavalliset pistokkeet. Jos 
vaunua lähdetään kuljettamaan irrottamatta pistoketta pistorasiasta, rasia voi vahingoittua 
tai jopa lähteä irti seinästä.
Älä koskaan siirrä vaunua virtajohdosta vetämällä.• 
Jos pistoke on kastunut, on se kuivattava ennen pistorasiaan laittamista. Hengenvaara!• 
Vaurioituneen pistokkeen tai virtajohdon saa vaihtaa ainoastaan valtuutettu huolto.• 
Kierrejohdon kokonaispituus on 1,80 m. Johtoa ei saa väkivalloin venyttää. Palovaara!• 
Älä käytä jatkojohtoa kosteissa tiloissa.• 
Laitetta ei saa puhdistaa painepesurilla. Jos paine- tai höyrypesua käytetään laitteen lä-• 
heisyydessä, laite on kytkettävä pois päältä ja irrotettava sähköverkosta.
Laite on liitettävä maadoitettuun pistorasiaan. Jos pistoke ei ole sopiva, se on vaihdettava • 
valtuutetun huollon toimesta. Adapterin käyttö on kielletty. Tulipalon vaara!
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6. Käyttö

6.1 Yleistä
Laite on tarkoitettu jäähdytettyjen ruoka-annosten kuljetukseen kannella tai foliolla pei-• 
tetyissä astioissa, jotka on sijoitettu koreihin.
Laiteessa on elektroninen lämpötilan säätö. Laitteen lämpötila on tehtaalla asetettu • 
5°C:seen. Tämä lämpötila on todettu optimaaliseksi jäähdytettäessä huoneenlämpöisiä 
(10°C...32°C) ruokia. Jäähdytys tapahtuu ongelmitta ilman että höyrystin jäätyisi eikä 
manuaalista sulatusta tarvita. Tätä lämpötilaa ei saa muuttaa, sillä se johtaa takuun rau-
keamiseen.

6.2 Korin valinta

Korien korkeudet

Korityyppi Korin korkeus Astioiden max. korkeus
Kiinteä kori 150 mm 140 mm
75-kori 75 mm 65 mm
115-kori 115 mm 105 mm

Kiinteä kori on määritelty, mutta käytettävät astiat määräävät muiden korien tyypit. Yleensä 
paras kapasiteetti saavutetaan 115-korilla; poikkeuksena tästä ovat annostellut, kannelliset 
astiat, joiden korkeus on 55 mm - 65 mm.

Korin max. täyttökorkeuden pitää jäädä n. 3-5 mm korin yläreunan alapuolelle, muuten on 
vaarana, että astioita särkyy. 

Jos kiinteä kori poistetaan esim. puhdistusta varten, se on asetettava takaisin laitteeseen oi-
kein päin. Jos kori asetetaan laitteeseen aukko alaspäin, painuvat korin ohjaimet pohjalevyyn 
vahingoittaen sitä tai vahingoittuen itse. Myös kokonaiskapasiteetti tällöin pienenee.

Lisäkorien määrät

75-kori 115-kori
7 4

Kapasiteetin laskeminen

Kannellisia astioita mahtuu koriin yleensä vain 1-2 kerrosta. Astioiden määrä/kori on ker-
rottava korien määrällä ja lisättävä tähän kiinteän korin kapasiteetti, niin saadaan tulokseksi 
jakelimen kokonaiskapasiteetti.
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6.4 Oikean jakelukorkeuden asettaminen jousien avulla
Kytke vaunu pois päältä, irrota sähköverkosta.

Tarkista ensin, onko jakelin oikein säädetty käytettävien astioiden mukaan.

Ennen kuin laitetta käytetään jakelukorkeus tulee säätää käytettävien korien ja astioilla täytetty-
jen korien painon mukaan. Jouset tulee asettaa siten, että ylimmän korin yläreuna pysyy samalla 
korkeudella 15...25 mm rungon yläreunan yläpuolella koko ajan laitetta käytettäessä.

Jos yksikin seuraavista arvoista muuttuu, tulee jakelimen säätö tarkistaa: läpimitta tai reunan 
pituus, korkeus H1, pinon korkeus H11, paino. Korijakelimessa tulee säätö tarkistaa, jos as-
tioiden korkeus tai paino korissa muuttuu.

Poista kansi.• 
Järjestä astiat kiinteään koriin niin, että pinot tukevat toisiaan ja että korin tila käytetään • 
mahdollsimimman tehokkaasti.

Korin max. täyttökorkeuden pitää jäädä n. 3-5 mm korin yläreunan alapuolelle; muuten on 
vaarana että astioita särkyy.

Vaihe 1 - Jousiasetusten tarkistus

Tarkista jousien asetus sijoittamalla 2 täysinäistä koria täytetyn kiinteän korin päälle.• 
Odota että kori asettuu.• 
Jos korin yläreuna asettuu 15-25 mm jakelimen yläpinnan yläpuolelle, jouset on asetettu • 
oikein.
Jos kori uppoaa vain vähän tai ei yhtään, tulee jousien asetukset muuttaa.• 

Vaihe 2 - Jousiasetusten muuttaminen

Jakelukorkeus säädetään kiinnittämällä tai irrottamalla 
jousia molemmista kiinnitysrimoista. Malleissa 50-50 
jouset ovat 10 jousen ryhmissä, joissa on 3 vahvempaa 
perusjousta (B) ja 7 heikompaa säätöjousta (C). Mal-
leissa 65-53 jouset ovat 12 jousen ryhmissä joissa on 4 
vahvempaa perusjousta (B) ja 8 heikompaa säätöjousta 
(C).

Jos jakelukorkeus on liian korkea, tulee säätöjousia irrottaa.• 
Jos jakelukorkeus on liian matala, tulee säätöjousia kiinnittää.• 

Ole varovainen kun poistat tai laitat kiinteän korin takaisin laitteeseen. Puristumisvaara!

Varo teräviä reunoja kun kiinnität tai irrotat jousia. Varo erityisesti jousien päitä.

Poista jakelimeen asetetut  korit.• 
Poista kiinteä kori.• 
Kiinnitä tai irrota jousia tasaisesti kaikista jousiryhmistä.• 
Jotta kori liikkuisi helposti, jouset eri ryhmissä pitää järjestää symmetrisesti. Epäsym-• 
metrinen järjestys jousiryhmän sisällä ei aiheuta ongelmia.
Irrota ensisijaisesti säätöjousia. Jätä aina jos mahdollista perusjouset paikalleen. Irrota • 
aina jouset alemmasta kiinnitysrimasta.
Aseta kiinteä kori takaisin laitteeseen.• 
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Vaiheita ”Jousiasetusten tarkistus” ja ”Jousiasetusten muuttaminen” on toistettava niin monta 
kertaa, että korin yläreuna on 15-25 mm jakelimen yläpinnan yläpuolella.

Jos käytät samanpainoisia koreja koko ajan, jakelukorkeutta tarvitsee muuttaa vain kerran.

Jakelin on suunniteltu maksimikuormalle, joten jouset laitteessa riittävät kaikenlaisille as-
tioille. Jos jousivoima jostakin syystä kuitenkin on liian pieni, tulee ylimääräisiä, varaosina 
saatavia jousia lisätä.

6.5 Käyttöönotto
Käyttöönotettaessa laitteen tulee olla puhdas ja kuiva.

Esteetön ilmankierto laitteen ympärillä käytön aikana on varmistettava. Ilmanotto- ja poisto-
aukkoja ei saa tukkia. Vähimmäisetäisyys seinistä tai muista laitteista on 20 cm.

Laitteita ei saa käyttää tiloissa, joissa on pölyä tai höyryä. Vaikka korit on peitetty, tuotteiden 
laatu voi kärsiä ja jäähdytysteho laskea.

Huomioi turvamääräykset kappaleessa ”Turvaohjeet”.

Päällekytkentä

Peitä jakelin kannella välttääksesi ilmassa olevan kosteuden tiivistymistä tuotteisiin. • 
Kansi on asetettava tarkasti oikealle paikalleen. Jos kansi on vinossa ja sitä yritetään oi-
kaista vaakatasossa siirtämällä, kannen tiiviste vaurioituu lyhyessä ajassa. Tällöin myös 
jäähdytysteho laskee, kun lämmintä ilmaa pääsee sisälle vaunuun.
Sulje pohjalevyssä oleva poistoputki tulpalla, jotta kylmä ilma pysyy laitteessa.• 
Liitä laitteen pistoke maadoitettuun pistorasiaan. Älä koskaan käytä maadoittamattomia • 
pistokkeita tai pistorasioita. Laitetta ei saa käyttää, jos sähköjohto on viallinen tai jos siinä 
on näkyviä vaurioita.
Kytke laite päälle ON/OFF-kytkimellä, jolloin kytkimen merk-• 
kivalo syttyy. Laite alkaa toimia maksimiteholla.

6.6 Käyttö

Astioiden asettaminen

Astiat laitetaan tavallisesti koreihin ennen kun korit asetetaan jakelimeen.

Korin max. täyttökorkeuden pitää jäädä n. 3-5 mm korin yläreunan alapuolelle, muuten on 
vaarana että astioita särkyy.

Aseta kori niin, että se asettuu tarkasti alla olevan korin päälle ja laske se hitaasti alas.• 

Astioiden asettaminen jo jakelijassa olevaan koriin

Aseta astiat pienissä, helposti käsiteltävissä pinoissa.• 
Tee samankokoisia pinoja tasaisesti koriin.• 

Korien maksimimäärä, ks. ”Korin valinta”.
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Astioiden poistaminen

Poista laitteen kansi ja ripusta se kahvastaan vaunun pitkälle sivulle. Varo vahingoittamasta • 
tiivistettä, joka jää nyt näkyviin vaunun ulkopuolelle.
Poista astiat tasaisesti kaikista pinoista, jotta kori pysyy suorassa.• 
Poista tyhjät korit jakelimesta.• 
Laita kansi takaisin.• 

Kannen käyttö

Jos kannen tiiviste on vahingoittunut, vaihda se välittömästi.

Kansi suojaa tehokkaasti pölyltä ja kondenssivedeltä pitkiäkin aikoja. Kannen käyttö vähentää 
kylmän ilman karkaamista laitteesta.

Laita kansi kunnolla paikalleen, rako kannen ja laitteen välillä nostaa laitteen sähkönkulu-
tusta.

Astioita vaunuun sijoitettaessa ja sieltä poistettaessa kansi tulee 
ripustaa kahvastaan vaunun pitkälle sivulle.

Automaattinen toiminta

Jäähdytysjärjestelmä toimii täysin automaattisesti määritellyllä 
lämpötila-alueella. Sulatus tapahtuu jäähdytysjaksojen välillä kun laite kytketään pois päältä 
ja irrotetaan sähköverkosta. Älä koskaan käytä teräväkärkisiä työkaluja jään poistamiseen.

Kuljetus

Noudata kappaleessa ”Turvaohjeet” annettuja ohjeita.

Kytke laite pois päältä ON/OFF-kytkimellä.• 
Irrota pistoke pistorasiasta ja aseta se vaunussa olevaan pidikkeeseen.• 
Vapauta pyörien jarrut.• 
Tartu kiinni työntökahvoista ja vie laite haluttuun • 
paikkaan.
Perille päästyäsi lukitse taas jarrut, jotta vaunu ei • 
pääse tahattomasti liikkeelle.
Liitä pistoke maadoitettuun pistorasiaan.• 
Kytke laite päälle ON/OFF-kytkimellä.• 

Laitteen kytkeminen pois päältä

Kytke laite pois päältä ON/OFF-kytkimellä. Merkkivalo sammuu.• 
Irrota pistoke pistorasiasta ja aseta se vaunussa olevaan pidikkeeseen.• 
Puhdista laite jokaisen jäähdytysjakson jälkeen.• 
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7. Puhdistus ja hoito
Katkaise laitteen sähkösyöttö ennen puhdistusta. Irrota pistoke pistorasiasta ja aseta se • 
vaunussa olevaan pidikkeeseen.
Älä puhdista laitetta juoksevalla vedellä, höyryllä tai painepesurilla. Jos höyry- tai paine-• 
pesua käytetään laitteen läheisyydessä, laite on kytkettävä pois toiminnasta ja irrotettava 
sähköverkosta.

Jäähdytysyksikkö tulee puhdistaa vähintään kaksi kertaa vuodessa pölystä käyttäen har-• 
jaa ja pölynimuria. Avaa ruuviavaimella 4 kiinnitysruuvia kansilevyn päältä (2 edessä, 
2 takana) ja irrota sitten kansilevy. Työntökahvat saavat olla tällöin laitteessa. Puhdista 
jäähdytysyksikkö sitten ylhäältä käsin.
Puhdista laite joko kuivana tai kuivaa hyvin puhdistuksen jälkeen, jotta laitteeseen ei • 
muodostu hometta. Jakelimen lämpötilan on oltava puhdistuksen aikana lähellä ympä-
ristön lämpötilaa, koska ilmasta voi tiivistyä kosteutta  teräspinnoille. Laitteen sisäpinnat 
saadaan puhdistettua ja kuivattua tehokkaasti vain jos sisäpintojen lämpötila on sama kuin 
ympäristön lämpötila. Puhdistuksen ja kuivaamisen jälkeen sulje pohjalevyn poistoputki 
tulpalla.
Vaunun pohjassa on aukko, josta laitteeseen mahdollisesti pudonneet rikkinäiset astiat tai • 
muut esineet pääsevät poistumaan. Jos tuotteiden jäämiä on pudonnut laitteen pohjalle, 
nekin voidaan poistaa pohja-aukosta. Pohja voidaan puhdistaa kostealla kankaalla ja 
kuivata aukon kautta.
Muovikannet puhdistetaan joko kuivana tai kuivataan kosteapyyhinnän jälkeen. Aseta • 
sitten kansi tiiviisti paikalleen. Jos kansi on hyvin likainen se voidaan pestä astianpesu-
koneessa.
Jos laitetta on poissa käytöstä pitkiä aikoja, jäähdytystila tulee puhdistaa säännöllisin • 
välein yllä kuvatun mukaisesti.

Ruostumattoman teräksen hoito

Puhdista ruostumattomat teräspinnat säännöllisesti. Poista kalkkikerrostumat, rasva, tärkkelys 
ja munanvalkuainen päivittäin. Huuhtele puhdistusaineen jäännökset pois runsaalla vedellä. 
Kuivaa pinnat lopuksi.

Ruostumattomalle teräspinnalle hapen vaikutuksesta muodostuva passiivikerros suojaa terästä 
korroosiolta. Kulumista ja korroosiota ruostumattomalle teräspinnalle voivat aiheuttaa:

hankaavien ja happamien pesuaineiden käyttö, erityisesti klooripohjaiset aineet kuten • 
vetykloridihappo ja valkaisuaineet. Tämän vuoksi pesuainetta hankittaessa on kiinnitettävä 
erityistä huomiota sen sopivuuteen ruostumattomalle teräkselle.
rautapitoiset saostumat, joita syntyy erityisesti laitteen ollessa poissa käytöstä pidempiä • 
aikoja. Saostumien välttämiseksi on syytä välttää hankausvillan käyttöä pinttyneiden ruo-
katahrojen poistoon. Käytä mieluummin ruostumattomasta teräksestä tai pehmeämmästä, 
ei rautapitoisesta materiaalista valmistettua villaa tai lastoja.
happamat ruoka-aineet kuten etikka, sitruunamehu ja suola. Tällaiset ruoka-ainetahrat on • 
syytä poistaa välittömästi ja huolellisesti. Varsinkin suolaliuoksen haihtuminen ruostu-
mattomalta teräspinnalta on erityisen haitallista.
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8. Vianetsintä
Laitteen huolto on jätettävä valtuutelun huoltoliikkeen tehtäväksi.

Käytä korjauksissa vain alkuperäisiä varaosia.

Jos laitetta on säilytetty kyljellään pitkän aikaa, esim. asennustyön ajan, sen saa käynnistää 
vasta kun se on ollut pystyasennossa 4 tuntia.

Jos laite ei toimi oletetulla tavalla, tarkasta seuraavan taulukon mukaiset asiat. Näin vältyt 
aiheettomilta huoltokäynneiltä ja kustannuksilta. Huoltoa tai varaosia tilatessasi ilmoita ar-
vokilpeen merkityt tiedot (ks. sivu 1).

ONGELMA MAHDOLLINEN SYY KORJAUSTOIMENPIDE
Vaunu ei kylmene, merkki-
valo ei syty.

Viallinen sulake Tarkasta ja tarvittaessa vaihda.
Viallinen ON/OFF-kytkin Irrota laite sähköverkosta ja 

kutsu huoltoVirtajohto tai pistoke vial-
linen
Jäähdytysyksikkö viallinen

Vaunu ei kylmene, mutta 
merkkivalo syttyy.

Kylmäainevuoto Irrota laite sähköverkosta ja 
kutsu huolto

Vaunu kylmenee, merkki-
valo ei syty

Merkkilamppu viallinen Irrota laite sähköverkosta ja 
kutsu huolto

Jäänmuodostus lisääntyy; 
jäähdytysteho pienenee.

Vaunuun on laitettu lämpi-
miä ruokia tai ruokia ei ole 
peitetty, joten ne luovutta-
vat kosteutta.

Irrota laite sähköverkosta, 
anna sen lämmetä huoneläm-
pötilaan ja puhdista kostealla 
kankaalla. HUOM. Vain jääh-
dytettyjä ruokia saa sijoittaa 
laitteeseen ja kaikki ruuat on 
peitettävä.

Ympäristön lämpötila liian 
korkea

Ympäristön lämpötila saa olla 
korkeintaan +10...+32°C.

Vaunu “vetää” vasemmalle 
tai oikealla kuljetuksen 
aikana.

Rullalaakerit vialliset. Vaihda vialliset rullat.

Vaunu on raskas työntää.
Jarrut eivät enää lukkiudu Jarrut kuluneet. Niitä on 

käytetty väärin vauhdin 
hidastamineen vaunua 
työnnettäessä.

Vaihda joko lukitusjarru tai 
vialliset rullat

Pinoamistaso ei nouse edes 
pienellä kuormalla.

Jouset vahingoittuneet. Vaihda jouset.

Laitteen säännöllinen huolto ehkäisee toimintahäiriöitä ja varmistaa laitteen turvallisen käytön. 
Tarkastus- ja huoltovälit riippuvat laitteen käyttöintensiteetistä.
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9   . Tekniset tiedot  

BDC/50-50 BDC/65-53
Tarkastusmerkintä

Suojausluokka IPX 4
Astiapinojen lukumäärä riippuu astioiden koosta
Astioiden koko ainoa rajoittava tekijä on kori
Pinoamisalusta muovipäällysteinen ruostumaton teräs
Pinoamisalustan koko 500 x 500 x 150 mm 650 x 530 x 150 mm
Pinoamiskorkeus 7 x 75 koria tai 4 x 115 koria
Kapasiteetti ks. “Kapasiteetin laskenta”
Korien koko 500 x 500 mm ja 508 x 508 mm 650 x 530 mm
Jäähdytysyksikkö kapillaarisyöttö
Jäähdytys kiertoilma
Kylmäaine R134a, CFC-vapaa
Kylmäaineen määrä 0,28 kg 0,28 kg
Lämpötila-asetus 5 °C, tehdasasetus
Lämpötilan säätö elektroninen
Kylmäteho 340 W
Sähköteho 220 W
Sähköliitäntä 230 V 1N AC 50 Hz
Eristys keraaminen
Runko 2 lukittavaa pyörää, 2 kiinteää pyörää, Ø 125 mm
Nettopaino 75 kg 85 kg
Laitteen paino maksimikuormituksella 175 kg 210 kg
Sallittu kokonaispaino 175 kg 210 kg

Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että Euroopan unionin alueel-
la tuote on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty lop-
puun. 
Tämä koskee sekä laitetta että tällä symbolilla merkittyjä lisälaitteita. Näitä tuot-
teita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.

 




