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LAITTEEN KUVAUS 
 
Luxor lasikot on suunniteltu ruokien esillepanoon ja niiden lyhytaikaiseen sälytykseen. Käyttö muuhun 
tarkoitukseen ei ole suositeltavaa. 
 
HUOMIOITAVAA laiteet eivät sovellu ulkokäyttöön eikä niitä tule asentaa lähelle lämmönlähteitä. 
Valmistaja ei vastaa ohjeiden vastaisen käytön aiheuttamista vahingoista. 
 
Lasikoiden lamellihöyrystimet ovat ruostesuojattuja, kompressorit hermeettisiä. Lauhdutimet on valmistettu 
kuparialumiinista ja laitteiden ohjausyksiköt ovat elektronisia datakortteja. Lasikkojen hyllyt ovat irroitettavia, 
paitsi pakastelasikossa KG8Q -25°/-15° C, jossa hyllyt ovat kiinteät. 
 
Lasikoissa kylmäaineena R404a. 
 
  

       ARVOKILPI 
 

Ottaessasi yhteyttä laitteen myyjään huoltoon tai tarvitessasi varaosia, ilmoita aina laitteen tyyppi ja laitteen 
valmistusnumero. Tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä. 

Z

ZY
 

 

 
Arvokilven sisältämät tiedot  
 

1) MALLI 
2) TOIMITTAJAN NIMI JA OSOITE 
3) CE merkki 
4) VALMISTUSVUOSI 
5) SARJANUMERO 
6) SÄHKÖERISTYSLUOKKA 
7) SUOJALUOKKA 
A) VERKKOJÄNNITE 
B) SÄHKÖVIRTA 

C) TAAJUUS 
D) SÄHKÖTEHO 
E) LAMPPUJEN KOKONAISTEHO 
F) SULAKEKOKO 
G) KYLMÄAINE 
H) KYLMÄAINEEN MÄÄRÄ 
L)  ILMASTOLUOKKA 
R) KIERRÄTYSLUOKKA 
W) LÄMMITYKSEN TEHO 

 

 
      VASTAANOTTOTARKASTUS 

 
Vastaanotettaessa on pakkauksen kunto syytä tarkistaa mahdollisten kuljetusvaurioiden varalta. 
 
Kun pakkaus on purettu tarkista laiteen kunto sekä sen vastaavuus tilattuun laitteeseen. Varmista, että 
toimitus sisältää kaikki siihen kuuluvat osat. Mikäli poikkeamia, ota yhteys välittömästi laitteen myyjään. 
 
Laitteen käytössä pyydämme noudattamaan tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita ja varoituksia. 
 
Valmistaja pidättää oikeuden ennalta ilmoittamatta tehdä laitteeseen teknisiä parannuksia, jotka saattavat 
poiketa tässä käyttöohjeessa kuvatuista ominaisuuksista. 
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      TURVAOHJEET 
 
VAROITUS: aina ennen puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä on laite kytkettävä irti sähköverkosta kääntämällä 
pääkytkin OFF-asentoon. 

 
 
- irroita pistotulppa 

 
 
VAROITUS  älä käytä maadoittamattomia pistotulppia. 

 
 
Pistotulppa tulee olla MAADOITETTU. 

 
 
VAROITUS: adapterin ja jatkojohdon käyttö on kielletty. 

 
 
VAROITUS: odota kunnes  laite on saavuttanut asetetun lämpötilan ennen kaapin täyttöä.  
 
VAROITUS: älä täytä kaappia kuumilla ruokatavaroilla tai juomilla. 
 
VAROITUS: asettele säilytettävät tuotteet niin, että ne eivät ylitä hyllytasoa ja siten haittaa ilmakiertoa kaapin 
sisällä. Älä myöskään tuki tuulettimen ilmanottoa. 
 
VAROITUS: älä pese laitteen edustan lattioita silloin kun laitteen ovi on avoinna. 
 
Suihkuavan veden ja painepesurin käyttö laitteen puhdistukseen on kielletty. 
 
VAROITUS: itse laitteen tai sen välittömässä läheisyydessä olevien pintojen puhdistaminen klooripitoisilla, 
syövyttävillä tai muutoin myrkyllisillä aineilla on kielletty.  
 
Älä säilytä ruokia tai juomia laitteen pohjalla, käytä säilytykseen vain varsinaisia hyllyjä. 
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Hyllyjen maksimikantokyky on 12 kg. 
 
VAROITUS: lasin särkymisen vaara: Sulje ja avaa ovi VAROVAISESTI EI ÄKKINÄISESTI TAI 
VÄKIVALTAA KÄYTTÄEN, älä myöskään nojaa oveen. 
 
Kylmäkoneikon ja kompressorialueen puhdistuksen saa suorittaa vain koulutettu huoltohenkilö. 
 
Huolto- ja korjaustyöt sekä poikkeavan sähköasennuksen saa suorittaa vain  valtuutettu huoltoliike. 
Korjauksiin tulee käyttää vain alkuperäisiä varaosia. 
Ylläannettujen ohjeiden huomiotta jättäminen saattaa vaarantaa laitteen turvallisuuden. 
 
 

      ASENNUS 
 
Lasikot toimitetaan lavoilla ja pahvilaatikolla suojattuina. 
 
Mikäli laitteessa havaitaan puutteellisuuksia, tulee vastaanottajan toimia kappaleessa VASTAANOTTO- 
TARKASTUS kuvatulla tavalla. 
 
Laitteen käyttöönotto ja asetusten muuttaminen kuuluu vain  tehtävään perehdytetylle käyttäjälle. 
 
VAROITUS: pakkaus (muovikääre, polystyreeni vaahto, naulat ja sen kaltaiset osat) ovat vaarallisia lapsille 
ja siksi säilyttettävä heidän ulottumattomissaan. 
 
Laite nostetaan haarukkatrukilla asennuspaikalle. 
 
VAROITUS: kallistumisen vaara.: Älä koskaan kallista laitetta. Laitteen käsittelyssä on noudatettava 
huolellisuutta, jotta se ei pääse kallistumaan tai kaatumaan käsittelyn aikana. 

 
 
VAROITUS: älä koskaan kuljeta laitetta vaaka-asennossa, mikä saattaa aiheuttaa laitteen rikkoutumisen tai 
häiriöitä sen toiminnassa. 

 
 
Kun laite on asennuspaikan läheisyydessä, toimi seuraavasti. 
Poista pakkaus huolellisesti.  
Poista laitteen takaseinän tukipelti. 
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Irroita kiinnitysruuvit ja vedä ulos nauhat  A, B ja C pakkauksen alareunasta. 

A
B

C

   
 
Syötä nauhat  A laitteen pyörien alle. 

A
A

 
 
Kiinnitä B ja C nauhat pakkauksen etureunaan. 

B

C

C

B

 
 
Liu’uta lasikko varovasti lattialle.  

               
 
Siirrä laite lopulliselle paikalleen. 
Säädä laite vaakaan asennusjalkojen avulla. Varmista, että laite ei kallistu tai keinu alustallaan. 
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VAROITUS: Asenna laite ainakin 10 cm etäisyydelle seinästä. Laitteet voidaan asentaa rinnakkain kuitenkin 
niin väliin tulee jättää vähintään 5 cm rako. 

min.
10 cm

min.
5 cm

min.
5 cm

 
 
VAROITUS:  Laitetta ei tule asentaa suoraan auringon paisteeseen tai lämpöä säteileviä laitteita. Asennuspaikan 
lämpötila ei saa ylittää +30°C, kosteuspitoisuus max. 55% (luokka 4), ympäristön lämpötilalla on vaikutus laitteen 
kestävyyteen ja toimintaan.  

             
 
Poista suojamuovit laitteen pinnoilta. 
Muovien poistaminen saattaa aiheuttaa epämukavalta tuntuvaa sähköisyyttä, mikä ei kuitenkaan ole 
vaarallista työntekijälle. 
Epämukavuutta voidaan poistaa joko maadoittamalla lasikko tai pitämällä vapaalla kädellä kiinni laitteen 
rungosta. 

 
 
Irrota hyllyt varovasti.. 
 
Puhdista laite, kappaleen PUHDISTUS mukaisesti. 
Kun laite on puhdistettu, seisota laitetta ovi avattuna vähintään 72 tuntia, ennen laitteen käynnistämistä. 
 
Hyllyjä asennettaessa tulee huomioida seuraavat seikat:  

 Aloita alimmasta hyllystä. Kannattele hyllyä molemmilla käsillä. 
 Kiinnitä hyllyn kannattimen teräskoukku hyllytuen aukkoon kannattaen hyllyä etureunastaan hivenen 

kohotettuna. 
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Laske hylly vaakatasoon ja varmista hyllyjen lukkiutuminen pystytukien reikiin painamalla hyllyjä 
kevyesti takareunoista. 

          
 

VAROITUS: varmista, että hyllyt on asetettu  tukevasti paikalleen. 
Irroittaaksesi hyllyt toimi kuten edellä, mutta vastakkaisessa järjestyksessä. 

 
Laite on varustettu SHUKO pistotulpalla.  
 
VAROITUS: pistokkeen ja kaapelinvaihdot saa suorittaa vain koulutettu sähköasentaja. 

 
 
Varmista, että laitteen arvokilvessä ilmoitetut sähköjännitetiedot vastaavat asennuspaikan tietoja. 

 
 
Liitä laite sähköverkkoon. 

 
 
Laitteen asennus on nyt suoritettu. 
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       TEKNISIÄ TIETOJA 
 
Laitteen mitat. 
 

1
8

3

 



 

 9

        OHJAUSYKSIKÖT 
 
 Kaikissa sarjan laitteissa on sama ohjausyksikkö 
 

 
 

 
 

 
 

 

ON/SBY/ENTER painike 
Katsoaksesi tai muuttaaksesi laitteen lämpötila-asetusta paina painiketta kerran. 
 
Pidä painike alaspainettuna 3 sekunnin ajan. Näyttöön tulee viesti (Sby = 
Stand by) jolloin laite on siirtynyt valmiustilaan. 
 
Painamalla Sby näppäintä laitteen ollessa Stand by-tilassa saat 
ohjausyksikön aktivoitua. 

     

YLÖS ja ALAS painikkeet 
Painikkeilta käytetään asetusarvojen muuttamiseen – lisäämiseen tai 
vähentämiseen.. 
 
Näitä painikkeita painamalla saat näkyviin tallentuneet maksimi- ja 
minimilämpötilat (mikäli käytössä) samoin kuin mahdolliset aktivoituneet 
hälytykset. 
 
Painamalla molempia painikkeita samanaikaisesti vapautat näppäimistön 
lukituksesta. 
 
Pitämällä YLÖS painikkeen alaspainettuna yli 3 sekunnin ajan, käynnistät tai 
päätät manuaalisulatuksen. 
Kaapin kosteusasetusta voidaan muuttaa pitämällä ALAS painike 
alaspainettuna yli 3 sekunnin ajan. 

 

VALO painike 
Sisävalo syttyy tai sammuu painikkeen yhdellä painalluksella. 
 
YKSIKÖT +14 °C / +16 °C 
Kun pidät painikkeen alaspainettuna yli 3 sekunttia, saat 5 sekunnin ajaksi 
näytölle kosteusanturin lukeman. 

 

SULATUS IKONI 
Led palaa: sulatus käynnissä 
Led vilkkuu: sulatuksen käynnistyminen siirretty tai ohitettu 
Led vilkkuu tiheästii: hälytys tallennettu 

 

TUULETIN IKONI 
Led palaa: tuulettimet aktivoitu 
LED välähtelee: tuulettimien käynnistys siirretty 

 

KOMPRESSORIN IKONI 
Led pala : kompressori aktivoitu  
Led vilkkuu: kompressorin aktivoitumista siirretty 

POS KUVAUS 
1 ON/SBY/ENTER painike    
2 ALAS painike    
3 YLÖS painike 
4 VALO painike 
5 SULATUKSEN IKONI    
6 PUHALLUKSEN IKONI 
7 KOMPRESSORIN IKONI 

1 2 3 4 

5 6 7 
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LÄMPÖTILA-ASETUKSEN ASETTAMINEN/MUUTTAMINEN 
 

 

Yhdellä on/sby/enter painkkeen painalluksella, asetettu lämpötilä vilkkuu 
näytössä 5 sekunnin ajan. 
5 sekunnin kuluttua näyttöön palaa laitteen sisälämpötila. 

     

Näytön vilkkuessa, käytä ylös ja alas  painikkeita asettaaksesi uuden 
lämpötilan.  

 

Paina on/sby/enter painiketta uudelleen vahvistaaksesi uuden asetuksen. 

 
 

      ÄLYTOIMINNOT- Pikahaut 
 

OHJATTU MANUAALISULATUS 
 

 

Siirtyäksesi manuaalisulatukseen, pidä ylös painike painettuna yli 3 sekunnin 
ajan. 

 
SUHTEELLISEN KOSTEUDEN MUUTTAMINEN  +2°C/+10°C ja  -20°C/+5°C 
 

 

Säätääksesi kaapin sisäilman kosteusprosenttia pidä alas painike 
alaspainettuna yli 3 sekunnin ajan. 
 
Hetkellisesti vilkkuva vahvistusilmoitus [F_C] tarkoittaa, että suhteellinen 
kosteus on liian alhainen (puhaltimet toimivat kompressorin kanssa 
rinnakkain).  
Hetkellisesti vilkkuva vahvistusilmoitusi [F_ _] tarkoittaa, että suhteellinen 
kosteus on liian korkea (puhaltimet toimivat isenäisesti). 
Suhteellinen kosteus [FtE] joka näyy vilkkuvana näytöllä on astettu tehtaalla. 

 
SUHTEELLISEN KOSTEUDEN MUUTTAMINEN  +14°C/+16°C 
 

 

Pidä alas painike alaspainettuna yli 3 sekunnin ajan: näytöllä vilkkuu 5 
sekunnin ajan asetettu kosteusprosentti. 
5 sekunnin kuluttua näyttöön palaa laitteen sisälämpötila. 

Näytön vilkkuessa, säädä kosteutta    painikkeilla haluttuun 
asetusarvoon. 

 

Paina on/sby/enterpainiketta vahvistaaksesi uuden asetusarvon: kolme 
perättäistä summerin piippausta osoittavat, että uusi asetusarvo on 
tallentunut  yksikön muistiin. 
 2 sekunnin kuluttua näyttö palaa osoittamaan laitteen sisälämpötilaa.. 

 
 

      NÄPPÄIMISTÖN LUKITSEMINEN 
 

     

Näppäimet lukiutuvat kun painat YLÖS ja ALAS painikkeita samanaikaisesti 
yli 3 sekunnin ajan.  
 
Näytöllä viesti [Loc]. 

 

 on/sby/enter  painikkeen painallus vahvistaa asetuksen sekä aktivoi 
toiminnon. 
Jos uutta asetusta ei vahvisteta  30 sekunnin sisälläasettamisesta,  poistuu 
yksikkö toiminnosta.
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Vapauttaaksesi näppäimistön, pidä  painikket    samanaikaisesti 
alaspainettuinaenemmän kuin 5 sekuntin ajan. Vahvistuksena onnistumiselle 
näytössä vilkkuu ilmoitus [UnL]. 
 
Jos näppäimet on lukittu, painettaessa mitä tahansa näppäintä tulee näytöllä 
ilmoitus [Loc]. 

 

ANTURIN LUKEMAN TULOSTAMINEN:  liitetty TSP tulostusasemaan 
( vain -25° C / -15° C ja -20° C / + 5° C yksiköt) 

 

     

Pidä ylös  ja alas painikkeet samanaikaisesti alaspainettuina vähintään 3 
sekunnin ajan 
 
Näytöllä ilmoitusl [Loc]. 

 

Siirry tulostukseen painamalla  ylös painiketta. Näytöllä ilmoitus [Prt]. 

 

Paina on/sby/enter  vahvistaaksi toimitovalinnan ja käynnistääksesi 
tulostuksen. 
 
Mikäli vahvistuspainiketta ei paineta  30sekunnin kuluessa toimintaan 
siirtymisestä, poistuu yksikkö tulosustilasta.

 

            KÄYTTÄJÄASETUSTEN MUODOSTAMINEN - ANTURILILTA 
 

     

Pidä  ylös ja alas painikkeet samanaikaisesti alaspainettuina enemmän kuin 3 
sekunnin ajan. 
 
Näytöllä ilmoitus [Loc]. 

     

Selaa ylös ja alas anturin lukemia ja käyttäjäasetuksia. 

 

Valitse haluamasi  parametri painamalla  on/sby/enter ja siirry joko anturin 
lukuun tai parametrien ylläpitoon. 
 
Arvo vilkkuu näytöllä..  
 

Aseta uusi arvo käyttäen painikkeita   , jotka käytössä vain parametrien 
asettamista varten. 

 

Vahvista valinta tai poistu toiminnosta painamalla on/sby/enter ; vahvistuksen 
jälkeen asetettu arvo lakkaa vilkkumasta. 

 

 OLETUSARVOJEN PALAUTTAMINEN 
 
Vain koulutettua käyttäjää varten. 
 

 

Kun laite käynnistetään, alkaa “LAMPTEST”. 
Painamalla kolme perättäista kertaa painiketta  on/sby/enter palautuvat  
asetukset oletusarvoiksi. 
 
Näytöllä ilmoitus [rLd] kertoo, että arvot on palautettu tehdasasetuksiin. 

 

HUOMIO: oletusarvoilla tarkoitetaan vain konfiguraatioita (tn, bts, btv). 
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 HÄLYTYKSET 
 
ANTURIHÄIRIÖT KÄYTÖN AIKANA 
Kaapin lämpötila-anturin 
Jos anturi on rikkoutunut tai yhteys muuten katkennut,  tulee näytölle ilmoitus [E0]. 
 
Laite jatkaa toimintaansa parametreihin  C5 ja C6 asetettujen arvojen mukaisesti.. 
 
Sisäpuhallin jatkaa toimintaansa parametrin  “F3” asetusarvon mukaisesti. 
 
Höyrystinpuhaltimen anturin häiriö (vain -20°C / +5°C yksiköt) 
Jos anturi on rikkoutunut tai yhteys muuten katkennut,  tulee näytölle ilmoitus [E1]. 
Sisäpuhallin jatkaa toimintaansa parametrin  “F3” asetusarvon mukaisesti. 
 
HUOMIO: mikäli molemmat anturit ovat rikkoutuneet tai yhteys on katkennut, vilkkuu näytössä vuoronperään 
ilmoitukset E0 ja E1. 
 
Kosteuden tunnistimen häiriö (vain +14°C/+16°C yksiköt) 
Mikäli anturi on vaurioitunut tai yhteys katkennut, tulee näytölle ilmoitus [E8]. 
 
ANTURIHÄIRIÖT SULATUKSEN AIKANA 
Kaapin lämpötila-anturi 
Vaikka anturi rikkoutuisi tai yhteys katkeaisi sulatuksen aikana, jatkuu sulatus normaalisti. 
Parametrille “d6” annettu toimintajono ja viesti [E0] näkyvät vuorotellen näytöllä. 
 
Höyrystinpuhaltimen anturin häiriö (vain  -20°C / +5°C yksiköt) 
Vaikka anturi on rikkoutunut tai yhteys muuten katkennut sulatuksen aikana jatkuu toiminto asetetun 
sulatusajan mukaisesti. 
 
Höyrystimen puhallin jakaa toimintaansa parametrin “F4” asetusarvon mukaisesti.  
 
Sulatusajat “d7” ja sisäpuhaltimen käynnistymisen viivytys “F5” toimivat häiriöistä huolimatta. 
Näytöllä vaihtelevat parametrin “d6” asetusarvo ja ilmoitus [E1]. 
 
HUOMIO: molemmat anturit ovat rikkoutuneet tai yhteys on katkennut, vilkkuu näytössä vuoronperään ilmoitukset 
E0 ja E1. 

 
Kosteusanturin häiriö (vain +14°C/+16°C yksiköt) 
Jos anturi on rikkoutunut tai yhteys muuten katkennut,  tulee näytölle ilmoitus [E8]; kosteuden säätöyksikkö 
lakkaa automaattisesti toimimasta. 
 
OVIVASTUKSEN KÄYTTÖ 
(vain -25°C / -15°C ja -20°C /+ 5°C yksiköt) 
Vaikka kaapin sisätilan anturi on rikkoutunut tai yhteys muuten katkennut,  jatkaa laite säätelee edelleen 
ovivastuksen toimintaa sekä kompressorin releen toimintaa. 
 
LIIAN KORKEAN LÄMPÖTILAN HÄLYTYS 
 

 

Mikäli kaapin sisälämpötila ylittää asetetun lämpötilan tulee näytölle ilmoitus 
[AH] joka vaihtelee kaapin todellisen lämpötilan kanssa.  
 
Paina painiketta up nähdäksesi ajan jonka hälytyksen aiheuttanut tilanne on 
jatkunut. 

Summeri sammuu painamalla painiketta . 

Näytön hälytysilmoitus jatkaa aina siihen saakka kun lämpötilaa on palannut normaaliin. 
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LIIAN ALHAISEN LÄMPÖTILAN HÄLYTYS 
 

 

Mikäli kaapin lämpötila on alle asetetun, näytölle ilmestyy ilmoitus [AL] jona 
vaihtelee kaapin todellisen lämpötilan kanssa. Summeri soi. 
 
Paina painiketta down nähdäksesi ajan jonka hälytyksen aiheuttanut tilanne 
on jatkunut. 

Summeri sammuu painamalla painiketta . 

Näytön hälytysilmoitus jatkaa aina siihen saakka kun lämpötilaa on palannut normaaliin. 
 
 
LÄMPÖTILAHÄLYTYRAJOJEN TALLENNUS 
 

 

Kun sulatuksen valo vilkkuu tiuhaan on se ilmoitus joko liian korkeasta tai 
liian alhaisesta lämpötilasta. 

 

Paina on/sby/enter tallennettu hälytys näkyy vilkkuvana näytöllä. 

 

Paina on/sby/enter tallennettu kriittinen lämpötila näkyy vilkkuvana näytöllä. 

 

Paina on/sby/enter hälytyksen aiheuttajan tapahtuman kesto minuutteina 
näkyy vilkkuvana näytöllä. 

 

Paina on/sby/enter sulatuksen LED valo palaa normaaliin tilaan.  
Näytöllä ilmoitus [rES] kertoo epänormaalista tapahtumasta. 

 

Mikäli useampi lämpötilaa koskeva hälyytys tapahtuu peräkkäin ilman, että käyttäjä käy välillä katsomassa hälytyksen 
tietoja, pyyhkiytyy aikaisempi hälytys tiedostosta ja vain viimeisen tiedot tulevat näkyviin. 
  
Liian korkean lämpötilan hälyytyksen aikana kompressori jatkaa käyntiään, kun taas liian alhaisen lämpötilan 
hälytyksen aikana kompressori pysähtyy.  
 
! Laitteeen ollessa valmiustilassa eivät minimi/maksimilämpötilat tai tiedot hälytyksistä tallennu 
muistiin. 
 
 
TOIMINTAKATKON HÄLYTYS 
 

 
Tiheästi vilkkuva sulatuksen valo kertoo toimintakatkosta. 

 

Paina on/sby/enter painiketta,  jolloin näytölle [bLO] ilmoitus . 

 

Paina on/sby/enter painiketta, jolloin näytölle asetettu maksimisisälämpöti 
 

 

Paina on/sby/enter painiketta niin sulatuksen valo siirtyy normaaliin 
toimintaan.  
Näytöllä viesti [rES] joka kertoo paluusta normaaliin häiriön jälkeen. 
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OVI AUKI HÄLYTYS 
Näytöllä vaihtelevat  [dA] viesti  ja tapahtumaa kuvaava symboli kertovat laitteen oven olevan auki, lisäksi 
summeri, mikäli aktivoitu, piippa 5 sekunnin ajan 10 sekunnin välein.  
 
Hälytys lakkaa kun ovi suljetaan ja viesti rekistöroityy laitten muistiin. (sulatuksen LED välkkyy tieheästi).  
 

                                                              SULATUS 
 

Laitteen sulatus on automaattinen, mutta se voidaan tehdä myös manuaalisesti. 
 
Manuaalinen sulatus 
 
Mallit +2°C / +10°C,  -20°C / +5°C,  +14°C / +16°C 
 

 

Sulatus käynnistyy pitämällä ylös painiketta alaspainettuna 4 sekunnin ajan. 
Juuri sulatuksen alkaessa näkyy näytöllä laitteen sisälämpötila. 

 

Sulatus voidaan keskeyttää pitämällä “ylös” painike alaspainettuna 4 sekunnin ajan. Kun sulatus on 
keskeytynyt, näytölle [ndF] ja sulatuksen merkkivalo vilkkuu. 
 
Mallit -25°C / -15°C 
 

Malleissa -25°C / -15°C sulatus tulee tehdä aina kun hyllyjen pinnalle on kertynyt paksu jääkerros. Sulatus 
tapahtuu siten, että laite sammutetaan asettamalla laite valmiustilaan. Ovi avataan ja tuotteet siirretään 
toiseen pakastimeen. Pohjatulppa ja anna jään sulaa. Kokoa vesi pehmeällä liinalla tai sienellä pohjan 
poistoreikään. Pyyhi laitteen sisäpinnat kuivalla liinalla ja aseta pohjatulppa paikalleen. 
  
Automaattinen sulatus 
 
Automaattisulatus tapahtuu säilytyksen kestäessä ja sitä ohjaa tallennetut asetukset. 
 

Sulatus voidaan keskeyttää manuaalisti pitämällä ylös painike alaspainettuna 4 sekunnin ajan: Kun sulatus 
keskeytyy tulee näytölle viesti [ndF] ja sulatuksen merkkivalo vilkkuu. 
 
 
Laitteissa +14 °C / +16 °C and -25°C / -15°C ei ole automaattisulatusta. 
 

         LAITTEEN PYSÄYTYS 
Pidä painike   3 sekunttia alaspainettuna ja vapauta painike kun näytöllä viesti [Sby] jolloin laite on 
siirtynyt valmiustilaan. 

VAROITUS: pääkytkin  EI KATKAISE VIRRANSYÖTTÖÄ laitteelle.  
 
Käännä erotuskytkin asentoon OFF. 
 
Katkaistaksesi virransyötön, irroita pistotulppa pistorasiasta. 
 

                                                       TOIMINTAHÄIRIÖT 
 

Ennen huollon kutsumista tarkista: 
 

 pääkytkin valo palaa  ja, että sähkö on kytkettynä laitteelle; 
 lämpötila on asetuksen mukainen; 
 ovi on suljettu kunnolla; 
 laitteen läheisyydessä ei ole lämmön lähteitä; 
 lauhdutin on puhdas ja toimii moitteettomasti; 
 höyrystimen pinnalle ei ole kertynyt huurretta. 
 

Mikäli nämä asiat ovat kunnossa, mutta laite ei toimi , ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Huoltoa 
tilatessasi ilmoita laitten tiedot laitten arvokilvestä. 
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       PÄIVITTÄINEN PUHDISTUS 
 
Oikean ja hygienisen säilytyksen takuu on laitteen säännöllinen puhdistus. 
 
Älä käytä hiovia tai syövyttäviä puhdistusaineita tai –välineitä,   
Käytä haaleaa soodaliuosta. 
Ulkopinan ruokatahrat poistetaan heti kostealla liinalla. 
Kuivuneet tahrat poistetaan soodaveteen kastetulla sienellä. 
 
Laitteen sisäpinnat tulee puhdistaa päivittäin. 
Pyyhi sisäpinnat ja hyllyt nihkeällä liinalla. 
 
 
Laitteen alusta ja sen ympäristö tulle myös pitää puhtaana ja hygieenisenä. 
Käytä puhdistukseen vettä ja mietoa saippualiuosta. 
 
 

VAROITUS: Suihkuavan veden tai painepesurin käyttö myös laitteen läheisyydessä on kielletty. 
 
 
 

     PUHDISTUS JA HUOLTO 
 
Laitteen virheetön toiminta voidaan taata vain säännöllisellä puhdistuksella ja huollolla.  
 
VAROITUS: Laitteen koneikon huollon ja puhdistuksen saa suorittaa vain koulutettu huoltohenkilö.  
 
Puhdista laitteen ulkopinnat neutraaliin saippuaveteen kostutetulla liinalla, tilkka etikkaa lisättynä pesuveteen 
haihduttaa mahdollisia ikäviä tuoksuja.  
 
Ennen puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä: 
- irroita laite sähköverkosta kääntämällä erotuskytkin OFF asentoon; 
- irroita pistotulppa pistorasiasta ja anna laitteen sulaa täydellisesti. 
 
Luhduttimen saa esiin poistamalla etusivun ala-etupellin: 

1. Irroita yläruuvit 
2. Irroita pelti kiinnityskoukuista työntämällä sitä alaspäin. 

         
 
VAROITUS: kunnollisen toiminnan takaamiseksi kupari-alumiininen lauhdutin on puhdistettava vähintäin 30 
päivän välein. 
 
Suojien poiston jälkeen lauhdutin ja sisäpuolinen höyrystin puhdistetaan perusteellisesti pölynimurilla tai 
pehmeällä harjalla. 
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 OHJEITA RUOSTUMATTOMAN TERÄKSEN HOITOON  
 
Tässä luvussa käsitellään laitteen ruostumattomasta teräksestä valmistettujen osien puhdistusta ja ylläpitoa. 
Kaikilla annetuilla ohjeilla tähdätään myytävien tuotteiden parhaaseen hygienisyyteen ja myrkyttömyyteen.  
 
Ruostumattoman teräksen pinnalla on ohut oksidikerros, joka suojelee terästä ruostumiselta.Jotkin ainnet 
voivat vaurioittaa tätä pintaa ja aiheuttaa teräksen ruostumisen.Ennen puhdistusaineiden käytön aloitusta, on 
syytä tarkistaa aineen soveltuvuus ruostumattoman teräksen puhdistukseen. 
  
Mikäli teräksen pinta on naarmuuntunut, siloitetaan naarmut RUOSTUMATTOMALLA TERÄSVILLALLA tai 
synteettisellä hankaussienellä hiomalla aina pellin hiontasuuntaan. 
 
VAROITUS: Älä puhdista RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ rautavillalla äläkä jätä rautaesineitä lojumaan 
teräspinnalle, koska mahdolliset rautajäämät voivat aiheuttaa ruostumista ja samalla heikentää hygieniaa. 
. 
 
 
 
 
 
 

KÄYTTÖKATKOT 
 
Laiteen ollessa poissa käytöstä pitkiä aikoja, tulee laite huoltaa seuraavasti: 
 
- katkaise virransyöttö kääntämällä erotuskytkin OFF asentoon. 
- irroita pistotulppa pistorasiasta. 
- tyhjennä jääkaappi ja puhdista se aiemmin esitetyllä tavalla. 
- jätä ovi auki, jotta laitteen sisään ei muodostuisi ummehtunutta hajua. 
 
 

                                                                   TOIMINTAHÄIRIÖT 
 
Laitteen toimintahäiriöt johtuvat usein arkipäiväisistä syistä, jotka voidaan korjata ilman varsinaisen 
huoltohenkilön apua. Siksi, ennen huollon kutsumista paikalle, on hyvä tarkistaa seuraavat seikat: 
 
VIKA MAHDOLLINEN SYY 
Laite ei käynnisty Tarkista, että pistotulppa on kiinni pistorasiassa. 

Tarkista, että pistorasia saa virtaa. 
Sisälämpötila on liian korkea Tarkista lämpötila-asetukset. 

Tarkista on laitteen lähellä lämpölähteitä. 
Tarkista, että ovi on kunnolla kiinni. 

Laite on hyvin äänekäs Tarkista, että laite seisoo vaaka-suorassa. Kallistunut laite 
saattaa resonoida. 
Tarkista, että laite ei nojaa toisiin laitteisiin tai osiin jotka 
voisivat resonoida. 

Pinnoille muodostuu kondenssipisaroita Huonetila on hyvin kostea. 
Laitteen ovi ei ole suljettu kunnolla. 

 
Mikäli häiriö jatkuu edelläkerrottujen tarkistusten jälkeenkin, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.  
Huoltoa tilatessasi ilmoita: 
 Häiriön kuvaus 
 Laitteen malli ja sarjanumero, joka löytyy laitteen arvokilvestä. 
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 LAITTEEN POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ 
 
 
Kun laite on tullut elinkaarensa päähän, se on kierrätettävä viranomaisohjeita noudattaen.  
Käytöstä poistetun laitteen ovet on aina irroitettava. 
 
LAITTEEN HÄVITTÄMINEN TULEE JÄTTÄÄ ASIANTUNTIJAYRITYKSEN HOIDETTAVAKSI.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kytkinkaavio 

Pos. Kuvaus Pos. Kuvaus 
1 Kompressori 44 Rele, kompressori 
2 Puhallin, kompressori  69 Maadoitusliitin 
3 Kytkentäalusta 70 Magneettiventtiili, nestelinja 
8 Pistoke 70A Magneettiventtiili, kuumakaasu 
9 Puhallin, höyrystimen 76 Mikrokytkin 
12 Magneettiventtiili, sulatus 103 Kosteusanturi 
20 Lasin lämmitin, ovi 119 Näyttöohjainyksikkö, jääkaappi 

20A Lasin lämmitin, sivulasi 120 Näyttöohjainyksikkö, pakastin 
20B Lasin lämmitin, sivulasi 121 LED virtalähde 
20C Lasin lämmitin, takalasi 122 LED lamput 
20D Lasin lämmitin 125 Näyttöohjainyksikkö, suklaadisplay 
22 Tippuvesiallas   
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ATITIKTIES DEKLARACIJA  
DECLARATION OF CONFORMITY FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA 
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG YHDENMUKAISUUSVAKUUTUS DEKLARACJA ZGODNOŚCI 
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ  PREHLÁSENIE O ZHODE 
DECLARACION DE CONFORMIDAD PROHLÁŠENÍ O SHODĚ IZJAVA O SKLADNOSTI 
DECLARACÃO DE CONFORMIDADE VASTAVUSAVALDUS  
GELIJKVORMIGHEIDS VERKLARING MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 

 

39B6642_LUXOR2 

IT Il sottoscritto, designato a legale rappresentante della SAGI spa, Zona Industriale Campolungo, 79/81 – Ascoli Piceno - Italy, dichiara che i prodotti sottoelencati, costruiti per: 
GB-IE-MT The undersigned, an authorised officer of SAGI spa, Zona Industriale Campolungo, 79/81 – Ascoli Piceno - Italy, hereby declares that the products listed hereunder manufactured for: 
DE-AT Der Unterzeichner, rechtlicher Vertreter der SAGI spa, Zona Industriale Campolungo, 79/81 – Ascoli Piceno - Italy, erklärt, daß die nachstehend beschriebenen Produkte, realisiert für: 
FR-BE-LU Je soussigné, représentant légal désigné SAGI spa, Zona Industriale Campolungo, 79/81 – Ascoli Piceno - Italy, déclare que les produits énumérés ci-après, réalisés pour: 
ES El suscrito, nombrado representante legal de la SAGI spa, Zona Industriale Campolungo, 79/81 – Ascoli Piceno - Italy, declara que los productos indicatos a continuación, realizados para: 
PT O abaixo assinado, designado legal representante da SAGI spa, Zona Industriale Campolungo, 79/81 – Ascoli Piceno - Italy,declara que os produtos abaixo indicados, produzidos para: 
NL Ondergetekende, aangewezen als wetteliijk vertegenwoortiger van de firma SAGI spa, Zona Industriale Campolungo, 79/81 – Ascoli Piceno - Italy, verklaart dat de hiernavolgende produkten, vervaardigd voor 

DK Undertegnede, juridisk fuldmægtig for SAGI spa, Zona Industriale Campolungo, 79/81 – Ascoli Piceno - Italy, fosikrer at produkterne som listes nedenfor, fremstilles for: 
SE Undertecknad, juridiskt ombud för SAGI spa, Zona Industriale Campolungo, 79/81 – Ascoli Piceno - Italy, försäkrar att de produkter som förtecknas nedan, tillverkade för:  
FI Allekirjoittanut, SAGI spa, Zona Industriale Campolungo, 79/81 – Ascoli Piceno - Italy, juridinen edustaja, vakuuttaa että allamainitut tuottet, jotka on valmistettu: 
GR - CY       SAGI spa, Zona Industriale Campolungo, 79/81 – Ascoli Piceno - Italy,     ,   

CZ Níže podepsaný jmenovaný zákonný zástupce společnosti SAGI spa, Zona Industriale Campolungo, 79/81 – Ascoli Piceno -) - Itálie, prohlašuje, že níže uvedené výrobky vyrobené pro: 
EE Allakirjutanu, kes on määratud SAGI spa, Zona Industriale Campolungo, 79/81 – Ascoli Piceno - Itaalia, seaduslikuks esindajaks, kinnitab, et allpool loetletud tooted, mis on valmistatud: 
HU Alulírott, az SAGI spa, Zona Industriale Campolungo, 79/81 – Ascoli Piceno - – Olaszország) cég meghatalmazott jogi képviselője kijelenti, hogy az alábbi termékek e célra készültek: 
LT SAGI spa, Zona Industriale Campolungo, 79/81 – Ascoli Piceno -)atstovas patvirtina, kad produktai, išvardinti žemiau 
LV Parakstījis SAGI spa, Zona Industriale Campolungo, 79/81 – Ascoli Piceno - Itālija, likumīgais pārstāvis, kā arī apstiprinājis, ka visas tālāk uzskaitītās preces: 
PL Niżej podpisany, upoważniony przedstawiciel firmy SAGI spa, Zona Industriale Campolungo, 79/81 – Ascoli Piceno – Italy - Włochy oświadcza niniejszym, iż wymienione poniżej wyroby wyprodukowane dla: 

SK Podpísaný, určený právny zástupca spoločnosti SAGI spa, Zona Industriale Campolungo, 79/81 – Ascoli Piceno - Italy, vy 
hlasuje, že nižšie uvedené produkty vyrobené pre: 

SI Spodaj podpisani zakoniti zastopnik podjetja SAGI spa, Zona Industriale Campolungo, 79/81 – Ascoli Piceno - Italy izjavljam, da je spodaj naveden izdelek izdelan tako, da: 

 

IT Sono conformi a quanto prescritto dalle seguenti direttive: FI Noudattavat allamainitun direktiivin ehtoja: 
GB-IE-MT Are in compliance with the following directives: CZ Vyhovují požadavkům následujících směrnic: 
DE-AT Mit den Vorschriften konform sind, die in den folgenden Richtlinien: EE on kooskõlas järgmiste direktiivide nõuetega: 
FR-BE-LU Sont conformes aux prescriptions des directives suivantes: HU megfelelnek a következő irányelveknek: 
ES Respetan las prescripciones contenidas en las siguientes directivas: LT atitinka šių direktyvų reikalavimus:  
PT Estão em conformidade com as prescrições das seguintes directivas: LV Atbilst šādu direktīvu prasībām: 
NL Conform de voorschriften zijn ven de volgende richtlijnen: PL są zgodne z wymogami następujących dyrektyw: 
DK Er i overensstemmelse med vilkårene i følgende direktiv: SK Spĺňajú požiadavky asledujúcich predpisov: 
SE Är i överensstämmelse med vilkoren i följande direktiv: SI Izpolnjuje zahteve naslednjih direktiv: 
GR-CY            

 

IT E dalle seguenti norme:  FI Sekä allamainittuja lakivaatimuksia: 
GB-IE-MT And with the following standards: CZ a následujících norem: 
DE-AT Und Normen stehen: EE ja järgmiste standarditega: 
FR-BE-LU Et des normes ci-apres: HU valamint a következő szabványok követelményeinek: 
ES Y en las siguientes normas: LT ir šiuos standartus:  
PT E das seguintes normas: LV Un šādiem standartiem: 
NL En van de volgende normen: PL oraz z następującymi normami: 
DK Samt følgende lovkrav: SK A nasledujúcich noriem: 
SE Samt följande lagkrav: SI In naslednjih standardov: 
GR-CY    :   

 
IT E, in applicazione a quanto previsto dalle direttive citate, sono state dotate di marcatura CE ed é stato predisposto un adeguato fascicolo tecnico presso la ns. sede. 
GB-IE-MT And, pursuant of the above-mentioned directives, the CE mark has been applied. Furthermore, adeguate technical file has been prepared and is available from our offices. 
DE-AT Und daß sie in Übereinstimmung mit den Vorschriften der obengenannten Richtlinien mit dem CE-Zeichen versehen sind und daß für Sie ein angemessenes technisches Heft erstellt wurde, das bei uns in der Firma zur Verfügung steht. 
FR-BE-LU En application des directives citées, ils portent la marque CE et un dossier technique est deposé de notre siège. 
ES Y, conforme con lo previsto en las citadas directivas, han recibido la marca CE. Existe asimismo un especifico prospecto técnico relativo disponible en nuestra sede. 
PT E, em aplicação de quanto previsto pelas referidas directivas, receberam a marca CE, tendo sido preparado um fascículo técnico adequado disponivel na nossa sede. 
NL En in toepassing van de bepalingen van de genoemde richtlijnen zijn voorzien van CE markering en uitgerust met een bij ons kantoor verkrijgbaar geschikt technische boekje. 
DK I henhold til vilkårene i ovennævnte direktiv har virksomheden forestået CE mærkning af produkterne samtredigering af en udførlig teknisk beskrivelse, som kan findes hos os. 
SE I enlighet med villkoren i ovannämnda direktiv har företaget ombesörjt CE märkning av produkterna samt redigering av en utförlig teknisk beskrivning som återfinns hos oss. 
FI Yliämainitum direktiivin chtojen mukaisesti yritys on hoitanut tuotteiden CE merkinnät sekä muokannut täydellistä teknistä kuvausta, joka on tiloissamme. 
GR-CY 
CZ a při zavádění výše uvedených směrnic nesou označení CE. V našem ústředí je také k dispozici patřičný svazek technické dokumentace.
EE ja kannavad eespool nimetatud direktiivide kohaldamisel CE-märki. Asjakohane tehniline toimik on saadaval meie peakontoris. 
HU Ezenkívül, a fenti irányelvek szerint a terméken feltüntették a „CE” jelet. Cégünk székhelyén a vonatkozó műszaki dokumentáció is rendelkezésre áll.
LT minėtos direktyvos taikomos su CE ženklu. Mūsų pagrindinėje būstinėje galite gauti technines instrukcijas. 
LV Un, izpildot iepriekšminētās direktīvas, ir apzīmētas ar CE marķējumu. Cita noderīga tehniskā informācija ir pieejama mūsu galvenajā ofisā. 
PL Ponadto – na potwierdzenie zgodności z powyższymi dyrektywami – wyroby te są oznaczone symbolem CE. Stosowne dane techniczne są dostępne w siedzibie firmy.
SK A pri použití vyššie uvedených noriem sú označené značkou CE. Z našej centrály sme taktiež poskytli vhodnú technickú dokumentáciu. 
SI In da ima v zvezi z izvajanjem prej omenjenih direktiv oznako CE. Na sedežu podjetja je na voljo tudi ustrezna tehnična dokumentacija. 
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