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1. INLEDNING
Denna bruksanvisning bör läsas innan maskinen tas i bruk.
Den här bruksanvisningen har utformats och organiserats för att kunna användas snabbt och enkelt. För 
att underlätta förståelsen för alla områden som tas upp, tillhandahålls illustrationer eller tabeller.
Bruksanvisningen är uppdelad i olika kapitel. Varje kapitel omfattar ett av de områden som anges i 
innehållsförteckningen.
Symbolerna som du hittar i bruksanvisningen har följande betydelse:

OBS!
Säkerhetsåtgärder för användaren

VARNING:
Maskinen och / eller dess komponenter kan skadas

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:
Ytterligare information om tillämpningen kommer

NOTERA:
Allmänna instruktioner

2. ALLMÄNNA VARNINGAR
Den här bruksanvisningen riktar sig till ägare och / eller användare av maskinen och anställda vars 
uppgift är att hantera, installera och skrota maskinen
Denna bruksanvisning innehåller detaljerad information och anvisningar om:

• Tekniska specifikationer för maskinen
• Planerad användning av maskinen
• Hantering och installation av maskinen
• Underhåll och skrotning av maskinen

Denna bruksanvisning bör betraktas som en integrerad del av maskinen, som är avsedd för yrkesmässig 
användning, men kan aldrig vara ett substitut för lämpliga förberedelser och erfarenhet hos 
användaren.
Tillverkaren påminner kunden, användaren av maskinen, av skyldigheten att följa gällande lagstiftning 
om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Denna bruksanvisning bör betraktas som en integrerad del av 
maskinen och ska förvaras för framtida konsultation tills maskinen skrotas.
Denna bruksanvisning återspeglar den toppmoderna teknik som föreligger vid tidpunkten för försäljning 
av maskinen och kan inte anses otillräcklig på grund av senare uppdateringar på grundval av nya 
erfarenheter.
Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra eventuella nödvändiga uppdateringar på framtida maskiner 
och hos bruksanvisningarna utan att detta innebär en skyldighet att uppdatera maskiner och / eller 
bruksanvisningar avseende tidigare produkter. Tillverkaren kommer dock ge kunden ytterligare 
information som efterfrågas och kommer på samma sätt att ta vederbörlig hänsyn till eventuella förslag 
till förbättringar av den här bruksanvisningen.
Om maskinen säljs, ombeds kunden vänligen att informera tillverkaren om adressen till den nya ägaren.

Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för skador hos människor eller djur eller skador på
föremål som härrör från:

a. olämplig användning av maskinen eller av personal som inte utbildats i yrkesmässigt handhavande 
av maskinen
b. användning i strid med särskild nationell lagstiftning
c. felaktig installation
d. störningar i elförsörjningen
e. bristfällig rengöring och underhåll
f. icke-auktoriserade ändringar eller arbete
g. användning av icke-originalreservdelar eller delar som inte är specifika för modellen
h. att användaren helt eller delvis underlåtit att följa instruktionerna i denna bruksanvisning
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i. exceptionella händelser.
f. icke-auktoriserade ändringar eller arbete
g. användning av icke-originalreservdelar eller delar som inte är specifika för modellen
h. att användaren helt eller delvis underlåtit att följa instruktionerna i denna bruksanvisning
i. exceptionella händelser.

3. ALLMÄNNA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
• Lämna inte maskinen obevakad, särskilt inte om det finns barn i närheten.
• Vätskan som finns i kylbatteriet är giftfri men bör trots detta inte sväljas..
• Placera endast livsmedel som är kalla eller kylda i förväg i kylenheten.
• Bevarandet av mat med hög vattenhalt kan orsaka bildandet av kondens: detta påverkar inte korrekt 
funktion hos maskinen.

Maskinen måste vara ansluten till en lämplig huvudströmbrytare med jordfelsbrytare (fritt från 
maskinen). Köparen ansvarar för att installationen utförs av en behörig fackman.

För maskiner med två eller flera temperaturstyrningar, stänger omkopplarna, placerade bredvid 
termostaten, bara av kylblocket. De kopplar inte helt bort spänningen från systemet.

Innan du utför någon installation, rengöring, underhåll eller reparation, slå av 
huvudströmbrytaren och dra ur kontakten från det elektriska uttaget som är sammankopplat med 
strömbrytaren.

4. GARANTIVILLKOR
Följande garantivillkor gäller för maskinen:
• garantins varaktighet är ett år (det vill säga 12 månader i följd från inköpsdagen);
• garantin gäller inte de elektriska och elektroniska delar och komponenter i maskinen, som till sin natur 
eller på grund av deras användning, är föremål för åldrande eller naturligt slitage;
•garantin upphör att gälla om maskinen har använts utan att anvisningarna i denna bruksanvisning 
följts;
• garantin förfaller om kunden tar isär, modifierar eller försöker att reparera maskinen på egen hand 
eller med hjälp av tredje part som inte godkänts av tillverkaren eller auktoriserad återförsäljare;

5. TYPSKYLT
Typskylten, som innehåller alla de uppgifter som krävs för identifiering av maskinen, är fäst såsom visas 
av pilen i figur 1.
Följande uppgifter finns på skylten:
• tillverkarens namn;
• modell;
• serienummer;
• tillverkningsår;
• CE-märkning;
• klimatklass;
• teknisk specifikation.
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Uppgifterna på typskylten måste meddelas när du gör några serviceärenden. Skylten som visas i 
figuren endast är avsedd som ett exempel.

1 - tillverkarens namn
2 - tillverkarens adress
3 - typ
4 - serienummer
5 - modell

6. HÄLSO- OCH SÄKERHETSÅTGÄRDER
Tillverkaren har konstruerat och byggt maskinen med hänsyn till resultaten av en noggrann 
förebyggande säkerhets- och hälsoriskanalys.
Skydden och anordningarna installerade på maskinen uppfyller därför de säkerhetsnivåer som fastställts 
av specifika EEG-direktiv.
Information och illustrationer är av nämnda skydd och anordningar finns nedan för att göra det möjligt 
för användaren av maskinen att arbeta med högsta möjliga säkerhet .

6.1. Mekaniska säkerhetsåtgärder
Maskinen är försedd med skydd som syftar till att förhindra och förebygga oavsiktlig kontakt med rörliga 
delar.
Detta gäller i synnerhet:

• motorfläkten som skyddas av ett galler fäst med hjälp av skruvar för att förhindra åtkomst (risk för 
skärskador);

Figur 1.

Figur 2.

4



• fläkten i den övre delen av maskinen skyddas av ett metallgaller som förhindrar åtkomst (risk för 
skärskador), gäller endast fläktkylda skåp;

• maskinens underdel är försedd med 4 justerbara fötter. Maskinen är stabil och kräver ingen förankring 
i golvet (risk för vibrationer).

6.2. Elektriska säkerhetsåtgärder
De försiktighetsåtgärder som fastställts av EEG:s direktiv 2006/95 och standarden EN 60335 har 
anammats för att skydda mot risken för direkta och indirekta kontakter med strömförande delar och alla 
planerade tester har utförts som certifierats av CE-försäkran om överensstämmelse (se bilaga C). Alla 
tester som föreskrivs i de nuvarande tekniska föreskrifterna för genomförandet av EG-direktiv om EMC 
(2006/95 / EEG) har också utförts. 

Detta gäller i synnerhet:
• Komponenterna är alla garanterade av tillverkarna (var och en bär garantimärkning).

• Utrustningen och alla andra elektriska komponenter är monterade inuti slutna utrymmen i syfte att 
förhindra varje DIREKT kontakt med spänningsförande delar. Boxen med den elektriska 
ledningsdragningen är försedd med skylt som varnar för elektrisk ström:

• För att skydda mot INDIREKTA kontakter är alla metalldelar jordade med hjälp av lämplig ledning. 
Anslutningen till elnätet via kontakten-uttaget måste säkerställa att maskinen är korrekt ansluten till det 
allmänna jordningssystemet.
Lämpligheten och effektiviteten hos det allmänna elsystemet och den extra utrustning som krävs för att 
bryta strömmen i händelse av fel ansvarar maskinens användare för.

Kom ihåg att uttaget, sammankopplat med brytaren, måste placeras på en höjd av cirka 130 cm 
från golvet och i ett läge som inte exponerar det för till slag och skador.

Figur 3.

Figur 4.

Figur 5.
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6.3. Hygieniska säkerhetsåtgärder
Kylsystemet innehåller köldmediet R134A och innehåller ingen CFC för att säkerställa skyddet av 
ozonskiktet.

6.4. Säkerhetsåtgärder mot buller
Kompressorn, den enda möjliga bullerkällan, ligger inuti maskinen och därför producerar maskinen inte 
irriterande eller skadligt buller.

7. SKYLTAR OCH SYMBOLER
Säkerhetsskyltarna påkallar operatörens uppmärksamhet på eventuella faror i syfte att öka säkerheten.
Kontrollera att färg och text är i perfekt skick hos skyltar och symboler.
Så snart de blir det minsta skadade, kontakta tillverkaren eller auktoriserad återförsäljare för 
ersättningsskyltar.

SYMBOL BESKRIVNING

Maskinens huvudströmbrytare

PÅ

AV

Fara! Strömförande delar!

8. TRANSPORT, HANTERING OCH FÖRVARING
Maskinens vikt och dimensioner redovisas i bilagan Tekniska specifikationer.
Maskinen är förpackad i en pappkartong med symboler och instruktioner om hur den skall hanteras. 
Den placeras därefter på en lastpall och lastas i container eller lastvagn med hjälp av en lämplig 
gaffeltruck.
Maskinen måste alltid hanteras med yttersta omsorg och försiktighet.
Operatörer som utsetts att hantera maskinen måste vara kvalificerade och ha lämplig utbildning.
Förvara maskinen i ett torrt rum med god ventilation och skydda maskinen med en presenning.
Tillverkaren tar inget ansvar för skador orsakade av felaktigt handhavande.

8.1 Förfarande för lossning av maskinen med hjälp av en gaffeltruck:
Steg 1: lasta av maskinen med emballage från lastbilen med yttersta försiktighet
Steg 2: ställ ned maskinen försiktigt på marken
Steg 3: avlägsna förpackningen och höj försiktigt maskinen med gaffeltruck, vara noga med att inte 
skada den, tills pallen kan tas bort
Steg 4: ställ ned maskinen försiktigt på en plan jämn yta så nära sitt slutliga läge som möjligt.

Figur 6.

Figur 7.
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9. FÖRBEREDELSE AV LOKALER OCH MASKININSTALLATION
Rummet där maskinen kommer att installeras, liksom de olika befintliga systemen måste följa gällande 
lokala regler och tekniska specifikationer.
Placera maskinen på en torr väl ventilerad plats i enlighet med de lokala tekniska hälsobestämmelserna.

I synnerhet:
• Undvik att placera maskinen i närheten av värmekällor (radiatorer, ugnar, brännare etc.) eller i drag. 
Om detta inte är möjligt, måste följande minsta avstånd iakttas: 50 cm från kol- eller oljebrännare och 
50 cm från el-/gasspisar.
• För att förhindra otillräcklig kyleffekt, undvik att utsätta maskinen för direkt solljus.
• För att säkerställa att kylningen fungerar, lämna ett 15 cm stort utrymme runt hela maskinen.

Packa försiktigt upp maskinen genom att ta bort ytterkartongen och därför allt skyddande 
förpackningsmaterial.

När du har tagit bort förpackningen, kontrollera att maskinen är i perfekt skick och underrätta 
tillverkaren eller auktoriserad återförsäljare om eventuella skador inom 48 timmar från mottagandet av 
varan.
Vid installation av maskinen, ta hänsyn till informationen som anges på typskylten och till maskinens 
dimensioner (se kapitel 5 och bilaga).
Om maskinen installeras på en plats över 900 (niohundra) meter över havet, måste varje tvåglasenhet 
vara utrustad med en utjämningsventil.
För att underlätta drift och underhåll krävs att ett fritt utrymme på cirka 50 cm lämnas runt maskinen.

Det är strängt förbjudet att använda maskinen på platser där det finns risk för explosion eller 
brand på grund av närvaro eller utveckling av damm, gas, explosiva eller brandfarliga ämnen.

Förpackningsmaterialet måste kasseras i enlighet med gällande lokala föreskrifter om industri- 
och specialavfall.

10. UPPSTART, DRIFT OCH JUSTERING
För att få bästa prestanda från kylaggregatet måste följande villkor vara uppfyllda:
• Omgivande temperatur = 25°C
• Relativ luftfuktighet R.H. = 60%
• Klimatklassificering enligt UNI EN 441 = 3S

Du bör vänta minst två timmar innan du använder systemet för att säkerställa att kylkretsen 
fungerar korrekt.

Innan du startar maskinen, följ instruktionerna nedan:
1. Kontrollera att systemet och de elektriska anslutningarna uppfyller gällande lokala föreskrifter.
2. Kontrollera att driftspänningen som anges på typskylten motsvarar nätspänningen i uttaget Om inte, 
avbryt den elektriska installationen och kontakta tillverkaren eller auktoriserad återförsäljare.
3. Kontrollera att maskinen är korrekt jordad med tillgång till en huvudbrytare med jordfelsbrytare.
4. Om eluttaget och stickproppen inte är av samma typ, låt en kvalificerad tekniker byta ut uttaget. 
Använd inte förlängningskablar eller flera adaptrar. Nätkabeln och stickproppen måste vara lätt åtkomlig 
efter installationen. Om de visar tecken på slitage eller skada, måste de omedelbart bytas ut av en 
kvalificerad tekniker.
5. Kontrollera att kompressorns skyddsgaller är ordentligt fastsatt.
6. Se till att alla fötterna justerats till samma höjd.
7 Fäst handtaget på dörramen med hjälp av de medföljande skruvarna.
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8. Installera inte glashyllor i modeller från Line 1 - 2 - 10 då de kan äventyra arbetstemperaturen.
9. För modeller som är försedda med tillbehör, installera alla tillbehör såsom visas i följande figur:

10.1 Kontrollpanel
Kontrollpanelen är placerad överst i skåpet och har följande reglage:
Elektronisk termostat: medger reglering av temperaturen, strömbrytare för kylsystemet och belysningen 
(för användning av termostaten, se anvisningarna nedan).
Du rekommenderas att tända belysningen endast när enheten faktiskt används.

10.2 Ändra inställning

Ändra temperaturinställning för huvudfacket
1.1. Tryck på Set-knappen för att visa lagrat värde.
2. Ändra värdet genom att trycka på ▲ eller ▼.
3. Bekräfta nytt värde genom att trycka på Set.

Manuell avfrostning
1.1. Håll inne DEF ▼-knappen mer än 5 sekunder,

Avfrostningstid (mätt i minuter)
1.1. Håll inne PRG-knappen mer än 5 sekunder,
2. Sök parameter F4 genom att trycka ▲ eller ▼.
3. Tryck på Set-knappen för att visa lagrat värde.
4. Ändra värdet genom att trycka på ▲ eller ▼.
5. Tryck på Set-knappen.
6. Bekräfta nytt värde genom att trycka på PRG i mer än 5 sekunder.

Vid problem, återställ kontrollenheten till fabriksinställningarna
1. Dra ur kontakten ur eluttaget.
2. Håll inne PRG-knappen.
3. Samtidigt som PRG-knappen hålls intryckt, sätt i stickproppen i uttaget och vänta några sekunder tills 
displayen visar koden bn0.
4. Sök parametern bnX genom att trycka på ▲ eller ▼, där X representerar modellen enligt tabellen i 
bilagan Tekniska Specifikationer.
5. Tryck på Set-knappen.

Termostatens instruktioner finns i tillhörande användarmanual.

10.3 Temperaturreglering
För korrekt drift av maskinen och optimal lagring av dryckerna, föreslås följande temperaturinställningar 
för termostaten: +6 °C för vita viner, +14 °C för röda viner.

10.4 Rengöring
Rengör alla maskindelar med en trasa fuktad med varmt vatten och ett neutralt rengöringsmedel; 
Använd aldrig slipmedel eller rengöringsmedel som kan skada systemet internt eller externt, i synnerhet 
glas- eller polykarbonatdelarna.
• Skölj och torka med en mjuk trasa.

Figur 8.
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11. AVFROSTNING AV MASKINEN
Bildandet av frost på innerväggarna är normalt.
Mängden och hastigheten varmed is bildas varierar beroende på rådande omgivningsförhållanden och 
hur ofta dörrarna öppnas..
Automatisk avfrostning är inställd som standard på alla typer av modeller.
I händelse att förångaren blir igensatt med is, gör så här:
Håll inne DEF ▼-knappen mer än 5 sekunder.

I händelse av avbrott i matningen (av någon anledning) kondensindunstningen av. I sådant fall 
kanske inte uppsamlaren kan hålla allt kondensvatten.

12. LIVSMEDEL, HYGIEN OCH RENGÖRING

Innan du utför någon rengöring, slå av huvudströmbrytaren och dra ur kontakten från det 
elektriska uttaget som är sammankopplat med strömbrytaren.

En gång per dag:
• rengör alla maskindelar med en trasa fuktad med varmt vatten och ett neutralt rengöringsmedel, 
använd aldrig slipmedel eller rengöringsmedel som kan skada systemet internt eller externt, i synnerhet 
glas- eller polykarbonatdelarna;
• skölj och torka med en mjuk trasa.

Om maskinen inte används en längre tid:
• stäng av huvudströmbrytaren;
• dra ur kontakten från det elektriska uttaget som är sammankopplat med strömbrytaren;
• avlägsna alla livsmedel;
• tina och rengör maskinen med neutrala desinfektionsmedel för att skydda den från oxidering;
•lämna dörren öppen (om öppningsbar) för att förhindra uppkomsten av mögel,
dålig lukt och oxidering;
• täck över enheten för att skydda mot damm.

13. UNDERHÅLL OCH KONTROLLER

Innan du utför något underhåll, slå av huvudströmbrytaren och dra ur kontakten från det 
elektriska uttaget som är sammankopplat med strömbrytaren.

En gång per dag:
• kontrollera att strömförsörjningskabeln är i perfekt skick; Om inte, byt ut den mot en annan av samma 
typ.

14. FEL OCH MÖJLIGA LÖSNINGAR
För felsökning och relaterade reparationer, se tabellen nedan.

FEL ORSAK LÖSNING

Kylsystemet startar inte. Stickproppen är urdragen ur 
uttaget.
Strömkabeln är skadad eller 
av.

Huvudströmbrytaren är av.

Ingen ström till 
kontrollenheten/avbrott i 
strömförsörjningen till 
reglagen.

Anslut ordentligt

Kontrollera skicket på kabeln. 
Om nödvändigt låt en 
kvalificerad tekniker byta ut 
den mot en ny av samma typ.

Slå på huvudströmbrytaren.

Kontrollera skicket på 
reglagen. Vid behov, kontakta 
en kvalificerad tekniker
för att återställa 
strömförsörjningen.
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FEL ORSAK LÖSNING

Skåpet är inte tillräckligt kallt.

Skåpet är för kallt.

Isbildning på bakväggen.

Vatten i botten av skåpet.

Belysningen eller fläkten 
fungerar inte.

Kompressorn går inte.

Termostaten är inte korrekt in-
ställd.

Skåpet har installerats för nära 
en värmekälla.

Skåpet står mindre än 15cm 
från omgivande föremål som 
hindrar luftväxling.

Luftväxlingen via ventilations-
öppningarna är blockerad. 

Det är ett brott på kylkretsen, 
det finns ingen gas.

Termostaten är inte korrekt in-
ställd.

Dörren har hållits öppen under 
en längre tid eller innertempe-
raturen är för låg.

Avfrostningsavloppet är igen-
satt.

Stickproppen är urdragen ur 
uttaget.

Strömkabeln är skadad eller 
av.

Huvudströmbrytaren är av.

Ingen ström till kontrollenhe-
ten.

Belysnings- eller fläktström-
brytaren är av.

Belysningen är skadad.

Kontrollera skicket på kom-
pressorn. Vid behov, kontakta 
en kvalificerad tekniker för att 
byta ut den mot en ny av 
samma typ.

Justera termostaten enligt in-
struktionerna i kapitel 10.

Flytta maskinen från värmekäl-
lan så som beskrivs i kapitel nr 
9.

Flytta maskinen från omgivan-
de hinder så som beskrivs i 
kapitel nr 9.

Rensa ventilationsöppningar-
na.

Kontakta en kvalificerad tekni-
ker för att kontrollera tempera-
turen i expansionskärlet.

Justera termostaten enligt in-
struktionerna i kapitel 10.

Kontrollera dörrtätningen.
Öka den automatiska avfrost-
ningen.
Ställ in manuell avfrostning.
Justera termostaten enligt in-
struktionerna i kapitel 10.

Kontrollera att det inte finns 
smuts i avloppet.

Anslut skåpet ordentligt.

Kontrollera skicket på kabeln. 
Om nödvändigt låt en kvalifi-
cerad tekniker byta ut den mot
en ny av samma typ.

Slå på huvudströmbrytaren.

Kontrollera skicket på regla-
gen, vid behov tillkalla en kva-
lificerad tekniker
för att återställa strömförsörj-
ningen.

Slå på belysnings- eller fläkt-
strömbrytaren.

Kontrollera skicket på belys-
ningen. Om nödvändigt låt en 
kvalificerad tekniker byta ut 
den mot en ny av samma typ.
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Temperaturen som visas i 
displayen stämmer inte 
överens med verklig 
temperatur.

Termostaten fungerar inte 
korrekt.

Givaren är inte korrekt 
placerad.

De inställda värdena är 
felaktiga.

Installera givare 1.

Återställ termostaten.

FEL ORSAK LÖSNING

Gurglande och väsande ljud orsakade av kylkretsen är normalt.

15. TEKNISK SUPPORTSERVICE
Du uppmanas att kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare för alla eventuella översyns- 
och reparationsarbeten vilka utförs av fackpersonal med därför avsedd korrekt utformad utrustning.
De uppgifter som återfinns på typskylten (se kapitel nr 5) måste alltid meddelas den tekniska 
supporten, i synnerhet:
• typ av fel;
• modell;
• serienummer;
• din adress;
• ditt telefonnummer.

16. NÖDSITUATIONER
Korrekt användning av maskinen säkerställer att nödsituationer inte kan ske under drift, rengöring och 
underhåll, under förutsättning att instruktionerna i den här bruksanvisningen följs.
I händelse av överhängande fara, slå av huvudströmbrytaren, koppla ur enheten från vägguttaget med 
den sammankopplade strömbrytaren och kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare för 
att begära service av en kvalificerad tekniker.

Om strömöverföring sker vid kontakt med metalldelar i maskinen, stäng av huvudströmbrytaren, 
koppla ur enheten från vägguttaget sammankopplat med strömbrytaren och kontakta tillverkaren eller 
en auktoriserad återförsäljare för att begära service av en elektriker.

17. SKROTNING AV MASKINEN
Vid slutet av sin livslängd, måste maskinen tas om hand i enlighet med gällande lokala föreskrifter om 
industri- och specialavfall. Den måste också göras obrukbar genom att klippa av den elektriska 
nätkabeln, efter att ha kopplat ur den..
Framför allt låta inte gasen som finns i kylsystemet spridas i miljön; den måste tas om hand av särskild 
återvinningscentral för köldmedier.
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Temperaturen som visas i 
displayen stämmer inte 
överens med verklig 
temperatur.

Termostaten fungerar inte 
korrekt.

Givaren är inte korrekt 
placerad.

De inställda värdena är 
felaktiga.

Installera givare 1.

Återställ termostaten.

FEL ORSAK LÖSNING

Gurglande och väsande ljud orsakade av kylkretsen är normalt.

TEKNISK SUPPORTSERVICE
Du uppmanas att kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare för alla eventuella översyns- 
och reparationsarbeten vilka utförs av fackpersonal med därför avsedd korrekt utformad utrustning.
De uppgifter som återfinns på typskylten (se kapitel nr 5) måste alltid meddelas den tekniska supporten, 
i synnerhet:
• typ av fel;
• modell;
• serienummer;
• din adress;
• ditt telefonnummer.

18. NÖDSITUATIONER
Korrekt användning av maskinen säkerställer att nödsituationer inte kan ske under drift, rengöring och 
underhåll, under förutsättning att instruktionerna i den här bruksanvisningen följs.

I händelse av överhängande fara, slå av huvudströmbrytaren, koppla ur enheten från 
vägguttaget med den sammankopplade strömbrytaren och kontakta tillverkaren eller en auktoriserad 
återförsäljare för att begära service av en kvalificerad tekniker.

Om strömöverföring sker vid kontakt med metalldelar i maskinen, stäng av huvudströmbrytaren, koppla 
ur enheten från vägguttaget sammankopplat med strömbrytaren och kontakta tillverkaren eller en 
auktoriserad återförsäljare för att begära service av en elektriker.

19. SKROTNING AV MASKINEN
Vid slutet av sin livslängd, måste maskinen tas om hand i enlighet med gällande lokala föreskrifter om 
industri- och specialavfall. Den måste också göras obrukbar genom att klippa av den elektriska 
nätkabeln, efter att ha kopplat ur den..
Framför allt låta inte gasen som finns i kylsystemet spridas i miljön; den måste tas om hand av särskild 
återvinningscentral för köldmedier.
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