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EC DECLARATION OF CONFORMITY
The above-mentioned apparatus is designed for the production of ice. We the undersigned declare under our own exclusive
responsibility that the ice maker referred to in this declaration is in full compliance with the requirements of the following European
Directives, standard, regulations, technical specifications and subsequent modifications.

EN

Directive:
2014/35/EU
2006/42/CE
2014/30/EU
(UE) 2015/863

Low Voltage Directive
Machinery Directive
Electromagnetic Compatibility Directive
amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as
regards the list of restricted substances

Standard:
EN 60335-1
EN 60335-2-75
EN 62233
EN 12100
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3

EN 50581

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-75: Particular requirements for
commercial dispensing appliances and vending machines
Measurement methods for electromagnetic fields of household appliances and similar
apparatus with regard to human exposure
Safety of machinery - Basic concepts, general principles for design - Part 1: Basic
terminology, methodology
Electromagnetic compatibility: requirements for household appliances, electric tools and
similar apparatus. Emission
Electromagnetic compatibility: requirements for household appliances, electric tools and
similar apparatus. Immunity – product family standard
Electromagnetic compatibility. Limits. Limits for harmonic current emissions (equipment with
input current up to and including 16A per phase)
Electromagnetic compatibility. Limits. Limitation of voltage changes, voltage fluctuations
and flicker in public low-voltage supply
systems, for equipment with rated current ≤ 16A per phase and not subjected to conditional
connection
Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with
respect to the restriction of hazardous substances

Regulations and technical specifications:
D.M. 21/3/73
CE 1935/2004
CE 2023/2006

Regulations covering hygiene of packaging, recipients, tools and equipment,
designed to come into contact with foodstuffs and substances for personal use
Materials and articles intended to come into contact with food
Good manufacturing practice for materials and articles intended to come into contact with
food

Original copy and information folder available at Legal Representative of the Manufacturer / Authorized
representative.
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1.

VIKTIGA RÅD OCH REKOMMENDATIONER
Bilderna i denna handbok är av allmän karaktär. Vissa detaljer kan därför skilja sig beroende på den specifika modellen.
Tillverkaren avvisar allt ansvar för eventuella felaktigheter i denna handbok på grund av tryck- eller transkriptionsfel. Tillverkaren förbehåller sig också rätten att göra ändringar i produkterna som kan vara nödvändiga eller användbara, även i användarens intresse, utan att försämra produktens väsentliga funktioner i
funktionalitet och säkerhet.
Symbol ISO 3864-B.3.2 FÖRSIKTIGHET: Brandrisk

Läs råd och rekommendationer i denna bruksanvisning noggrant innan du installerar och använder
apparaten. De ges för att säkerställa säker installation, användning och underhåll av apparaten.
Se till att apparaten är intakt innan du börjar. Om du är osäker, använd den inte och kontakta auktoriserat
tekniskt assistanscenter.
Ismaskinen får endast tas i bruk om installationen har utförts enligt lokala lagar och bestämmelser och
enligt anvisningarna i denna bruksanvisning.
Maskinen innehåller köldmedium R290. Det är en lättantändlig naturlig gas som inte är skadlig för miljön.
Köldmediet R290 är en färglös och luktfri gas som därför inte går att upptäcka med våra sinnen. Av denna
anledning krävs särskilda säkerhetsåtgärder.
Installation, underhåll och varje typ av reparation eller ingrepp på denna ismaskin får endast utföras av
behörig personal som enligt nationella lagar är kvalificerad och utbildad i att arbeta med lättantändliga
gaser. Arbeten som utförs av okvalificerad personal kan orsaka situationer med allvarlig fara.
Installera ismaskinen enligt följande:
• I lokaler vars volym är min. 1 m3/8 g R290. Mängden anges på maskinens typskylt.
• lokaler med plant och helt golv, utan kanaler eller galler eller anslutningar till underliggande utrymmen
där gasen kan ansamlas i samband med ett läckage (köldmediet R290 är tyngre än luft och tenderar
att ansamlas nedåt).
• borta från elektriska strömbrytare, lågor, heta ytor och andra förbränningskällor eller antändningskällor
KONTROLLERA ATT MASKINEN ÄR HEL innan den tas i bruk. ANVÄND DEN INTE OM DU ÄR OSÄKER.
Ismaskinen får användas endast om installationen har utförts enligt lokala lagar och bestämmelser och
enligt anvisningarna i denna bruksanvisning.
Det är absolut förbjudet att öppna maskinens kylkrets. Kontakta vid behov en auktoriserad servicetekniker.
Använd inte mekaniska anordningar såsom skruvmejslar, spetsiga verktyg, knivar eller andra medel för
att skynda på avfrostningsprocessen eftersom det kan orsaka hål i kylkretsen och medföra gasläckage.
Om kylkretsen skadas ska du omedelbart stänga av maskinen, koppla den från elnätet, vädra lokalen och
kontakta auktoriserad servicepersonal.
Det är absolut förbjudet för användaren att öppna maskinens kylkrets. Kontakta vid behov en auktoriserad servicetekniker.
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VARNING: Använd inte mekaniska anordningar såsom skruvmejslar, spetsiga verktyg, knivar eller
andra medel för att skynda på avfrostningsprocessen
VARNING: Håll luftöppningarna i höljet eller inbyggnadsramen fritt från hinder.
VARNING: Skada inte kylkretsen.
VARNING: Använd inga elektriska apparater i isfacken.
VARNING: Förvara inte explosiva ämnen såsom aerosolsprayburkar med brandfarligt drivmedel i
apparatutrymmet.
Om kylkretsen skadas ska du omedelbart stänga av maskinen, koppla den från elnätet, vädra lokalen och
kontakta auktoriserad servicepersonal.
Denna instruktionsbok är en integrerad del av den automatiska ismaskinen och ska bevaras för
att kunna konsulteras i framtiden.
Användaren måste hålla denna dokumentation intakt så att den kan konsulteras under hela produktens
livslängd. Håll denna handbok säker och se till att den finns tillgänglig för konsultation nära apparaten.
Om den går förlorad eller förstörs, be om en kopia från distributören, med angivande av produktens
serienummer och modell.
Handboken beskriver den senaste tekniken vid leverans av apparaten, distributören förbehåller sig rätten
att ändra sina apparater när de anses vara nödvändigt när som helst utan att behöva uppdatera detta
dokument eller dokument som rör tidigare produktionsserier
Den tekniska personalen som ansvarar för de aktiviteter som utförs på apparaten är ansvarig för tillämpningen av säkerhetskraven i denna handbok och ska se till att den auktoriserade personalen
• Är kvalificerad för att utföra nödvändiga åtgärder
• Känner till och följer instruktionerna i detta dokument
• Känner till och tillämpar de nationella säkerhetskraven som gäller för denna apparat
Om maskinen säljs eller överlåts till annan ägare ska denna instruktionsbok överlämnas till den nye användaren så att denne kan bekanta sig med maskinens funktionssätt och anvisningarna i boken.
• Långt ifrån elektriska strömbrytare, levande eld, heta ytor, komponenter som kan orsaka ljusbågar
eller gnistor under normal eller onormal användning.
• Använd inte lågor och antändningskällor och förbränning
• Bryt alltid strömtillförseln till apparaten innan underhålls- eller rengöringsåtgärder utförs.
• För att säkerställa att apparaten fungerar effektivt och korrekt, är det viktigt att följa tillverkarens instruktioner och se till att underhåll utförs av kvalificerad personal.
• Ta inte bort några paneler eller galler.
• Täck inte över maskinen eller ventilationsgallren.
• Lyft alltid maskinen då den skall flyttas, även för att flytta den bara något. Skjut eller släpa under inga
omständigheter maskinen.
• Denna maskin är endast avsedd för tillverkning av isbitar. All användning av maskinen som inte innebär
tillverkning av isbitar med hjälp av kallt dricksvatten ska anses som felaktig.
• Täck inte över ventilationsgallret eller värmeutsläppet eftersom ett dåligt luftutbyte kan minska maskinens prestanda, orsaka driftstörningar och leda till allvarliga skador på den.
• Om maskinen uppvisar fel eller driftstörningar, stäng av den med strömbrytaren, dra ut stickkontakten
(om sådan finns) ur eluttaget och stäng vattenkranen. Försök inte reparera den eller ingripa direkt på
egen hand utan vänd dig till behörig personal.
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• Att modifiera eller försöka modifiera denna maskin är ytterst farligt och innebär dessutom att alla former av garanti upphör att gälla.
• Öppna och stäng luckan försiktigt utan att smälla igen luckan.
• Använd inte isbitsbehållaren för att kyla ned eller förvara livsmedel eller drycker eftersom detta kan
leda till att utsläppet täpps till så att behållaren fylls med påföljd att vatten läcker ut.
• Vid fel på maskinen, kontakta återförsäljaren för information om den närmaste auktoriserade serviceverkstaden. Begär alltid om originalreservdelar.
• Eventuella anvisningar och ritningar för specifika modeller levereras som bilagor till denna instruktionsbok.
Vid användning av maskinen, liksom alla elektriska apparater, måste du följa vissa grundläggande
regler, närmare bestämt:
•
•
•
•
•

Rör inte maskinen med våta eller fuktiga händer eller fötter.
Använd inte maskinen barfota.
Använd inte förlängningssladdar i bad- eller duschrum.
Dra inte i elkabeln för att lossa stickkontakten.
Personer (inberäknat barn) vars fysiska eller psykiska färdigheter eller kunnande inte är tillräckliga bör
inte använda apparaten utan övervakning av en för säkerheten ansvarig person.
• Barn bör övervakas så de inte kommer åt att leka med apparaten.
När du beslutar att inte längre använda maskinen rekommenderar vi att du sätter den i obrukbart
skick genom att klippa av elkabeln (efter att ha dragit ut stickkontakten ur eluttaget).
Dessutom rekommenderas följande:
• Slå sönder och ta bort luckan för att undvika att lekande barn blir instängda i maskinen.
• Släpp inte ut köldgasen eller oljan i kompressorn i miljön.
• Avfallshantera och återvinn materialen i enlighet med gällande nationella bestämmelser.
Denna symbol anger att denna produkt inte ska behandlas som hushållsavfall. Se till att denna produkt
avfallshanteras och återvinns på korrekt sätt för att undvika eventuella negativa konsekvenser för miljön
och hälsan.
För ytterligare information om avfallshantering och återvinning rörande denna produkt, kontakta din återförsäljare eller det lokala renhållningsverket.
Denna apparat innehåller inte köldmedia som skadar ozonskiktet. Denna apparat innehåller fluorerade växthusgaser som omfattas av Kyotoprotokollet. Denna produkt är hermetiskt tillsluten.
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Felaktig installation kan medföra skador på miljön, djur, människor eller saker. Tillverkaren påtar
sig inget ansvar för sådana skador.

2.

Tekniska data
Spänning och frekvens återfinns på typskylt som sitter på maskinen. Se denna om du behöver kontrollera
någon uppgift.
Spänning (1), effekt (2), modell (3), serienummer (4) och tillverkare (5).
Det A-vägda ekvivalenta kontinuerliga ljudtrycket för denna maskin är lägre än 70 dB(A). Mätningar har
gjorts på 1 meters avstånd från maskinens yta och på 1,6 meters höjd över marken under en hel produktionscykel.
Det elektriska kopplingsschemat sitter på baksidan av maskinens frampanel.
Koppla bort spänningen från maskinen för att komma åt kopplingsschemat, lossa skruvarna som håller
frampanelen och tag bort denna efter att du har öppnat luckan.

3.

ANVISNINGAR FÖR TRANSPORT
Nettovikt och vikt med förpackning för maskinen återfinns på omslaget till denna instruktionsbok. På
förpackningen finns anvisningar för transport och lyft.
För att förhindra att olja från kompressorn kommer in i kylkretsen får maskinen endast transporteras,
förvaras och förflyttas upprättstående med iakttagande av anvisningarna på förpackningen.

4.

UPPACKNING
Installationen måste utföras i enlighet med gällande nationella bestämmelser, enligt tillverkarens
anvisningar och av behörig personal.
KONTROLLERA ATT MASKINEN ÄR HEL NÄR DU HAR TAGIT BORT EMBALLAGET. VID TVEKSAMHETER, ANVÄND DEN INTE UTAN VÄND DIG TILL ÅTERFÖRSÄLJAREN.
Emballagematerial (plastpåsar, papp, skumplast, spikar etc.) måste hållas utom räckhåll för barn
eftersom det kan ge upphov till skada.
Medan träpallen är på golvet, lossa och ta bort skruvarna (om sådana finns) som fixerar apparaten på
pallen med en insexnyckel (fig. 2).
Lyft apparaten med utrustning som passar för att bära dess vikt. Separera apparaten från träpallen och
montera de medföljande benen i bottenplattan (Fig. 3, position 6).
Kontrollera med ett vattenpass att maskinen står helt vågrätt. Justera vid behov med de justerbara benen.
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INSTALLATION

5.1. KOPPLINGSSCHEMA (Fig. 4)
7. Elanslutning som styrs med en allpolig jordfelsbrytare
8. Vattenkran
9. Slang för vattenintag
10. Slang för vattentömning

5.2. PLACERING
Utrymmet där maskinen installeras måste vara hygieniskt rent. Undvik därför utrymmen som
t.ex. källare och förråd.
Försummelse av hygienkraven gynnar uppkomsten och tillväxten av bakterier i maskinen.
Maskinen fungerar vid en omgivningstemperatur på 10°C till 43°C.
Optimal prestanda erhålls med en omgivningstemperatur på 10°C till 35°C och en vattentemperatur på 3°C till 25°C.
Undvik att utsätta maskinen för direkt solljus och att installera den nära värmekällor..
Denna maskin:
• Måste installeras på en plats där den kan kontrolleras av behörig personal.
• • Får inte användas utomhus.
• • Får inte placeras i fuktiga miljöer eller där vattenstrålar förekommer.
• • Får inte rengöras med högtryckstvätt.
• • Måste placeras minst 5 cm från sidoväggarna. (detta gäller inte för infällda modeller)
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5.2.1. POSITIONERING FÖR INFÄLLDA MODELLER
Ventilationen säkerställs av gallret på frontpanelen; det är därför inte nödvändigt att lämna några öppningar förutom att underlätta installationen.
Ett hål måste göras i ytan där apparaten ska placeras så att strömkabeln, vattentillförselröret och vattendräneringsröret kan passera igenom som visas i Fig. 5.
Stickproppen och vattenförsörjnings- och avloppsanslutningarna kan nås från frontpanelen.
För att komma åt dessa, bryt strömtillförseln till maskinen, skruva loss skruvarna som håller frontpanelen
på plats och dra ut panelen uppifrån efter att ha öppnat luckan (fig. 6).
Innan apparaten monteras på plats måste strömkabeln fästas i bottenplattan enligt bilden i figur 6:
• För stickproppen och kabeln (11) genom hålet (12) på plattan
• Placera kabelklämman (13) i sitt fäste
Sätt tillbaka frontpanelen på plats efter att du har gjort dessa anslutningar.
5.3.

ANSLUTNING TILL VATTENLEDNINGSNÄTET
VIKTIGT:
• Anslutningen till vattenledningsnätet ska utföras enligt tillverkarens anvisningar och av behörig personal.
• Denna maskin får endast försörjas med kallt dricksvatten.
• Drifttrycket ska vara mellan 0,1 och 0,6 MPa.
• Mellan vattenledningsnätet och maskinens slang för vattenintag ska en vattenkran installeras så att
vattenflödet kan avbrytas vid behov.
• Om vattnet är särskilt kalkrikt rekommenderar vi att en avkalkningsanordning installeras. Fasta partiklar (t.ex. sand o.dyl.) kan elimineras genom att ett mekaniskt filter installeras som måste kontrolleras
och rengöras med jämna mellanrum. Dessa anordningar måste överensstämma med gällande nationella bestämmelser.
• Det är förbjudet att installera maskinen i avjoniserat eller omvänd osmosvatten
• Stäng aldrig vattenkranen när maskinen är i funktion.
• Anslut maskinen till vattenledningsnätet endast med nya rör som levereras med apparaten, använd
inte gamla slangar eller tidigare använda.

5.4. FYLLNING AV VATTEN (Fig. 7)
Sätt i packningarna (15) i de två gängade låsringarna (14) på slangen för vattenintag (9), som medföljer
maskinen.
Utan att utöva överdriven kraft (annars kan skruvarna spricka), dra åt en av de gängade ringmuttrarna
ordentligt på utloppet på magnetventilen på baksidan av apparatenpå (på framsidan för infällda modeller). Den andra gängade ringmuttern måste skruvas fast i vattenkranen (8) som bör vara utrustad med
gänga.

5.5. AVLOPPSANSLUTNING (Fig. 7)
Fäst slangen för vattentömning (10) på plats på baksidan av maskinen och kontrollera att:
• langen är böjlig.
• Den invändiga diametern är 22 mm.
• Det inte finns några veck på slangen.
• Slangen för vattentömning lutar med åtminstone 15%.
Det är rekommendabelt att ansluta avloppet direkt till öppet vattenlås.
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5.6. ANSLUTNING TILL ELNÄTET
VIKTIGT:
• Apparaten måste anslutas till elnätet av professionellt kvalificerad personal i enlighet med tillverkarens
instruktioner
• Försäkra före anslutning till elnätet att elanslutningen på installationsplatsen överensstämmer med de
värden som anges på apparatens typskylt.
• Anslut alltid apparaten till ett jordat uttag.
• Se till att strömförsörjningssystemets kapacitet passar det maximala effektvärdet som anges på apparatens typskylt.
• Om maskinen är försedd med stickpropp måste ett särskilt uttag förberedas som styrs med en allpolig
strömbrytare (fig. 4, position 7), med ett kontaktavstånd lika med eller större än 3 mm, vilket gör att
fullständig avstängning vid förhållanden med spänningskategori III. Uttaget ska överensstämma med
gällande nationella säkerhetsbestämmelser, vara försett med säkringar, ha jordfelsbrytare och vara
placerat så att det är lättillgängligt. Sätt i stickproppen i eluttaget som styrs med den allpoliga strömbrytaren (fig. 4, position 7).
• Stickproppen får endast bytas ut av professionellt kvalificerad och auktoriserad personal och den nya
stickproppen måste uppfylla gällande nationella säkerhetsnormer
• Om maskinen levereras utan stickpropp och ska anslutas permanent till elnätet måste en allpolig
strömbrytare (fig. 4, position 7), installeras med ett kontaktavstånd lika med eller större än 3 mm,
vilket gör att fullständig avstängning vid förhållanden med spänningskategori III. Strömbrytaren ska
överensstämma med gällande nationella säkerhetsbestämmelser, vara försedd med säkringar, ha
jordfelsbrytare och vara placerad så att den är lätt tillgänglig. Detta ingrepp ska utföras av behörig
personal.
• Vi rekommenderar att du vecklar ut elkabeln i hela sin längd och ser till att den inte på något sätt
kommer i kläm.
• Om elkabeln skadas måste den bytas ut av behörig personal mot en speciell elkabel som finns tillgänglig hos tillverkaren eller en auktoriserad serviceverkstad.
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UPPSTART

6.1. RENGÖRING AV INVÄNDIGA DELAR
Apparaten har redan rengjorts på fabriken. Vi rekommenderar ändå att de invändiga delarna rengörs på
nytt innan apparaten används. Se till att strömförsörjningskabeln är urkopplad innan ovanstående rengöringsåtgärder utförs.
instruktionsboken beträffande anvisningar om rengöring och desinficering.
Använd ett vanligt diskmedel eller en blandning av vatten och vinäger för rengöringen. Skölj noggrant med
rikligt med kallt vatten efter rengöringen och ta bort den is som har producerats under de fem cyklerna
efter rengöringen och som eventuellt kan finnas kvar i behållaren.
Vi avråder från användning av rengöringsmedel eller skurpulver med slipverkan, då dessa kan skada
maskinens ytor.

6.2. UPPSTART
När maskinen startas för första gången eller efter en stilleståndsperiod måste du fylla behållaren
med vatten manuellt (Fig. 8).
Denna påfyllning görs genom att du öppnar luckan samt fälluckorna (om sådana finns) och häller i vatten
direkt i den invändiga behållaren. Vattnet fylls på helt automatiskt för nästa cykler.
När maskinen har anslutits korrekt till elnätet, vattenledningsnätet och avloppssystemet kan maskinen
startas på följande sätt:
a) Öppna vattenkranen (fig. 4, position 8)
b) Sätt i stickkontakten (om sådan finns) i eluttaget och slå på maskinen med strömbrytaren (fig. 4, position 7) som förbereddes vid installationen.
Starta maskinen med strömbrytaren (fig. 3, position 16) som då tänds.
Om maskinen är permanent ansluten till elnätet slås maskinen på med den externa strömbrytaren som
förbereddes vid installationen.
6.2.1. UPPSTART AV MODELLER SOM ÄR UTRUSTADE MED ISDISPENSER
Utför åtgärderna a) och b) som beskrivs ovan; sedan:
• Ta bort pluggen (fig. 9, position 17) på frampanelen
• Vrid med hjälp av en skruvmejsel justeringsskruven medurs tills du hör ett klick och vattenpumpen
stannar.
• Upprepa föregående operation tre gånger i följd med en minuts mellanrum
• När denna åtgärd har avslutats, sätt tillbaka pluggen (17); apparaten börjar automatiskt producera is

6.3. RENGÖRING AV STÅLDELARNA
Apparaten rengjordes innan leverans från fabriken. Följ anvisningarna nedan för efterföljande rengöringsarbeten på maskinens ståldelar:
Låt inte saltlösningar torka eller slå samlas på maskinens externa stålkomponenter, eftersom det kan
leda till korrosion.
Undvik kontakt med järnhaltigt material (stålull gafflar, slevar, skrapor etc.) för att förhindra korrosion och
förorening i behållaren.
Rengör försiktigt delar av rostfritt stål med en fuktig duk, vatten och tvål eller vanliga rengöringsmedel
som inte innehåller skurpartiklar och som inte är klor- eller ammoniakbaserade.
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VANLIGA DRIFTSTÖRNINGAR
Kontrollera följande innan du kallar på service om apparaten inte producerar is:
• Att vattenkranen (fig. 4, position 8) är öppen.
• tt strömmen är påslagen, att stickproppen (om sådan finns) är ordentligt isatt i eluttaget och att strömbrytaren (fig. 4, position 7) står i läge “PÅ”. Lampan i knappen (fig. 3, position 16) ska vara tänd.
Dessutom:
• Om bullernivån är hög, kontrollera att maskinen inte är i kontakt med möbler eller annat som kan
orsaka buller eller vibrationer
• Om spår av vatten förekommer, kontrollera att dräneringshålet i behållaren inte är tilltäppt, att slangarna för vattenintag och tömning sitter ordentligt fast och inte har veck eller sprickor.
• Kontrollera att vatten- och lufttemperaturen inte överstiger tillåtna arbetsvärden (se avsnitt 5.2)
• Kontrollera att filtret för vattenintag inte är igensatt (se avsnitt 9.1)
• Kontrollera att munstyckena inte är tilltäppta med kalkbeläggningar.
Om störningen skulle kvarstå när dessa kontroller har utförts bör du koppla bort spänningen från maskinen med hjälp av strömbrytaren, dra ut stickkontakten (om sådan finns), stänga vattenkranen och ringa
den närmaste auktoriserade serviceverkstaden.
För en snabb och effektiv service är det viktigt att du anger modell och serie- eller tillverkningsnummer,
som återfinns på typskylten (fig. 1) på maskinens baksida.
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FUNKTION
Maskinen är försedd med en termostatgivare i isbitsbehållaren som stoppar produktionen när isvolymen
i behållaren når givaren.
När is tas ur behållaren återstartar termostaten produktionen och ett nytt islager skapas

8.1. MODELL MED ISDISPENSER (FIG. 10)
Apparaten är utrustad med en isbitdispenser (18) på framsidan.
För att prtionera is, placera ett glas eller en lämplig behållare under dispensern och tryck det mot knappen
(19) för att slå på matningen.
8.1.1. JUSTERING AV PORTIONERAD MÄNGD (FIG. 11)
VIKTIGT:
• De åtgärder som beskrivs nedan måste utföras av en specialiserad tekniker och endast efter att apparaten har kopplatsur elnätet
• Alla åtgärder som kräver hantering av delar av metallplåt måste utföras med lämpliga handskar för att
förhindra skärsår
Maskinen är försedd med en elektronisk anordning för att justera mängden is som matas ut varje gång.
Gör så här för att öka eller minska utmatningstiden och den proportionella mängden is som matas ut.
• Avlägsna dropptråget (20)
• Lossa skruvarna (21) på frontpanelen med en stjärnskruvmejsel
• Dra ut frontpanelen uppifrån
• Vrid ratten (22) på den elektroniska enheten medurs för att öka ismängden och moturs för att minska
mängden

8.2. MODELL MED KALLVATTENDISPENSER (Fig. 12)
Apparaten är försedd med en dispenser för kallt vatten bredvid isbehållaren.
För att få kallt vatten, placera ett glas under utloppet och tryck försiktigt på knappen (23) för att slå på
vattenkranen. Släpp knappen för att stoppa flödet av kallt vatten.
Om maskinen har ett filter som är placerat på kallvattenförsörjningskretsen, läs instruktionerna på filteretiketten noggrant och följ tillverkarens rekommendationer angående utbytesintervaller.
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UNDERHÅLL

9.1. RENGÖRING AV FILTER PÅ MAGNETVENTIL FÖR VATTENINTAG (Fig. 13)
Alla åtgärder som beskrivs i detta stycke får endast utföras efter att el- och vattenförsörjningen
har kopplats bort, som tidigare beskrivits, av professionellt kvalificerad och auktoriserad personal.
Rengör filtret på magnetventilen (24) för vattenintag åtminstone varannan månad i enlighet med följande
anvisningar:
• Koppla bort spänningen med hjälp av strömbrytaren (fig. 4, position 7) och dra ut stickproppen (om
sådan finns) ur eluttaget.
• Stäng av vattenförsörjningen med hjälp av vattenkranen (fig. 4, position 8)
• Skruva av den gängade låsringen (14) från slangen för vattenintag vid utloppet från magnetventilen
som sitter på baksidan av maskinen (på framsidan av inbyggda modeller). För inbyggda modeller ska
panelen först tas bort enligt punkt 5.2.1.
• Dra med en tång ut filtret (24) utan att skada fästet för slangen för vattenintag.
• Avlägsna eventuella rester genom att spola filtret med vatten. Byt ut filtret om det är mycket smutsigt.
Efter rengöringen monteras filtret och slangen för vattenintag tillbaka med iakttagande av de försiktighetsåtgärder som beskrivs i början av denna instruktionsbok.
Koppla därefter in spännings- och vattenförsörjningen igen.

9.2. MODELLER MED LUFTKYLNING (Fig. 14)
Det är mycket viktigt att den kylflänsförsedda kondensorn samt tillhörande externt filter (om sådant finns)
hålls rena på modellen med luftkondensor.
Låt en auktoriserad serviceverkstad rengöra kondensorn åtminstone varannan månad, helst inom ramen
för det planerade underhållet.
Det externa filtret (om sådant finns) ska rengöras minst en gång i månaden enligt följande:
• Stanna maskinen och koppla bort spänningen med hjälp av strömbrytaren (fig. 4, position 7).
• Öppna plastgallret.
• Ta bort filtret och placera det på behörigt avstånd från maskinen.
• Avlägsna dammet från filtret med hjälp av tryckluft.
• Sätt tillbaka filtret och stäng plastgallret
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9.3. RENGÖRING OCH DESINFICERING
En rengörings- och desinficeringssats som är speciellt framtagen för denna maskin finns att erhålla hos din återförsäljare..
Använd inte frätande ämnen för att ta bort kalkbeläggningar i maskinen. Detta kan leda till allvarliga skador på maskinens material och delar och innebär dessutom att alla former av garanti
upphör att gälla.
Rengör inte maskinen med högtryckstvätt.
Innan någon rengöring utförs måste spännings- och vattenförsörjningen kopplas bort av behörig
personal såsom beskrivs för föregående moment.
Följ anvisningarna i instruktionsboken för rengöring och desinficering som medföljer maskinen.
VIKTIGT:
All is som produceras under de första 5 cyklerna efter rengöringen och desinficeringen och all is
som redan finns i behållaren måste kastas.
Fullständig desinficering får endast utföras av auktoriserade tekniska servicecenter och måste utföras
regelbundet beroende på användningsförhållandena för apparaten, vattnets kemiska och fysiska egenskaper och efter varje period då apparaten stått oanvänd för en längre tid.
Vi rekommenderar att du hos den återförsäljare som sålde maskinen tecknar ett underhållsavtal som
omfattar:
• Rengöring av kondensorn.
• Rengöring av filtret på magnetventilen för vattenintag.
• Rengöring av isbitsbehållaren.
• Kontroll av köldgasnivå.
• Kontroll av driftcykeln.
• Sterilisering av maskinen
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10. AUTOMATISK RENGÖRING (OPTIONAL FUNKTION)
Frekvensen för rengöring och desinficering kan variera beroende på:
• Temperatur- och miljöförhållanden
• Vattentemperatur och kvalitet (hårdhet, förekomst av korn etc.)
• Mängden producerad is eller tid för användning av iskubtillverkaren
• Perioder då maskinen inte används
FÖR ATT SÄKERSTÄLLA RÄTT RENGÖRING OCH DESIFINERIG AV MASKINEN, UTFÖR DE ÅTGÄRDER
SOM BESKRIVS I DENNA HANDBOK MINST EN GÅNG I MÅNADEN.
VIKTIGT:
• De åtgärder som beskrivs i denna handbok får endast utföras av kvalificerad, auktoriserad personal.
• Apparaten måste installeras på ett hygieniskt rent ställe. Undvik lokaler som källare och förråd, eftersom dålig hygien främjar bildandet och spridningen av bakterier i maskinen.
• En rengörings- och desinfektionsutrustning som är speciellt utformad för den här apparaten finns att
tillgå hos din återförsäljare.
• Använd inte frätande ämnen för att avlägsna kalk från apparaten, eftersom detta upphäver garantin och
kan orsaka allvarliga skador på apparatens material och komponenter.
• Handskar som är lämpliga för att skydda mot skärsår måste bäras vid särskilt all hantering av plåtdelar.
• Handskar som är lämpliga för att skydda huden mot de använda ämnena måste bäras vid alla rengörings- och desinfektionsoperationer.
• Använd lämpliga skyddsglasögon vid rengöring och desinficering för att skydda ögonen mot stänk av
de använda ämnena
• Var noga med att inte spilla vatten eller lösningar på ledningarna eller strömkabeln.
1. Vänta tills isbitarna faller ner, stäng av apparaten, koppla bort strömmen och öppna luckan.
2. Ta bort all is från behållaren.
3. Placera överströmningsröret tillbaka och fyll bassängen med en 25% lösning av vatten och vit vinäger. Se tabellen för mängden lösning som krävs, beroende på daglig produktion (fig. 16)
4. Montera tillbaka glidbanan och gardinmontaget.
5. Stäng luckan och använd apparaten i fem perioder på en minut var med ett intervall på fem minuter
mellan varandra.
VIKTIGT: Pumpen måste vara i drift under rengöringscyklerna (kontrollera att vatten sprutas). Om
inte, justera omedelbart timerns regleringsskruv genom att vrida den medurs tills indikatorn på
vredet går ur ”DEFROST” zonen.
För att nå timern, lossa skruvarna i frontpanelen med en stjärnskruvmejsel, ta bort frontpanelen genom
att dra den uppåt och reglera timern med en skruvmejsel (spårmejsel) (fig. 17).
6. Stäng av maskinen och bryt ström - och vattentillförseln.
7. Ta bort ovansidan av maskinen genom att lyfta den bakre delen och lossa den från de främre krokarna
(fig. 18). OBS: På vissa modeller är toppen fäst vid apparatens bakre panel med en skruv som måste
tas bort innan du lyfter toppen och placerar den igen när rengörings- och desinfektionsarbetet är
avslutat.
8. Ta bort evaporatrons täckpanel (fig. 19) och rengör den övre delen av evaporatorn, behållaren, evaporatorns täckpanel och luckan med vatten och ättika.
9. Ta bort eventuellt avlagringar från evaporatron och evaporatrons täckpanel med en borste med mjuka
borst och en icke-slipande svamp.
10. Häll rikligt med kallt vatten på evaporatron och borsta avlagringarna ner i bassängen med hjälp av
borsten, var noga med att inte täppa hålen i evaporatrons botten.
Var försiktig vid rengöring av evaporatorn så att:
– Lamellerna inte böjs eller deformeras
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– Vattentillförselrören inte lossnar
– Evaporatorns termostat inte lossnar
11. Ta bort följande (fig. 15) och rengör med vanligt rengöringsmedel:
– Gardinmontaget (1)
– Iskubernas glidbana (2)
– Överströmningsröret (3)
– Vattendelaren (4), var försiktig då du tar bort sidopluggarna (5)
– Vattendelarens matarrör (6)
– Pumpens filter (7)
12. Rengör med samma rengöringsmedel.
– Evaporatorns täckpanel
– Inre bassäng
– Behållare
– Lucka
13. Skölj de tidigare rengjorda delarna noggrant med kallt vatten
14. Skölj och återmontera (Fig. 15):
– Pumpens filter(7)
– Vattendelarens matarrör (6)
– Vattendelaren (4), efter att sidopluggarna (5) satts på plats.
– Överströmningsröret (3)
– Evaporatorns täckpanel (Fig. 5)
15. Förbered dig på att desinficera som beskrivs i nästa kapitel
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11. DESINFICERING
Använd en 200 mg / l lösning av natriumhypoklorit och vatten (eller en lösning av 15 ml normalt blekningsmedel i 1 liter vatten) eller en av de lösningar som vanligtvis används för att desinficera spädbarns
nappflaskor. I detta fall, kontrollera att desinficeringsprodukten är:
• Godkänd av hälsovårdsmyndigheterna
• Lämplig för användning med livsmedelsmaskiner
• Inte skadligt för den här apparatens material och komponenter
Följ de anvisningar angående användning och koncentrationer som visas på förpackningen och som rekommenderas av tillverkaren. Vi rekommenderar att lösningen används vid en temperatur av 25°C.
1. Fyll bassängen med desinficeringslösning. Se tabellen för den mängd lösning som krävs, beroende
på daglig produktion (fig. 16)
2. Monera tillbaka iskubernas glidbana (Fig. 15, position 2) och gardinmontaget (Fig. 15, position 1)
Innan du ansluter apparaten till elnätet, se till att alla kablar och elektriska ledningar är helt torra.
3. Använd apparaten i fem perioder på en minut var med ett intervall på fem minuter mellan varandra.
VIKTIGT: Pumpen måste vara i drift under rengöringscyklerna (kontrollera att vatten sprutas). Om
inte, justera omedelbart timerns regleringsskruv genom att vrida den medurs tills indikatorn på
vredet går ur ”DEFROST” zonen.
För att nå timern, lossa skruvarna i frontpanelen med en stjärnskruvmejsel, ta bort frontpanelen genom
att dra den uppåt och reglera timern med en skruvmejsel (spårmejsel) (fig. 17).
4. Stäng av maskinen och bryt ström - och vattentillförseln.
5. Ta bort evaporatrons täckpanel (fig. 19).
6. Häll desinficeringslösningen på evaporatorns överdel, fördela med en borste och skölj noggrant med
kallt vatten
7. Ta bort följande (fig. 15) och blötlägg i desinficeringslösning i 30 minuter
– Gardinmontaget (1)
– I (2)
– Överströmningsröret (3)
– Vattendelaren (4), efter att sidopluggarna (5) tagits bort
– Vattendelarens matarrör (6)
– Pumpens filter (7)
– Evaporatorns täckpanel (Fig. 19)
8. Torka av behållarväggar och lucka med rengöringsmedel med en svamp och borste
9. Töm desinficeringslösningen som finns kvar i pumphuset genom att införa tryckvatten i insugröret
och kontrollera att vattnet kommer ut från tillförselröret (fig. 20)
10. Skölj den inre bassängen, lucka och behållare noggrant med kallt vatten
11. Skölj iskubernas glidbana, evaporatorns täckpanel, vattendelaren och sidopluggarna, gardinmontaget, överströmningsröret, pumpfiltret och vattendelarens matarrör noggrant under rinnande vatten
12. Sätt tillbaka delar som tagits bort tidigare
13. Sätt tillbaka ovansidan och fäst den i bakpanelen med skruven, om den finns
Ismaskinen kan nu tas i bruk igen enligt anvisningarna i bruksanvisningen.
VIKTIGT: All is som produceras under de första fem cyklerna efter rengöring och desinficering
måste kasseras.
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FÖLJANDE YTTERLIGARE ÅTGÄDER KRÄVS FÖR NÅGRA SÄRSKILDA MODELLER:

11.1. ANMÄRKNING FÖR ISMASKINER MED ISDISPENSER
För att komma åt de inre delarna, ta bort ovansidan av apparaten (fig. 18) och ta sedan bort den övre
frontpanelen som visas i fig. 21.
Förutom de åtgärder som beskrivs i kapitel 10 och 11 måste följande steg vidtas vid rengöring och sanering av isuppsamlingsbehållaren (fig. 22):
1. Luta apparaten framåt genom att placera ett minst 4 cm tjockt mellanlägg under bakbenen
2. Placera ett kärl under isbitsdispensern (8)
3. Lyft utloppsröret tills det är högre än apparaten
4. Häll vatten- och ättikslösning på transportörskruven tills lösningen kommer ut från dispensern (8)
5. Lämna lösningen i behållaren i minst 30 minuter, töm sedan lösningen och sätt tillbaka utloppsröret
i sitt ursprungliga läge
6. Torka av isbehållarens väggar och transportörskruven med en vatten- och ättikslösning med en svamp
och borste; undvik rotationer som kan skada drivmotorn
7. Upprepa punkterna 3 till 6 och använd en desinficeringslösning
8. Skölj isbehållarens väggar noggrant med kallt vatten
9. Skölj transportörskruven och behållarens botten med kallt vatten så att vattnet rinner ut ur dispensern
(8)
10. Tom kvarvarande vatten på behållarens botten och sätt tillbaka utloppsröret i sitt ursprungliga läge.

11.2. ANMÄRKNING FÖR ISMASKINER MED ABS PANELER (FIG. 23)
För att komma den inre bassängen, evporatorn och timerreglage:
• Avlägsna skruvskyddet
• Ta bort skruvarna med en stjärnskruvmejsel
• Öppna luckan och avlägsna ABS -skalet

11.3. ANMÄRKNING FÖR ISMASKINER MED EN DAGLIG PODUKTION PÅ 21 KG
Utför rengörings- och desinfektionsåtgärderna enligt beskrivningarna i kapitel 10 och 11.
För att nå pumpfiltret (Bild 24):
• Ta bort gardinmontaget (1) och iskubernas glidbana (2) och ta loss överströmningsröret (3) för att
dränera vattnet i bassängen
• Koppla loss pumpanslutningsrören (10) och vatteförndelaren (11)
• Skruva loss filtrets gängade ringmutter (9)
För att komma åt pumpsidan av innerbassängen:
• Ta bort den bakre panelen genom att lossa fästskruvarna och dra ut den uppåt (Bild 25)
• Ta bort pumpanslutningsröret (fig. 24, position 10)
• Lossa pumpkablarna (fig. 26, position 12) och ta bort pumpenheten på evaporatorns högra sida genom
att lyfta upp den från sitt säte, var försiktig så att ledningarna inte skadas (fig. 26)
• Torka av pumpfackets väggar med en vatten- och ättikslösning och desinficeringslösning med en
svamp. Var noga med att inte fukta de elektriska delarna
• Vid slutet av bassängens rengörings- och desinfektionsarbete, sätt tillbaka pumpen, var noga med
att ansluta vattenfärdelarens anslutningsrör (fig. 24, position 10) och pumpanslutningsröret (fig. 24,
position 11) på rätt sätt och sätt tillbaka pumpkablarna (figur 26, position 12)
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11.4. ANMÄRKNING FÖR ISMASKINER MED KALLVATTENDISPENSERR
Utför rengörings- och desinfektionsåtgärderna enligt beskrivningarna i kapitel 10 och 11, ta också bort
följande komponenter för rengöring- och desinficering (fig. 27):
Utför rengörings- och desinfektionsåtgärderna enligt beskrivningarna i kapitel 10 och 11.
• Vattenkylningsrören (13)
• Vattenrörens skydd (14)
Spola kylsystemets insida ordentligt genom att spruta kallt vatten genom det.
Rengör och desinficera utmatningsområdet för kallt vatten.
För att komma åt timerregleringsskruven i modeller med en produktion på 21 kg / 24h (fig. 28):
• Ta bort skruven som ansluterövre delen till den bakre panelen
• Lyft den bakre kanten av övre delen och lossa den från de främre krokarna
• Reglera timern med en skruvmejsel (spårmejsel
För att komma åt pumpfiltret och pumpsidan av den inre bassängen se kapitel 6.

11.5. ANMÄRKNING FÖR IMASKIN MED VERTIKALT EVAPORATORSYSTEM
Utför rengörings- och desinfektionsåtgärderna enligt beskrivningarna i kapitel 10 och 11 i enlighet med
följande instruktioner:
• För att ta bort evaporatorns täckpanel (15) och iskubernas glidbana (2) och ta loss överströmningsröret
(3), se fig. 29.
• För att ta bort vattendelaren (4) och sidopluggarna (5), se Fig. 30
• För att rengöra och desinficera pumpfilter (7), se Fig. 30
• Rengör evaporatorns fram- och bak sida med en mjuk borste
• Rengör och desinficera panelen (16) som visas i fig. 30
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12. ELEKTROBISK TIMER (OPTIONAL FUNKTION)
12.1. START
När maskinen har anslutits korrekt till elnätet, vattenledningsnätet och avloppssystemet kan maskinen
startas på följande sätt:
a) Öppna vattenkranen (fig. 4, position 8)
b) Sätt i stickkontakten (om sådan finns) i eluttaget och slå på maskinen med strömbrytaren (fig. 4, position 7) som förbereddes vid installationen.
Starta maskinen med strömbrytaren (1)

Om maskinen är permanent ansluten till elnätet slås maskinen på med den externa strömbrytaren som
förbereddes vid installationen.

12.2. ANVÄNDNING
Maskinen är försedd med en termostatgivare i isbitsbehållaren som stoppar produktionen när isvolymen
i behållaren når givaren.
12.2 OPERATION
The appliance has a thermostat probe in the ice bin, which stops ice production when the ice accumulated in the bin reaches the probe
connected to the thermostat.
When ice is taken from the bin, the thermostat will automatically reactivate ice production, thus creating a new supply of ice.

När is tas ur behållaren återstartar termostaten produktionen och ett nytt islager skapas

EN

FUNCTIONS

FUNKTIONER
ON/OFF
ON/OFF
PAINIKE
KNAPP

SULATUS
AVFROSTNINGS
PAINIKE
KNAPP

PESU
RENGÖRINGS
PAINIKE
KNAPP

ON/OFF PUSH BUTTON:

VIHREÄ
GRÖNLED
LED

KELTAINEN
GUL LED
LED

DEFR.

D
W
WASH

SININEN
LED
BLÅ LED

used to turn on and turn off the appliance - GREEN LED

DEFR. PUSH BUTTON:
allows to start the defrost cycle - YELLOW LED
ON/OFF
används
för and/or
att sätta
ochcycle
stänga
av apparaten - GRÖN LED
WASH PUSHKNAPPEN:
BUTTON:
allows to start
finish thepå
washing
- BLUE LED.
AVFROSTNINGSKNAPPEN: gör det möjligt att starta avfrostningscykeln - GUL LED
FUNCTIONS
WASH
PUSH BUTTON: gör det möjligt att starta och / eller avsluta rengöringsprogrammet - BLÅ LED.
Pressing the ON/OFF push button, at the appliance’s start-up, the green LED start to flash for 3 minutes,
during this time the water is charged in the appliance’s basin.
After the 3 minutes have elapsed, the appliance starts a defrost cycle: green LED and yellow LED are lit.
Once the defrost is over, the appliance starts the ice production: green LED is lit.
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It is possible to start at any time the defrost cycle pressing the DEFR. push button, the yellow LED is lit.
This operation must be performed by professional and qualified technical person.
Pressing the WASH push button, the appliance starts the washing cycle: the blue LED starts to flash.

DEFR.

D
D
W
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Starta maskinen genom att trycka på ON / OFF -knappen varvid den gröna lysdioden börjar blinka i 3 minuter, apparatens bassäng fylls med vatten.
Efter att de tre minuterna har gått, startar apparaten en avfrostningscykel: grön
lysdiod och gul lysdiod tänds.
När avfrostningen är över startar isproduktionen: den gröna lysdioden lyser.

Det är möjligt att starta en avfrostning när som helst genom att trycka på
DEFR. -knappen. Den gula lysdioden tänds.
Denna åtgärd måste utföras av professionell och kvalificerad teknisk person.

Genom att trycka på WASH-knappen startar apparaten rengöringsprogrammet: den blå lysdioden börjar blinka.
OBSERVERA:
För att trycka ”W” (rengöring), använd endast ett plastverktyg med rundad udd som applicerar ett lätt tryck. (fig. 3).
Använd inte en skruv eller liknande verktyg.
Rengöringsprogrammet består av följande faser:
• Avfrostning (gul lysdiod lyser + grön lysdiod lyser + blå lysdiod blinkar)
• 30 minuter när endast vattenpumpen är igång (grön lysdiod lyser + blå
lysdiod blinkar)
• 60 minuter när vatteninloppsventilen och vattenpumpen fungerar (grön
lysdiod lyser + blå lysdiod blinkar)
När tvättprogrammet är över återupptar maskinen sin funktion från samma
punkt som när WASH -knappen trycktes.
Det är möjligt att när som helst lämna tvättprogrammet genom att trycka på
WASH eller DEFR. knappen.
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13. ANMÄRKNINGAR FÖR RENGÖRING AV MASKIN MED ELEKTRONISK TIMER (OPTIONAL FUNKTION)
Följ anvisningarna nedan för att utföra rengöringen och desinficering.

13.1. RENGÖRING
1. Vänta tills isbitarna faller ner och ta sen bort all is från behållaen
2. Ta bort gardinmontaget (Fig. 15, position 1) och iskubernas glidbana (Fig. 15, position 2) och ta loss
överströmningsröret (Fig. 15, position 3) för att dränera vattnet i bassängen
3. Placera överströmningsröret tillbaka och fyll bassängen med en 25% lösning av vatten och vit vinäger. Se tabellen för mängden lösning som krävs, beroende på daglig produktion (fig. 16)
4. Montera tillbaka glidbanan och gardinmontaget.
5. Tryck på “W” -knappen (rengöring) med ett plastverktyg genom hålet under “ON / OFF” -knappen.
(Fig 17) Den blå lysdioden börjar blinka. Apparaten kommer att genomföra ett fullständig rengöringsoch sköljprogram.
6. När tvättprogrammetär över, ta bort gardinmontaget (Fig. 15, position 1) och iskubernas glidbana
(Fig. 15, position 2) och ta loss överströmningsröret (Fig. 15, position 3) för att dränera vattnet i
bassängen
7. Stäng av maskinen och koppla bort den från elnätet och vattenförsörjningen
8. Ta bort evaporatrons täckpanel (fig. 19) och rengör den övre delen av evaporatorn, behållaren, evaporatorns täckpanel och luckan med vatten och ättika.
9. Ta bort eventuellt avlagringar från evaporatron och evaporatrons täckpanel med en borste med mjuka
borst och en icke-slipande svamp
10. Häll rikligt med kallt vatten på evaporatron och borsta avlagringarna ner i bassängen med hjälp av
borsten, var noga med att inte täppa hålen i evaporatrons botten.
Var försiktig vid rengöring av evaporatorn så att:
– Lamellerna inte böjs eller deformeras
– Vattentillförselrören inte lossnar
– Evaporatorns termostat inte lossnar
11. Ta bort följande (fig. 15) och rengör med vanligt rengöringsmedel:
– Gardinmontaget (1)
– Iskubernas glidbana (2)
– Överströmningsröret (3)
– Vattendelaren (4), var försiktig då du tar bort sidopluggarna (5)
– Vattendelarens matarrör (6)
– Pumpens filter (7)
12. Rengör med samma rengöringsmedel.
– Evaporatorns täckpanel
– Inre bassäng
– Behållare
– Lucka
13. Skölj de tidigare rengjorda delarna noggrant med kallt vatten
14. Skölj och återmontera (Fig. 15):
– Pumpens filter(7)
– Vattendelarens matarrör (6)
– Vattendelaren (4), efter att sidopluggarna (5) satts på plats.
– Överströmningsröret (3)
– Evaporatorns täckpanel (Fig. 5)
15. Förbered dig på att desinficera som beskrivs i nästa kapitel

26 |

Metos CB iskubmaskiner HC & AWS

241647 rev. 00

13.2. DESINFICERING
Använd en 200 mg / l lösning av natriumhypoklorit och vatten (eller en lösning av 15 ml normalt blekningsmedel i 1 liter vatten) eller en av de lösningar som vanligtvis används för att desinficera spädbarns
nappflaskor. I detta fall, kontrollera att desinficeringsprodukten är:
• Godkänd av hälsovårdsmyndigheterna
• Lämplig för användning med livsmedelsmaskiner
• Inte skadligt för den här apparatens material och komponenter
For the directions for use and concentrations, please refer to those shown on the packaging and recommended by the manufacturer. We recommend using the solution at the temperature of 25°C.
1. Ta bort gardinmontaget (Fig. 15, position 1) och iskubernas glidbana (Fig. 15, position 2) och ta loss
överströmningsröret (Fig. 15, position 3) för att dränera vattnet i bassängen
2. Fyll bassängen med desinficeringslösning. Se tabellen för den mängd lösning som krävs, beroende
på daglig produktion (fig. 16)
3. Montera tillbaka glidbanan och gardinmontaget.
4. Tryck på “W” -knappen (rengöring) med ett plastverktyg genom hålet under “ON / OFF” -knappen.
(Fig 17) Den blå lysdioden börjar blinka. Apparaten kommer att genomföra ett fullständig rengöringsoch sköljprogram.
5. Stäng av maskinen och koppla bort den från elnätet och vattenförsörjningen
6. Ta bort evaporatrons täckpanel (fig. 19)
7. Häll desinficeringslösningen på evaporatorns överdel, fördela med en borste och skölj noggrant med
kallt vatten
8. Ta bort följande (fig. 15) och blötlägg i desinficeringslösning i 30 minuter
– Gardinmontaget (1)
– I (2)
– Överströmningsröret (3)
– Vattendelaren (4), efter att sidopluggarna (5) tagits bort
– Vattendelarens matarrör (6)
– Pumpens filter (7)
– Evaporatorns täckpanel (Fig. 19)
9. Torka av behållarväggar och lucka med rengöringsmedel med en svamp och borste
10. Töm desinficeringslösningen som finns kvar i pumphuset genom att införa tryckvatten i insugröret
och kontrollera att vattnet kommer ut från tillförselröret (fig. 20)
11. Skölj den inre bassängen, lucka och behållare noggrant med kallt vatten
12. Skölj iskubernas glidbana, evaporatorns täckpanel, vattendelaren och sidopluggarna, gardinmontaget, överströmningsröret, pumpfiltret och vattendelarens matarrör noggrant under rinnande vatten
13. Sätt tillbaka delar som tagits bort tidigare
14. Sätt tillbaka ovansidan och fäst den i bakpanelen med skruven, om den finns
Ismaskinen kan nu tas i bruk igen enligt anvisningarna i bruksanvisningen.
VIKTIGT: All is som produceras under de första fem cyklerna efter rengöring och desinficering
måste kasseras.
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14. STILLESTÅNDSPERIORDER
När maskinen inte ska användas under en period ska du göra följande:
• Koppla bort spänningen med hjälp av strömbrytaren (7 fig. 4) och dra ut stickkontakten (om sådan
finns) ur eluttaget.
• Stäng av vattenförsörjningen med hjälp av vattenkranen (8 fig. 4).
• Genomför alla moment som ingår i periodiskt underhåll av maskinen (se avsnitt 9).
• Töm den invändiga behållaren genom att lyfta på fälluckorna (om sådana finns) och dra ut överfyllnadsslangen.
• Töm pumphuset genom att blåsa in tryckluft i slangen för vattenintag vid vattenfördelaen.
• Rengör filtret på magnetventilen för vattenintag enligt anvisningarna i avsnitt 9.1.
• Rengör filtret på luftkondensorn (tillval) enligt anvisningarna i avsnitt 9.2.
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