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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 el- och vattennätet endast av
behörig yrkespersonal.

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

Stäng av apparaten om den får fel eller fuktionerar avvikande från det normala. Appara-
tens service skall utföras av 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.
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2. Funktionsbeskrivning

2.1 Allmänt

Metos Promek juicekylare kyler juce med hjälp av kylenheter i mitten av behållarna.
Blandarbladen i behållarna håller produkten i rörelse och ger en jämn temperatur på pro-
dukten.

Metos Promek juicekylare lämpar sig bäst för kylning av sådana juicer och andra drycker,
som inte har rikligt med fruktkött eller andra fasta substanser blandade i drycken.

Drycken kyls  från rumstemperatur till önskad temperatur på ungefär en timme.
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3. Användningsföreskrifter

3.1 Innan användning

3.1.1 Förberedelser för ibruktagning

Innan apparaten tas i bruk, avlägsna skyddsplasten från stålplåtarna och tvätta apparaten
ordentligt (se “Rengöring”).

3.2 Användning

3.2.1 Ihopmontering av behållaren och serveringsdelen

Ihopmonteringen är betydligt lättare, om vitvaselin eller annat livsmedelsvaselin används
som hjälp. Tätningarna smörjs tunnt med vaselin.

• Smörj den lilla svarta O-ringen med vaselin och skruva fast severingsdelen i be-
hållaren.

• Placera serveringsdelens tätning rätt väg (tätningen är märkt TOP = upp och BOT-
TOM = ner), fukta med vatten eller smörj med vaselin.

• Fukta, med vatten, eller smörj, med vaselin, den stora tätningsringen och placera
den på plats i behållaren.

• Sätt försiktigt behållaren på plats.
• Kontrollera att den stora tätningsringen är ordentligt på plats mellan behållaren och

kylelementet.
• Placera blandarbladen på plats och skruva dem lite, så de kommer rätt.

Bladen får inte vidröra behållarens botten eller väggar.
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3.2.2 Portionering av drycker

• Fyll behållaren med vätska, innan du kopplar på apparaten.
• Vätska får hällas i apparaten först efter att blandarbladen är på plats (annars kan

vätska rinna in i motorenheten genom bladens monteringshål).
• Vätskan kyls på ca. en timme från rumstemperatur till +5°C.
• Ta ett glas i handen och tryck på portioneringsspaken med glaset. Drycken rinner

i glaset och portioneringen stannar när glaset dras bort.
• Låt vätskan bli i behållaren, kylningen på och blandarbladen och snurra  över nat-

ten. Produkten håller bra och hålls frisk. Håll locket på behållaren.
4
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3.3 Efter användning

3.3.1 Rengöring

Apparaten bör tvättas en gång i veckan eller oftare efter behov beroende på vilken dryck
som kyls.

• Stanna apparaten med strömbrytaren och koppla ur.
• Töm behållarna på saft  och skölj med kallt vatten.
• Lyft bort blandarbladen.
• Tvätta behållarna med ljumt vatten och mild tvättmedelslösning med hjälp av bor-

ste, töm ut tvättvattnet.
• Skölj behållarna med kallt vatten, töm ut vattnet.
• Lyft försiktigt bort behållaren med rörelser fram och tillbaka.

• Skruva lös portioneringsdelen och tvätta med mild tvättmedelslösning.
• Tvätta behållarens och portioneringsdelens tätningar bra och skölj.
• Tvätta blandarbladen och skölj.
• Töm droppkärlet och tvätta med tvättmedelslösning.
• Torka eventuellt stänk av kylelementet och bottenplattan med en luddfri duk.
• Låt delarna torka på ett luftigt ställe eller torka dem med en luddfri duk.
• Rengör kondensatorn minst en gång i månaden.
• Lösgör sidoplåtarna enligt förfarandet i nedanstående bild.
5
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• Borsta och dammsug försiktigt kondensatorn ren från damm och smuts.
• Regelbunden rengöring av kondensatorn gör att apparaten kyler klanderfritt.
6
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4. Installation

4.1 Allmänt

• Apparaten bör installeras på slät och plan yta.
• Bakom och vid sidorna av apparaten bör det finnas minst 5 cm fritt utrymme för

luftcirkulation.

Placera inte apparaten bredvid någon värmekälla.

4.2 Justeringar, programmering

4.2.1 Temperaturjustering

Temperaturen kan vid behov justeras med termostaten (se bild). Siffrorna på reglaget be-
tyder: 1 = varmast, 7 = kallast.
7
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6. Tekniska specifikationer

Elschema
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1 Säkring
2 Strömbrytare
3 Brytare för blandarmotorn
4 Fläktmotor
5 Termostat
6 Kompressor
7 Överhettningsskydd
8 Blandarmotor
19
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=PROMEK
112=VL112,  223=VL223,  334=VL224,  446=VL446

Benämning Typ Specifikation
Elanslutning 112 185 W
Elanslutning 223 235 W
Elanslutning 334 380 W
Elanslutning 446 440 W
Antalet av behållare 112 1 st
Antalet av behållare 223 2 st 
Antalet av behållare 334 3 st
Antalet av behållare 446 4 st
Kapasitet 112 11,5 L
Kapasitet 223 23 L
Kapasitet 334 34,5 L
Kapasitet 446 46 L
Bred 112 190 mm
Bred 223 320 mm
Bred 334 480 mm
Bred 446 650 mm
Djup 460 mm
Högt 670 mm
Storlek av stativ 112 160 x 240 mm
Storlek av stativ 223 270 x 240 mm
Storlek av stativ 334 390 x 240 mm
Storlek av stativ 446 540 x 240 mm
Vikt, netto 112 16 kg
Vikt, netto 223 26 kg
Vikt, netto 334 34 kg
Vikt, netto 446 43 kg
Vikt, brutto 112 18 kg
Vikt, brutto 223 28 kg
Vikt, brutto 334 36 kg
Vikt, brutto 446 45 kg
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