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OBSERVERA!
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.
• I lokaler med plant och helt golv, utan kanaler eller galler eller anslutningar till underliggande miljöer 

där gasen kan ansamlas i samband med ett läckage (köldmediet R290 är tyngre än luft och tenderar 
att ansamlas nedåt).

• Långt från strömbrytare, öppna lågor, varma ytor och andra antändnings- eller förbränningskällor.

KONTROLLERA ATT MASKINEN ÄR HEL innan den tas i bruk. ANVÄND DEN INTE IN VID TVEKSAM-
HETER.

Ismaskinen får endast tas i bruk om installationen har utförts enligt lokala lagar och bestämmelser och 
enligt anvisningarna i denna bruksanvisning.
Det är absolut förbjudet för användaren att öppna maskinens kylkrets. Kontakta vid behov en auktorise-
rad serviceverkstad.

Om kylkretsen skadas ska du omedelbart stänga av maskinen, koppla den från elnätet, vädra lokalen och 
kontakta en auktoriserad serviceverkstad.

1.  ANVISNINGAR OCH VIKTIGA RÅD
Denna instruktionsbok är en integrerad del av den automatiska ismaskinen för iskross (som här 
även för enkelhetens skull kallas maskinen) och ska bevaras för att kunna konsulteras i framtiden.
Om maskinen säljs eller överlåts till annan ägare ska denna instruktionsbok överlämnas till den nye använ-
daren så att denne kan bekanta sig med maskinens funktionssätt och anvisningarna i boken.

VIKTIGT!!
Läs de anvisningar som återfinns i denna instruktionsbok noggrant innan maskinen installeras 
och används. Dessa anvisningar har sammanställts för att installation, drift och underhåll ska 
kunna utföras på ett säkert sätt.
• Koppla alltid från spänningen till maskinen från elnätet innan något som helst rengörings- eller under-

hållsarbete utförs.
• För att säkerställa att maskinen fungerar effektivt och på rätt sätt måste du följa tillverkarens anvisning-

ar till punkt och pricka och låta behörig personal genomföra underhållet.
• Ta inte bort några paneler eller galler.
• Täck inte över maskinen eller ventilationsgallren.
• Lyft alltid maskinen, även om flytten är begränsad. Skjut eller släpa under inga omständigheter ma-

skinen.
• All användning av maskinen som inte innebär produktion av is med hjälp av kallt dricksvatten ska anses 

som felaktig.
• Täck inte över ventilationsgallret eller värmeutsläppet eftersom ett dåligt luftutbyte kan minska maski-

nens 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.

• Att modifiera eller försöka modifiera denna maskin är ytterst farligt och innebär dessutom att alla for-
mer av garanti upphör att gälla.
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• Öppna och stäng luckan försiktigt utan att smälla igen luckan.
• Använd inte isbehållaren för att kyla ned eller förvara livsmedel eller drycker eftersom detta kan leda 

till att utsläppet täpps till så att isbehållaren fylls med påföljd att vatten läcker ut.
• Vid fel på maskinen, kontakta återförsäljaren för information om den närmaste auktoriserade service-

verkstaden. Begär alltid originalreservdelar.
• Eventuella anvisningar och ritningar för specifika modeller levereras som bilagor till denna instruk-

tionsbok

Vid användning av maskinen, liksom alla elektriska apparater, måste du följa vissa grundläggande 
regler, närmare bestämt:

• Rör den inte med våta eller fuktiga händer eller fötter.
• Använd den inte barfota.
• Använd inte förlängningssladdar i bad- eller duschrum.
• Dra inte i elkabeln för att lossa stickkontakten.
• Enheten kan användas av barn under 8 år och personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller 

brist på erfarenhet eller kunskap som krävs, förutsatt under övervakning, eller efter det att samma 
har fått instruktioner avseende för att säkerställa en säker drift och förståelse för riskerna med det 
maskinen. Barn ska inte leka med apparaten. Den rengöring och underhåll som är avsedd att utföras 
av användaren bör inte utföras av barn utan övervakning.

• Håll barnen under uppsikt så att de inte leker med maskinen.

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.

OBSERVERA! Maskinen innehåller lättantändlig gas som kan orsaka farliga situationer under 
transport och/eller bortskaffande.

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 åter-
försäljare eller det lokala renhållningsverket.

Felaktig installation kan medföra skador på miljön, djur, människor eller saker. Tillverkaren påtar 
sig inget ansvar för sådana skador.

 

 

 



6 |

14.4.2021GB-seriens HC R290 isflingmaskiner

2. TEKNISKA DATA (FIG. 1)
Spänning och frekvens återfinns på märkplåten som sitter på maskinen. Se denna om du behöver kont-
rollera 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 produktionen.

Följande ingrepp får endast utföras av behörig personal.
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, 
magasineras och förflyttas upprättstående med iakttagande av anvisningarna på förpackningen.

4, UPPACKNING
Följande ingrepp får endast utföras av behörig personal.

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 TVEKSAMHE-
TER, ANVÄND DEN INTE UTAN VÄND DIG TILL ÅTERFÖRSÄLJAREN.

Allt emballagematerial (plastpåsar, papp, skumplast, spikar etc.) måste hållas utom räckhåll för 
barn eftersom det kan ge upphov till skada.

Lossa och ta bort de skruvar som håller fast maskinen vid träpallen med en blocknyckel (fig. 2).

Använd en lyftutrustning som passar maskinens vikt och lyft maskinen så att den lossar från träpallen och 
skruva på de medföljande benen på sina platser på bottenplattan (6 fig. 3).
Kontrollera med ett vattenpass att maskinen står helt vågrätt. Du kan göra eventuella nivåjusteringar 
genom att skruva på benen.



| 7

14.4.2021GB-seriens HC R290 isflingmaskiner

5. 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
Följande ingrepp får endast utföras av behörig personal.

Maskinen ska installeras i en hygieniskt ren miljö. Undvik utrymmen som källare och förråd. För-
summelse av hygienkraven gynnar 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 vattentempe-
ratur på 3 °C till 25°C.

Undvik alltså att utsätta maskinen för direkt solljus och att installera den nära värmekällor.

Undvik öppna lågor och antändnings- eller förbränningskällor.

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

STOP
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5.3. ANSLUTNING TILL VATTENLEDNINGSNÄTET
Följande ingrepp får endast utföras av behörig personal.

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 partik-

lar (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 natio-
nella bestämmelser.

• Stäng aldrig vattenkranen när maskinen är i funktion.
• För anslutning till vattenledningsnätet med enbart nya rör som levereras med apparaten, använd inte 

gamla slangar eller tidigare använda.

5.3.a. FYLLNING (FIG. 5)
Sätt i packningarna (12) i de två gängade låsringarna (11) på slangen för vattenintag (9), som medföljer 
maskinen.
Placera den ena gängade låsringen i magnetventilens utlopp på baksidan av maskinen. Placera den andra 
gängade låsringen i den gängade vattenkranen (8). Dra åt låsringarna utan att använda för stor kraft.

5.3.b. TÖMNING (FIG. 5)
Fäst slangen för vattentömning (10) på plats på baksidan av maskinen och kontrollera att:
• Slangen är böjlig.
• Den invändiga diametern är 22 mm.
• Det inte finns några veck på slangen.
• Slangen för vattentömning lutar med åtminstone 15%.

Det är lämpligt att ansluta avloppet direkt till öppet vattenlås. 
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5.4. ANSLUTNING TILL ELNÄTET
Följande ingrepp får endast utföras av behörig personal.

VIKTIGT:
• Anslutningen till elnätet ska göras i enlighet med gällande nationella bestämmelser och av behörig 

personal.
• Kontrollera att nätspänningen motsvarar spänningen på märkplåten innan maskinen ansluts till elnätet.
• Kontrollera att maskinen är korrekt ansluten till jord.
• Kontrollera att elsystemets kapacitet är tillräcklig för maskinens maximala effekt, vilken anges på 

märkplåten.
• Maskinen är försedd med stickkontakt. Ett särskilt uttag måste förberedas som styrs med en allpolig 

strömbrytare (7 fig. 4), 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 stickkontakten i eluttaget som styrs med den allpoliga strömbrytaren (7 
fig. 4).

• Du kan låta behörig personal byta ut stickkontakten under förutsättning att denna överensstämmer 
med gällande nationella säkerhetsbestämmelser.

• Om maskinen levereras utan stickkontakt och ska anslutas permanent till elnätet måste en allpolig 
strömbrytare (7 fig. 4), installeras med ett kontaktavstånd lika med eller större än 3 mm, vilket gör att 
fullständig avstängning vid förhållanden med spänningskategori III. Strömbrytaren ska överensstäm-
ma 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 till-
gänglig hos tillverkaren eller en auktoriserad serviceverkstad.

6. IGÅNGSÄTTNING
Följande ingrepp får endast utföras av behörig personal.

6.1. RENGÖRING AV INVÄNDIGA DELAR
Maskinen har redan rengjorts i fabriken. Vi rekommenderar ändå att de invändiga delarna rengörs en gång 
till före användning utan att elkabeln är isatt.
Se 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 de första 30 minuterna 
efter rengöringen och som eventuellt kan finnas kvar i isbehållaren.
Vi avråder från användning av rengöringsmedel eller skurpulver med slipverkan, då dessa kan skada 
maskinens ytor.

6.2. IGÅNGSÄTTNING
När maskinen har anslutits korrekt till elnätet, vattenledningsnätet och systemet för vattentömning kan 
maskinen startas på följande sätt:

a) Öppna vattenkranen (8 fig. 4).
b) Sätt i stickkontakten (om sådan finns) i eluttaget och slå på maskinen med strömbrytaren (7 fig. 4) som 
förbereddes vid installationen.

Starta maskinen med strömbrytaren (13 fig. 3) som då tänds.
Om maskinen är permanent ansluten till elnätet slås maskinen på med den externa strömbrytaren som 
förbereddes vid installationen.
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7.  VANLIGA DRIFTSTÖRNINGAR
Om maskinen inte producerar någon is är det lämpligt att du innan du kontaktar en auktoriserad service-
verkstad kontrollerar:
• Att vattenkranen (8 fig. 4) är öppen.
• Att strömmen är på, att stickkontakten (om sådan finns) är ordentligt isatt i eluttaget och att strömbry-

taren (7 fig. 4) står i läge “PÅ”. Lampan i knappen (13 fig. 3) ska vara tänd.
Dessutom:
• Om bullernivån är hög, kontrollera att maskinen inte är i kontakt med möbler eller plattor som kan 

orsaka buller eller vibrationer.
• Om spår av vatten förekommer, kontrollera att utsläppshålet från behållaren inte är tilltäppt, att slang-

arna för vattenintag och - tömning sitter ordentligt fast och inte uppvisar 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).

Om störningen skulle kvarstå när dessa kontroller har utförts bör du koppla bort spänningen från maski-
nen 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 märkplåten (fig. 1) på maskinens baksida och på omslaget till denna instruktionsbo

8. FUNKTION
Maskinen är försedd med en termostat i isbehållaren som stoppar produktionen när isvolymen i isbehål-
laren når den anslutna sonden. När du tömmer ut isen ur isbehållaren återstartar termostaten produktio-
nen och ett nytt islager skapas.

9. UNDERHÅLL

9.1. RENGÖRING AV FILTER PÅ MAGNETVENTIL FÖR VATTENINTAG (FIG. 6)
Alla åtgärder som beskrivs i denna punkt skall utföras efter att koppla bort strömförsörjningen och 
vatten som beskrivits för de tidigare stegen, av professionellt utbildad och kvalificerad tekniker.

Rengör filtret på magnetventilen (14) för vattenintag åtminstone varannan månad i enlighet med följande 
anvisningar:
• Koppla bort spänningen med hjälp av strömbrytaren (7 fig. 4) som förbereddes vid installationen och 

dra ut stickkontakten (om sådan finns) ur eluttaget.
• Stäng av vattenförsörjningen med hjälp av vattenkranen (8 fig. 4) som förbereddes vid installatio-

nen.
• Skruva av den gängade låsringen (11) från slangen för vattenintag vid utloppet från magnetventilen 

som sitter på baksidan av maskinen.
• Dra med en tång ut filtret (14) 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 försiktig-
hetsåtgärder som beskrivs i början av denna instruktionsbok. 

Koppla därefter in spännings- och vattenförsörjningen igen.
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9.2. MODELL MED LUFTKONDENSOR (FIG. 7)
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 (7 fig. 4) som förbereddes 

vid installationen.
• 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.

9.3. RENGÖRING OCH DESINFICERING
Följande ingrepp får endast utföras av behörig personal.

En rengörings- och desinficeringssats som är speciellt framtagen för denna maskin finns att er-
hålla 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 högtrycks tvätt.

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:
Kasta all is som produceras de första 30 minuterna efter rengöringen och desinficeringen och som 
eventuellt kan finnas kvar i isbehållaren.
Endast en auktoriserad serviceverkstad kan dock utföra en fullständig desinficering. Denna måste göras 
med intervall som beror på maskinens användningsskick, vattnets kvalitet och efter varje stilleståndsperiod.

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.

10. STILLESTÅNDSPERIODER
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).
• 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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Svenska

Ovannämndamaskinäravseddförtillverkningavis.Undertecknadeintygarhärmedpåegetochfulltansvarattdenismaskinsomåsyftasi
dennaFörsäkrantillfulloöverensstämmermedkraveniföljandeEUdirektiv:
Maskin2006/42/EGochsenareändringar
Lågspänning2014/35/EUochsenareändringar
Elektromagnetiskkompatibilitet2014/30/EUochsenareändringar
MaterialochprodukteravseddaattkommaikontaktmedlivsmedelFörordningEG1935/2004ochsenareändringar
Begränsningavanvändningavvissafarligaämnenielektriskochelektroniskutrustning2011/65/EU

Överensstämmermedföljandeharmoniseradestandarder:
EN550141Elektromagnetiskkompatibilitet:elektriskahushållsapparater,elverktygochliknandebruksföremål.Del1:emission
EN550142Elektromagnetiskkompatibilitet:elektriskahushållsapparater,elverktygochliknandebruksföremål.Del2:immunitet
EN6100032Elektromagnetiskkompatibilitet.Del32:gränsvärdengränserförövertonerförorsakadeavapparatermedmatningsströmhögst
16Aperfas
EN6100033Elektromagnetiskkompatibilitet.Del33:gränsvärdenbegränsningavspänningsfluktuationerochflimmeri
lågspänningsdistributionssystemförorsakadeavapparatermedmärkströmhögst16A
EN603351Elektriskahushållsapparaterochliknandebruksföremål:säkerhet.Del1:allmännafordringar
EN60335275Elektriskahushållsapparaterochliknandebruksföremål:säkerhet.Del275:särskildafordringarpåkommersiellavaruoch
dryckesautomater

Överensstämmermedföljandetekniskaspecifikationer:
Ministerdekret21/3/73ochsenareändringar.Hygienbestämmelserförförpackningar,behållare,verktygochutrustningavseddaattkommai
kontaktmedlivsmedel.



Suomi

Yllämainittulaiteontarkoitettujäänvalmistukseen.Me,allekirjoittaneettakaammeomallavastuullamme,ettäjäänvalmistuslaite,jotatämä
vakuutuskoskee,onseuraavienEurooppalaistenDirektiivienvaatimustenmukainen:
Koneet2006/42/EYjasitäseuraavatmuutokset
Matalajännite2014/35/EUjasitäseuraavatmuutokset
Sähkömagneettinenyhteensopivuus2014/30/EUjasitäseuraavatmuutokset
Materiaalitjaesineet,jotkajoutuvatkosketuksiinelintarvikkeidenkanssaAsetusEY1935/2004jasitäseuraavatmuutokset
Tiettyjenvaarallistenaineidenkäytönrajoittamisestasähköjaelektroniikkalaitteissa2011/65/EU

Onseuraavienharmonisoitujenstandardienmukainen:
EN550141Sähkömagneettinenyhteensopivuus:vaatimuksetkotitalouskoneille,sähkötyökaluillejavastaavillelaitteille.Osa1:häiriönpäästö
EN550142Sähkömagneettinenyhteensopivuus:vaatimuksetkotitalouskoneille,sähkötyökaluillejavastaavillelaitteille.Osa2:häiriönsieto
tuoteperhestandardi
EN6100032Sähkömagneettinenyhteensopivuus.Osa32:rajoitukset:ylivirtaemissionrajoitukset(laitteet,joidenottovirtaonenintään
16A/vaihe)
EN6100033Sähkömagneettinenyhteensopivuus.Osa33:rajoituksetmatalajännitteistensyöttöjärjestelmienjännitteenhuojunnanja
välkynnänrajoituksetlaitteissa,joidennimellisvirtaonenintään16Ajajoidenliittämiselleeioleeritysehtoja
EN603351Kottaloussähkölaitteidenjavastaavienturvallisuus.Osa1:yleisetvaatimukset
EN60335275Kotitalousjavastaavienturvallisuus.Osa275:erityisvaatimuksiakaupallisilleannostelulaitteillejamyyntiautomaateille

Onseuraavienteknistenerittelyjenmukainen:
Ministeriönmääräys21.Maaliskuuta1973jasitäseuraavatpäivitykset.Elintarvikkeidenjahenkilökohtaiseenkäyttööntarkoitettujenaineiden
kanssakosketuksiinjoutuvienpakkauksien,astioiden,työkalujenjavarusteidenhygieniaakoskevatsäädökset.



Norsk

Detovennevnteapparateterprosjektertforproduksjonavis.Viundertegnede,erklærerutelukketpåegetansvaratismaskinensomdet
henvisestilidenneerklæringenerioverensstemmelsemedkravifølgedeeuropeiskedirektiver:
Maskiner2006/42/EFogsuksessivemodifikasjoner
Lavspenning2014/35/EUogsuksessivemodifikasjoner
Elektromagnetiskkompatibilitet2014/30/EUogsuksessivemodifikasjoner
MaterialeroggjenstanderberegnettilåkommeikontaktmedlivsmiddelsprodukterForordningEF1935/2004ogsuksessivemodifikasjoner
Begrensningibrukavvissefarligestofferielektriskogelektroniskutstyr2011/65/EU

Oppfyllerfølgendeoverensstemmendestandarder:
EN550141Elektromagnetiskkompatibilitet:kravtilhusholdningsapparater,elektriskverktøyoglignendeapparater.Del1:emisjon
EN550142Elektromagnetiskkompatibilitet:kravtilhusholdningsapparater,elektriskverktøyoglignendeapparater.Del2:immunitet
produktfamiliestandard
EN6100032Elektromagnetiskkompatibilitet.Del32:grenseverdiergrenseverdierforutsendelseavharmoniskestrømmer(utstyrmed
inngangsstrømoptilogmed16Aperfase)
EN6100033Elektromagnetiskkompatibilitet.Del33:grenseverdiergrenseverdiervedrørendespenningsfluktuasjonerogflimmeri
lavspenningstilførselssystemforutstyrmedinngangsstrømikkeoverskridende16A
EN603351Sikkerhettilelektriskehusholdningsapparater.Del1:generellesikkerhetskrav
EN60335275Sikkerhetskravtilelektriskehusholdningsapparater.Del275:spesiellesikkerhetskravtilkommersiellemyntinnkastog
salgsautomater

Eroverensstemmendemedfølgendetekniskespesifikasjoner:
Ministerieltdekret21/3/73ogsuksessiveajourføringer.Hygieniskereglerforemballasje,beholdere,verktøyoggjenstanderforpersonligbruk
somkommerikontaktmednæringsmidler.



Русский

Вышеуказанныйаппаратпредназначендляпроизводствальда.Мы,нижеподписавшиеся,заявляемподнашуполнуюответственность,
чтогенераторльда,являющийсяпредметомнастоящегозаявления,соответствуетпредписаниямследующихевропейскихдиректив:
Оборудование2006/42/ECипоследующиемодификации
Низкоенапряжение2014/35/EUипоследующиемодификации
Электромагнитнаясовместимость2014/30/EUипоследующиемодификации
Материалыипредметы,предназначенныедляконтактаспищевымипродуктамиРегулированиеEC1935/2004ипоследующие
модификации
Ограничениеиспользованиянекоторыхопасныхвеществвэлектрическомиэлектронномоборудовании2011/65/EU

Аппараттакжесоответствуетследующимунифицированнымнормам:
EN550141Электромагнитнаясовместимость:требованиякбытовымэлектроприборам,электрическомуинструментуисхожим
аппаратам.Часть1:Испускание
EN550142Электромагнитнаясовместимость:требованиякбытовымэлектроприборам,электрическомуинструментуисхожим
аппаратам.Часть2:иммунитетнормыпогруппампродуктов
EN6100032ЭлектромагнитнаясовместимостьЧасть3.2:ПредельнодопустимыезначенияПредельнодопустимыезначениядля
испусканиягармоничноготока(аппаратысвходнымтокомниже≤16Aпофазе)
EN6100033ЭлектромагнитнаясовместимостьЧасть3.3:ПредельнодопустимыезначенияОграничениеколебанийнапряженияи
мерцаниятокавсистемахпитанияпринизкомнапряжениидляаппаратовсноминальнымтоком≤16Aинеподлежащихспециальному
подключению
EN603351Безопаснаяэксплуатациябытовыхисхожихэлектроприборов.Безопаснаяэксплуатация.Часть1:общиенормы
EN60335275Безопаснаяэксплуатациябытовыхисхожихэлектроприборов.Часть275:особыенормыдлякоммерческих
распределителейиавтоматическихприборовпродажи

Соответствуеттакжеследующимтехническимспецификациям:
Декретправительства21/3/73ипоследующиеизменения.Гигиенаупаковок,емкостейиинструмента,предназначенныхдляконтактас
пищевымипродуктамиилиспродуктамиличногопользования.
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