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https://www.follettice.com/technicaldocuments adresini ziyaret edin.

Chewblet® Buz Makineli 
7 ve 15 Serisi Buz ve Su Sebili

CI100A, FS100A, UC100A, UD100A

Follett’e Hoş geldiniz
Follett ekipmanları, mükemmel performans, uzun süre güvenilirlik ve üstün satış sonrası desteği ile hak edilmiş 
bir üne sahiptir. Bu ekipmanın aynı hizmet derecesini sağladığından emin olmak için, kurulumunuza başlamadan 
önce bu rehberi dikkatlice gözden geçirin. 

Teknik desteğe ihtiyaç duyarsanız, lütfen Teknik Servis ekibimizi (877) 612-5086 veya (610) 252-7301 
numaralarından arayın.

Teknik Servis ile iletişime geçtiğinizde lütfen model numaranızı, seri numaranızı ve yaşadığınız sorunun tam ve 
detaylı bir açıklamasını belirtin.

Başlarken
Tüm paket içeriğini kutudan çıkardıktan sonra, ekipmanı gizlenmiş gönderi hasarına karşı inceleyin. Tüm 
nakliye teslimat sonrasında incelenmelidir. Görünür hasar belirtileri varsa, lütfen teslimatı reddedin veya 
teslimat makbuzunuzu “hasarlı” olarak işaretleyin. Böyle bir durumda Follett Müşteri Hizmetleri 48 saat içinde 
bilgilendirilmelidir. Navlun alacağı sürecini başlatabilmemiz için lütfen mümkün olan her noktada orijinal ambalaj ile 
hasarın detaylı fotoğraflarını ekleyin.
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 İKAZ!
 § Kutudan çıkarma veya kurulum esnasında üniteyi 30°’den fazla yatırmayın.
 § Sebilin depo bölgesi mekanik ve hareketli parçalar içerir. Ellerinizi ve kollarınızı her zaman için bu bölgeden 

uzak tutun. Bu bölgeye erişilmesi gerektiğinde, öncelikle üniteye giden gücün bağlantısı kesilmelidir.
 § Bu cihaz bir su jetinin kullanılabileceği alanlarda kurulum için uygun değildir.
 § Bu cihaz bir su jeti ile temizlenmemelidir.
 § Kullanıcı bakımı çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
 § Follett, buz makinesi su giriş hattına bir Follett su filtre sistemi takılmasını tavsiye etmektedir (standart 

kapasite no 00130229, yüksek kapasite no 00978957, karbonsuz yüksek kapasite no 01050442).
 § Kullanımdan önce bu kılavuzda yer alan talimatlara uygun şekilde sebili temizleyin.
 § Hava girişi veya çıkışını kapatmayın. 
 § Bu cihaz, yetkili bir kişi tarafından uygulama prensiplerine uygun şekilde kalıcı olarak bağlanmalıdır.
 § Yetkili kişi, sabit kablajın dahil olduğu kolayca erişilebilen bir bağlantı kesme cihazı sağlamalıdır.
 § Şebeke kablosu hasarlıysa, tehlikeye yol açmaması için üretici, bakım sorumlusu ya da aynı düzeyde yetkili 

kişilerce değiştirilmelidir.
 § Bu cihaz, 8 yaş ve üstü çocuklar, azalmış fiziksel, duyumsal veya zihinsel kabiliyetleri olan veya bu cihazın 

güvenli bir şekilde kullanımına ilişkin gözetim ve talimatları almış ve içerdiği tehlikeleri anlamış deneyimsiz ve 
bilgisiz kişiler tarafından kullanılabilir. Cihazla oynamadıklarından emin olmak için, çocuklar gözetim altında 
olmalıdır.

 § Bu cihaz ticari kullanım için tasarlanmıştır.
 § UYARI! Cihazın dengesizliğinden kaynaklanan bir tehlikeyi önlemek için, cihaz talimatlar doğrultusunda 

sabitlenmelidir.
 § Dış mekan ve açık alan kurulumları garanti kapsamında değildir.
 § Elektrik çarpması riskini azaltmak için, bakımdan önce güç bağlantısını kesin.
 § Yalnızca içme suyu kaynağına bağlayın.
 § Buz kaygandır. Sebil etrafındaki tezgahları ve zeminleri temiz ve buzsuz bir durumda tutun.
 § Buz gıdadır. Verilen buzun temizliğini korumak için tavsiye edilen temizleme talimatlarını takip edin.
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Başlamadan Önce

Gerektiğinde, sebilinizin seri numarası damlama tepsisini ❶ çıkartıp seri numarası etiketinin ❷ yeri tespit edilerek 
bulunabilir. Damlama tepsisinin ❸ sağ tarafında bir QR Kod bulunmaktadır. Bu kod, 7 Serisi ve 15 Serisi sebiller 
ile ilgili kılavuzlara, teknik bültenlere ve çevrimiçi eğitimlere erişmenizi sağlar.
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Teknik Özellikler

Boyutlar

Genişlik Derinlik Yükseklik Ünite Gönderim Ağırlığı
7CI100A 14,50 inç (40 cm) 22,12 inç (56,2 cm) 17,50 inç (44,5 cm) 90 lb (41 kg)

7FS100A 14,50 inç (40 cm) 22,12 inç (56,2 cm) 41,88 inç (106,4 cm) 120 lb (54 kg)

15CI100A 14,50 inç (40 cm) 23,50 inç (59,7 cm) 22,50 inç (57,2 cm) 100 lb (45 kg)

15FS100A 14,50 inç (40 cm) 23,50 inç (59,7 cm) 46,75 inç (118,7 cm) 130 lb (60 kg)

7UC100A 14,55 inç (37 cm) 22,05 inç (56 cm) 33,50 inç (85,1 cm) 100 lb (45 kg)

7UD100A 14,55 inç (37 cm) 22,05 inç (56 cm) 31,50 inç (80 cm) 100 lb (45 kg)

Ortam Bilgileri

 İKAZ!
7 ve 15 Serisi sadece iç mekan kullanımı içindir. Ticari kullanım için 
tasarlanmıştır. Follett, ev kurulumları için ev içi hizmetleri sağlamamaktadır.

Maksimum* Minimum*
Hava Sıcaklığı† 100 °F (38 °C) 50 °F (10 °C)

Su Sıcaklığı 90 °F (32,2 °C) 40 °F (4,5 °C)

Su Basıncı 70 psi (483 kpa) 10 psi (69 kpa)

Bağıl Nem 78 °F’de %55 (25,5 °C)

* Bu sınırlamaların dışında kullanım hatalıdır ve garantiyi geçersiz kılar.
† En iyi performansa 80 °F (27 °C) ila 50 °F (10 °C) arasında ulaşılır.

Tesisat
 § Su Girişi: 1/4 inç MPT
 § Opsiyonel Tahliye Aksesuar Kiti (ürün no 00956375 veya 00981977): 1/2" iç çaplı boru
 § Sebilin 5 ft (1,5 m) etrafında su kesici tavsiye edilir
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Su

 UYARI!
Yalnızca içme suyu kaynağına bağlayın.

 § Su Mineral İçeriği:
 – TDS: 5 ppm’den (mg/l) daha fazla ancak 400 ppm’den (mg/l) daha az
 – Sertlik: 200 mg/l’den (12 gpg) daha az

 § Yumuşak su ile kullanılması tavsiye edilmemektedir
 § Ingress Protection (IP) sınıfı: IPX0 (korumalı değil)

Açıklıklar 
 § CI/FS Modelleri:  Sebilin arkası ve her iki tarafında elektrik bağlantısı ve havalandırma için 3 inç (7,6 cm)
 § UD/UC Modelleri:  Sebilin arkasında elektrik ve opsiyonel tahliye bağlantısı için 3 inç (7,6 cm). 

Sebilin önünde havalandırma için 6 inç (153 mm).

Elektrik
115 V

 § 115 V, 60 Hz, 1 faz, 5A, maksimum sigorta 15A
 § Özel tahsis edilmiş 15A devreye, sigortaya veya kesiciye bağlayın
 § Topraklanmalıdır, 3 uçlu fiş gereklidir. Topraklamayı çıkarmayın.

230 V ve 220 V
 § 230 V, 50 Hz, 1 faz, 5,5A veya 220 V, 60 Hz, 1 faz, 5,5A
 § Özel tahsis edilmiş bir devreye bağlayın
 § Ekipmanın topraklanması gerekmektedir
 § Buz makinesi için kablo temin edilmiştir
 § Kablo değiştirme talimatları, IEC 60320-C13 tipi bağlantı. Şebeke kablosu hasarlıysa, üreticide veya bakım 

sorumlusunda bulunan özel kablo ya da düzenek ile değiştirilmelidir.

Soğutma

 UYARI!
Soğutma devresine hasar vermeyin. Soğutucu, fiziksel yaralanmalara ve/veya sebilin hasar görmesine 
sebep olabilir.

 § Soğutucu 
 – 115 V: R134a – 5,0 ons (142 gram)
 – 230 V/220V: R134a – 7,2 ons (204 gram)

Isı Atımı
 § 1700 BTU/sa (498 W)
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7 Serisi Detaylı Çizimi - CI ve FS Modelleri

G

L2

L1

G

L2

L1

1/4 inç MPT
su girişi

Serbest modeller

Set üstü modeller

17,50 inç
(44,5 cm)

NEMA 5-15
sağ açı

(Sadece 115 V)

güç kablosu

17,50 inç
(44,5 cm)

14,50 inç (36,8 cm)

22,12 inç (56,2 cm)

22,12 inç (56,2 cm)

24,38 inç
(61,9 cm)

17,50 inç
(44,5 cm)

17,50 inç
(44,5 cm)

2,50 inç
(6,4 cm)

1/4 inç MPT
su girişi

6,88 inç
(17,5 cm)

6,75 inç
(17,2 cm)

3,00 inç
(7,6 cm)

NEMA 5-15
sağ açı

(Sadece 115 v)

güç kablosu

2,50 inç
(6,4 cm)

6,88 inç
(17,5 cm)

6,75 inç
(17,2 cm)

3,00 inç
(7,6 cm)

14,50 inç (36,8 cm)

14,50 inç (36,8 cm)

14,50 inç (36,8 cm)
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15 Serisi Detaylı Çizimi - CI ve FS Modelleri

G

L2

L1

Serbest modeller

Set üstü modeller

22,50 inç
(57,2 cm)

22,12 inç (56,2 cm)

22,12 inç (56,2 cm)

22,38 inç
(56,8 cm)

24,38 inç
(61,9 cm)

1/4 inç MPT
su girişi

2,50 inç
(6,4 cm)

6,75 inç
(17,2 cm)

22,50 inç
(57,2 cm)

6,88 inç
(17,5 cm)

3,00 inç
(7,6 cm)

NEMA 5-15
sağ açı

(Sadece 115 V)

güç kablosu

23,50 inç (59,7 cm)

46,75 inç
(118,7 cm)

23,50 inç (59,7 cm)

G

L2

L1

1/4 inç MPT
su girişi

2,50 inç
(6,4 cm)

6,75 inç
(17,2 cm)

22,50 inç
(57,2 cm)

6,88 inç
(17,5 cm)

3,00 inç
(7,6 cm)

NEMA 5-15
sağ açı

(Sadece 115 V)

güç kablosu

14,50 inç (36,8 cm)

14,50 inç (36,8 cm)

14,50 inç (36,8 cm)

14,50 inç (36,8 cm)
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7 Serisi Detaylı Çizimi - UC ve UD Modelleri

A

A

CB

7UC100A 7UD100A (ADA)

A

B

C

G

L2

L1

1/4 inç MPT
su girişi

YAN GÖRÜNÜM

ARKA GÖRÜNÜM

ÖN GÖRÜNÜM

Boyut

33,50 inç (85,1 cm)

22,76 inç (57,8 cm)

22,69 inç (57,6 cm)

31,50 inç (80 cm)

20,76 inç (52,7 cm)

20,69 inç (52,6 cm)

14,55 inç (37 cm) 22,05 inç (56 cm)

14,55 inç (37 cm)

2,40 inç
(6,1 cm)

2,98 inç
(7,6 cm)

3,81 inç
(9,7 cm)

4,00 inç
(10,2 cm)

NEMA 5-15
sağ açı

güç kablosu
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Kurulum

 İKAZ!
Teknisyen bu bakım kılavuzunu tamamen okuyana kadar hiçbir tamir 
ve bakım yapılmamalıdır. Rutin temizleme ve sterilizasyon haricinde, 
sadece nitelikli teknisyenler bu ekipmanın tamirini ve bakımını yapma 
girişiminde bulunmalıdır.

Set Üstü Kurulum
7 Serisi set üstü modeli, standart olarak monte edilen dolapların altına 
sığması için tasarlanmıştır, bu 15 Serisi modeller için geçerli değildir.

1. Sebilin arkası ve her iki tarafında elektrik bağlantısı ve 
havalandırma için en az 3 inç’lik (7,6 cm) açıklık olması 
gerekmektedir (Şek. 1).

2. Elektrik hattı ve su hattını kabaca döşeyin. 

 § Su: (Kesici valfli) besleme hattı sebilin 1/4 inç MPT girişine bağlanır.

DİKKAT!
Opsiyonel Damlama Tepsisi Tahliye Kiti veya Ayak Aksesuarı 
takılıyorsa, devam etmeden önce bu adımları tamamlayın. 

Şek. 1 

 İKAZ!
Ayak kurulumu esnasında sebili yatırırken dikkatli olun. Üniteyi 
arkasına veya yanına yatırmayın. 30° açıyı GEÇMEYİN. 30° açıdan 
daha fazla yatırılması kompresör arızasına sebep olabilir. 

3. Opsiyonel 4 inç Ayak Aksesuarı (ürün no 00956300) takılıyorsa, 
montajı kolaylaştırmak için sebilin altına 5 inç’lik (12,7 cm) bir ara 
parça yerleştirin.

4. Diş koruyucu dört plastik tapayı sebilin altından çıkarın.

5. Her ayağı şasiye vidalayın (Şek. 3).

6. Devam etmeden önce İçme Suyu Bağlantısını tamamlayın.

Şek. 2 

set üstü modeller

minimum 3 inç (7,6 cm) 
açıklık gereklidir

ara parça12,7 cm 
(5 inç) min.
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Serbest Kurulum
1. Sebilin arkası ve her iki tarafında elektrik bağlantısı ve 

havalandırma için en az 3 inç’lik (7,6 cm) açıklık olması 
gerekmektedir (Şek. 4).

2. Elektrik hattı ve su hattını kabaca döşeyin. 

 § Elektrik: 115 V, tek faz, 15A priz gerekmektedir. Sebil, 8 ft (2,4 m) 
uzunluğunda dahili bir kablo ve fişe sahiptir.

 § Su: (Kesici valfli) besleme hattı sebilin 1/4 inç MPT girişine bağlanır.

Şek. 3 

3. Opsiyonel 6 inç Ayak Aksesuarı (ürün no 00956318) takılıyorsa, 
taban standını yanda duracak şekilde eğin veya yatırın ve her ayağı 
standa vidalayın (Şek. 8).

Şek. 4 

4. Diş koruyucu dört plastik tapayı sebilin altından çıkarın.

5. Temin edilmiş donanımları kullanarak sebili taban standına takın 
(Şek. 5).

DİKKAT!
Opsiyonel Damlama Tepsisi Tahliye Kiti takılıyorsa, Damlama 
Tepsisi Tahliye Kiti ile birlikte sağlanan talimatlara bakın.

Şek. 5 

serbest modeller

minimum 3 inç (7,6 cm) 
açıklık gereklidir

X4
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6. Devam etmeden önce İçme Suyu Bağlantısını tamamlayın.

7. Devrilmeyi önlemek için üniteyi temin edilen braket (Şek. 7) ile duvara 
veya kordon girintisine sabitleyin. 

Not: Bağlantı elemanları kurulumu yapan tarafından tedarik edilmelidir.

 UYARI!
Devrilmeyi önlemek için, serbest ünite duvara sabitlenmelidir. 
Bunun yapılmaması fiziksel yaralanmaya veya ünitenin hasar 
görmesine sebep olabilir.

Şek. 6 

Tezgah Altı Kurulum
1. Sebilin istenen konuma sığacağını doğrulamak için ölçüm yapın. 

Sebilin arkasında elektrik ve opsiyonel tahliye bağlantısı için en az 
3 inç’lik (7,6 cm) açıklık olması gerekmektedir.

2. Dolabın içindeki işlenmiş döşemenin dolabın dışındaki zemin ile 
aynı düzlemde (hizada) olduğundan emin olun (Şek. 1). Dolap 
zemini işlenmiş döşemeden daha aşağıdaysa, dolap zemini 
işlenmiş döşemeyle aynı hizaya gelene kadar (uygun malzemeler 
kullanılarak) takviye edilmelidir. Sebilin doğru çalışması ve bakımı/
tamiri için hizalı bir zemin gerekmektedir.

3. Elektrik hattını, su hattını ve opsiyonel Damlama Tepsisi Tahliye 
Kitini* kabaca döşeyin. 

Not:  Sebil, temizleme ve sterilizasyon için Depo Kapağı Temizleme 
Ağzına (Şek. 9.6) erişilmesi adına en az 4 inç (10,16 cm) ileri 
hareket ettirilebilecek şekilde kurulmalıdır. Kabaca döşeme işlemi 
esnasında bu ölçümü de göz önünde bulundurun.

 § Su: (Kesici valfli) besleme hattı sebilin 1/4 inç MPT girişine bağlanır.
* Opsiyonel Damlama Tepsisi Tahliye Kiti (ürün no 00956375), sebilin 15 ft 

(4,5 m) etrafında bir zemin gideri olması gerektirmektedir. Detaylı kurulum 
talimatları için, Damlama Tepsisi Tahliye Kiti ile birlikte gönderilen talimatlara 
bakın.

Şek. 7 

zemin
dolap alanı
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4. Köşeli braketi dolabın içine, süpürgelikten 18,15 inç (46,1 cm) 
mesafeye yerleştirin (Şek. 2.1). Braket, sebilin tavsiye edilen dolap 
boşluk derinliğinden daha ileriye yerleştirilmesini/itilmesini engeller. 
Braketi sebile takmayın. 

Şek. 8 

1

18,15 inç (46,1 

İçme Suyu Bağlantısı
1. Su hattını bağlayın. Tavsiye edilen yönlendirme (Şek. 9) temizleme 

ve sterilizasyon prosedürü için suya kolayca erişilmesini sağlar.

2. Opsiyonel dahili su filtresi* takılıyorsa, lütfen devam etmeden önce 
Optional Internal Water Filter Installation  bölümüne bakın. 
* Eğer sebilinizin dahili su filtresi opsiyonu varsa, sebilin çalışması için su filtresi 

takılmış olmalıdır. Dahili bileşenlere her iki prosedür için de erişilmesi gerektiği 
için, Follett su filtresinin ilk sterilizasyondan sonra takılmasını tavsiye eder.

3. Güç kaynağını bağlayın.

4. Sebili kullanmadan önce sterilize edin (Bu üniteyle birlikte 
gönderilen İlk Sterilizasyon Kiti talimatlarına bakın).

Şek. 9 

Opsiyonel Dahili Su Filtresi Kurulumu
Eğer sebilinizin dahili su filtresi opsiyonu varsa, sebilin çalışması için su 
filtresi takılmış olmalıdır. Dahili bileşenlere her iki prosedür için de erişilmesi 
gerektiği için, Follett su filtresinin ilk sterilizasyondan sonra takılmasını 
tavsiye eder.

1. Opsiyonel dahili su filtresi* takılıyorsa, lütfen devam etmeden önce 
Accessing Internal Components bölümünde gösterilen adımları 
tamamlayın.

2. Üst paneli kaldırın ve çıkarın, bir kenara koyun (Şek. 10.1).

3. İki vidayı sökün (Şek. 10.2) ve sol taraftaki paneli çıkarın.

4. Filtreyi gösterildiği gibi takın. Tam olarak oturana kadar filtreyi saat 
yönünde çevirin (Şek. 10.3).

Şek. 10 

1
2

3

1/4 inç MPT

3 ft (91,4 cm)

Tapa

Valf
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Bakım/Temizleme Modu

Temizleme Modu (Dağıtım Devre Dışı) - Yüzeyi temizlerken kullanın
Cleaning Mode (Temizleme Modu) seçeneğine girildiğinde Kullanıcı Arayüzü 
devre dışı kalır ve sebilin dışını kazara buz dağıtmadan temizlemenizi sağlar.

1. Cleaning Mode (Temizleme Modu) seçeneğine girmek için 
kullanıcı arayüzünde sadece “ICE” (BUZ) görüntülenmesi için 
bakım/temizleme düğmesine (Şek. 11.1) basın ve hızlıca bırakın 
(Şek. 11.2).

2. Cleaning Mode (Temizleme Modu) seçeneğinden çıkmak için 
kullanıcı arayüzünde buz simgesinin de görüntülenmesi için bakım/
temizleme düğmesine basın ve hızlıca bırakın.

Bakım Modu (Tüm İşlemler Devre Dışı) - Buz makinesini temizlerken 
kullanın
Maintenance Mode (Bakım Modu) seçeneğine girildiğinde tüm işlemler 
devre dışı kalır ve buz makinesi ile sebili güvenli bir şekilde temizlemenizi 
ve/veya sterilize etmenizi sağlar.

1. Maintenance Mode (Bakım Modu) seçeneğine girmek için 
kullanıcı arayüzünde  görüntülenene kadar bakım/temizleme 
düğmesini (Şek. 11.3) basılı tutun (Şek. 11.4).

2. Maintenance Mode (Bakım Modu) seçeneğinden çıkmak için 
kullanıcı arayüzünde  görüntülenmeyene kadar bakım/
temizleme düğmesini basılı tutun.

Not: Bakım Moduna girilip çıkılması altı aylık periyodik bakım hatırlatıcısını 
sıfırlayacaktır.

Şek. 11

4

3

2

1

İç Bileşenlere Erişme

 İKAZ!
Rutin temizleme ve sterilizasyon haricinde, sadece nitelikli 
teknisyenler bu ekipmanın tamirini ve bakımını yapma girişiminde 
bulunmalıdır.

1. Kullanıcı arayüzünde  görüntülenene kadar bakım/temizleme 
düğmesini (Şek. 11.1) basılı tutun (Şek. 11.2).

2. Krom buz dağıtım kanalını (çevirerek) çıkarın (Şek. 12.1).

3. Damlama tepsisini çıkarın (Şek. 12.2).

4. Ön paneldeki (damlama tepsisinin arkasındaki) iki vidayı (Şek. 12.3) 
çıkarın.

5. Ön paneli çıkarın ve bir kenara kaldırın (Şek. 12.4). Kullanıcı 
Arayüzünün arkasında yer alan fişin bağlantısını kesmeyin.

Şek. 12 

1
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4
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“Taze Filtrelenmiş Buz ve Suyu” Etkinleştirme
Sebilinizi bir Follett filtresi ile birlikte satın aldıysanız, filtre ekran göstergesi 
aktivasyonu fabrikada ön ayarlıdır. 

Eğer “ikincil piyasa bir filtre” kullanıyorsanız, “Fresh Filtered Ice and Water” 
(Taze Filtrelenmiş Buz ve Su) ekranının etkinleştirilmesi için bir düzenleme 
yapılabilir. 

1. Accessing Internal Components bölümünde açıklanan şekilde ön 
paneli çıkarın.

2. Üst paneli çıkarın (Şek. 13.1).
Not: 15 Serisi sebiller için, sağ taraftaki panel de sökülmelidir.

3. (1) vidayı ve kontrol paneli kutusunun üstünü çıkarın (Şek. 13.2).

4. Sebilin kontrol panelindeki DIP anahtarlarını bulun (Şek. 14). İnce 
uçlu bir nesne bulun ve “Filter” (Filtre) DIP anahtarını (3 numaralı 
DIP anahtarı) ON (Açık) konuma getirin.

Altı Aylık Bakım/Filtre Değişim Hatırlatıcısını Devre Dışı Bırakma
1. İnce uçlu bir nesne bulun ve “PM” (Periyodik Bakım) DIP anahtarını 

(8 numaralı DIP anahtarı) ON (Açık) konuma getirin.

Şek. 13 

1

2

Su ve buz
Temin edilen dahili filtre veya “Fresh Filtered” 
(Taze Filtrelenmiş) mesajını görüntülemek için

30 dakika gecikme

Altı aylık periyodik bakım devre dışı

OFF 
(KAPALI)

ON 
(AÇIK)

Kullanılmıyor (OFF (Kapalı) konum)

Sadece buz

Dahili filtre yok

Kullanılmıyor (OFF (Kapalı) konum)

Kullanılmıyor (OFF (Kapalı) konum)

15 dakika gecikme

Kullanılmıyor (OFF (Kapalı) konum)

Altı aylık periyodik bakım devrede

1
2

3
4

5
6

7
8

Şek. 14
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Temizleme ve Sterilizasyon Prosedürü
Temizleme ve sterilizasyon en az 6 ayda bir (yerel su koşulları 
gerektiriyorsa daha sık) yapılmalıdır.

 UYARI!
 § Tamirden veya buz makinesini temizlemeden önce sebili 

Bakım Moduna alın. 
 § Güvenlik için, SafeCLEAN Plus™ ile çalışırken lastik 

eldiven ve koruyucu gözlük (ve/veya yüz koruyucusu) 
kullanılmalıdır.

 § Ağartıcı kullanmayın, sebile zarar verecektir.

Gerekli Malzemeler
 § 7 Serisi: 3 galon (11,4 L) Follett SafeCLEAN Plus 

solüsyonunu karıştırmak için SafeCLEAN Plus ambalajında 
yer alan yönergeleri takip edin. 100 °F (38 °C) sıcaklığında su 
kullanın.  
15 Serisi: 6 galon (22,7 L) Follett SafeCLEAN Plus 
solüsyonunu karıştırmak için SafeCLEAN Plus ambalajında 
yer alan yönergeleri takip edin. 100 °F (38 °C) sıcaklığında su 
kullanın. 

 § Huni, kova, 100 °F (38 °C) sıcaklıkta içme suyu
Buz Makinesi ve Sebil
1. Ünitedeki tüm buzu çıkartın.

2. Maintenance Mode (Bakım Modu) seçeneğine girmek için 
kullanıcı arayüzünde  görüntülenene kadar bakım/
temizleme düğmesini basılı tutun.

3. Krom buz dağıtım kanalını (çevirerek) çıkarın (Şek. 15.1).

4. Damlama tepsisini çıkarın (Şek. 15.2).

5. Damlama tepsisinin arkasında yer alan (2) vidayı çıkarın 
(Şek. 15.3).

6. Ön paneli ünitenin üstüne veya yanına yerleştirin 
(Şek. 15.4).

7. Tapa kapağını su deposu tahliye borusunun (Şek. 15.5) 
ucundan çıkarın ve suyun kovaya akması için boruyu 
aşağı indirin. Sistemdeki su boşaldıktan sonra tapa 
kapağını su deposu tahliye borusuna tekrar takın.

8. Boruyu tutucuya sabitleyin.

9. Kapağı depo kapağından çıkarın (Şek. 15.6).

10. Depo kapağının kapağını buz boşaltım kanalına takın 
(Şek. 15.7).

Şek. 15

1

2

3

4

6

5

7
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11. Ağzın boynu hizasına ulaşana ve orada kalana kadar, depo kapağı erişim ağzına SafeCLEAN Plus 
solüsyonu dökün. (Temizleme solüsyonu iç bileşenlere taşma yoluyla buz taşıma borularına ulaştığı için, 
temizleme solüsyonunu ağzın boynunda kalana kadar eklemek gerekir.)

12. SafeCLEAN Plus solüsyonunu ünite içinde 15 dakikalığına bırakın.

13. Makine temizlenirken, hava soğutmalı kondansöre erişmek ve temizlemek için üst ve sağ panelleri çıkarın.

14. Bu dağıtım kanalını SafeCLEAN Plus solüsyonundan geriye kalanın içine 2 dakikalığına daldırın. 
Temiz içme suyu ile durulayın.

15. Tahliye borusunu kovaya doğru alçaltarak sistemi boşaltın.

16. Tahliye borusunu tutucuya sabitleyin.

17. İçme suyu ile iki defa doldurup tahliye edin. Tahliye borusunu sabitleyin.

18. Dağıtım kanalının altına bir kova yerleştirin ve kapağı çıkarın. Not: Bir miktar SafeCLEAN Plus solüsyonu 
kalacak ve kapak çıkarıldığında tahliye olacaktır. Kapağı depo kapak ağzına tekrar yerleştirin.

19. Ön paneli, buz dağıtım kanalını ve damlama tepsisini geri takın.

20. Maintenance Mode (Bakım Modu) seçeneğinden çıkmak için bakım/temizleme düğmesini basılı tutun.

Kullanıcı Arayüzü ve Dış Kabin
1. Cleaning Mode (Temizleme Modu) seçeneğine girmek için kullanıcı arayüzünde sadece “ICE” (BUZ) 

görüntülenmesi için bakım/temizleme düğmesine basın ve bırakın.
2. Kullanıcı arayüzü de dahil olmak üzere plastik parçalar aşındırıcı olmayan cam temizleyici ile 

temizlenebilir. Paslanmaz çelik panelleri paslanmaz çelik temizleyici ile temizleyin.
3. Üniteyi tekrar hizmete almak için bakım/temizleme düğmesine basın ve bırakın.
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LED Gösterge Açıklaması
LED Gösterge ön panelin arkasında yer almaktadır.

Şek. 16 
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LED Adı LED Rengi Açıklama
Temizleme Yeşil Sebil Temizleme Modunda. Sebil, ön panelin temizlenmesini sağlamak için devre dışı 

bırakılmış.

— Yok Kullanılmıyor.

Periyodik bakım Kırmızı Altı aylık periyodik bakım gereklidir.

Damlama tepsisi Kırmızı Damlama tepsisi dolu.

Su sızıntısı Kırmızı Sebil içinde sızıntı.

Yüksek amper Kırmızı Auger redüktörlü motor 0,55A’yı aştı (230V için 0,33A). Yüksek amper ve Zaman gecikmesi 
LED’leri yanacak, makine bir saatliğine kapanacak, LED’ler sönecek ve makine normal 
çalışmaya devam edecektir.

Servis Kırmızı 8000 saat burç kontrolü (Follett teknik servis ekibini (877) 612-5086 veya +1 (610) 252-7301 
numaralarından arayın).

Bakım Sarı Bakım/temizleme düğmesine 5 saniye basarak Maintenance Mode (Bakım Modu) seçeneğine 
girin. Ünite buz yapmayacak ve dağıtmayacaktır.

Düşük su Sarı İlk çalıştırmada makineye yetersiz su kaynağı veya alt depo yok LED’i.

Zaman 
gecikmesi

Sarı Buz üretimi, tam depoya ulaşıldıktan ve minimum miktarda dağıtım etkinliğinden en az 
15 dakika geçtikten sonra devam etmeyecektir.

Uyku döngüsü Yeşil Tam depo ve 10 dakika kullanılmadıktan sonra, ünite bekleme moduna girer ve:  
7 Serisi’nde: 12 saat geçene kadar, 15 Serisi’nde: 4 saat geçene kadar veya buz dağıtılana 
kadar buz üretmez.

Buz yapma Yeşil Redüktörlü motora, kompresöre ve fan motoruna enerji sağlanmış.

Alt depo Yeşil Depo düğmesi buz çağırmaya kapatılmış.

Güç açık Yeşil Üniteye güç sağlanıyor.
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Kullanıcı Arayüzü Ekranı Açıklaması
Çalışma Ekranı Durum Prosedür

Normal çalışma —

Temizleme 
Modu

Buz ve su dağıtmadan kullanıcı arayüzünü 
temizlemek için bakım/temizleme düğmesine 
basın ve bırakın.

Damlama 
tepsisi dolu

Damlama tepsisini boşaltın.

Altı aylık 
periyodik 
bakım 
gereklidir

Bakım Modu prosedürünü takip edin (aşağıda).

Bakım Modu Bakım/temizleme düğmesine  
görüntülenene kadar basarak Maintenance 
Mode (Bakım Modu) seçeneğine girin. 
Temizleme ve sterilizasyon prosedürünü 
tamamlayın. Bakım/temizleme düğmesine  
görüntülenmeyene kadar basarak Maintenance 
Mode (Bakım Modu) seçeneğinden çıkın.

Servis - 8000 
saat burç 
kontrolü

Follett Teknik Servis Ekibini (877) 612-5086 veya 
+1 (610) 252-7301 numaralarından arayın. Yanıp 
sönen anahtar 8000 saatlik burç kontrolünün 
gerektiğini belirtir. 

Sebil içinde 
sızıntı

Sızıntıyı bulun ve tamir edin - Kontrol panelinde 
sıfırlama düğmesine basın. Buz yapıcı 
sızdırıyorsa Follett’e ulaşın.

Uyku modu Normal çalışmaya dönmek için iki dağıtım 
tuşundan birine basın.
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Elektrik Devre Tablosu
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Garanti Tescili ve Ekipman Değerlendirmesi
Follett ® ekipmanı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Amacımız, arkasında üstün müşteri ve teknik desteği olan yüksek değerli 
ürün ve hizmetler sunarak tam memnuniyetinizi kazanan yüksek değerli ürün ve hizmetler sağlamaktır. 

Lütfen kurulum talimatlarını dikkatlice gözden geçirin. Ekipmanınızın en yüksek verimlilikte çalışması için kurulumun fabrika 
şartnamelerine uygun şekilde yapılması önemlidir.

Follett LLC, dolaylı hasarlar, masraflar, bağlama veya bağlantı kesme ücretleri veya makineden kaynaklanan herhangi bir arıza 
sebebiyle yaşanan herhangi bir kayıptan sorumlu olmayacaktır.  
Tüm garanti detayları için, www.follettice.com/productwarranties web sitemizi ziyaret edin.

Ekipmanınızın kaydedilmesi teknik destek için bize ulaştığınızda Follett’in ekipmanınızın servis geçmişini takip etmesine 
yardımcı olur ve geri bildiriminiz ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirmemizi sağlar. Garanti Tescil formunu doldurmak için 
lütfen www.follettice.com/support adresini ziyaret edin.

Sorunuz olursa, lütfen Follett’in teknik destek ekibine (877) 612-5086 veya (610) 252-7301 numaralarından ulaşın; size yardım 
etmekten mutluluk duyarız.


