
Essentia

Rekommenderas för dig
För mer tillbehör och förbrukningsartiklar, 
se våra kataloger eller kontakta vår 
Electrolux Professional servicepartner.

SkyLine Blast 
Chiller

Rengöra utvändiga ytor
Tvätta de utvändiga ytorna med varmt tvålvatten. Undvik att tvättmedel som innehåller slipmedel, stålull, borstar eller stålskrapor. Skölj 
med en fuktig duk och torka noggrant. Undvik att använda klorbaserade eller ammoniakbaserade produkter. Rengör kontrollpanelen 
med en mjuk duk fuktad med vatten och vid behov med neutralt rengöringsmedel. Tvätta inte utrustningen med direkta vattenstrålar 
eller högtrycksstrålar. För att minska utsläppen av förorenande ämnen i atmosfären rekommenderas att rengöra utrustningen 
(utvändigt och vid behov invändigt) med produkter som har en biologisk nedbrytbarhet som överstiger 90 %. Electrolux Professional 
rekommenderar starkt att du använder rengöringsmedel, sköljmedel och avkalkningsmedel som godkänts av Electrolux 
Professional för att få bättre resultat och bibehålla produktens effektivitet på lång sikt. Skador som orsakas av rengöring, pga. 
användning av ej godkända rengöringsmedel, skölj- och avkalkningsmedel täcks inte av garantin.

De beskrivna åtgärderna måste utföras med personlig skyddsutrustning. Se användarhandboken.
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3  Kärntermometer
  Rengör för hand med hjälp 

av ljummet vatten och neutral 
tvållösning; skölj sedan med rent 
vatten och en hygienlösning.

dagligen

6   Fathållare och inre struktur
  Demontera hållarna och strukturen 

och tvätta dem i en diskmaskin; 
som alternativ rengör för hand med 
hjälp av ljummet vatten och neutral 
tvållösning och skölj sedan med rent 
vatten och en hygienlösning.

1pervecka

2   Avtappningsplugg 
  Rengör med ljummet vatten och 

neutral tvållösning, skölj och torka 
noggrant.

dagligen 7   Luftintagsgaller
  Ta bort dammet med en dammsugare. 1permånad

4   Front, dörr och dörrpackning
  Ta bort smuts, droppmärken eller stänk 

med en pappershandduk; rengör för 
hand med hjälp av ljummet vatten och 
neutral tvållösning och skölj sedan 
med rent vatten.

dagligen

5   Vagn
  Om den används tillsammans med 

Electrolux Professional ugnar ska 
den rengöras med ugnscykeln; som 
alternativ använd ljummet vatten och 
en neutral tvållösning; skölj och torka 
sedan noggrant.

dagligen

1  Rengöra kylutrymmet
  Utför rengöringscykler i slutet av dagen. dagligen

Vagn 
korgställning 
20 GN 2/1
63 mm delning
922044

U-pannor med 
non-stick-
beläggning
925000 (20 mm djup)
925001 (40 mm djup)
925002 (60 mm djup)

Vagn korgställning 
16 GN 2/1
80 mm delning
922046

Bankettvagn 
92 tallrikar för 
20 GN 2/1-ugn
85 mm delning
922055

Underhållsvägledning

Baknings-/
konditorivagn 
för 20 GN 2/1 ugn 
– 16 korgar 400 x 
600 mm
80 mm delning
922069

Termometerhål-
lare för vätskor
922714

093862 
(Vänster glidskena 
för BCF 30–50 kg)

093861 
(Höger glidskena för 
BCF 30–50 kg)

093994 
(Vänster glidskena 
för BCF 70 kg)

093995 
(Höger glidskena för 
BCF 70 kg)

Glidskenor för 6-10 GN 1/1 
blast chiller freezer. 

Glidskenor för 10 GN 2/1 
blast chiller freezer.

Planerade underhållsprogram
För att garantera säkerheten och prestandan hos din utrustning 
rekommenderar vi att det regelbundna underhållet utförs av 
Electrolux auktoriserade tekniker varje 12 månader, enligt 
tillverkarens rekommendationer. 
Kontakta ditt lokala Electrolux Professional servicecenter för mer 
information om tillgängliga serviceavtal.
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Essentia

Fel Beskrivning Anvisningar till användaren

swcTTm Kärntermometern inte 
instucken i livsmedlet

Vid cykler som beror på livsmedelstemperaturen, sätt in kärntermometern i livsmedlet. 
Annars växlar cykeln automatiskt till tid

ECoM Kommunikationsfel 
mellan kort

–  Pröva att slå FRÅN/TILL enheten
–  Om problemet kvarstår, kontakta service

PFAC Sparade parametrar 
korrupta

–  Pröva att slå FRÅN/TILL enheten
–  Om problemet kvarstår, kontakta service

PdEF
Sparade 
standardparametrar 
korrupta

–  Maskinen förlorar sin anpassning. Driften kan fortsätta
–  Om problemet uppstår igen, kontakta service

EFnt Fläktfel för övre 
förångare

–  Ring service
–  6GN 1/1-modeller (1 förångarfläkt): enheten stoppar och kan inte användas förrän 

problemet är åtgärdat
–  Andra modeller (mer än 1 förångarfläkt): enheten fortsätter att arbeta med lägre prestanda 

(cykel pågår: cykeln fortsätter till slutet om minst en fläkt arbetar. Cykeln stoppar om ingen 
fläkt fungerar)

–  Under STANDBY: larmet kan inte utlösas

EFnb Fläktfel för nedre 
förångare

–  Enheten fortsätter att arbeta med lägre prestanda tills minste en fläkt fortsätter att fungera 
(cykel pågår: cykeln fortsätter till slutet om minst en fläkt arbetar. Cykeln stoppar om ingen 
fläkt fungerar)

–  Under STANDBY: larmet kan inte utlösas
–  Ring service

EFnc Fläktfel för mittre 
förångare

–  Enheten fortsätter att arbeta med lägre prestanda tills minste en fläkt fortsätter att fungera 
(cykel pågår: cykeln fortsätter till slutet om minst en fläkt arbetar. Cykeln stoppar om ingen 
fläkt fungerar)

–  Under STANDBY: larmet kan inte utlösas
–  Ring service

E1 Kärntermometerfel i 
kylrum

–  Ring service
–  Chiller fortsätter att arbeta till slutet på driftcykeln
–  Det är inte möjligt att starta en annan cykeln tills Teknisk service har bytt ut 

kärntermometern

E4 Kärntermometerfel 
förångare

–  Chiller fortsätter att arbeta: defrosterinställningarna är tidsberoende
–  Kontakta service och informera om det visade meddelandet

E14 Kärntermometerfel 
utgång förångare

–  Chiller fortsätter att arbeta
–  Kontakta service och informera om det visade meddelandet

E15 Kärntermometerfel 
kondensor

–  Ring service
–  Detta fel blockerar också driftcykeln
–  Ta snabbt bort lasten från utrymmet för att förhindra matsvinn

E16 Kondensor hög 
temperatur

–  Detta fel blockerar också driftcykeln
–  Ta snabbt bort lasten från utrymmet för att förhindra matsvinn
–  Ta bort damm/smuts från kondensorns inloppsgaller med en dammsugare
–  Om problemet kvarstår, kontakta service

Eprb1/
Eprb6

Kärntermometerfel 
sensor nr 1/6

–  Cykel pågår: cykeln fortsätter i mätläget om minst en kärntermometer fungerar
–  Cykeln växlar till tidsläge om ingen kärntermometer fungerar
–  Under STANDBY: cykeln kan startas
–  Cykelstart: endast efter tid
–  Ring service

B4 Spänningsmatning 
saknas

–  Cykel pågår: cykeln startas om automatiskt när spänningen är tillbaka
–  Maskinen var inte i drift under en viss tid: kontrollera start- och sluttiden
–  Kontrollera kontakten eller den allmänna elektriska kontrollpanelen
–  Om larmet återkommer, kontakta service

Ertc Låg batterinivå Problem med batteriet i den interna klockan. Ring service

ECHt Kylutrymme hög 
temperatur

–  Temperaturen i kylutrymmet har överskridit den inställda gränsen, förutom 
signalfördröjningstiden

–  Cykel pågår: cykeln fortsätter
–  Om larmet kvarstår även när kylutrymmets temperatur är låg, kontakta service.

E11 Kompressorfel
–  Chiller blockeras och endast fläktkondensorn arbetar
–  Kontrollera om det finns hinder i kondensorns luftinsug
–  Ring service

B2 Dörren öppen
–  Se till att chiller-dörren är stängd och att inga fysiska hinder hindrar dörren från att stängas
–  Starta en ny cykel: om en ny cykel inte startas eller om larmet kvarstår när dörren är 

stängd, kontakta Service
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