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Bästa kund,

Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott
val. Vi gör vårt bästa för att även Ni skall  bli en nöjd Metos-kund, såsom våra andra tio-
tusentals kunder över hela världen.

Bekanta Er väl med denna bruksanvisning. I bruksanvisningen beskrivs rätta, säkra och
effektiva arbetssätt, som ger den bästa nyttan av apparaten. Anvisningar och tips i denna
bruksanvisning hjälper Er att snabbt komma igång och få största möjliga nytta av Er Me-
tos-apparat.

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.

På maskinens typskylt ser Ni apparatens tekniska data. Vänligen meddela apparatens se-
rienummer från typskylten den första gången Ni behöver service eller tekniskt stöd. Detta
ger Er snabbare hjälp. Er servicekontakt går snabbare och lättare om Ni redan nu fyller i
kontaktinformationen till närmaste Metos-service på nedanstående rader.

METOS TEAM

Metos-service telefonnummer: ___________________________________________

Kontaktpersonens namn:_______________________________________________
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Allmänt
1. Allmänt

Läs noggrant anvisningarna i denna manual emedan den innehåller viktig information om
apparatens rätta, effektiva och säkra installation, användning och underhåll.

Förvara dessa anvisningar väl för eventuella andra användares bruk.

Installation av denna apparat skall utföras enligt tillverkarens anvisningar samt följande
lokala direktiv och bestämmelser. Apparaten får anslutas till elnätet endast av behörig yr-
kespersonal.

Personer som använder denna apparat skall vara instruerade om rätt och säker användning
av apparaten.

Stäng av apparaten om den får fel eller funktionerar avvikande från det normala. Appara-
tens service skall utföras av tillverkaren bemyndigad servicepersonal med användande av
originalreservdelar.

Om ovanstående anvisningar ej följes kan apparatens säkerhet äventyras.

1.1 I anvisningarna använda symbolers betydelse

Denna symbol informerar om en situation där en fara eventuellt kan uppstå. Givna anvis-
ningar skall följas för att undvika att en risk för olycksfall uppstår.

Denna symbol informerar om rätt förfarande för att undvika möjligheten till dåligt slutre-
sultat, apparatskada eller risk för fara.

Denna symbol informerar om rekommendationer och tips med vilka man får den bästa
nyttan av apparaten.

1.2 I apparaten använda symbolers betydelse

Denna symbol på en apparatdel indikerar att spänningförande komponenter finns bakom
delen. Apparatdelen får lösgöras endast av behörig yrkespersonal, som har rätt att instal-
lera och utföra service på elektriska apparater.

1.3 Kontroll av sambandet mellan apparat och anvisningar

På apparatens typskylt finns dess serienummer, som identifierar apparaten. I det fall att
apparatens anvisningar har förlorats är det möjligt att beställa nya av tillverkaren eller
hans lokala representant. Därvid bör ovillkorligen serienumret från apparatens typskylt
uppges.
1
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2. Säkerhetsföreskrifter

2.1 Säker användning

För att garantera säker användning bör följande säkerhetsföreskrifter följas.

• Apparaten måste kopplas från elnätet vid flyttning eller service.
• Vid rengöring bör man vara försiktig så att vatten inte kommer i kontakt med elek-

triska apparater. Spolning med vatten i dess omedelbara närhet är förbjuden.
• Det är förbjudet att utsätta apparaten för regn.

Om apparaten tas ur bruk en längre tid, lönar det sig att koppla bort den från elnätet, ren-
göra och torka av den invändigt.

2.2 Ur bruktagning och demontering

Delar och komponenter i kylapparaten kräver specialbehandling för att kunna förstöras.
Det är skäl att kontakta lokala myndigheter vid demontering av en apparat som tagits ur
bruk.
2
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3. Funktionsbeskrivning

3.1 Användningsområde

Apparaten är avsedd för förvaring och servering av mat under en kort tid i matserveringar
och restauranger.

Apparatens tillverkare ansvarar inte för situationer som kan uppstå om varningar och fö-
reskrifter i denna manual inte följs.

3.1.1 Annan användning

Det är förbjudet att använda apparaten för andra ändamål.

Kontakta tillverkaren om du ämnar använda apparaten till annat än vad som nämnts i ma-
nualen.
3
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3.2 Funktionsprincip

Kylbrunnen och frostplanen är utrustade med egen kylmaskin.

Isbrunnen är isolerad, men kylmaskin ingår inte.

3.2.1 Brytare

Kylbrunn och frostplan

1. Huvudbrytare

2. Termostat
3. Kondensor
4
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4. Användningsföreskrifter

4.1 Användning

4.1.1 Kylbrunn och frostplan

Innan produkterna placeras i kylbrunnen bör temperaturen ha uppnått inställt värde på ter-
mostaten.

Rätt förvaring av produkterna kan underlätta kökets och serveringslinjens effektiva funk-
tion samt påverka energikostnaderna. Vid användning bör följande observeras:

• Placera produkterna i kylbrunnen först när den uppnått rätt funktionstemperatur. 
• Kontrollera temperaturen dagligen.
• Håll ordning på produkterna.
• Förvara inte skämd mat i kylenheten.

Termostaten behöver inte vid normala förhållanden justeras.

4.1.2 Isbrunn

Fyll på iskross eller placera en kylklamp i isbrunnen innan produkterna placeras där.

Observera följande vid användning:

• Placera serveringskärlet så nära kylkällan som möjligt, helst i direkt kontakt med
kylkällan.

• Kylbrunnens isolering förlänger iskrossens användningstid men iskrosset bör
granskas under användning och vid behov bör mera is fyllas på.

• Brunnen kan även användas utan kylkälla, dock inte för livsmedel som kräver kyl-
förvaring.

• Placera iskrosset/kylklampen i brunnen så nära serveringstidpunkten som möjligt.
5
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4.2 Efter användning

4.2.1 Tömning av isbrunnen

Nova- och drop-in-enheten är utrustad med en tömningsventil som är belägen under brun-
nen och med vars hjälp man kan tömma brunnen på smältvatten. Drop-in-enheten är som
standard försedd med en 1 m tömningsslang med vars hjälp man kan leda smältvattnet till
ett tömningskärl. Kärlet kan placeras inne i enheten bakom underhålls-luckan eller om ut-
rymmet bakom luckan inte räcker till, bredvid enheten då tömningen görs.

Om enheten inte är ansluten till avloppsystemet, är det mycket viktigt att hålla tömnings-
ventilen stängd förutom vid tömning. Detta speciellt om enheten är placerad på ett fukt-
känsligt golvmaterial, t ex parkettgolv.

4.2.2 Rengöring

Vid normal användning krävs det dagligen inte mer än tillräcklig rengöring.

Vid rengöring av in- och utvändiga ytor bör man använda ett neutralt eller svagt basiskt
rengöringsmedel eller torkning med fuktig duk. Slipande medel skall inte användas.

Spolning med vatten vid rengöring av apparaten är förbjudet.

Rengör kylmaskinens kondensor en gång i veckan. Annan rengöring av maskineriet be-
hövs inte. Dammsug kondensorn genom att använda ett plastmunstycke för att förhindra
att kondensorn skadas.

Innan kondensorn dammsugs måste apparaten kopplas från elnätet genom att dra ur stick-
kontakten ur vägguttaget.

Annat än rengöring av kondensorn får inte utföras av andra än behöriga serviceföretag.

Vi rekommenderar att serviceföretaget rengör maskinkassetten inuti 1-2 gånger per år.
6
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4.2.3 Byte av lampa

Vid byte av lysrör måste armaturen kopplas från elnätet.

Det är bra att byta lysröret innan dess brukstid tar slut för att undvika att tändaren går sön-
der. Tändaren kan inte bytas ut. 

1. Knapp
2. Lysrörshållare
3. Lysrör
4. Strömbrytare

Tryck ner knapparna, drag lamphållarna utåt och tag bort lysröret. Placera ett nytt lysrör
på plats och skjut tillbaka lamphållarna på plats.

3

2

1

1

24
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5. Montering

5.1 Användningsförhållanden

Apparaten är avsedd att användas i utrymmen, vars temperatur är +10°C – +25°C.

Placering av apparaten nära värmerier och ugnar bör undvikas.

5.2 Uppackning av apparat

Avlägsna försiktigt plastfilmen som skyddar rfr-ytorna utan att de skadas.

5.3 Transport och förvaring

Apparaten bör transporteras i sin transportförpackning. Förpackningen bör brytas först i
omedelbar närhet av monteringsplatsen. Apparaten bör transporteras i upprätt läge.

Apparaten är av slipat rostfritt stål och är en ömtålig konstruktion i förhållanden där repor
kan uppstå. Apparaten bör därför hämtas till monteringsplatsen i ett sent skede av en re-
novering eller nybyggnation. Den får inte heller användas som monteringsunderlag.

Apparaten är inte avsedd att förvaras utomhus, inte ens i transportförpackning.

Kylbrunn och frostplan

Om apparaten förvarats i ett ouppvärmt utrymme så att apparaten eller framför allt dess
motor är under 0°C, måste den värmas upp tills maskinens temperatur är minst +10°C.
Start av kall maskin kan skada kylbrunnens kompressor. 

Om apparaten har lutats kraftigt strax innan planerad start, bör man vänta ca 30 minuter
innan den startas. I annat fall kan olja som samlats i kompressorns insugningsöppningar
skada kompressorn.
8
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5.4 Montering av drop-in-enheter

Drop-in-enheten sänks ner i en separat tillverkad disk. Disken bör förses med en öppning
vars storlek framgår av måttritningarna (se “Tekniska specifikationer”). Utrymmet under
disken bör vara tillräckligt i enlighet med installationsritningarna (se “Tekniska specifi-
kationer”).

Drop-in-enheten lyfts in i nersänkningsöppningen där den sitter på plats av egen tyngd.

Vid montering av drop-in-enheten är det skäl att tillräckligt många personer hjälper till att
lyfta för att undvika att disken eller drop-in-enheten skadas.

5.4.1 Alla enheter

Material

Disken som drop-in-enheten sänks ner i bör vara fuktbeständig. Rekommenderat material
är t ex fuktbeständig spånskiva med laminatyta. Valet av bordsytans material är speciellt
kritiskt.

Disken där drop-in-enheten sänks ner bör hålla apparatens tyngd som varierar beroende
på apparat. Vid planering av konstruktionen bör dessutom tyngden vid användning beak-
tas, vilken är som störst om kylbrunnen används t ex som flaskbrunn.

Nedsänkning

Drop-in-enheten har en 15 mm hög krage, som blir ovanför bordsytan. Undantag är ned-
sänkbara vattenkylare och kittlar vars kraghöjd skiljer sig från det nyssnämnda.

Nedsänkning
1. Bordsyta
2. Brunn
3. GN-kärl
9
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Bordsytan bör vara jämn så att drop-in-enhetens kanter vilar jämnt mot bordsytan. Detta
för att försäkra att smuts inte kommer in mellan bordsytan och drop-in-enheten och att
vatten inte tränger in i konstruktionerna.

Enheten monteras på bordsytan och hålls på plats av egen vikt och en skild tätning behövs
inte. Om så önskas, kan fogen mellan drop-in-enheten och bordsytan tätas med silikon.

Om drop-in-enhetens yta önskas i samma nivå som bordsytan, kan detta uppnås genom
att man fräser en fördjupning i bordsytan för drop-in-enhetens krage. Man bör dock fästa
uppmärksamhet vid att bordsytans tjocklek > kragens höjd (15 mm). Dessutom bör man
försäkra sig om bordytans hållbarhet om den görs tunnare.

Vid montering av drop-in-enheten bör man observera utrymmesbehovet vid nedsänkning.
Möjliga övre delar bör monteras först efter drop-in-enheten.

Anslutningar

Vid tillverkning av disken bör man komma ihåg öppningen för drop-in-enhetens anslut-
ningskablar. Öppningen bör vara minst så stor så en stickpropp kan föras genom den (min
diameter 40 mm). Dessutom bör man fästa uppmärksamhet på finishen på hålets kanter så
anslutningskabeln inte skadas genom nötning mot hålets kant.

Drop-in-enhetens anslutningskabel är 3,2 m lång. Vid planering av disken är det bra pla-
nera ett utrymme för anslutningskabelns överloppslängd.

Om drop-in-enheter med vattenanslutningar sänks ned bör hål för dessa anslutningar be-
aktas vid tillverkning av disken.

Servicelucka

Som standard är drop-in-enhetens manövreringsknappar fast placerade på drop-in-enhe-
ten. Därför bör man göra en servicelucka eller -dörr på disken för att underlätta använd-
ningen av manövreringsknapparna. Serviceluckans minimått visas på måttritningarna (se
“Tekniska specifikationer”).

Anslutning till avlopp

Det rekommenderas att tömningsvattnet leds via drop-in-enhetens tömningsventil till av-
loppssystemet. Härvid bör behövliga hål göras i disken. Om anslutning till avlopp inte är
möjligt, sker tömningen via serviceluckan.

Drop-in-enheten är utrustad med en tömningsventil som är belägen under brunnen och
med vars hjälp man kan tömma brunnen på smältvatten. Drop-in-enheten är som standard
försedd med en 1 m tömningsslang med vars hjälp man kan leda smältvattnet till ett töm-
ningskärl. Kärlet kan placeras inne i disken bakom underhålls-luckan eller om utrymmet
bakom luckan inte räcker till, bredvid disken då tömningen görs.

Om enheten inte är ansluten till avloppsystemet, är det mycket viktigt att hålla tömnings-
ventilen stängd förutom vid tömning. Detta speciellt om enheten är placerad på ett fukt-
känsligt golvmaterial, t ex parkettgolv.
10
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5.4.2 Kylenheter D-I CB och D-I FrP

Kondensorns luftcirkulation

Luften till kylaggregatets kondensor bör komma från diskens utsida. Farmför kylaggrega-
tet bör det finnas ett galler eller dylikt som garanterar luftcirkulationen till kondensorn.
Gallrets storlek bör vara större än kondensorns yta > 0,09 m2. Av ifrågavarande yta bör
minst 50% vara hål. Det lönar sig att placera gallret på serviceluckan/dörren.

Bästa sättet att försäkra luftcirkulationen till kondensorn är att styra luften med hjälp av
en fläns som placeras mellan gallret och kondensorn.

Luftcirkulationen kan ännu förbättras genom att lämna diskens nedre del öppen och/eller
genom att försäkra luftens genomströmning genom disken. Detta kan göras genom att
göra ett likadant galler som ovan nämnts också på enhetens motsatta sida.

Kondensorluftens cirkulation

Att inte besörja för kondensorns luftcirkulation leder till att kylaggregatet fungerar sämre.
Dålig luftcirkulation kan nämnvärt försämra drop-in-enhetens effektivitet. Detta sker spe-
ciellt om det ovannämnda leder till att luften som blåses ut genom kondensorn sugs in i
kondensorn på nytt.

Otillräcklig luftcirkulation belastar kylaggregatet och förkortar på detta sätt komponen-
tens livstid. Också energiförbrukningen är större för en drop-in-enhet vars luftcirkulation
inte ordnats.

Att inte besörja för tillräcklig luftcirkulation för kondensorn leder till att kylaggregatets
garanti slutar gälla.
11
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5.5 Anslutning till elnät

Apparaten ansluts till elnätet med en jordad stickkontakt. Vid anslutning bör varje maskin
förses med ett vägguttag som är skyddat med en max 16 A:s säkring.

5.6 Montering av Nova-enheter

Om enheten är utrustad med hjul, bör den monteras på ett jämnt underlag. När enheten är
på sin rätta plats, bör hjulen låsas så att de är riktade bort från enhetens mittpunkt. Om
enheten är utrustad med ben, kan benen justeras så att enheten står stadigt även på ett
ojämnt underlag.

Om serveringslinjen består av flera enheter, kan dessa kopplas ihop under brickbanorna
med hjälp av gråa Nova-kopplingsstycken som levereras med varje beställd enhet.

5.7 Start

5.7.1 Kylbrunn och frostplan

Efter att apparaten anslutits till elnätet startas den med huvudbrytaren (grön) och samti-
digt kontrollerar man att brytarens signallampa tänds.

Om problem uppstår vid ibruktagning, tag genast kontakt med Metos-service.
12
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6. Felsökning

Om apparaten inte fungerar ordentligt, kontrollera då funktionerna enligt följande tabell.
På så sätt kan onödiga servicebesök och kostnader undvikas. Om du har frågor om appa-
ratens funktioner, kontakta Metos-service. Många problem kan lösas per telefon.

Apparaten innehåller inga delar som kan servas av användaren. Servicen bör överlåtas till
en auktoriserad servicefirma.

PROBLEM EVENTUELLT FEL ÅTGÄRDER
Apparaten får inte ström fastän 
strömbrytaren är påslagen.

Strömkabeln är dåligt fastsatt i stickkon-
takten

Fäst stickkontakten ordentligt

Felaktig säkring Byt säkring
Kylbrunn och frostplan: Kylmaski-
nen går men temperaturen sjunker 
inte till inställt värde.

Kondensorn är full med damm Dammsug kondensorn
Omgivningens temperatur överstiger 
maxvärdet (+25°C)

Kontrollera att apparaten inte är place-
rad i någon värmekällas direkta närhet. 
Vid behov bör man ordna med maski-
nell luftcirkulation.

Hinder i kondensorns luftintag Avlägsna hindret
13
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8. Tekniska specifikationer

Kopplingsschema S00142 A4

Installationsritning X01979 A3

Måttritning, drop-in 450

Måttritning, drop-in 800

Måttritning, drop-in 1200

Måttritning, drop-in 1600
27
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Måttritning, drop-in 450
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Måttritning, drop-in 800
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Måttritning, drop-in 1200
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Måttritning, drop-in 1600
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CB=KYLBRUNN D-I CB,  FrP=FROSTPLAN D-I FrP,  CIB=ISBRUNN D-I CIB,  N=NEUTRAL ENHET N,  SB=SERVE-
RINGSENHET SB

Benämmning Modell Specifikation
Elanslutning 230V 50Hz
Anslutningseffekt, kylmaskin CB,FrP 0,43 kW
Anslutningseffekt, lampa CIB,N 18/30 W
Kylmedia CB,FrP R134a
Isolering CB,FrP,CIB Polystyrencellplast
Styrenhet CB,FrP Termostat
34
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