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Yleistä

2. Yleistä
Tutustu huolellisesti tämän ohjeen sisältöön, koska siinä on tärkeää tietoa laitteen oikeasta, tehokkaasta 
ja turvallisesta asentamisesta, käytöstä ja huoltamisesta.

Astianpesukone on tarkoitettu käytettäväksi astioiden tiskaamiseen suurtalouksissa ja ravintoloissa.

Astianpesukone voidaan varustaa erilaisilla optioilla. Jotkut optiot voivat olla vakiona joissakin maissa.
Tarkista, millä optioilla juuri tämä kone on varustettu.

Koneen kapasiteettivaatimukset on esitetty luvussa ”TEKNISET TIEDOT”.

Huomioi seuraavat seikat ennen koneen käyttöönottoa ja käyttöä:

• Tutustu huolellisesti lukuun ”TURVALLISUUS” ennen koneen käyttöönottoa.
• Koneen asennus on suoritettava lukujen ”ASENNUS” ja ”TEKNISET TIEDOT” vaatimuksien ja ohjei-

den mukaisesti.
• Kaikkia henkilöitä jotka käyttävät konetta on koulutettava, miten kone toimii ja miten sitä käytetään ja 

hoidetaan.
• Henkilöt, joiden fyysiset tai psyykkiset valmiudet tai tietotaito eivät ole riittävät eivät tule käyttää ko-

netta.
• Lapsia on valvottava, ettei he pääse leikkimään koneella.
• Käytössä koneen kaikki peitelevyt on oltava paikoillaan.

Koneen näyttö näyttää mitä koneessa tapahtuu. Myös lämpötilat ja mahdolliset hälytykset näytetään.

Säilytä tämä ohje huolellisesti mahdollisia muitakin käyttäjiä varten.

Laitteen elektroniikka on RoHS yhteensopivaa.

2.1. Käsikirjassa käytetyt merkinnät
Tämä symboli varoittaa tilanteista, joissa voi syntyä turvallisuusriskejä. Käyttöoppaan ohjeita on noudatet-
tava vahinkojen ehkäisemiseksi.

Tämä koneen osaan kiinnitetty symboli varoittaa sähkölaitteeseen liittyvästä vaarasta. Koneen tulee olla 
kokonaan jännitteetön huollon yhteydessä, katkaise sähkö pääkytkimellä ja estä tarvittaessa tahaton pääl-
le kytkeminen lukitsemalla pääkytin. Osan saa irrottaa vain ammattitaitoinen sähköasentaja.

Kone on herkkä staattisille sähkövarauksille (ESD). Siksi sen elektroniikkakomponentteja käsiteltäessä 
tulee käyttää maadoitusranneketta.

Tämä symboli kuvaa, miten estetään pesutuloksen huonontuminen, astianpesukoneen vaurioituminen 
tai mahdolliset vaaratilanteet.

Tämä symboli viittaa suosituksiin ja vihjeisiin, joita noudattamalla koneesta voi saada parhaan hyödyn.

Tämä symboli muistuttaa koneen huolellisen ja säännöllisen puhdistamisen merkityksestä hygieniavaati-
musten täyttämisen kannalta.

STOP

STOP
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2.2. Astianpesukoneessa käytetyt symbolit
Tämä koneen osaan kiinnitetty symboli varoittaa sähkölaitteeseen liittyvästä vaarasta. Koneen tulee olla 
kokonaan jännitteetön huollon yhteydessä, katkaise sähkö pääkytkimellä ja estä tarvittaessa tahaton pääl-
le kytkeminen lukitsemalla pääkytin. Osan saa irrottaa vain ammattitaitoinen sähköasentaja.

Kone on herkkä staattisille sähkövarauksille (ESD). Siksi sen elektroniikkakomponentteja käsiteltäessä 
tulee käyttää maadoitusranneketta.

2.2.1. Koneen merkinnät

Laite on varustettu kahdella arvokilvellä. Toinen on sijoitettu laitteen toisen sivun alalaitaan ja toinen on 
sijoitettu laitteen sähkötilaan. Kilvissä olevat tekniset tiedot ovat myös koneen kytkentäkaaviossa. Arvo-
kilpien kenttien sisältö:

S/N:
V Hz A

kW kW kW

Type

Mårdvägen 4, S-352 45 VÄXJÖ SWEDEN

M

IP

1

2
5

9
6

4
8
11

3
7

10

!

marks_15

1. Konetyyppi
2. Koneen valmistusnumero
3. Valmistusvuosi
4. Kotelointiluokka
5. Jännite
6. Vaiheiden lukumäärä, nollalla tai ilman
7. Taajuus
8. Sulakkeen koko
9. Moottoriteho
10. Lämmitysteho
11. Maksimiteho

2.3. Laitteen ja käsikirjan yhteenkuuluvuuden tarkistus
Tarkista, että arvokilvessä ilmitetto tyyppimerkintä vastaa tämän ohjeen kannessa olevaa tyyppimerkin-
tää. Mikäli laitteen ohjeet ovat kadonneet, valmistajalta tai hänen paikalliselta edustajaltaan voi tilata 
uudet ohjeet. Tällöin tulee ehdottomasti ilmoittaa laitteen arvokilvessä oleva sarjanumero.
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2.4. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Niin sanottu EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus toimitetaan laitteen mukana.

1. Valmistajan yhteystiedot (Wexiödisk AB).
2. Valmistajan edustaja.
3. Tuotteen dokumentaatiosta vastaava henkilö.
4. Tuotteen valmistusvuosi.
5. 5. De EU direktiv som diskmaskinerna, specialmaskiner och deras tillbehör uppfyller alla tillämpliga 

bestämmelser inom.
6. EU direktiivit, joita astianpesukoneet ja tarvikkeet soveltuvin osin täyttävät.
7. Annettujen direktiivien yhdenmukaistetut standardit joita astianpesukoneet ja lisävarusteet soveltuvin 

osin täyttävät.
8. Vastuullisen henkilön allekirjoitus sekä paikka ja aika.

CE_16_2

1
2

3

5

6

7

7

7

8

6

6

6

4
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3. Turvallisuus

3.1. Yleistä
Laite on varustettu CE-merkinnällä, mikä tarkoittaa, että se täyttää tuoteturvallisuutta koskevan EU:n ko-
nedirektiivin. Tuoteturvallisuus puolestaan tarkoittaa, että laitteen rakenne on suunniteltu käyttöturvalli-
seksi henkilö- ja esinevahinkojen välttämiseksi.

Muutokset laitteeseen ilman valmistajan lupaa muuttavat valmistajan tuotevastuuta.

Laitteen asennus-, käyttö- ja huoltoturvallisuuden lisäämiseksi on käyttäjän sekä asennuksesta ja huollos-
ta vastaavan henkilön luettava turvaohjeet huolella.

Sulje laite välittömästi vian tai häiriön sattuessa. Laitteen huolto on jätettävä koulutetun ammattihenki-
lön suoritettavaksi. Aina käytettävä alkuperäisiä varaosia. Tässä ohjeessa kerrotut huoltotoimenpiteet on 
suoritettava säännöllisesti. Ellei annettuja ohjeita noudateta, saattaa koneen käyttöturvallisuus vaarantua.

Sulje laite välittömästi vian tai häiriön sattuessa. Laitteen huolto on jätettävä koulutetun ammattihenkilön
suoritettavaksi. Aina käytettävä alkuperäisiä varaosia. Tässä ohjeessa kerrotut huoltotoimenpiteet on
suoritettava säännöllisesti. Ellei annettuja ohjeita noudateta, saattaa koneen käyttöturvallisuus vaarantua.

Varmistu ennen käyttöönottoa henkilökunnan  riittävästä  käytönopastuksesta koneeseen.

3.2. Kuljetus
Käsittele laitetta huolellisesti. Laitteen kaatumisriski on olemassa. Älä koskaan nosta tai siirrä laitetta 
ilman asianmukaisia tukia rungon alla.

3.3. Asennus
Kone on tarkoitettu asennettavaksi kiinteään sähköliitäntään. 

Sähkökotelon saa avata vain riittävän ammattipätevyyden omaava laitteen huoltamiseen koulutettu hen-
kilö. Tämä laite on herkkä staattiselle sähkölle (ESD). Käytä aina maadoitettua käsinauhaa käsiteltäessäsi 
laitteen elektroniikkaa.

Vesiliitännät saa suorittaa tehtävään koulutettu ammattihenkilö paikallisia määräyksiä noudattaen.

Vesiliitäntöjen tiiveys tulee tarkastaa koneen käyttöönoton yhteydessä.

Varmistu, että syöttöjännite vastaa koneen arvokilven merkintöjä. Syöttö on varustettava lukittavalla pää-
kytkimellä.

Turvallisuuden lisäämiseksi on hyvä asentaa vikavirtasuojakytykin.

3.4. Pesu- ja huuhteluaineet
Laitteessa saa käyttää vain koneelliseen astianpesuun tarkoitettuja pesu- ja huuhteluaineita. Käsinpesuun 
tarkoitettu pesuaine aiheuttaa runsasta vaahtoamista ja johtaa huonoon pesutulokseen. Ota yhteyttä 
pesuainetoimittajaasi sopivan pesuaineen ja annostuksen valitsemiseksi.

Huomioi vaarat, jotka liittyvät koneelliseen astianpesuun tarkoitettujen pesu- ja huuhteluaineiden käsit-
telyyn (katso kyseisten aineiden turvallisuusohjeet). Koneelliseen astianpesuun tarkoitettujen pesu- ja 
huuhteluaineiden käsittelyssä on käytettävä suojakäsineitä ja -laseja. Lue varoitustekstit pesu- ja huuhte-
luainesäiliöden kyljessä.

STOP

STOP

STOP

STOP
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3.5. Käyttö
• Katkaise sähkönsyöttö pääkytkimellä, katkaise vedensyöttö ja jätä luukku raolleen jos kone jää pidem-

mäksi aikaa käyttämättä
• Vältä koskemasta koneen takaosaa joka kuumenee käytössä.

3.5.1. Kuuma vesi

Pesu- ja huuhteluveden lämpötilat ovat vastaavasti 60°C ja 85°C. Jos koneella on manuaalinen kuvunnos-
to, älä avaa kupua ennen kuin loppuhuuhtelu on päättynyt.

3.5.2. Puristumisvaara

Mikäli astianpesukoneessa on automaattinen kuvun nosto- ja laskumekanismi, varo kuvun noustessa ja laskiessa.

3.5.3. Liukastumisvaara

Välttyäkseen liukastumisvaaralta lattialle joutuneen veden ja ruoantähteiden takia, tulee lattia lakaista
säännöllisin välein. Pidä lattia kuivana.

3.6. Puhdistus
Altaassa olevan pesuveden lämpötila on noin 60°C ja vesi sisältää pesuainetta. Varo tyhjentäessäsi ja 
puhdistaessasi astianpesukonetta. Käytä suojakäsineitä

3.6.1. Astianpesukoneen puhdistus

Altaassa olevan pesuveden lämpötila on noin 60°C ja vesi sisältää pesuainetta. Varo tyhjentäessäsi ja puh-
distaessasi astianpesukonetta. Käytä suojakäsineitä ja suojalaseja ja pidä silmähuuhdetta helposti saavana.

Astianpesukoneen peseminen, sekä sisä- että ulkopuolelta, painepesurilla on kielletty. Painepesu saattaa
vahingoitta konetta, tällöin raukeaa valmistajan/toimittajan tuotevastuu ja takuu.

Virallisten turvallisuusmääräysten saavuttamiseksi Metos-astianpesukoneissa sähkökomponenteissa 
käytetään hyväksyttyjä kotelointiluokkia. Mikään kotelointiluokka ei kestä korkeapainepesua tai höyryä.

3.7. Lattian puhdistus
Lattioita pestäessä vesi saattaa roiskua lattiasta ylöspäin vahingoittaen sähkökomponentteja koneen ala-
osassa. Niitä ei ole suunniteltu kestämään huuhtelua vedellä. Älä suihkuta lattiaa 1 metriä lähempänä 
konetta. Jos lattiaa pestään painepesurilla on syytä käyttää erityisiä suojalevyjä suojaamaan konetta vesi-
roiskeilta. Vesi saattaa roiskua lattiasta myös käytettäessä tavallista letkupesua.

3.8. Pesukoneen korjaus ja huolto
Irrota kone sähköverkosta ennen kuin irrotat vuorauslevyjä. Koneen tulee olla kokonaan jännitteetön huol-
lon yhteydessä, katkaise sähkö pääkytkimellä ja estä tarvittaessa tahaton päälle kytkeminen lukitsemalla
pääkytin. Varo koskemasta kuumiin putkiin ja vedenkuumentimeen.

3.8.1. Ohjeita, jos laite ei toimi

Tarkista seuraavat asiat:
• Näkyykö koneen näytöllä virheilmoituksia
• Onko konetta käytetty ohjeiden mukaisesti?
• Ovatko kaikki irrotettavat osat oikeilla paikoillaan?
• Onko koneeseen kytketty virta pääkytkimestä?
• Ovatko sähkökotelon sulakkeet ehjiä? Pyydä huoltohenkilöstöä tarkistamaan sulakkeet.
Kutsu huolto jos yllä mainitut kohdat eivät ratkaisseet ongelmaa.

3.9. Laitteen hävittäminen
Laitteen hävittäminen sen taloudellisen käyttöiän täytyttyä täytyy tehdä paikallisten määräysten ja lakien 
mukaisesti. Ota yhteyttä kierrätykseen erikoistuneseen ammattihenkilöön.

STOP

STOP

STOP

STOP
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4. Käyttöohjeet
Katkaise sähkönsyöttö pääkytkimellä, katkaise vedensyöttö ja jätä kupu raolleen jos kone jää pidemmäksi 
aikaa käyttämättä.

Tässä luvussa kuvataan, mitä tehdä koneella:

• Ennen astianpesua
• Miten astianpesu suoritetaan
• Astianpesun jälkeen

Koneen käyttö on riippumaton koneen varustuksesta

Kun kone on varustettu lämmöntalteenotolla on alumiinille tarkoitettua pesuainetta käytettävä. Pestyt 
astiat tulee poistaa koneesta mitä pikimmin pesuohjelman loputtua, etteivät astiat kostu uudestaan.

4.1. Valmistelut

4.1.1. Koneen rakenne

P3

P2

P1

C

1
17

9

8

7

6

5

4
3
2

19

18

15

16

10

11

13

12

14

12_100_R2
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1.  Pesutoiminnon merkkivalo.  Syttyy käynnistyksen yhteydessä kun allas on täynnä. 
 Vilkkuu jos altaan vedenpinta on liian alhainen.

2.  Pesu- ja huuhtelulämpötilan näyttö. Näytöllä näkyvät myös virhe- tai mahdolliset muut ilmoitukset
 sekä asetusarvot, esim. 01, 02, 03 jne. Näyttää yhdessä näytön (4) kanssa virheilmoitukset

3.  Loppuhuuhtelun merkkivalo. Palaa koneen täytön aikana, loppuhuuhtelun aikana sekä huuhtelu-
 ohjelman aikana. Vilkkuu jos kupu avataan pesun aikana tai jos huuhteluveden lämpötila on 
 liian alhainen huuhtelun alkaessa.

4.  Ohjelmanäyttö. Näyttää ohjelman aikana ohjelmanumeron. Näyttää arvot asetuksien yhteydessä.

5.  Kuvunnosto ja -laskupainike.

6.  Ohjelman P1 painike. Koneen ollessa ohjelmointitilassa voidaan painikkeella P1 näyttää asetusarvoja
  sekä palauttaa asetusarvon viimeksi tallennettu arvo. 
 Jos kone on varustettu tyhjennyspumpulla käynnistetään pumppu painamalla P1 painiketta pesun jälkeen.

7.  Ohjelman P2 painike. Huoltotilassa voidaan painikkeella suurentaa asetusarvon arvoa tai siirtyä toiseen 
 taulukkoon. Koneen ollessa sammutettu voidaan ohjelmiston versionumero näyttää pitämällä 
 painiketta P2 painettuna.

8.  Ohjelman P3 painike. Huoltotilassa voidaan painikkeella pienentää asetusarvon arvoa tai siirtyä 
 toiseen taulukkoon. Koneen ollessa sammutettu voidaan painikkeella käynnistää koneen sisätilan 
 huuhtelu.

9.  Päälle/pois-painike. Painikkeen avulla kuitataan myös hälytykset, näytetään veden virtaus sekä 
 siirrytään huoltotilaan.

10.  Pesuvarsi (4kpl), irrotettavat

11.  Taitettava ritilähylly (lisävaruste)

12.  Ylivuotoputki

13. Kumitiiviste

14.  Pumpun siivilä (2 kpl)

15.  Normaali (-)/patapesun (+) varret (2 kpl)

16.  Korijohteet

17.  Huuhteluputki

18.  Siiviläkori (4 kpl)

19. Siivilä (2 kpl)
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4.1.2. Valmistelut ennen täyttöä

Suluissa olevat numerot viittaavat kuvaan kappaleessa ”Koneen rakenne”.

Tarkista:

• että käyttökytkin on ”ON” asennossa
• että astianpesukone ja kaikki irrotettavat osat on puhdistettu. Puhdista jos ei ole
• ättä pesu- ja huuhteluvarsien suuttimissa (10, 17) ei ole likaa.
• että ylivuotoputken kumilaippa (13) on ehjä.
• että tuloveden sulkuhana on auki.
• pesu- ja huuhteluaineen määrä.

Tavallista astianpesuainetta ei saa käyttää koneessa tai liottamiseen, koska se aiheuttaa vaahtoamista ja 
huonon pesutuloksen sekä voi vahingoittaa konetta.

Asenna:

Ylivuotoputki (12), siivilät (14), siiviläkorit (18) sekä siivilät (19). Ylivuotoputken kumilaipan (13) tulee olla 
tiiviisti pohjaa vasten. 

Astioista riippuen voidaan ritilähylly (11) (lisävaruste) ottaa käyttöön patapesun yhteydessä.

4.1.3. Koneen täyttö

Suluissa olevat numerot viittaavat kuvaan kappaleessa ”Koneen rakenne”.

• Käynnistä kone painikkeella 0/1 (9). Sulje kupu painikkeella (5). Näytöllä (2) näkyy huuhteluveden läm-
pötila. Näytöllä (4) näkyy P0. P0 on taukotila ja osoittaa, ettei pesuohjelmaa ole valittu. Kun lämpötila 
on 85° alkaa täyttö.

• Vakiokoneen täyttö- ja lämmitysaika on n. 20 minuuttia tuloveden ollessa 55°C. Lämmitysaika riippuu 
tulevan veden lämpötilasta.

• Kun kone on täynnä, syttyy merkkivalo (1) ja näytöllä (2) näkyy pesuveden lämpötila. Jos pesuveden 
lämpötila on enemmän kuin 5°C alle asetuslämpötilaa vilkkuu lämpötilanäyttö.

•  Pesua ei voi käynnistää ennen kuin oikea lämpötila miinus 5 astetta on saavutettu, jos tämä toiminto 
on valittu. Normaali pesuveden lämpötila on  60°C. Jos pesuveden lämpötila on alle 50°C, vilkkuu 
lämpötilanäyttö.
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4.2. Käyttö
Suluissa olevat numerot viittaavat kuvaan kappaleessa ”Koneen rakenne”.

4.2.1. Ohjelman valinta - Normaalipesu (-) / Patapesu (+)

Konetta voidaan käyttää tavallisena astianpesukoneena lautasten, lasien ym. pesemiseen tai patapesu-
koneena.

Jos konetta käytetään tavallisena astianpesukoneena (-), tulee vipujen (15) olla asennossa (-)  Eri ohjelmia 
käytetään seuraavasti:

Ohjauspaneelissa on kolme ohjelmapainiketta: P1, P2 ja P3.

• P1 = Vain vähän likaiset astiat (kuten tarjottimet ja lasit)
• P2 = Normaalilikaiset astiat
• P3 = Hyvin likaiset astiat

Patapesussa tulee vipujen (15) olla asennossa (+).

Astioista riippuen voidaan ritilähylly (11) (lisävaruste) ottaa käyttöön patapesun yhteydessä.

Pesulämpötila ja pesuaika on jokaisen ohjelman kohdalla asetettu tehtaalla. Tarvittaessa käyttäjä voi muut-
taa näitä arvoja.

PPE (option)

Tarra PPE -koneissa.

Valitse patapesu kun peset happipulloja.
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4.2.2. Pesulämpötilan ja pesuajan muuttaminen

Pesulämpötilan tehdasasetus on 60°C. (PPE mallissa 53. Käyttäjä voi säätää lämpötilan alueella 55-70°C.

Pesuaikojen tehdasasetukset ovat:

• 1,0 min. (PPE 3,0 min)  (ohjelma P1)
• 3,0 min. (PPE 6,0 min)  (ohjelma P2) 
• 5,0 min. (PPE 7,0 min)  (ohjelma P3)

Pesuajat voidaan säätää välillä 1,0 - 6,0 min.

Jos kone on PPE -mallia käynnistyy valittu ohjelma 3 kertaa peräkkäin.

Arvojen muuttaminen. Siirtyminen huoltotilaan.

Muuttaakseen arvoja on käyttäjän ensin asetettava kone “huoltotilaan”. Tämä tehdään ohjauspaneelin 
avulla. Arvot, jotka vilkkuvat, voidaan muuttaa. Näytöt ja painikkeet toimivat huoltotilassa normaalikäy-
töstä poikkeavasti.

Ohjauspaneelin toiminnot huoltotilassa.

1.  Pesun merkkivalo.
2.  Taulukon numeron ja taulukon rivinumeron näyttö.
3.  Loppuhuuhtelun merkkivalo.
4.  Taulukoiden rivien asetusarvojen ja muiden tietojen näyttö.
5.  Kuvun nosto/laskupainike.
6.  Painikkeella P1 voit siirtyä taulukon rivistä toiselle tai palauttaa arvo viimeksi tallennettuun arvoon.
7.  Painikkeella P2 voit suurentaa asetusarvon arvoa tai siirtyä seuraavaan taulukkoon.
8.  Painikkeella P3 voit pienentää asetusarvon arvoa tai siirtyä edelliseen taulukkoon.
9.  Painikkeella 0/1 voit aktivoida huoltotilan tai poistua siitä.

P3

P2

P1

C1
2
3
4

5

6
7
8

9

12_05
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Kaikki aseturarvot löytyvät taulukoista, jokainen taulukko sisältää tietyn määrän riviä, yksi rivi jokaista 
asetusarvoa kohtaan. Taulukko joka sisältää pesulämpötilojen ja -aikojen arvot on nimeltään  ”0.0”

Taulukko “0.0” sisältää pesulämpötilan sekä eri ohjelmien pesuaikojen arvot riveillä 01 - 04.

Taulukko 0.0

Rivinumero Tarkoittaa Säätöalue

01 Pesulämpötila 55 - 70°C

02 Pesuaika ohjelmalle P1 1,0 - 6,0 min.

03 Pesuaika ohjelmalle P2 1,0 - 6,0 min.

04 Pesuaika ohjelmalle P3 1,0 - 6,0 min.

Huoltotilaan siirtyminen ja pesulämpötilan sekä pesuajan muutokset tehdään seuraavasti:

• Siirryttäessä huoltotilaan pitää pesuohjelma olla suoritettu loppuun.
• Paina 0/1 (9). Molemmissa näytöissä (2, 4) näkyy nyt kaksi viivaa “--” ja kone on off-tilassa.
• Pidä 0/1-painiketta (9) painettuna n. 3 sekuntia kunnes ylänäytölle (2)  ilmestyy “0.0”. Kone on huolto-

tilassa näytön näyttäessä “0.0”.
• Paina P1 (6). Ylänäytöllä (2) näkyy nyt taulukon ensimmäinen rivi 01. Alanäytöllä (4) näkyy pesulämpö-

tila vilkkuvana, ainoastaan vilkkuvia arvoja voidaan muuttaa. Muuta lämpötilaa ylöspäin painamalla P2 
(7) ja alaspäin painamalla P3 (8).

• Muuttaaksesi pesuaikaa siirry seuraavalle riville painikkeen P1 (6) avulla. Rivien 01, 02, 03 ja 04 seli-
tykset ylläolevassa taulukossa “0.0”.

• Kun asetukset on tehty, poistutaan huoltotilasta pitämällä painiketta 0/1 (9) painettuna n. 3 sekuntia 
kunnes näytöillä näkyy kaksi viivaa “--”. Muuttuneet arvot tallentuvat tässä vaiheessa muistiin.

• Paluu normaaliin toimintaan tapahtuu painamalla lyhyesti painiketta 0/1 (9) tämän jälkeen.
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4.2.3. 3.2.3. Astioiden sijoitus koreihin

Koneen toimitukseen sisältyy pesukoreja koneen varustuksen mukaisesti. Korit käytetään seuraavasti:

Ruskea kori

Ritilähylly
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Ritilähylly

Erikoisvarustekori (PPE)
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4.2.4. Pesu

Varmista, että astianpesuaine soveltuu pestäville astioilla.

• Astioita ei saa liottaa tai esipestä tavallisella astianpesuaineella.
• Teräsvillaa ei saa käyttää pestävien astioiden esikäsittelyyn.
• Varmista, että astiat on koritettu siten etteivät ne pääse putoamaan korista pesun ja huuhtelun aikana.

• Poista suurimmat ruoantähteet huuhtelemalla likaiset astiat käsisuihkulla. Käsisuihkun lämpötila saa 
olla korkeintaan 40°C. Korita astiat. Korita astiat

• Avaa kupu (5). 
• Valitse normaali pesu (-) tai patapesu (+) vivuilla (15).
• Työnnä kori koneeseen. Valitse P1, P2 tai P3.
• Sulje kupu (5). Kone käynnistää valitun pesuohjelman. Näytöllä (4) näkyy jäljellä oleva pesuaika.
• Pesuvaiheen aikana palaa merkkivalo (1).
• Kun huuhteluvaihe käynnistyy syttyy merkkivalo (3). Jos oikeaa huuhtelulämpötilaa ei ole saavutettu, 

vilkkuu merkkivalo (3) ja pesu jatkuu kunnes huuhteluveden oikea lämpötila on saavutettu.
• Kupu aukeaa automaattisesti kun pesuohjelma on suoritettu. Jos kupu avataan ohjelman aikana, ohjel-

ma keskeytetään. Ohjelma käynnistyy uudestaan alusta kun kupu suljetaan.
• Kun kone on pysähtynyt, näkyy näytöllä (4) viimeksi suoritettu ohjelma. Ota kori ulos koneesta ja anna 

astioiden kuivua.

P0 on  taukotila, jota käytetään jos pesujen välissä on pidempiä taukoja. Kuvun on oltava suljettu. Kone 
ei käynnisty P0-tilassa.

• Paina valitun pesuohjelman painiketta kerran. Näytölle (4) ilmestyy “P0”.
• Painamalla painiketta toisen kerran, palaat alkuperäiseen valittuun ohjelmaan.
• Kupu täytyy aina avata ja sulkea ohjelmien välissä.

10

11

12

13

14

P3

P2

P1

C1
2
3
4

5

6
7
8

9

12_100_R1

15

17

16

18

19
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Pesu esipesukoneella WD-PRM (optio)

Valmistelu ja pesu ym. tapahtuu kuten vakiomallissa. Katso myös WD-PRM6/7 käyttöohjetta.

Pesutuloksen tarkistus

Jokaisen pesun jälkeen tulee astiat tarkistaa:

ONGELMA SYY JA TOIMENPIDE

Tärkkelyspilkkuja • Kaapiminen: On tärkeää poistaa mahdollisimman paljon ruoantähtei-
tä ennen pesua. Tämä toimenpide pidentää myös vedenvaihtovälejä. 
Poista aina mahdollisimman paljon ruoantähteitä.

• Pesu- ja huuhteluaineannostus: Sekä pesu- että huuhteluaineen 
annostus vaikuttaa pesutulokseen. Veden kovuus vaikuttaa pesuaine-
kulutukseen. Ota yhteyttä pesuainetoimittajaasi.

• Lämpötilat: Väärissä lämpötiloissa eivät astiat tule puhtaaksi. Ota tar-
vittaessa yhteyttä huoltoon jos asetettuja lämpötiloja pitää muutta.

• Ohjelmavalinta: Liian lyhyt pesuohjelma valittu. Valitse pidempi oh-
jelma.

• Koneen puhdistus: Koneen riittämätön puhdistus vaikuttaa pesutu-
lokseen. Puhdista aina kone huolellisesti.

• Astioiden koritus: Väärin koritetut astiat voivat estää vedenpääsyn 
astioihin pesun ja huuhtelun aikana.

• Liottaminen: Lika on kuivunut astioihin. Liota astiat. ÄLÄ KÄYTÄ ta-
vallista astianpesuainetta.

Kalvoja

Proteiinijäämiä

Astianpesuainejäämiä
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4.2.5. Veden vaihto

Parhaan pesutuloksen varmistamiseksi on tärkeää vaihtaa vesi riittävän usein. Pestäessä ”normaalilikai-
sia” astioita tulisi vesi vaihtaa noin 30 pesun jälkeen. Vaihda pesuvesi aina jos pesualtaassa on ongelmia 
vaahdon kanssa.

Jos näytöllä näkyy IF09, tarkoittaa se että vesi on vaihdettava. (optio)

Koneen ollessa taukotilassa (P0) luukku auki ja merkkivalon (1) palaessa vaihdetaan vesi seuraavasti:

Kone ilman tyhjennyspumppua

• Tarkista, että kone on taukotilassa P0.
• Avaa kupu (5).
• Käännä ritilähylly (11) (lisävaruste) ylös ja lukitse se koneen takareunan salvalla.
• Poista siiviläkorit (18) ja siivilät (19) ja puhdista ne.
• Tyhjennä kone kiertämällä ylivuotoputkea (12) neljäsosa kierrosta.
• Altaan ollessa tyhjä kierretään ylivuotoputki (12) myötäpäivään, siiviläkorit (18) asetetaan takaisin ja 

ritilähylly (11) (lisävaruste) käännetään alkuperäiseen asentoon.
• Tarkista, että huuhtelun merkkivalo (3) palaa.
• Sulje luukku. Kone täyttyy uudestaan.

Tyhjennyspumpulla varustettu kone (lisävaruste)

• Tarkista, että kone on taukotilassa P0.
• Avaa kupu (5).
• Käännä ritilähylly (11) (lisävaruste) ylös ja lukitse koneen takareunan salvalla..
• Poista siiviläkorit (18), siivilät (19) sekä ylipvuotoputki (12) ja puhdista ne.
• Paina 0/1 (9).
• Käynnistä tyhjennyspumppu painamalla P1 (6) jolloin “dP” näkyy näytöllä (2).
• Asenna takaisin ylivuotoputki (12), siivilät (19) ja siiviläkorit (18) kun allas on tyhjä. Ritilähylly (11) (lisä-

varuste) käännetään alkuperäiseen asentoon.
• Paina 0/1 (9).
• Tarkista, että huuhtelun merkkivalo (3) palaa.
• Sulje luukku. Kone täyttyy uudestaan.
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4.3. Käytön jälkeen - Puhdistus
HACCP on ennalta ehkäisevä seurantajärjestelmä, jonka tehtävä on varmistaa hygieniavaatimukset pesu-
prosessin ja laitteen puhdistuksen aikana. Rakenteensa ansiosta laite täyttää tiukat hygieniavaatimukset.
Hygienianäkökulmasta on määräaikainen ja huolellinen puhdistus myös tärkeä. Hyvin puhdistettu kone 
edesauttaa hyvää pesutulosta ja vähentää lian kerääntymisen riskiä koneen sisäosiin, pidentää koneen 
käyttöikää ja pienentää käyttökatkojen riskiä .

Katkaise sähkönsyöttö pääkytkimellä, katkaise vedensyöttö ja jätä kupu raolleen jos kone jää pidemmäksi 
aikaa käyttämättä.

HACCP-hälytyksien valinta, kts. WEB tool -ohjekirja.

4.3.1. Tyhjennys, sisätilan huuhtelu (kone ilman tyhjennyspumppua)

Kun kone sammutetaan, näkyy näytöllä ensin n. 5 sekunnin ajan pestyjen korien määrä.

Tämän jälkeen näkyy kaksi viivaa ”--” 3 minuutin ajan. Tämän ajan kuluessa pitää kone tyhjentää ja sen 
sisätilan huuhtelu käynnistää. Tämän jälkeen kone kytkeytyy pois päältä automaattisesti.

• Avaa kupu (5).
• Käännä ritilähylly (11) (lisävaruste) ylös ja lukitse se koneen takareunan salvalla.
• Poista siiviläkorit (18).
• Tyhjennä kone kiertämällä ylivuotoputkea (12) neljäsosa kierrosta.
• Poista ylivuotoputki (12) sekä pumpun siivilät (14) kun allas on tyhjä.
• Sulje kupu (5). Paina 0/1 (9).
• Paina P3 (8). Näytöllä (2) näkyy ”SC” ja sisätilan huuhtelu käynnistyy. Toisella näytöllä (4) näkyy jäljellä 

oleva huuhteluaika. Kun sisätilan huuhtelu on suoritettu loppuun näkyy molemmilla näytöillä kaksi 
viivaa ”--”.

• Avaa kupu (5). Tarkista, että pesu- ja huuhtelusuuttimet (10, 17) ovat puhtaat ja että koneeseen ei ole 
pudonnut vieraita esineitä.

• Puhdista korijohteet (16) sekä mahdollinen ritilähylly (11).
• Puhdista pumpun siivilät (14), siiviläkorit (18), siivilät (19) sekä ylivuotoputki (12).
• Säilytä puhdistetut osat korissa ja vältä ylivuotoputken (13) kumitiivisteen painumisen varmistamalla 

että se ”roikkuu” vapaasti.

Puhtaiden osien säilytys pesun jälkeen
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4.3.2. Tyhjennys, sisätilan huuhtelu (tyhjennyspumpulla varustettu kone) (lisävaruste)

Kun kone sammutetaan, näkyy näytöllä ensin n. 5 sekunnin ajan pestyjen korien määrä.

Tämän jälkeen näkyy kaksi viivaa ”--” 3 minuutin ajan. Tämän ajan kuluessa pitää kone tyhjentää ja sen 
sisätilan huuhtelu käynnistää. Tämän jälkeen kone kytkeytyy pois päältä automaattisesti.
 
• Avaa kupu (5).
• Käännä ritilähylly (11) (lisävaruste) ylös ja lukitse se koneen takareunan salvalla.
• Poista siiviläkorit (18) ja ylivuotoputki (12).
• Paina 0/1 (9).
• Tyhjennyspumppu käynnistetään painamalla P1 (6) jolloin “dP” näkyy näytöllä (2) ja näytöllä (4) näkyy 

jäljellä oleva tyhjennysaika. Altaan vesi pumpataan viemäriin. Pumppu pysähtyy automaattisesti ase-
tetun ajan kuluttua.

• Poista pumpun siivilät (14) kun allas on tyhjä.
• Sulje kupu (5).
• Paina P3 (8). Näytöllä (2) näkyy ”SC” ja sisätilan huuhtelu käynnistyy. Toisella näytöllä (4) näkyy jäljellä 

oleva huuhteluaika. Kun sisätilan huuhtelu on suoritettu loppuun näkyy molemmilla näytöillä kaksi 
viivaa ”--”.

• Avaa kupu (5). Tarkista, että pesu- ja huuhtelusuuttimet (10, 17) ovat puhtaat ja että koneeseen ei ole 
pudonnut vieraita esineitä.

• Puhdista korijohteet (16) sekä mahdollinen ritilähylly (11).
• Puhdista pumpun siivilät (14), siiviläkorit (18), siivilät (19) sekä ylivuotoputki (12).
• Säilytä puhdistetut osat korissa ja vältä ylivuotoputken (13) kumitiivisteen painumisen varmistamalla 

että se ”roikkuu” vapaasti

Puhtaiden osien säilytys pesun jälkeen
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4.3.3. Viikoittainen puhdistus

Viikoittanen puhdistus on suoritettava huolellisemmin kuin päivittäinen puhdistus. Jos näytöllä näkyy il-
moitus “IF10” (optio) tulee viikkopuhdistus suorittaa

Puhdista päivättäisen puhdistuksen lisäksi seuraavasti:

• Poista pesuvarret. Irrota lukistusmutteri (A) pesuvarsien keskiosassa ja vedä pesuvarsi irti. Tarkista 
suuttimet ja puhdista tarvittaessa. Huuhtele pesuvarret ja asenna ne takaisin.

• Pyyhi koneen sisäpuoli puuvillaliinalla.

A=Lukitusmutteri

4.3.4. Ulkopuolen puhdistus

Puhdista koneen ulkopinnat pehmeällä kostealla kankaalla.

Älä käytä hiovaa puhdistusainetta, tämä vahingoittaa ruostumattomia teräspintoja.

Koneen ulkopuolta ei saa puhdistaa vesiletkulla. Vesi voi tunkeutua ohjauspaneeliin vahingoittaen sitä 
sekä muita sähköosia.
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4.3.5. Puhdistus kerran vuodessa

Koneen lauhdutinpatteri on puhdistettava kerran vähintään vuodessa.

1

2

3
4

Kbatteri

Koneen kupu (1) täytyy olla suljettu!

Avaa koneen katto (2).

Irrota lauhdutinpatterin kansi (3).

HUOM! Puhdistaessasi lauhdutinpatteria ja patterikotelon pohjaa; älä käytä vettä enempää kuin patterin 
alla oleva poistoputki pystyy johtamaan vettä pois koneesta. Pesun tulee tapahtua lämpimällä vedellä 
ja normaalilla vedenpaineella. Älä suihkuta suoraan kohti patterin päädyssä olevaa puhallinmoottoria (F). 
Sähkömoottori voi vahingoittua, jos sitä suihkutetaan vedellä korkealla paineella.

4.3.6. Väärät puhdistustavat

HUOM! Jos konetta puhdistetaan väärällä tavalla, se voi vahingoittua.

• Älä käytä teräsvillaa koneen puhdistuksessa. Teräsvillan käyttö saattaa aiheuttaa ruosteen muodostu-
mista koneen pinnoille.

• Älä käytä hiovaa puhdistusainetta, tämä vahingoittaa ruostumattomia teräspintoja.
• Koneen ulkopuolta ei saa puhdistaa vesiletkulla. Vesi voi tunkeutua käyttöpaneeliin vahingoittaen sitä 

sekä muita sähköosia.
• Painepesurin käyttö koneen puhdistuksessa on kielletty. Älä koskaan käytä painepesuria lattioiden 

pesussa 1 metriä lähempänä konetta. Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista jotka aiheutuvat paine-
pesurin käytöstä ja tässä tapauksessa takuu raukeaa. Vesiroiskeiden riski on olemassa myös jos lattiaa 
huuhdellaan vesiletkulla.
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4.3.7. Käyttöhäiriöt

Virheilmoituksia

Kone ja käyttövirheet näkyvät näytössä. IF-hälytykset ovat käyttäjän korjattavissa. ER-hälytys tai hälytys 
joka ilmestyy uudestaaan 0/1 painikkeella kuittauksen jälkeen vaatii huoltoa.

Jokaisella hälytyksellä on numero: 01, 02, 03 jne. Ylänäytöllä näkyy joko IF tai Er. Alemmalla näytöllä 
näkyy hälytyksen numero.

Koodi Syy Toimenpide

IF01 /
Er01

Altaan täyttöaika on ylittynyt. Hälytys voidaan kuitata 0/1 painikkeen avulla.

Ylivuotoputki pois paikaltaan. Asenna ylivuotoputki paikalleen.

Ylivuotoputken kumitiiviste ei tiivistä pohjaa vasten. Korjaa ylivuotoputken asentoa. Tarkista, ettei kumitiiviste ole 
vioittunut. Vaihda tarvittaessa.

Tulovesihana suljettu. Avaa hana.

Er02 Altaan läpötila alle nimellisarvon tietyn asetetun 
ajan kuluttua.

Hälytys voidaan kuitata 0/1 painikkeen avulla. Kutsu huolto.

IF03 /
Er03

Kuvun painekytkin on aktivoitunut puristumisvam-
mojen estämiseksi.

Hälytys kuitataan painamalla 0/1 painiketta tai kuvun nosto-/
laskupainiketta.

Er04 Viallinen lämpötila-anutri. Kutsu huolto.

Er05 Viallinen lämpötila-anutri. Kutsu huolto.

IF06 /
Er06

Loppuhuuhtelun veden virtaus liian pieni. Hälytys voidaan kuitata 0/1 painikkeen avulla.

Tulovesihana suljettu. Avaa hana, sulje kupu

IF09 Vedenvaihdon hälytys Vaihda vesi. Hälytys voidaan kuitata 0/1 painikkeen avulla. Jos 
hälytys ei ole asetettu pysäyttämään konetta voi pesuohjelma 
jatkua.

IF10 Viikkopuhdistuksen hälytys Puhdista kone ohjeiden mukaisesti Hälytys voidaan kuitata 0/1 
painikkeen avulla.

Er12 Välitankki ei ole täyttynyt Hälytys poistuu tankin täytyttyä.

Er16 Lämpötila boilerissa liian matala Hälytys voidaan kuitata 0/1 painikkeen avulla. Kutsu huolto.

Er23 Kupu ei aukea Hälytys voidaan kuitata 0/1 painikkeen avulla. Kutsu huolto.

Er27 Kone on hukannut kaikki asetusarvot. Kutsu huolto

IF30 Vedentaso altaassa liian matala ennen pesua. Tarkista että ylivuotoputki on suljettu. Hälytys voidaan kuitata 
0/1 painikkeen avulla.

Ylivuotoputken kumitiiviste vuotaa Tarkista ettei kumitiiviste ole vaurioitunut. Vaihda tarvittaessa 
tiiviste.

IF34 Pesuainehälytys. Hälytys voidaan kuitata 0/1 painikkeen avulla.

Pesuaine loppu. Tarkista pesuaineen määrä ja täytä tarvittaessa.

IF35 Allas ei täyty. Käynnistä täyttö avaamalla ja sulkemalla kupu. Hälytys voidaan 
kuitata 0/1 painikkeen avulla.

Er96 Pumppujen moottorisuoja lauennut Kutsu huolto.

Er97 Digitaalinen tulo oikosulussa Kaikki releet tulee vaihtaa

Er98 Kommunikointivirhe CPU:n ja panelikortin välillä. Hälytys voidaan kuitata 0/1 painikkeen avulla. Kutsu huolto jos 
hälytys toistuu.

Er99 Kommunikointivirhe tietokoneen ja panelikortin vä-
lillä.

Hälytys voidaan kuitata 0/1 painikkeen avulla. Kutsu huolto jos 
hälytys toistuu
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Vianetsintä

Seuraavat ongelmat ovat käyttäjän korjattavissa. Kutsu huolto jos ongelma jatkuu.

Ongelma Syy Toimenpide

Kone ei käynnisty. Virransyöttö katkaistu pääkytkimestä. Kytke virransyöttö pääkytkimestä.

Kone ei täyty vedellä Tulovesihana suljettu. Avaa hana.

Kupu on auki. Sulje kupu.

Ylivuotoputki pois paikaltaan. Asenna ylivuotoputki.

Ylivuotoputken kumitiivisteet ei tiivistä 
pohjaa vastaan.

Tarkista että ylivuotoputki on paikallaan. Vaih-
da vahingoittuneet kumitiivisteet.

Huuhteluvarsien suuttimet tukossa Puhdista suuttimet.

Kone täyttyy hitaasti. Huuhteluvarsien suuttimet tukossa Puhdista suuttimet.

Vedentäyttö ei lopu. Ylivuotoputki pois paikaltaan. Asenna ylivuotoputki.

Ylivuotoputken kumitiivisteet ei tiivistä 
pohjaa vastaan.

Säädä ylivuotoputki. Tarkista ettei kumitiivis-
te ole vahingoittunut. Vaihda vahingoittuneet 
kumitiivisteet.

Kupu ei aukea / sulkeudu kunnolla. Järjestelmään on päässyt ilmaa. Ilmaa pääsylinteriä ohjeiden mukaisesti

Kone ei käynnistä pesua Kupu on auki. Sulje kupu.

Astia estää kuvun sulkeutumista. Poista astia.

Pesupummpu äänekäs. Liian matala vedenpinta. Vaahtoa altaas-
sa.

Tarkista taso.  Vaihda vesi.

Kone pysähtyy kesken pesun ja alkaa 
ottamaan vettä.

Ylivuotoputken kumitiiviste ei tiivistä poh-
jaa vasten.

Korjaa ylivuotoputken asentoa. Tarkista ettei 
kumitiiviste ole vahingoittunut.

Kone ei pese puhtaaksi. Huuhtelu- ja pesusuuttimet tukossa. Tarkista ja puhdista suuttimet.

Liian vähän pesuainetta. Tarkista pesuainemäärä Letkun tulee olla 
nesteessä ja letkun suodatin pitää olla puh-
das.

Vesi pesualtasssa liian likainen. Vaihda vesi.

Vaahtoa pesualtaassa. Tarkista ettei pesulämpötila ole liian alhainen 
ja että käytetty pesuaine on sopivaa.

Liian lyhyt pesuohjelma valittu Valitse pidempi pesuohjelma.

Lika on kuivunut kiinni astioihin. Liota astioita ennen pesua.

Astiat väärin koritettu Käytä oikean tyyppistä koria ja lisävarusteita 
oikean korituksen saavuttamiseksi.

Astiat kaatuvat korissa. Astiat väärin koritettu Käytä oikean tyyppistä koria ja lisävarusteita 
oikean korituksen saavuttamiseksi.

Astiat kevyitä. Käytä painoritilää.

Astiat eivät kuivu. Huuhtelusuuttimet tukossa. Tarkista ja puhdista suuttimet.

Astiat jätetty koneeseen. Poista astiat koneesta huuhtelun jälkeen.

Liian vähän huuhteluainetta. Tarkista huuhteluainemäärä. Letkun tulee 
olla nesteessä ja letkun suodatin pitää olla 
puhdas.

Valmistaudu vastaamaan seuraaviin kysymyksiin kun otat yhteyden huoltoon:

• koneen tyyppi ja malli
• koneen sarjanumero ja asennuspvm.
• virheen/ongelman lyhyt kuvaus
• mitä tapahtui/mitä tehtiin hetkeä ennen kuin vika ilmaantui
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A

5. Asennus

5.1. Yleistä
Koneen asennus on annettava ao. valtuudet omaavan asennusliikkeen tehtäväksi.

Lue nämä ohjeet tarkasti sillä ne sisältävät tärkeää tietoa joka takaa oikean asennuksen.

Kun WD-PRM 7 kytketään WD12 koneeseen tulee sillä olla ohjelmaversio 4.7 tai uudempi. Vanhempi 
ohjelmaversio tulee se päivittää. Pesukoneen ylivuotoputki korvataan pohjasiivilällä.

Näitä ohjeita tulee käyttää yhdessä koneen sähkökaavioiden ja veden virtauskaavioiden kanssa.

Kone on CE-merkitty. CE-merkintä on voimassa ainoastaan jos kone on alkuperäisessä kunnossa. Takuu 
ja tuotevastuu raukeaa jos käyttöohjeita ei seurata ja kone vaurioituu.

5.2. Käyttöolosuhteet

5.2.1. Valaistus

Jotta saavutetaan parhaat mahdolliset työskentelyolosuhteet, tulee kone sijoittaa tilaan, jossa on riittävän 
hyvä yleinen valaistu.

5.2.2. Ilmastointi

Kone tuottaa lämpöä ja höyryä toimiessaan. Jotta työskentelyolosuhteet säilyvät riittävän hyvinä tulee 
järjestää riittävä ilmastointi. Ilmastointitarve lasketaan voimassa olevien määräysten mukaisesti

5.2.3. Viemäri

Lattiakaivo tarvitaan koneen jätevettä ja puhdistusvettä varten. Lattiakaivon kapasiteetti löytyy TEKNISIS-
TÄ TIEDOISTA.

5.2.4. Tilaa huoltoa ja ylläpitoa varten

Laitteen eteen pitää jättää 1 metrin tila huoltoa ja ylläpitoa varten.

5.3. Kuljetus ja varastointi
Kuljeta laite aina pystyasennossa.

Ole varovainen kuljetuksen aikana, kaatumisvaara HUOM: Konetta ei saa kuljettaa ilman kuljetusalustaa 
tai muuta tukea. Muussa tapauksessa kone saattaa vaurioitua. Varmista aina kuljetettaessa konetta ilman 
alkuperäistä kuljetusalustaa, ettei mikään osa koneen alla vaurioidu.

A=Kuljetusalusta

Jos konetta ei asenneta heti, pitää se varastoida kuivassa tilassa jossa lämpötila ei laske nollan alapuolelle.
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5.3.1. Pakkauksen purkaminen

Poista kaikki pakkausmateriaali ja tarkista mahdollisien kuljetusvaurioiden varalta.

Tarkista, että kaikki osat on toimitettu lähetysluettelon mukaisesti.

5.3.2. Pakkauksen kierrättäminen

Pakkauksen tuhoamisessa tai kierrätyksessä on noudatettava paikallisia määräyksiä.

5.4. Asennus

5.4.1. Asennuksen valmistelu

Tarkista, että koneelle on tarpeeksi tilaa asennuspaikalla.
Tarkista, että asennuspaikka on varustettu vesi-, sähkö- sekä poistovesiliitännällä.
Varmista, että ylikuumenemissuojat on kuitattu.

5.4.2. Koneen sijoittaminen

Tarkista seuraavat ennen kun kone asetetaan paikalleen:
• Tarkista että koneen sulake kiinteistössä on pois päältä ja jännitteetön.
• Poista suojamuovi niiltä koneen sivuilta jotka tulevat päin seinää.
• Käytä vahvikelistaa tai vastaavaa jos koneeseen täytyy tehdä kiinnitysreikiä.
• Asenna kone paikalleen ja tarkista vesivaa’an avulla että se on suorassa. Säädä koneen korkeus sää-

dettävien jalkojen avulla. Tarkista vielä toistamiseen, että kone on suorassa sen jälkeen kun se on 
täytetty vedellä.

• Jos koneen syöttö tapahtuu kulmasta, tulee kone asettaa aina siten, että käyttöpaneeli on mahdolli-
simman kaukana seinästä.

• Säädä korkeus koneen säätöjaloilla. Kone voidaan varustaa myös jatkojaloilla (35mm).
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A=Tiskipöytä
B=Purkurata
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5.4.3. Lisävarusteiden asennus

Mahdolliset lisälaitteet voidaan asentaa kun astianpesukone on paikallaan ja säädetty suoraan. Käytä 
vahvikelistaa tai vastaavaa jos koneeseen täytyy tehdä kiinnitysreikiä.

Kone voidaan asentaa joko suora- tai kulmasyöttöön.

HUOM! Pesupöytien ja rullaratojen asennuksissa ei koneeseen saa tehdä mitään lisäreikiä.

Liitoksen tulee olla kuvan mukainen. 6 mm etäisyyttä voidaan muuttaa, mutta ei kuitenkaan 3 mm pie-
nemmäksi.
• Pesupöytä kiinnitetään koneeseen ja säädetään.
• Poraa 2 reikää, ø 4,5 mm lisälaitteen ja koneen liitäntään, noin 100 mm etäisyydelle reunasta.
• Senkkaa reiät.
• Tiivistä liitos silikonilla.
• Pöytä liitetään M4 ruuveilla, aluslevy ja mutteri ulkopuolella. Pöydän voi kiinnittää myös suoraan sei-

nään seinätuen avulla.
Tarkista vesivaa’alla, että pöytä on vaakasuorassa ja tarkista korkeus.
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5.5. Liitännät

5.5.1. Vakiokone

1. Sähköliitäntä
2. Vesiliitäntä
3. Poistovesiliitäntä
4. Pesuaineletkun tulpattu reikä
5. Nostosylinterin ilmausruuvi
6. Höyryliitäntä (Höyrylämmitteiset koneet (optio)
7. Lauhdevesiliitäntä (Höyrylämmitteiset koneet (optio)
8. Vaihtoehtoinen sähköliitäntä
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5.5.2. Kone lämmön talteenotolla (optio)

Aina kylmävesiliitäntä jos kone on varustettu lämmön talteenotolla.

1. Sähköliitäntä
2. Kylmävesiliitäntä
3. Poistovesiliitäntä
4. Pesuaineletkun tulpattu reikä
5. Nostosylinterin ilmausruuvi
6. Vaihtoehtoinen sähköliitäntä
7. Lauhdutin
A. Varoventtiili
Varoventtiili (A) voidaan tarvittaessa liittää viemäriin.
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5.5.3. Sähköliitäntä

Kone on tarkoitettu asennettavaksi kiinteään sähköliitäntään. 

Tämä kuvio laitteen osassa kertoo, että osan takana on jännitteellisiä komponentteja. Tällaisen osan saa 
irrottaa ainoastaan riittävän ammattipätevyyden omaava laitteen huoltamiseen koulutettu henkilö. Koneen 
tulee olla kokonaan jännitteetön huollon yhteydessä, katkaise sähkö pääkytkimellä ja estä tarvittaessa 
tahaton päälle kytkeminen lukitsemalla pääkytin

Kone on herkkä staattisille sähkövarauksille (ESD). Siksi sen elektroniikkakomponentteja käsiteltäessä 
tulee käyttää maadoitusranneketta.

Laite tulee liittää lukittavaan pääkytkimeen, joka sijoitetaan seinälle paikalle, jossa se on suojassa vedeltä 
ja höyryltä joka purkautuu koneesta kun luukku avataan. Kone toimitetaan liitetyllä syöttökaapelilla (1).

Sähköliitäntää koskevat tiedot löytyvät laitteen kytkentäkaavioista. Säilytä sähkökaaviot etupaneelin sisä-
puolella olevassa muovitaskussa.

5.5.4. Vesiliitäntä (lisävarusteista riippumaton)

Tulovesiputket on varustettava sulkuhanalla ja takaiskuventtiilillä.

Tulovesiputki on varustettu välitankilla.

Poistovesi liitetään kohtaan (2). Jos kyseessä on höyrylämmitteinen kone liitetään myös putket höyryä 
varten (6) ja kondenssivettä varten (7). Jos liitäntään käytetään letkua pitää letkun sisähalkaisija olla väh. 
12 mm.

Veden paine ja virtaus, kts TEKNISET TIEDOT.

STOP
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5.5.5. Poistovesiliitäntä

Lattiakaivo toimivalla vesilukolla tarvitaan koneen poistovettä ja puhdistusvettä varten. Lattiakaivon kapa-
siteetti löytyy TEKNISISTÄ TIEDOISTA.

Kone ilman tyhjennyspumppua

Poistovesi liitetään kohtaan (3), 50 mm:n teräsputkella joka kestää mekaanisen yliajon. Poistovesiputki 
viedään lattiakaivoon siten että putken suu jää vedenpinnan yläpuolelle. 

Varmista poistovesiliitännän paikallaan pysyminen käyttämällä esimerkiksi nippusiteitä niille tarkoitetuilla 
paikoilla.

Kone tyhjennyspumpulla (lisävaruste)

Tyhjennysletku (A) on spiraaliletku, joka liitetään koneeseen (3) ja lattiakaivoon (B) jonkun yllä olevan 
vaihtoehdon mukaisesti.

Varmista poistovesiliitännän paikallaan pysyminen käyttämällä esimerkiksi nippusiteitä niille tarkoitetuilla 
paikoilla.

5.5.6. Paineenkorotuspumpun ilmaus

Ilmaa paineenkorotuspumppu koneen käynnistyksen yhteydessä pumpun yläosassa olevan ruuvin avulla.

5.5.7. Kuvun nostosylinterin ilmaus

1. Sulje kupu.
2. Ruuvaa toisen nostosylinterin letkuliitin auki 2-3 kierrosta 13 mm kiintoavaimella.
3. Pidä kupu ala-asennossa ja paina ylös-painiketta. Tarkista että letkuliitoksesta tulee ainoastaan vettä.

Toista toimenpide jos liitoksesta tulee ilmaa.
4. Kiristä letkuliitos kuvun edelleen ollessa ala-asennossa.
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5.5.8. Pesu- ja huuhteluaineliitäntä

Mahdollisen rei’ityksen yhteydessä on tärkeä muistaa seuraavaa::

• Käytä teräviä työkaluja ettei pelti lämpene liikaa. Pelti voi olla altis ruostumiselle tulevaisuudessa jos 
se kuumenee. 

• Kaikki metallilastut työn jäljitä on siivottava pois koneen sisältä ja koneen altaasta enne kun se täyte-
tään vedellä. Pesualtaaseen jäänyt metallipuru saattaa aiheuttaa ruostetta.

Huuhteluaineannostelija kuuluu vakiovarusteisiin. Laita huuhteluaineannostelijan letku huuhteluainesäi-
liöön.

Pesuaineannostelija nestemäiselle pesuaineelle on saatavana lisävarusteena. Jos kone on varustettu pe-
suaineannostelijalla, laita pesuainepumpun letku pesuainesäiliöön.

Käytettäessä juoksevaa astianpesuainetta yhdessä WD:n pesuainepumpun kanssa tulee astianpesuai-
neen olla koneen allastason alapuolella,.

Pesuaineletkun tulpattu liitäntäaukko löytyy koneen takaosasta (4). Reiät tulee varustaa vahvikelistalla.

Pesuaineletku liitetään putkeen, joka sijaitsee pesualtaan etupuolella puolella ylimpänä. Putkessa on lii-
täntänippa.

Käytettäessä nestemäistä pesuainetta nippa jätetään putkeen. Poraa nippaan reikä ja liitä letku nippaan.

Pesuainepitoisuuden mittausanturi asetetaan altaan etureunaan, jossa on sitä varten tulpattu reikä.

Jos muunlainen pesuaineannostelija liitetään koneeseen, tulee tämä sijoittaa seinälle koneen taakse, 
jotta koneeseen ei tarvitse porata turhia reikiä.

Jos käytetään tahnamaista pesuainetta, on liitäntänippa poistettava ja letku liitettävä suoraan putkeen.

Jos kone on kylmävesiliitäntäinen, saattaa lämpötila olla liian matala pulveri- tai tahnamaiselle astianpe-
suaineelle.

Pesu- ja huuhteluaineannostelijoiden säätö, kts SÄÄTÖOHJEET.

Sähköliitännät, katso koneen kytkentäkaavio.

Koneeseen voidaan myös asentaa pesu- ja huuhteluaineannostelija ”ulkoisen liittymän” kautta. Ks. liitän-
nät kytkentäkaaviosta. 
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5.6. Pesu- ja huuhteluaineannostelijoiden säätömahdollisuudet (lisävaruste)
Tarkista ennen aloittamista millä annostelijalla laite on varustettu.

Katkaise virransyöttö laitteeseen ennen kun työt sähkökotelossa aloitetaan.

Ensimmäinen kappale ”24V AC tai 230V AC virransyöttö pesu- ja huuhteluaineannostelijalle releiden 9/
J71 ja 11/J73 kautta” selittää miten liittimiin syötetään oikea jännite.

Seuraavat kappaleet ”Releen 9/J71 ja releen 11/J73 asetusvaihtoehdot” selittää eri asetusvaihtoehdot ja 
miten niitä muutetaan.

5.6.1. 24V AC tai 230V AC virransyöttö pesu- ja huuhteluaineannostelijalle releiden 9/J71 ja 11/J73 
kautta

Pesu- ja huuhteluainejärjestelmä voi ottaa syöttöjännitteen kahdesta data-kortilla olevasta releestä. Releet 
voivat olla potentiaalivapaat tai niihin voi olla kytketty 24V AC or 230V AC pesu-ja huuhteluainejärjestel-
mää varten. Jokaisella releellä on liitin laitteiden kytkemistä varten. Rele 9 pesuainetta varten kytketään 
3-napaisen J71 liittimen kautta. Rele 11 huuhteluainetta varten kytketään 2 napaisen J73 liittimen kautta.

X10 oikea kytkentä löytyy laitteen sähkökuvasta.

Maksimi virrankulutus 230V AC varusteille on 1.5A.

Maksimi virrankulutus 24V AC varusteille on 1.5A.

Releiden kytkemisaika ja tapa määräytyy asetusarvotaulukon mukaisesti. Kts ”Releiden 9/J71 aj 11/J73 
asetukset”.

Toimitettaessa koneella on 230V sulkeva toiminto J71-101 ja J71-102 välillä.

Toimitettaessa koneella on 24V AC sulkeva toiminto J73-C ja J73-NO välillä.

Rele 9/J71. potentiaalivapaa sulkeutuva (230V/400V kone)

Releen käyttäminen potentiaalivapaana, seuraa alla olevia ohjeita:
• Irrota sininen 0,75mm² johto sähkökotelossa olevan riviliittimen N1tai N2 ja J71-102 liittimeen väliltä.
• Irrota musta 0,75mm² johto riviliittimen X10 ja J71-105 liittimen väliltä.. 
• Asenna ohjattavat lisävarusteet liitäntään J71-101 ja J71-105.

Rele 9/J71. Rele 9. 24V AC versiona (230V/400V 3-vaihe kone)

24V AC kytkeminen liittimiin:

• Irrota sininen 0,75mm² johto sähkökotelossa olevan riviliittimen N1tai N2 ja J71-102 liittimeen väliltä.
• Irrota musta 0,75mm² johto riviliittimen X10 ja J71-105 liittimen väliltä.
• Liitä punainen 0.75mm² johto sähkökotelossa olevasta liittimestä 0V liittimeen J71-102.
• Liitä punainen 0.75mm² johto 8-napaisesta liittimestä (J69-8 (24V)) datakortilla liittimeen J71-105.
• Liitä ohjattava laite liittimiin J71-101 ja J71-102. Liittimeen J71-102 on näinollen kytkettynä 2 johtoa.

Rele 11/J73. Rele 11 i 24V AC versiona (230V/400V 3-vaihe kone) (vakiomalli) 

• Liitä ohjattava laite liittimen J73-NO ja sähkökotelossa olevan riviliittimen 0V väliin.
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Rele 11/J73. potentiaalivapaa sulkeutuva (230V/400V 3-vaihe kone)

Releen käyttäminen potentiaalivapaana, seuraa alla olevia ohjeita:

• Irrota punainen johto J73-C ja J74-C väliltä.
• Liitä ohjattava laite liittimiin J73-C ja J73-NO. 

Rele 11/J73. 230V AC versiona (400V 3-vaihe kone)

230V AC kytkeminen liittimiin, seuraa alla olevia ohjeita:

• Irrota punainen johto J73-C ja J74-C väliltä.
• Jos J71:sta on asennettu 230V AC versio: Liitä J71-105 liittimeen J73-C mustalla 0.75mm² johdolla.
• Jos J71 ei ole asennettu tai jos se ei ole 230V AC versio: Liitä musta 0.75mm² johto liittimestä X10 

liittimeen J73-C.
• Liitä ohjattava laite liittimen J73-NO ja sähkökotelossa olevaan liittimen N väliin. 

Rele 11/J73. 230V AC versiona (230V 3-vaihe kone)

230V AC kytkeminen liittimiin, seuraa alla olevia ohjeita:

• Irrota punainen johta J73-C ja J74-C väliltä.
• Jos J71:sta on asennettu 230V AC versio: Liitä J71-105 liittimeen J73-C mustalla 0.75mm² johdolla.
• Jos J71 ei ole asennettu tai jos se ei ole 230V AC versio: Liitä musta 0.75mm² johto sulakeautomaa-

tista FU/M-2 liittimeen J73- C.
• Liitä ohjattava laite liittimen J73-NO ja sähkökotelossa olevaan liittimen X10 i väliin. 

5.6.2. Releen 9/J71 asetukset

Releen 9/J71 toimintaan voidaan vaikuttaa ainoastaan rivin 22 asetusarvon avulla.

Rele 9/J71. Täytön ja loppuhuuhtelun aikana tapahtuvan annostuksen asettaminen/muuttaminen

• Kytke koneen sähköt päälle.
• Mene tilaan S1 painamalla piirikortilla olevaa huoltopainiketta.
• Mene riville 22.
• Lisää arvoa painamalla ”P2”.
• Pienennä arvoa painamalla ”P3”.
• Poistu S1-tilasta painamalla 0/1-painiketta.
• Asetus tallentuu poistuessasi S1-tilasta.
• Uutta arvoa käytetään seuraavan kerran kun kone täytetään tai seuraavan loppuhuuhtelun jälkeen.

Rele 9/J71. Jatkuva jännite kun kone on käynnissä.

• Kytke koneen sähköt päälle..
• Mene tilaan S1 painamalla piirikortilla olevaa huoltopainiketta.
• Mene riville 22.
• Muuta asetukseksi ”00”.
• Poistu S1-tilasta painamalla 0/1-painiketta.
• Asetus tallentuu poistuessasi S1-tilasta.
• Uusi arvo tulee voimaan heti kun se on mahdollista.
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Rele 9/J71. Rinnakkaistoiminta pesupumpun kanssa

• Kytke koneen sähköt päälle.
• Mene tilaan S1 painamalla piirikortilla olevaa huoltopainiketta.
• Mene riville 22.
• Muuta asetukseksi ”99”.
• Poistu S1-tilasta painamalla 0/1-painiketta.
• Asetus tallentuu poistuessasi S1-tilasta.
• Uusi arvo tulee voimaan heti kun se on mahdollista.

5.6.3. Releen 11/J73 asetukset

Ennen rivin 23 asetusarvon muuttamista aseta releen 11/J73 oikea toiminta varmistamalla, että rivin 105 
asetusarvo on “0”, mikä vastaa “huuhteluaineen ulkoinen annostelu”.

Rele 11/J73. Täytön ja loppuhuuhtelun aikana tapahtuvan annostuksen asettaminen/muuttami-
nen.

• Kytke koneen sähköt päälle.
• Mene tilaan S1 painamalla piirikortilla olevaa huoltopainiketta.
• Mene riville 23.
• Lisää arvoa painamalla ”P2”.
• Pienennä arvoa painamalla ”P3”.
• Poistu S1-tilasta painamalla 0/1-painiketta.
• Asetus tallentuu poistuessasi S1-tilasta.
• Uutta arvoa käytetään seuraavan loppuhuuhtelun jälkeen.

Rele 11/J73. Rinnakkaistoiminta loppuhuuhteluventtiilin, täyttö ja pesu, kanssa (letkupumppu)

• Kytke koneen sähköt päälle.
• Mene tilaan S1 painamalla piirikortilla olevaa huoltopainiketta.
• Mene riville 23.
• Muuta asetukseksi ”00”.
• Poistu S1-tilasta painamalla 0/1-painiketta.
• Asetus tallentuu poistuessasi S1-tilasta.
• Uusi arvo tulee voimaan heti kun se on mahdollista.

Rele 11/J73. Rinnakkaistoiminta pesupumpun kanssa.

• Kytke koneen sähköt päälle.
• Mene tilaan S1 painamalla piirikortilla olevaa huoltopainiketta.
• Mene riville 23.
• Muuta asetukseksi ”99”.
• Poistu S1-tilasta painamalla 0/1-painiketta.
• Asetus tallentuu poistuessasi S1-tilasta.
• Uusi arvo tulee voimaan heti kun se on mahdollista.
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5.7. Koekäyttö

Valmistele astianpesukone koekäyttöä varten. Luvussa “KÄYTTÖOHJEET” kerrotaan mitkä toimenpiteet 
tulee suorittaa ennen käyttöönottoa.

5.7.1. Käyttöönottotarkistus

Tämä on täytettävä ja asiakkaan puolesta allekirjoitettava käyttöönoton yhteydessä.

Koneen tyyppi:

Numero:

Asennuspäivämäärä:

Asiakas

Postiosoite:

Potinumer ja-toimipaikka:

Puhelin:

Yhteyshenkilö:

Jälleenmyyjä

Puhelin:

Yhteyshenkilö:

Asennusyhtiö

Puhelin:

Yhteyshenkilö:

Huoltoyhtiö

Puhelin:

Pesuainetoimittaja

Puhelin:

Asiakkaan allekirjoitus

Nimen selvennös

Lue asennus- ja käyttöohjeet ja käy läpi seuraavat kohdat:
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1. Tarkista:

• vesi ja poistovesiliitännät
• että laite seisoo suorassa
• pesu- ja huuhteluaineet
• että siivilät ja ylivuotoputki ovat paikallaan
• että ylikuumenemissuojat on nollattu.
• että paineenkorotuspumpun ilmaus on suoritettu

2. Koneen täyttö

• Kytke pääkytkin
• Sulje kupu
• Täytä kone vedellä KÄYTTÖOHJEIDEN mukaisesti
• Ilmaa kuvunnostosylinteri ohjeiden mukaan

3. Käynnistä kone:

• Tarkista pumpun pyörimissuunta 
HUOM! Jos pyörimissuunta on väärä, tulee vaiheet vaihtaa keskenään lukittavassa pääkytkimessä

• Tyhjennä kone ja täytä uudestaan.
• Tarkista loppuhuuhtelun virtaus täytön aikana.

4. Tarkista asetusarvot:

• (Kaikki asetusarvot ovat tehtaalla asetettu suositusarvoihin)
• Paineenkorotuspumpun jälkikäyntiaika.
• Tarkista lämpötilat

5. Suorita muutama pesu astioilla ja tarkista että:

• Vesivuotoja ei esiinny
• Automaattisen kuvun sormisuoja toimii
• Veden lämpötilat pysyvät vakaina
• Astiat tulevat puhtaiksi
• Astiat kuivuvat. Huom: Pesu- ja huuhteluaineannostelijoille on tehtaalla suoritettu karkea säätö. Ota 

yhteyttä pesuainetoimittajaasi sopivaa pesu- ja huuhteluaineannostusta varten.

6. Lopputarkastus: Tyhjennä kone ja katkaise sähkönsyöttö pääkatkaisijalla.

• Jälkikiristä kaikki kontaktoreiden ja mahdollisten sulakeautomaattien liitokset.
• Kaikki sulakeautomaatit asetetaan ON-asentoon.
• Aseta hoito-ohjeet hyvin näkyville koneen läheisyyteen.

7. Kouluta henkilökunta
• Pesu
• Ylläpito (päivittäinen, viikoittainen ja muu toistuva)
• Vuosihuoltoa koskevat suositukset
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5.8. Tekninen dokumentointi
Varmistaaksesi, että konetta käytetään oikein, on erittäin tärkeää, että konetta käyttävillä henkilöillä on
mahdollisuus käyttää koneen mukana tullutta dokumentaatiota. Asennus- ja käyttöohjeet tulee säilyttää
koneen lähellä.

Jos koneen mukana on toimitettu huolto-ohjeet, ne tulee antaa koneesta vastaavalle huoltohenkilölle.

Jos koneen mukana on toimitettu varaosakirja, se tulee antaa koneesta vastaavalle huoltohenkilölle.
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6. Tekniset tiedot
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.

TEKNISET TIEDOT

Pumpun moottori (kW) 2x2,35

Vedenlämmitin (kW) 12

Vedenlämmitin (kylmävesiliitäntäinen kone) (kW) * 2x12

Vedenlämmitin (kone lauhdutinpatterilla) (kW) * 15

Altaan lämmitys (kW) 9

Paineenkorotuspumppu (kW) 0,67

Tyhjennyspumppu (kW) * 0,17

Puhallin, lämmön talteenotto (kW) 0,12

Lämmön talteenotto, jäähdytyspinta (m²) 11

Altaan tilavuus (l) 120

Paino, kone käytössä (kg) 480

IP-suojaluokka 55

* Lisävaruste

KAPASITEETTI JA KÄYTTÖTIEDOT

Kokonaispesuaika P1 (min) * 1,2

Kokonaispesuaika P2 (min) * 3,2

Kokonaispesuaika P3 (min) * 5,2

Maksimi kapasiteetti, koria/tunti (kpl) 100

Vedenkulutus/huuhteluohjelma (l) ** 6 - 8

Äänitaso LPA (dBA) Normaalipesu/patapesu **** 66 / 65

Äänitaso  LWA (dBA) Normaalipesu/patapesu **** 79 / 77

*  Tehdasasetus, pesuaikoja voidaan muuttaa.
**  Ihanteellisissa olosuhteissa. Vedenkulutus riippuu paikallisista olosuhteista. 
 Hienosäätö tehdään asennuksen yhteydessä.
*** standardin EN 60 335-2-58, § ZAA.2.8 mukainen, mittauslaitteisto luokan 1 mukainen.
Äänenpainemittaukset tehtiin kolmessa pisteessä 20 cm etäisyydellä reunoista 1,55 m  korkeudessa.
Äänitehomittauksessa pyyhkäistiin 1 m laitteen sivuilta sijaitseva viisikulmainen kuvitteellinen mittauspinta.

LIITÄNTÄ, KONE

Kokonaisteho (kW) 16,7

Kokonaisteho (kylmävesiliitäntäinen kone) (kW) 25,7

Kokonaisteho (kone lauhdutinpatterilla) (kW) 

Pääsulake 400-415V 3N~ (A) * 35

Pääsulake 400-415V 3N~ (A) (kylmävesiliitäntäinen kone) ** 50

Max.liitäntäpinta-ala 400-415V 3N~ (L1-L3, N, PE) Cu (mm²) *· ** 16

*   Muu jännite tilauksesta
**  Liitäntäjohto 3 m sisältyy toimitukseen
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LIITÄNTÄ VESI, POISTOVESI 

Suositeltava veden laatu (kovuus) (°dH) 2 - 7

Vesiliitäntä 5570°, ulkokierre** R½"

Poistovesiliitäntä , PP putki (ø mm) 50

Vedenpaine (kPa) 20

Veden virtaus (litraa/min) 5

Höyryliitäntä (150-250kPa) (sisäkierre)* R¾”

Lauhdevesi (sisäkierre) R½”

Lattiakaivo, kapasiteetti (litraa/sek) 3

Lämpökuormitus, huone, havaittava (kW) 3,6

Lämpökuormitus, huone, latentti (kW) 1,3

Lämpökuormitus, huone, yhteensä (kW) 4,9

*  Lisävaruste
**  Jos tuloveden lämpötila on alle 55°C suositellaan ylimääräistä 9kW vedenlämmitintä.

KULJETUSMITAT JA -PAINO

Mitat, SxLxK (mm) * 1420x870x2000

Paino (kg) * 355

*  Pakkauksineen
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