
LAITEOPASTUS SUUNNITELTUJEN SÄHKÖKATKOKSIEN VARALTA 

Vallitsevan yhteiskunnallisen sähkötilanteen takia haluamme jakaa ohjeistuksen laitteistomme 
toimenpiteitä varten, mikäli mahdollisia suunniteltuja sähkökatkoksia toteutetaan. 
Ohjeistuksella haluamme minimoida laitteiden mahdolliset vauriot ja tuotteiden pilaantumiset 
sähkökatkoksien seurauksena.  

Ohjeistukset on jaettu konseptiemme ja laitteistojen mukaisesti. Luethan suositellut toimenpi-
teet tarkkaan varmistaaksesi oikean toiminnan kyseisissä tilanteissa. 

Mikäli sinulla on kysyttävää, olethan yhteydessä sähköpostitse laitehuolto@snackfood.fi tai 
puh. 0207 343 939. 
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MR. FUNSLUSH CLASSIC- & NG JÄÄHILEJUOMAKONEET 

Suositellut toimenpiteet Mr. FunSlush Classic- & NG-koneille riippuvat tuotteen ja koneen sen-
hetkisestä tilasta. Molemmille laitemalleille koskevat samat ohjeistukset, säiliömääristä riippu-
matta.  

Huomioithan, että riski tuotteen pilaantumiselle on suurempi mitä vähemmän raaka-ainetta  
säiliössä on sähkökatkoksen aikana. Suurempi määrä viileää tuotetta säiliössä  
sähkökatkoksen aikana suojaa sitä nopeammalta pilaantumiselta ja voi tällöin sähkökatkoksen 
kestosta riippuen säilyä parempana. 

Kun saat vahvistuksen suunnitellusta sähkökatkoksesta, toimi seuraavasti laitteessa olevan 
tuotteen tilan perusteella: 

Valmis slush / koneen ollessa lumihiutale-tilassa: 

§ Aseta laite välittömästi pisara-tilaan. Koneen vaurioiden välttämiseksi on optimaalista 
että säiliössä oleva jäähilejuoma ehtii sulaa nestemäiseen muotoon ennen sähkökat-
koksen alkua. Jätä laite päälle pisaratilaan sähkökatkosta varten jos tuote on ehtinyt 
sulaa täysin. Jos säiliössä oleva tuote ei ole täysin sulanut nestemäiseen muotoon en-
nen sähkökatkosta, toimi seuraavan ohjeen mukaisesti.

§ Sammuta laitteen päävirta, mikäli säiliössä oleva juoma ei ole täysin ehtinyt sulaa nes-
temäiseen muotoon ennen sähkökatkoksen alkua. Tämä estää laitetta vaurioitumasta.

§ Mikäli laitteen päävirta on pois päältä kauemmin kuin 4 tuntia tai tuote on lämmennyt yli
+10°C asteeseen, hävitä tuote ja pese säiliöt. Lisää sen jälkeen uusi tuote.

§ Jos tiloistasi löytyy kylmiöt ja puhtaat astiat on säiliöissä olevat tuotteet mahdollista tyh-
jentää erillisiin astioihin ja säilöä kylmiöissä sähkökatkoksen ajan. Tämä estää tuotetta 
pilaantumasta. Sammuta tällöin laite päävirtakytkimestä. Kun sähkökatkos on ohi, pese 
ja desinfioi säiliöt ja kaada sen jälkeen säilötyt tuotteet takaisin koneeseen.

Nestemäinen slush / koneen ollessa pisara-tilassa: 

§ Jätä laite pisara-tilaan. Kone käynnistyy automaattisesti kun suunniteltu sähkökatkos 
on ohi. Juoman ollessa nestemäisessä muodossa, koneen pysähtyminen ei aiheuta 
vaurioita laitteelle.

§ Mikäli laitteen päävirta on pois päältä kauemmin kuin 4 tuntia tai tuote on lämmennyt yli
+10°C asteeseen, hävitä tuote ja pese säiliöt. Lisää sen jälkeen uusi tuote.



JÄÄTELÖKONEET 

Suositellut toimenpiteet jäätelökoneille riippuvat koneen senhetkisestä tilasta. Huomioithan, 
että riski tuotteen nopeammalle pilaantumiselle on suurempi mitä vähemmän raaka-ainetta 
säiliössä on sähkökatkoksen aikana. Suurempi määrä kylmää tuotetta säiliössä suojaa sitä 
nopeammalta lämpenemiseltä ja pilaantumiselta. 

Kun saat vahvistuksen suunnitellusta sähkökatkoksesta, toimi seuraavasti koneen ja lait-
teessa olevan tuotteen tilan perusteella: 

MINI GEL 1 & 2 

Koneen ollessa jäätelötilassa: 

§ Jätä laite jäätelötilaan.
§ Jos sähkökatkoksen pituus on alle 3 tuntia ja tuote on pysytellyt alle +5°C asteen 

lämpötilassa, ei tarvittavia toimenpiteitä ole. Mikäli sähkökatkoksen pituus on yli 3h tai 
tuote on lämmennyt yli +5°C asteen lämpötilaan, hävitä tuote ja pese säiliöt. Lisää sen 
jälkeen uusi raaka aine.

Koneen ollessa pisara-tilassa: 

§ Riski että tuote on pilaantunut on suuri sen korkeamman lämpötilan vuoksi. Hävitä
tuote ja pese säiliöt. Lisää sen jälkeen uusi raaka-aine.

QUICK GEL 

§ Jätä laite päälle. Kone käynnistyy automaattisesti kun suunniteltu sähkökatkos on ohi.
§ Mikäli raaka-aine säiliössä on noussut yli +5°C asteeseen, tyhjennä ja pese laite 

jonka jälkeen lisää uusi raaka-aine.
§ Laitteen näyttö ilmoittaa kun tuotteen lämpötila säiliössä on noussut yli sallitun rajan 

(Huutomerkki & koodi AL01).  Hävitä tällöin tuote ja pese laite. Lisää sen jälkeen uusi 
raaka-aine säiliöön.

GIOTTO 

§ Jätä laite päälle. Kone käynnistyy automaattisesti kun suunniteltu sähkökatkos on ohi.
§ Laitteen näytössä näkyy tuotteen lämpötila säiliössä. Mikäli raaka-aine säiliössä on 

noussut yli +5°C asteeseen, tyhjennä ja pese laite. Lisää sen jälkeen uusi raaka-aine.



BUBBLE TEA, KUPLATEE LAITTEET 

JUOMA-ANNOSTELIJA 

§ Jätä laite päälle. Kone käynnistyy automaattisesti päälle sähkökatkoksen jälkeen.
§ Mikäli laite on ollut pois päältä yli 4 tuntia tai tuotteen lämpötila noussut yli +10°C 

asteen, hävitä tuote ja pese säiliö. Lisää sen jälkeen uusi raaka-aine.

MYYNTIYKSIKÖT 

§ Jätä laite päälle ja aseta suojakannet paikoilleen, jotta tuotteet säilyvät viileämpänä
pidempään. Jos teiltä löytyy erillistä suojaa/eristettä kansien päälle, niin asettakaa se
vielä kansien päälle lisäeristeeksi. Laite käynnistyy automaattisesti sähkökatkoksen
jälkeen.

§ Mikäli teillä on käytössä kylmätilat, nostakaa astiat kansineen kylmiöön / jääkaappiin
sähkökatkoksen ajaksi. Tätä suosittelemme varsinkin pöytämalliselle mini yksikölle.

SMOOTHIE 

§ Aseta laite lumihiutale-tilaan. Tämä tila takaa että laite jatkaa tuotteen viilentämistä
sähkökatkoksen jälkeen. 

§ Mikäli laite on ilman sähköä kauemmin kuin 3 tuntia tai tuote on lämmennyt yli +10°C
asteen lämpötilan, hävitä tuote ja pese säiliöt. Lisää sen jälkeen uusi tuote säiliöön.

POPCORNKONEET 

§ Sammuta laite ja pakkaa koneessa olevat popcornit elintarvikehyväksyttyyn muovi-
pussiin.

KAHVIKONE 

§ Ei tarvittavia toimenpiteitä, kone käynnistyy automaattisesti säkökatkoksen jälkeen.

KAAKAOKONE 

§ Ei tarvittavia toimenpiteitä, kone käynnistyy automaattisesti säkökatkoksen jälkeen.

FUNSNACKS LÄMPÖKAAPPI 

§ Sammuta laite ja pakkaa koneessa olevat snacksit elintarvikehyväksyttyyn muovipus-
siin.


