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ScanBox Ergo & Banquet Line -ateriavaunujen 

käyttöopas: Ambient (neutraali)-, Hot & Active 

Cooling-, ScanBox-ateriavaunut. 
 

 

Arvoisa asiakas 
 

Onnittelemme uuden Scanbox-ateriavaunuvalintanne johdosta. Iloitsemme siitä, että olette valinnut 

yhden tuotteistamme, ja toivomme, että voitte nauttia sen toimivuudesta useita vuosia. 

 

Takuu: 

 

Kaikille Scanbox-tuotteille myönnetään 12 kk:n takuu niiden käyttöönottopäivästä alkaen. 

Edellytyksenä takuulle on, että korvausvaatimuskorttiin merkitään osanumero ja sarjanumero. 

(Takuukortti on ladattavissa Scanbox-sivustolta www.scanbox.se valikosta Service). 

Takuukortti tulee lähettää liikkeeseen, josta olette ostaneet ko. Scanbox-tuotteen tai suoraan 

Scanbox:ille, mikäli kyse on tapauksesta Ruotsissa. 

Takuu ei kata pakkauskuluja ja kytkentäkaapeleita eikä vahingoista, jotka ovat johtuneet tuotteen 

virheellisestä asennuksesta, virheellisestä käytöstä, virheellisestä huollosta, virheellisestä 

korjauksesta tai virheellisestä puhdistamisesta. 

 

Toimitus, asennus ja käyttö: 

 

Pyydämme tarkistamaan toimituksen sisällön Scanbox-tuotteiden vastaanoton yhteydessä. Mikäli 

pakkaus tai tuote on vaurioitunut, tämä on merkittävä välittömästi kuljetusliikkeen papereihin ja 

asiasta on viipymättä informoitava huolitsijaa sekä Scanbox-tuotteen myynyttä liikettä. 

Scanbox-pakkausmateriaalit on tarkoitettu kierrätettäviksi. On tärkeää, että käyttäjät perehtyvät 

Scanbox-vaunujen käyttöohjeisiin ennen kuin niitä ryhdytään käyttämään. 

 

Yhteystiedot: 

 

Lisätietojen ja teknisten kysymysten osalta pyydämme ottamaan yhteyttä jälleenmyyjään tai 

Scanbox Thermo Products Ltd -yhtiöön  

sähköposti: info@scanbox.se 

Puhelin 0454 30 83 00 
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Neutraalit vaunut:  
 

Käyttö/toiminta: 

 

Neutraalia vaunua voidaan käyttää sellaisenaan tai asettamalla jäädytetyn jäähdytyslevyn vaunun 

sisälle. Vaunu voidaan sitten täyttää ruokatarvikkeilla. Vaunu voidaan myös sijoittaa 

kylmävarastoon tai pakastimeen sen luukkua sulkematta. Tämä mahdollistaa sen, että vaunun 

sisäosat viilenevät samaan lämpötilaan kuin kylmähuone. Mikäli ruokien toimitus on ajoitettu 

seuraavalle päivälle, vaunu voidaan täyttää illalla ja jättää sen ovi auki. Mikäli ruokien tarjoilu on 

tarkoitettu tapahtuvan jäähdytyslevyä käyttäen, vaunun ovi suljetaan ja vaunu siirretään kohteeseen, 

jossa jakelu tulee tapahtumaan. 

 

Huomautus: Mikäli Scanbox-vaunu tilataan jäähdytyslevyllä varustettuna, tilaukseen on myös 

sisällytettävä jäähdytyslevyn johteet. 

 

Puhdistus: 

 

Neutraali vaunu voidaan puhdistaa letkua ja suutinta tai kumista raaputinta ja liinoja käyttäen. 

Mikäli pesu tehdään koneellisesti, on vaunu varustettava ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla 

pyörillä, joiden laakerointi on suojattu tiivisteillä. 

Puhdistus on suoritettava noudattaen tässä käyttöoppaassa olevaa ohjetta kohdassa Anodisoitujen 

alumiinipintojen puhdistus. 

 

Vaunun huolto: 

 

Vaunua on huollettava säännöllisesti. Liikkuvia osia, kuten pyöriä, on voideltava ja ruuveja, mm. 

pyörien ruuveja, on kiristettävä. 
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Vaunun lämmittäminen sähköllä (staattisella lämmöllä) tai kiertoilmalämmöllä: 
 

Käyttö/toiminta: 

 

Vaunu on tarkoitettu kytkettäväksi yksivaiheiseen 230 V pistorasiaan noin 45-60 minuutiksi ennen 

käyttöä. Mikäli vaunu on varustettu kiertoilmatoiminnalla, 20 minuuttia riittää. Vaunun 

toimitukseen sisältyy virtajohto, joka liitetään sopivalle korkeudella olevaan seinäpistorasiaan. 

Virtajohto sijaitsee vaunun takaosassa. 

 

Parhaan tuloksen edellytyksenä on pitää vaunu päälle kytkettynä noin 10-15 minuuttia sen jälkeen, 

kun ruokatarvikkeet on asetettu vaunun sisälle, jolloin voidaan varmistaa, että asetettu lämpötila 

saavutetaan oven avaamisen jälkeen. 

 

Ergo & Banquet Line -vaunut: Ks. kohta Painikkeiden toiminnot. 

 

Huomioitavia seikkoja: Virtajohto on irrotettava pistorasiasta pistokkeesta vetämällä (Johdosta ei 

saa vetää!). 

Vaunun takaosassa on teline virtajohtoa varten vaunua siirrettäessä. 

 

Lämmitetyn vaunun puhdistus: Vaunun virtajohto on irrotettava pistorasiasta ennen kuin vaunua 

ryhdytään puhdistamaa. 

 

Vaunu on IP44-luokituksen mukainen. (Se on suojattu erittäin pieniä kappaleita ja vesiroiskeita 

vastaan). Aktiv Kyla (aktiivinen jäähdytys) -mallien suojausluokka on IP21 (Suojaus keskikokoisia 

kappaleita (esim. sormia) ja suoraan ylhäältä tulevaa vettä vastaan). 

Puhdistus on suoritettava tämän käyttöoppaan ohjeita noudattaen (ks. Anodisoitujen 

alumiinipintojen puhdistus). 

Huomautus: Vaunua ei saa pestä painepesurilla. 

 

Vaunun huolto: 

 

Vaunua on huollettava säännöllisesti. 

Liikkuvia osia, kuten pyöriä, on voideltava ja ruuveja, mm. pyörien ruuveja, on kiristettävä. 

Vaunun sähköosia saa huoltaa vain valtuutettu sähköasentaja. Vain Scanbox:in toimittamia ja 

hyväksymiä varaosia saa käyttää. Muunlaisten osien käyttäminen mitätöi takuun. 
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Aktiiviset jäähdytysvaunut, jotka on varustettu Peltier- tai 

kompressorijäähdytysjärjestelmällä: 

 

Käyttö/toiminta: 

 

Peltier-vaunu: 

Vaunu on kytkettävä yksivaiheiseen 230 V AC -virtalähteeseen noin 90-120 minuutiksi ennen 

vaunun ensimmäistä käyttökertaa. Vaunun toimitukseen sisältyy virtajohto, joka liitetään sopivalle 

korkeudella olevaan seinäpistorasiaan. Peltier-elementti on sijoitettava vähintään 30 cm päähän 

seinästä tai muista esineistä, jotta saavutetaan enimmäisilmanvirtaus (teho). Peltier-elementti 

jäähdyttää vaunun korkeintaan 22 °C alle ympäristön lämpötilan. 

 

Parhaan tuloksen edellytyksenä on pitää vaunu päälle kytkettynä noin 10-15 minuuttia sen jälkeen, 

kun ruokatarvikkeet on asetettu vaunun sisälle, jolloin voidaan varmistaa, että asetettu lämpötila 

saavutetaan oven avaamisen jälkeen. 

 

Huomautus: Vaunua ei saa pestä painepesurilla. 

 

Kompressorivaunu:  

 
Kompressorivaunua ei saa kuljettaa vaaka-asennossa. Mikäli vaunu on ollut vaaka-asennossa 

kuljetuksen aikana, sen on annettava seistä vähintään 2 tuntia, jotta öljy pääsee virtaamaan takaisin 

kompressorista. 

Vaunu on kytkettävä yksivaiheiseen 230 V AC -virtalähteeseen noin 45-60 minuutiksi ennen 

käyttöä. 

Vaunun toimitukseen sisältyy virtajohto, joka sijaitsee vaunun takaosassa. Virtajohto on kytkettävä 

pistorasiaan. Vaunun takaosassa on teline virtajohtoa varten vaunua siirrettäessä. 

 

Parhaan tuloksen edellytyksenä on pitää vaunu päälle kytkettynä noin 10-15 minuuttia sen jälkeen, 

kun ruokatarvikkeet on asetettu vaunun sisälle. Näin voidaan varmistaa, että asetettu lämpötila 

saavutetaan oven avaamisen jälkeen. 

 

Ympäristön lämpötila ei saa ylittää 30 °C, mikäli vaunun sisälämpötila on tarkoitus saada laskettua 

tasolle 3 °C. 

 

Ergo & Banquet Line -vaunut: Ks. kohta Painikkeiden toiminnot. 

 

Peltier- ja kompressorivaunujen puhdistus: 

 

Vaunu on irrotettava virtalähteestä ennen puhdistusta. 

Vaunu on IP21-luokituksen mukainen. (Suojaus keskikokoisia kappaleita (esim. sormia) ja suoraan 

ylhäältä tulevaa vettä vastaan). 

Puhdistus on suoritettava noudattaen tässä käyttöoppaassa olevaa ohjetta kohdassa Anodisoitujen 

alumiinipintojen puhdistus. 

 

Huomautus: Vaunua ei saa pestä painepesurilla. 

 

Peltier- ja kompressorivaunun huolto: 
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Vaunua on huollettava säännöllisesti. Liikkuvia osia, kuten pyöriä, on voideltava ja ruuveja, mm. 

pyörien ruuveja, on kiristettävä 

Vaunun sähköosia saa huoltaa vain valtuutettu sähköasentaja. Vain Scanbox:in toimittamia ja 

hyväksymiä varaosia saa käyttää. Muunlaisten osien käyttäminen mitätöi takuun. 

 

 

Yleistä koskien kaikkia vaunumalleja: 

 

Irrotettavat tai puristetut ohjainkiskot: 

 

Irrotettavat ohjainkiskot on irrotettava käsin tai astianpesukoneessa tapahtuvaa puhdistamista 

varten. Puristetuilla ohjainkiskoilla varustettu vaunu on puhdistettava sisäpuolelta käsin. 

 

Pyörällinen vaunu: 

 

Scanbox-vaunuja valmistetaan joko pyörillä tai säädettävillä jaloilla varustettuina. Kunkin vaunun 

ohjainkiskokohtainen enimmäiskuormitus on 10 kg. Pyörillä varustetun vaunun enimmäisnopeus on 

6 km/tunnissa. 

 

Trukkivetoiset vaunut (lisävaruste): 

ScanBox-yhtiön suositus on, että enintään 4 vaunua voidaan kytkeä toisiinsa ja vetää yhdessä. 

Tällöin nopeus ei saa ylittää 6 km/tunnissa. 

 

Digitaalisen ohjauspaneelin asennus: 

 

Kytketään Scanbox-vaunu virtalähteeseen. Kytketään virransyöttö. 

 

Mikäli näytössä näkyy OFF, paina näytön ON/OFF-painiketta 3 sekuntia. 

 

Lämpötilan säätö tapahtuu "ylös"/"alas" -nuolilla. Pikasäätö tapahtuu pitämällä painiketta 

painettuna tai painamalla painiketta toistuvasti, jolloin säätö tapahtuu portaittain. 

Näytöllä näkyy asetettu lämpötila. 

Nykyisen lämpötilan saa näkyviin painamalla lämpömittarimerkillä varustettua painiketta. Ruoan 

sisälämpötilaa osoittava symboli on käytettävissä vain, mikäli vaunu on varustettu kyseisellä 

lämpötila-anturilla (ei-aktiivinen lisävaruste). 

 

Säätäjän näyttö vilkkuu varoituksena käyttäjälle, jos lämpötila nouse joko 2 °C yli asetusarvon tai 

laskee 10 °C alle asetetun lämpötilan. Vilkkuminen lakkaa, kun lämpötila palaa lämpötila-alueelle 

ja tällöin syttyy vihreän valon. Vilkkuminen ei käynnisty ensimmäisen tunnin aikana, kun kaappi on 

lämpiämässä tai jäähtymässä. 

 

Yleisiä suosituksia koskien kaikkia vaunumalleja: 

 

Suosittelemme tiiviskantisten astioiden käyttämistä, jolloin sisällön karkaaminen minimoituu ja 

vaunun puhdistaminen helpottuu. Huomautus: Ruoka-astioiden, tarjottimien ja ritilöiden on oltava 

standardin EN 631 mukaisia. 

 

Ovet on pidettävä suljettuina vaunujen siirron aikana. 

Vaunujen peseminen poistaa myös voiteluaineita vähitellen. Siksi ovien lukkoja on voideltava 

säännöllisesti. 
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Jos vaunuja pestään päivittäin, suosittelemme, että vaunuihin asennetaan ruostumattomasta 

teräksestä valmistetut pyörät, joiden kuulalaakerointi on tiivisteiden suojaama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anodisoitujen alumiinipintojen puhdistus: 
 

Yleistä: 

Jos on ruokatarvikkeita on päässyt karkaamaan astioista tai kovettunut anodisoiduille pinnoille, 

pintojen puhdistus on tehtävä ennen vaunun lämmittämistä, jotta vaunun ulkonäkö säilyy 

hygieenisenä ja siistinä. Roiskeet kannattaa puhdistaa pois ennen kuin ne kuivuvat. Kuumia pintoja 

on varottava. 

 

Puhdistusmenetelmä: 

 

Pesu voidaan tehdä letkua ja suutinta tai kumista raaputinta ja liinoja käyttäen. Suosittelemme 

lämmintä vettä ja neutraalia (pH 6-8) pesuainetta ja harjaa. Lopuksi pinnat on huuhdeltava ja 

kuivattava pehmeällä liinalla IP-luokitusohjeen mukaisesti. Vaunun CE-merkinnästä voidaan 

tarkistaa sen varsinainen IP-luokka – yksityiskohtaisemmat tiedot ja luokittelutiedot on esitetty 

sivustolla www.sp.se. 

Käsin tapahtuvan pesun etuna on mahdollisuus käyttää vahamaista pesuainetta ja suorittaa lopuksi 

kevyt kiillotus/kuivatus pehmeällä kankaalla. Ohut kerros vahaa vähentää elintarvikkeiden 

pintaankiinnittymisriskiä ja pidentää puhdistusväliä. 

 

Pesuaine: 

 

Anodisoitu pinta on altis vahvoille hapoille ja erityisesti emäksille. Siksi näitä sisältäviä pesuaineita 

ei saa käyttää. Ne voivat aiheuttaa tahroja ja kalvon pinnan päälle. Suosittelemme pehmeän 

puhtaan veden käyttöä, johon on lisätty neutraalia (pH 6-8) pesuainetta.  

 

Kiinteät epäpuhtaudet: 

 

Ruoka-aineiden tähteet (vaunun sisällä), jotka ovat kuivuneet pintaan kiinni on raaputettava irti 

muovilastalla, jonka jälkeen pinta on kiillotettava, esim. Scotchbrite (3M)-tuotteella tai vastaavalla.  

 

Naarmut: 

Läpi anodisointikerroksen alla olevaan alumiiniin aiheuttavat esteettistä haittaa, mutta ne eivät 

aiheuta syvälle ulottuvaa korroosiota. Anodisointikerroksen erinomaisesta tartuntakyvystä johtuen 

se pysyy koossa. Vahingoittuneet kohdat peittyvät vähitellen erilaisten korroosiotuotteiden 

muodostaman tiiviin kerroksen alle, joka estää muiden aineiden tunkeutumisen. 

 

ScanBox AB:n neuvontapalvelu on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 0454-30 83 00.  

Painikkeiden toiminnot: 
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Ylös-painike  

Tämä painikkeen painaminen kohottaa lämpötilaa 

 

 

Alas-painike 

Tämä painikkeen painaminen laskee lämpötilaa 

 

 

Sisälämpötila-painike  

Tämän painikkeen painaminen tuo näytölle vaunun sisälämpötilan 

 

 

VALMIUS-painike 

Vaunun asettaminen valmiustilassa tai vaunun käynnistäminen valmiustilasta tapahtuu pitämällä 

On/Off-painiketta painettuna 3 sekuntia.  

(Ruoan sisälämpötila -painiketta ei käytetä.) 

 

Virheilmoitukset: 

 
Näytön näyttämä Virheilmoitus  Toimenpide 

AUS eli OFF eli POIS 

PÄÄLTÄ 

Valmiustila. Ei säätöä Paina Valmiustila-painiketta 3 

sekuntia. 

F1L Anturivirhe, oikosulku Tarkista anturin tila 

F1H Anturivirhe. Tarkista anturin tila 

"---" Salasana vaaditaan Ota yhteys jälleenmyyjään 

Vilkkuva näyttö Lämpötilahälytys (ks. A31) Ks. kohta Digitaalisen 

ohjauspaneelin asennus 

EP Datavirhe parametrimuistissa 

(K1 lepotilassa) 

Virtalähde ei käynnistä 

ohjainyksikköä, säädin on 

vaihdettava. 

Pyydämme ottamaan yhteyttä, mikäli jokin asia on jäänyt epäselväksi. ScanBox-yhtiö, puh. 0454-30 83 00. 
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…     ….. EU-direktiivien kanssa: 


