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1. Yleistä
Tämä kylmälaite on valmistettu tiukan laadunvalvonnan alaisena ja se täyttää valmistajan asettamia korkei-
ta vaatimuksia. Ennen toimitusta jokaista laitetta on testattu varmistaakseen, että se täyttää laatukriteerit. 
Laite on valmistettu keirrätettävistä materiaaleista ympäristöystävällisiä tuotantoprosesseja käyttäen.

Tutustu huolellisesti tämän ohjeen sisältöön ennen laitteen käyttöä ja säilytä tämä ohje huolellisesti mah-
dollisia muitakin käyttäjiä varten. 

Käytä laitetta ainoastaan tässä ohjeessa mainittuun käyttötarkoitukseen.

2. Turvallisuus
Sijoita ja asenna laite ohjeiden mukaisesti ennen käyttöä.

• Älä anna lasten kiivetä laitteessa tai roikkua sen hyllyissä. Tämä voi vahingoittaa laitetta ja aiheuttaa 
vaaraa lapsille.

• Älä koske laitteen kylmiä pintoja kosteilla käsillä. Iho saattaa jäätyä kiinni näihin hyvin kylmiin pintoihin.
• Älä säilytä helposti syttyviä tuotteita laitteessa tai sen läheisyydessä.
• Katkaise aina virransyöttö laitteeseen ennen puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä

Tätä laitetta saa huoltaa ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta.

3. Arvokilpi
Laitteen arvokilvestä löytyy laitteen sarjanumero sekä tietoa laitteen sähköliitännästä ja jäähdytysjärjestel-
mästä. Arvokilpi on kiinnitetty laitteen sisälle.

4. Laitteen vastaanotto ja tarkistus
• Tuotteen toimivuus on testattu ja se on todettu virheettömäksi tehtaalla ennen toimitusta.
• Tarkista laite heti vastaanoton jälkeen mahdollisten kuljetusvaurioiden varalta.
• Ilmoita heti laitteen toimittajalle mahdollisista vahingoista ja puutteista.
• Ota yhteyttä huoltoon jos laitteessa ilmenee vikaa asennuksen aikana tai välittömästi sen jälkeen.

Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista jotka ovat sattuneet kuljetuksen aikana. 

 

 

Sarjanumero
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5. Asennus

5.1. Laitteen sijoitus
Laite on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.

Varmista kylmäkoneikon riittävä ilmankierto.

Älä sijoita laitetta lähelle lämmönlähteitä (lämpöpatterit, liedet ym.) tai suoraan auringonvaloon. Laitteen 
käyttöympäristön lämpötila tulee olla +12ºC  ... +25ºC ja ilman suhteellinen kosteus tulee olla alle 60% Rh.

Laite on sijoitettava tukevalle tärinävapaalle alustalle joka kestää laitteen kokonaispainon kuormattuna. 
Vahvista tarvittaessa lattiaa.

On tärkeää, että laitetta ei sijoiteta ilmastointilaitteen läheisyyteen.

5.2. Pakkauksen purkaminen
Laite toimitetaan puulavalla puiseen pakkaukseen pakattuna. Puupakkaus on kiinnitetty lavaan isoilla ha-
kasilla. Poista hakaset ennen kun puupakkaus nostetaan pois laitteen päältä jotta laite ei naarmuunnu.

Kaikki käytetyt pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä ja voidaan kierrättää tai käyttää uudelleen. 
Kierrätä pakkausmateriaalit paikallisia lakeja ja määräyksiä noudattaen.

On suositeltavaa, että laitetta ei laiteta lattialle makaamaan. Jos laitetta kuitenkin on jouduttu kallistamaan 
kuljetuksen ja asennuksen aikana tulee sen antaa olla pystyssä vähintään 24 tuntia ennen päälle kytke-
mistä jotta kompressorin öljy ehtii valua takaisin kompressoriin.

5.3. Ilman kierto
Varmista kylmäkoneikon riittävä ilmankierto, kts kuva.

Liian pieni ilmankierto aiheuttaa koneikon lämpenemisen mikä heikentää sen tehokkuutta ja toimintaa. 
Älä koskaan peitä laitteen etuosassa olevaa ilmanvaihtoritilää.

HUOM: Takuu ei korvaa vahinkoja jotka johtuvat huonosta tai estyneestä ilmankierrosta.

 

 

 

Avoid direct contact of the air 
conditioning apparatus 

Air Conditioning 

Minimum distance required (mm) Minimietäisyydet (mm)

Älä asenna laitetta liian lähelle 
ilmastointilaitetta

Ilmastointilaite
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5.4. Vaaitus
On tärkeää, että laite seisoo suorassa sen toiminnan kannalta. Tällä varmistetaan, että ovet sulkeutuvat 
kunnolla ja että kondenssivesi poistuu laitteesta ja myös että laitteeseen ei kohdistu liiallista rasitusta.

Laite toimitetaan vakiona varustettuna pyörillä mikä helpotta lattian puhdistamista. Varmista että lattia on 
suorassa. Lukitse aina laitteen etupyörät kun sitä ei siirretä.

Laitteeseen saatavissa säädettävät jalat lisävarusteena. Säädettävät jalat on säädettävä niin, että laite on 
suorassa ja seisoo tukevasti kaikilla jaloilla.

5.5. Puhdistus ennen käyttöä

Poista suojamuovi laitteen pinnoilta ja puhdista laite huolellisesti 
lämpimällä vedellä ja puhdistusaineella ennen käyttöönottoa. Poista 
suojamuovin mahdolliset liimajäämät alkoholilla. Puhdista lopuksi lai-
te vielä soodaliuoksella ja huuhtele ja kuivaa huolellisesti pehmeällä 
liinalla.

Älä käytä syövyttäviä tai hankaavia aineita eikä liuottimia laitteen puhdistukseen.

6. Sähköliitäntä
Tarkista ennen kytkemistä, että laitteen arvokilvessä mainittu liitäntäjännite vastaa asennuspaikan jänni-
tettä

Valmistaja edellyttää, että laite varustetaan omalla sähkönsyötöllä. Laitteen takuu raukeaa jos tämä ehto 
ei täyty.

Sähköliitännän jännitevaihtelu saa poiketa korkeintaan 5% arvokilvessä mainitusta jännitteestä. Takuu ei 
korvaa liian korkean tai matalan jännitteen aiheuttamat kompressoriviat.

Muutoksen tekeminen laitteen sähköjodholle tai pistokkeelle saattaa aiheuttaa sähköiskun, Tämä myös 
mitätöi laitteen takuun. Älä koskaan käytä jatkojohtoja.

Valmistajan takuu ei korvaa vahinkoja jos laite on liitetty sähköverkkoon jatkojohdon avulla.

7. Käyttöönotto
Kun laite on asennettu ja puhdistettu ohjeiden mukaisesti se on valmis käytettäväksi. Käynnistä laite 
kytkemällä laitteen pistoke pistorasiaan.

Laitteen tulisi toimia moitteettomasti ja hiljaisesti hyväksyttyjen standardien mukaisesti. Sammuta laite 
viipymättä ja tarkista ettei puhaltimissa ole esteitä jos laite on epätavallisen äänekäs.

Anna laitteen käydä tyhjänä ja saavuttaa asetuslämpötilan ennen kun laitat siihen tuotteita. 

Jos laite on varustettu lisävarusteena saatavilla ovilla; vältä ovien turhaa avaamista.
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Valmistaja suosittelee, että laite saa käydä tyhjänä 24 tuntia ennen kun siihen laitetaan tuotteita.

Nämä laitteet ovat suunniteltu tuotteiden esillepanoa ja kylmäsäilytystä varten seuraavasti:
• H1: +4ºC / +8ºC, ilmastoluokka 3 (+25ºC, 60%HR). Hedelmät ja vihannekset.
• M1: 0ºC / +2ºC, ilmastoluokka 3 (+25ºC, 60%HR). Liha ja siipikarja
• M2: +2ºC / +5ºC, ilmastoluokka 3 (+25ºC, 60%HR). Maitotuotteet ja deli.

Jos laite sammutetaan tai kytketään irti sähköverkosta, tulee odottaa vähintään 5 minuuttia ennen uudel-
leenkäynnistämistä.

8. Käyttö

8.1. Lämpötilan säätö
Laite on varustettu digitaalisella termostaatilla. 

 

 

Kytke ensin laitteen sähkö vihre-
än kytkimen avulla jolloin puhalti-
met ja termostaatti käynnistyvät.

Lämpötila on asetettu tehtaalla mutta paikalliset olosuhteet saattavat vaatia lämpötilan sää-
dön.

Kytke kylmäkoneikon ja valot pois, ei katkaise laitteen jännitettä.

Asetusarvon näyttäminen ja muuttaminen. Maksimi- ja minilämpötilaa voidaan tarkastelun yhte-
ydessä poistaa pitämällä painketta painettuna 3 sekunnin ajan.

Näyttää korkeinta tallennettua lämpötilaa. Ohjelmointitilassa parametrien selaus tai arvon nosta-
minen näytöllä.

Näyttää matalinta tallennettua lämpötilaa. Ohjelmointitilassa parametrien selaus tai arvon laske-
minen näytöllä.

Sammuttaa ja sytyttää valon.

(UP)

(DOWN)

Valopainike on aktiivinen laitteen ollessa OFF-tilassa.
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8.2. Sulatus
Laitteessa on ajastettu kuumakaasu sulatus.

Sulatusvesi johdetaan laitteen takana olevaan haihdutusastiaan, josta se haihtuu kompressorin lämmön 
ansiosta.

DEF (sulatus) -painike ALAS painike

YLÖS -painike

Manuaalisen sulatuksen käynnistys
Manuaalinen sulatus voidaan tarvittaessa käynnistää pitämällä DEF-painiketta painettuna yli 2 sekuntia.

Sulatusvälin asetus (IdF)
Sulatusvälin tehdasasetus on 6 tuntia. Sulatusväli käynnistyy edellisen sulatuksen päättyessä. Sulatuksen 
kesto ei näinollen vaikuta sulatusväliin. Parametri joka ohjaa sulatusväliä on IdF ja se asetetaan seuraa-
vasti:

1. Avaa ohjelmointitila pitämällä SET ja ALAS -painikkeet painettuna yhtä aikaa kolmen sekunnin ajan 
(“°C” tai “°F” LED alkaa vilkkua).

2. Valitse parametri IdF. Paina SET jolloin parametrin asetusarvo tule näkyviin.
3. Muuta asetusarvoa YLÖS- ja ALAS -painikkeiden avulla.
4. Tallenna uusi arvo painamalla SET-painiketta.

Poistu ohjelmointitilasta painamalla SET + YLÖS -painikkeita tai odottamalla 15 sekuntia

TÄRKEÄÄ: Sulatusväli tulee olla pidempi kun sulatuksen maksimi kesto + tippumisaika + jälkitippumis-
aika.

Maksimi sulatusajan asetus (MdF)
Tämä parametri määrittää maksimi sulatusajan keston. Parametrin arvo voidaan asettaa yllä olevan mukai-
sesti. Valitse MdF -parametri IdF -parametrin sijasta. Tehdasasetus on 30 minuuttia.

TÄRKEÄÄ: Jos lämpötila asetetaan liian kylmäksi, tulee kompressori käymään jatkuvasti, jonka seurauk-
sena höyrystin jäähtyy ja tukkeutuu.
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8.3. Tuotteiden laittaminen laitteeseen
• Anna laitteen käydä tyhjänä kunnes se on jäähtynyt asetuslämpötilaan. Tämän jälkeen voidaan laittee-

seen laittaa tuotteita.
• Jätä tuotteiden väliin riittävästi tilaa jotta ilma pääsee kiertämään.
• Älä koskaan anna tuotteiden estää ovien sulkeutumista.
• Älä koskaan ylitä hyllyjen maksimi kuormitusta 25 Kg / hylly.
• Älä laita tuotteita kiinni takaseinään tai niin, että tuote on kiinni yläpuolella olevassa hyllyssä
• Älä peitä alatason ilmankiertoaukkoja.
• Älä koskaan laita kuumia/lämpimiä tuotteita laitteeseen.
• Poista kaikki tuotteet laitteesta jos laite sammutetaan.
• Katkaise laitteen virransyöttö, puhdista se ja jätä ovi raolleen jos sitä ei käytetä vähään aikaan.
• Tuotteita, ruoka tai juoma, voidaan pakata kelmuun tai ilmatiiviisiin astioihin estääkseen hajuja laittees-

sa.

9. Ylläpito, hoito ja puhdistus

9.1. Puhdistus
Laitteen sisäpuolen puhdistus:
• Katkaise laitteen virransyöttö ja poista kaikki tuotteet laitteesta.
• Avaa laitteen ovi ja anna sen lämmetä huoneen lämpöiseksi. Poista kaikki varusteet ja puhdista ne 

soodaliuoksella tai lämpimällä vedellä ja puhdistusaineella. Kuivaa lopuksi huolellisesti.
• Kun laite on saavuttanut huoneen lämpötilan, pese laitteen sisusta soodaliuoksella tai lämpimällä ve-

dellä ja puhdistusaineella. Huuhtele kunnolla puhtaalla vedellä ja kuivaa huolellisesti puhtaalla liinalla. 
Jos laitetta ei kuivata kunnolla voi sen pintaan jäädä tahroja. On olemassa myös ruostumattoman 
teräksen puhdistusaineita, jotka voi palauttaa ja säilyttää ruostumattoman teräksen suojakerroksen.

• Asenna kaikki varusteet takaisin laitteeseen ja kytke laitteen virransyöttö.
• Jos laitteen ruostumattomissa pinnoissa on merkkejä syöpymisestä (pieniä kuoppia ja halkeamia) voi-

daan pinnan suojakerros palauttaa käyttämällä ruostumattoman teräksen puhdistusaineita säännölli-
sesti.

• Monet elintarvikkeet, kuten sinappi, majoneesi, appelsiini mehu, tomaatti ja muut vihannekset, ovat 
happamia ja voivat vahingoittaa ruostumattomia teräspintoja.

Älä käytä teräsvillaa, teräsharjaa tai teräskaapimia laitteen puhdistamiseen.

Käytä emäksisiä puhdistusaineita jotka eivät sisällä klooria. Klooripitoiset puhdistusaineet vahin-
goittavat ruostumattoman teräksen pintaa.

Lauhduttimen puhdistus
Lauhdutin, joka sijaitsee takapaneelin ritilän takana, tulee puhdistaa säännöllisesti. Puhdistusvälit riippu-
vat käyttöympäristöstä. Ilma ei pääse kiertämään likaisen tai tukkeutuneen lauhduttimen kautta mikä voi 
johtaa kompressorivikaan. Puhdista lauhdutin seuraavasti:

• Katkaise virransyöttö
• Poista takaosan alempi ritilä
• Joissakin malleissa voi olla tarpeellista irrottaa lukitusruuvit jotta lauh-

dutin varovasti voi vetää ulos liukukiskoilla.
• Jos lauhdutin on suojattu kotelolla, tulee sen ruuvit irrottaa.
• Puhdista lauhdutin huolellisesti pölynimurin tai pehmeällä harjalla. 

Älä koskaan käytä teräsharjaa.
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• Jos lauhdutin on hyvin pölyinen voi olla tarpeellista käyttää paineilmaa.
• Asenna lauhduttimen mahdollinen suojakotelo paikalleen, työnnä se takaisin laitteeseen ja kiristä ruuvit.
• Asenna viimeksi suojaritilä takaisin paikalleen ja kytke laitteen virransyöttö.

Älä koskaan puhdista lauhdutinta vedellä. Vesi voi vahingoittaa laitteen sähkökomponentteja ja 
aiheuttaa vaaratilanteita.

Poistovesiputken tarkistus
Laitteen sisällä on viemäri joka johtaa höyrystimen kondenssiveden haihdutusaltaaseen. Tarkista viemärin 
poistoputki jos laitteen sisälle kertyy vettä.

Tarkista, että kondenssiveden poistoputken pää on haihdutusaltaassa jos laitteen alle kerääntyy vettä.

Varmista, että pistovesiputki ei pääse tukkeutumaan.

9.2. Varaosat ja huolto

Katkaise aina virransyöttö laitteeseen ennen puhdistus ja huoltotoimenpiteitä.

Jos laite ei toimi oletetulla tavalla, tarkasta seuraavan taulukon mukaiset asiat. Näin vältyt aiheettomilta 
huoltokäynneiltä ja kustannuksilta.
Jos vika ei poistu, ota yhteys valtuutettuun huoltoon. Mainitse tällöin vian laatu ja laitteen sarjanumero, 
joka löytyy laitteen arvokilvestä. Älä koskaan yritä korjata vikaa itse.

Alkuperäisiä varaosia on aina käytettävä!

9.3. Vianetsintä
 Laite ei käynnisty
• Tarkista, että pistorasiassa on sähköä.
• Tarkista sulake
• Tarkista, että laitteen pistoke on pistorasiassa.

Laitteen sisälämpötila ei laske tarpeeksi
• Tarkista, estääkö joku tuote tai esine ilmankierron laitteessa.
• Tarkista, että laite ei ole sijoitettu liian lähelle lämmönlähdettä.
• Varmista, että laite ei ole kiinni seinässä ja että laitteen ilmaritilät ei ole peitossa.
• Tarkista termostaatin asetukset.
• Varmista, että lauhdutin ei ole likainen. Puhdista tarvittaessa ohjeiden mukaisesti.

Kompressori pysähtyy harvoin tai käy jatkuvasti
• Varmista, että lauhdutin ei ole likainen. Puhdista tarvittaessa ohjeiden mukaisesti.
• Käyttöympäristön lämpötila liian korkea

Laite pitää kovaa ääntä
• Tarkista, että pultit ja mutterit ovat kireällä.
• Tarkista onko joku putki tai puhaltimen siipi kosketuksessa laitteen toiseen osaan.
• Tarkista, että laite seisoo suorassa.

STOP

STOP
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STOP

EMS 9
INOX PM1

EMS 12
INOX PM1

EMS 18
INOX PM1

EMS 9
INOX PM1
(marine)

EMS 12
INOX PM1
(marine)

EMS 18
INOX PM1
(marine)

Koodi MG4310620 MG4310622 MG4310624 MG4310620MR MG4310622MR MG4310624MR

Koko 1018x650x2085 1330x650x2085 1955x650x2085 1018x650x2085 1330x650x2085 1955x650x2085

Paino 111 kg 165 kg 215 kg 111 kg 165 kg 215 kg

Sähköliitäntä 220V~1/0,94 
kW

220V~1/1,07 kW 220V~1/1,6kW 220V~1/0,94 kW 220V~1/1,07 kW 220V~1/1,6kW

kWh/24 h 14,72 15,31 17,08 14,72 15,31 17,08

Taajuus 50 Hz 50 Hz 50 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz

Kylmäaine R404a R404a R404a R404a R404a R404a

Kylmäainetäytös 650g 750g 1100g 650g 750g 1100g

 

EMS 6
INOX M1

EMS 9
INOX M1

EMS 12
INOX M1

EMS 18
INOX M1

Koodi MG4310626 MG4310628 MG4310630 MG4310632

Koko 705x650x2000 1018x650x2000 1330x650x2000 1955x650x2000 

Paino 146 kg 204 kg 257kg 337 kg

Sähköliitäntä 220V~1/0,92 kW/5,2A 220V~1/0,94 kW/5,4A 220V~1/1,07 kW/5,6A 220V~1/1,6kW/8,7A

kWh/24 h 11,78 14,72 15,31 17,08

Taajuus 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Kylmäaine R404a R404a R404a R404a

Kylmäainetäytös 450g 550g 650g 1100g

Äänitaso (dB) 60,4 61,6 62,3 64,5

10. Takuu
Valmistaja ei ole vastuussa seuraamuksista, jotka tapahtuvat laitteen tai sen lisävarusteiden väärästä, 
huolimattomasta tai käyttöohjeen vastaisesta käytöstä tai huolimattomasti suoritetun asennuksen tai 
huollon seurauksena tai jos laitteeseen on tehty sähköisiä tai mekaanisia muutoksia. 
Yllä mainitussa tapauksissa raukeaa myös takuu.

Laitteen omistaja on täydessä vastuussa paikallisten turvallisuusmääräyksien noudattamisessa. Noudata 
kaikkia turvaohjeita ja suosituksia tässä käyttöohjeessa.

11. Tekniset tiedot
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