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1. Yleistä
Lue tämän käyttöoppaan ohjeet huolellisesti läpi, koska niissä on tärkeää tietoa astianpesukoneen oikeas-
ta, 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 konetta.

• Lapsia on valvottava, ettei he pääse leikkimään koneella..

• Käytössä koneen kaikki peitelevyt on oltava paikoillaan.

Koneen näytöstä selviää mitä koneessa tapahtuu. Myös lämpötilat ja mahdolliset hälytykset näytetään.

Säilytä opasta niin, että se on astianpesukoneen kaikkien käyttäjien saatavilla.

Koneen elektroniikka täyttää RoHS -direktiivin vaatimukset.

1.1. Käsikirjassa käytetyt symbolit
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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1.2. Astianpesukoneessa käytetyt symbolit
Tämä koneen osaan kiinnitetty symboli varoittaa sähkölaitteeseen liittyvästä vaarasta. Osan saa irrottaa 
vain ammattitaitoinen sähköasentaja. Kone on herkkä staattisille sähkövarauksille (ESD). Siksi elektroniik-
kakomponentteja käsiteltäessä pitää käyttää maadoitusranneketta.

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

1.2.1. Koneen merkinnät

Arvokilvet on sijoitettu koneen purkupuolen alaosaan sekä kytkentäkoteloon. Kilvissä olevat tekniset tie-
dot ovat myös koneen kytkentäkaaviossa. Arvokilpien kenttien sisältö::

1. Konetyyppi

2. Koneen valmistusnumero

3. Valmistusvuosi

4. Kotelointiluokka

5. Jännite

6. Vaiheiden lukumäärä, nollajohdin osoitetaan

7. Taajuus

8. Sulakkeen koko

9. Moottoriteho

10. Lämmitysteho

11. Maksimiteho

1.3. Laitteen ja käsikirjan yhteenkuuluvuuden tarkistus
Laitteen arvokilvessä on laitteen sarjanumero. Mikäli laitteen ohjeet ovat kadonneet, valmistajalta tai 
hänen paikalliselta edustajaltaan voi tilata uudet ohjeet. Tällöin tulee ehdottomasti ilmoittaa laitteen arvo-
kilvessä oleva sarjanumero.
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1.4. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Niin sanottu EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus toimitetaan laitteen mukana.
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1. Valmistajan yhteystiedot (Wexiödisk AB).

2. Valmistajan edustaja.

3. Tuotteen dokumentaatiosta vastaava henkilö.

4. Tuotteen valmistusvuosi.

5. Mallimerkinnät astianpesukoneille ja tarvikkeet, joita tämä dokumentti koskee.

6. EU direktiivit, joita astianpesukoneet ja tarvikkeet soveltuvin osin täyttävät.

7. Annettujen direktiivien yhdenmukaistetut standardit joita astianpesukoneet ja lisävarusteet sovel-
tuvin osin täyttävät.

8. Muut standardit jotka astianpesukoneet ja tarvikkeet soveltuvin osin täyttävät.

9. Vastuullisen henkilön allekirjoitus sekä paikka ja aika.
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2. Turvallisuus

2.1. Yleistä
Kone on CE-merkitty, joten se täyttää EU:n konedirektiivin tuoteturvallisuusvaatimukset. Tuoteturvallisuus 
tarkoittaa, että koneen suunnittelussa on otettu huomioon tekijät, jotka estävät ruumiinvammoja tai omai-
suudelle aiheutuvia vahinkoja.

Laitteiston muokkaaminen ilman valmistajan hyväksyntää poistaa valmistajan tuotevastuun.

Jotta koneen asentaminen, käyttö ja huolto olisivat turvallisia, tulee koneen käyttäjän ja asennus- ja huol-
tohenkilöstön lukea turvallisuusohjeet huolellisesti.

Sulje laite välittömästi vian tai häiriön sattuessa ja katkaise päävirrat. Laitteen huolto on jätettävä koulu-
tetun ammattihenkilön suoritettavaksi. Aina käytettävä alkuperäisiä varaosia. Säännölliset tarkistukset, 
joista kerrotaan tässä käyttöohjeessa on suoritettava ohjeiden mukaisesti. Huoltotoimenpiteet on suori-
tettava koulutetun huoltohenkilön toimesta. Käytä alkuperäisiä varaosia. Valtuutettu huoltoyhtiö saa aino-
astaan suorittaa takuuhuoltoja. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon luodaksesi säännöllisen ja ennaltaeh-
käisevän aikataulutetun huolto-ohjelman. Löytääksesi valtuutetun huollon katso www.wexiödisk.com tai 
ota yhteys Wexiödisk AB. Ellei annettuja ohjeita noudateta, saattaa koneen käyttöturvallisuus vaarantua.

Varmista ennen koneen käyttöä, että henkilöstölle annetaan tarvittava käytönopastus.

2.2. Siirtäminen
Käsittele konetta varoen purkamisen ja siirtämisen aikana, kaatumisriski on olemassa. Tue aina koneen 
jalusta puisella pakkausmateriaalilla ennen koneen nostamista tai siirtämistä.

STOP
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2.3. Asennus
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.

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

Vain valtuutettu henkilö saa liittää vesi- ja höyryputket.

Vesiputket pitää liittää paikallisen veden toimituksesta vastaavan viranomaisen säännösten mukaisesti. 
Tarkista ennen koneen käyttämistä, että vesi- ja höyryliitännät ovat tiiviit.

Tarkista ennen kytkemistä, että laitteen arvokilvessä mainittu liitäntäjännite vastaa asennuspaikan jänni-
tettä.

2.4. Pesu- ja huuhteluaineet
Laitteessa saa käyttää vain koneelliseen astianpesuun tarkoitettuja pesu- ja huuhteluaineita. Käsinpesuun 
tarkoitettua pesuainetta ei saa käyttää koneessa tai pestävien astioiden esikäsittelyssä (liotus, esipesu 
yms). 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 ja silmähuuhtelu täytyy myös olla 
saatavilla. Lue varoitustekstit pesu- ja huuhteluainesäiliöden kyljessä.

2.5. Käyttö
Katkaise sähkönsyöttö pääkytkimellä jos kone jää pidemmäksi aikaa käyttämättä.

2.5.1. Puristumisvaara

Vältä kuljettimen koskemista käytön aikana. Koneen kuljettimen liike saattaa aiheuttaa puristumisvaaran 
koneen syöttö- ja purkupäässä. Vältä kuljettimen koskemista laitteen käydessä, kun huollat laitetta. Kulje-
tinmoottorin ketjun ja ketjupyörän välissä on puristumisvaara.

2.5.2. Liukastumisvaara

Pidä lattia kuivana estääksesi liukastumiset. Kuivaa vesi heti, jos sitä tippuu lattialle. Pyyhi myös laittialle 
joutuneet nesteet ja ruuantähteet.

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP
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2.6. Puhdistus
Varmista, että sähkönsyöttö koneelle ja sen lisälaitteille on katkaistu.

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

2.6.1. Painepesu

Astianpesukoneen peseminen, sekä sisä- että ulkopuolelta, painepesurilla on kielletty. Painepesurilla 
pesu voi vahingoittaa konetta ja valmistajan/toimittajan takuu voi raueta.

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

2.6.2. Lattian puhdistaminen

Kun lattiaa puhdistetaan painepesurilla, vettä voi roiskua koneen alapuolelle, mikä voi vahingoittaa koneen 
komponentteja. Koneen alaosan komponentteja ei ole suunniteltu kestämään vedellä pesemistä. Älä 
pese lattiaa alle metrin päässä astianpesukoneesta. Painepesureita varten on olemassa erityisiä suojia, 
jotka suojaavat konetta roiskeilta. Roiskuminen voi olla ongelmana myös, mikäli käytät lattian pesemiseen 
normaalia letkua.

2.7. Astianpesukoneen huoltaminen ja korjaaminen
Irrota kone sähköverkosta ennen kuin ryhdyt minkäänlaisiin sähkölaitteiden korjaustoimenpiteisiin. Estä 
tarvittaessa tahaton päälle kytkeminen lukitsemalla pääkytin.

2.7.1. Turvallisuusohjeet, mikäli kone ei toimi

Tarkista seuraavat asiat:

• Onko konetta käytetty ohjeiden mukaisesti?

• Ovatko kaikki irrotettavat osat oikeilla paikoillaan?

• Onko koneeseen kytketty virta pääkytkimestä?

• Onko koneen näytöllä vikailmoitus?

• Ovatko sähkökotelon sulakkeet ehjiä? Pyydä huoltohenkilöstöä tarkistamaan sulakkeet.

Jos mikään yllämainituista ei auta ota yhteys Metos huoltoon.

2.8. Koneen kierrätys
Laitteen hävittäminen sen taloudellisen käyttöiän täytyttyä täytyy tehdä paikallisten määräysten ja lakien 
mukaisesti. Ota yhteyttä kierrätykseen erikoistuneseen yritykseen.

STOP

STOP

STOP
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3. Käyttöohjeet
Kun konetta ei käytetä tulee virta katkaista päävirtakatkasimesta.

Tämä luku kuvaa miten konetta käytetään:

• Ennen pesua

• Kuinka pesu tulee suorittaa

• Pesun jälkeen

Tämä astianpesukone on tarkoitettu tarjottimien pesuun. Astianpesu on suoritettava tähän käyttötarkoi-
tukseen tarkoitetulla pesuaineella.

Näytöllä näytetään selkokielellä mitä koneessa tapahtuu, asetettavat arvot ja hälytykset näkyvät myös 
näytöllä.

3.1. Valmistelut

3.1.1. Koneen rakenne



| 13

Rev. 5.0 (201512)METOS WD-215TKäyttöohjeet

1. Tekstinäyttö.

2. Toiminnon merkkivalo.

3. Painike, allastäyttö ja lämmitys.

4. Painike, automaattinen purkukuljetin.

5. Painike, kuljetin

6. Painike, vianmääritys (Ainoastaan huoltohenkilökunnan käyttöön).

7. Painike, vianmääritystekstien selaaminen (Ainoastaan huoltohenkilökunnan käyttöön).

8. Hälytyksen merkkivalo. Jos valo vilkkuu voidaan hälytys kuitata painikkeella (9).

9. Painike, hälytyksen kuittaus.

10. Päälle/Pois

11. Hätäseis

12. Ritilä, kuivaajan puhallin

13. Luukun salpa

14. Pääkytkin

15. Huuhtelusuutin

16. Pesuputki

17. Verho

18. Luukku

19. Allassiivilät

20. Pumpun sihti

21. Kumitiiviste

22. Ylivuotoputki

23. Luukku

24. Poistovesitiiviste

25. Suodatin

26. Loppuhuuhtelun siivilä

27. Koneen ajastinkäynnistyksen säätö

28. Ajastimen aktivointipainike (optio)
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3.1.2. Valmistelu ennen täyttöä

Numerot suluissa viittaavat lukuun ”Koneen rakenne”.

Tarkista:
• Että koneen irroitettavat osat ovat puhdistettu, jos ei niin puhdista! 

• Että tulovesiputkien sulkuhanat ovat auki.

• Että laitteeseen on kytketty virta pääkytkimestä.

• Pesu- ja huuhteluaineen määrä

HUOM! Käytä vain teollisiin astianpesukoneisiin tarkoitettuja pesu- ja huuhteluaineita. Koneessa  ei saa 
käyttää tavallista pesuainetta eikä myöskään astioiden esikäsittelyyn, esim liotukseen., koska se aiheut-
taa vaahtomista ja heikentää näin pesutulosta.

Asenna:
• ylivuotoputki (22) sekä poistovesitiiviste. Ylivuotoputken tiivisteen (21) tulee olla tiiviisti pohjalevyä 

vasten. Tarkista että ne ovat ehjät.

• siivilät (19, 26)

• verhot (17)

Sulje luukut.

3.1.3. Täyttö ja lämmitys

Numerot suluissa viittaavat lukuun ”Koneen rakenne”.

• Käännä pääkytkin (14) ON-asentoon

• Kytke sähkö painamalla painiketta (10).

• Paina painiketta (3). Koneen vesitäyttö alkaa

• Kun allas on täyttynyt, alkaa lämmitys.

• Kun asetuslämpö on saavutettu käynnistyy pesupumppu ja käy hetken sekoittaen pesuaineen veteen.

• Tämän jälkeen näyttö ilmoittaa, että kuljetin voidaan käynnistää. Paina painiketta (5), kuljetin käynnis-
tyy.

• Kone on nyt valmis pesuun.

HUOM! Pesuveden lämmitysaika riippuu koneelle tulevan veden lämpötilasta.
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Ajastintoiminnot

Ajastimen asteikko voidaan tarvittaessa muuttaa.

Muutos tehdään säätöruuvien (A) ja (C) avulla ruuvimeisseliä käyttäen.

Ajastimet toiminnot

3.1.4. Täyttö ja lämmitys ajastinkäynnistyksellä (lisävaruste)

Numerot suluissa viittaavat lukuun ”Koneen rakenne”

Kone voidaan valmistella käyttöä varten ajastimen avulla jolloin täyttö ja lämmitys käynnistyy määrättynä 
ajankohtana.

• Ajastinkäynnistyksellä pitää kaikki irroitettavat komponentit (ylivuotoputket, poistivesitulpat, siivilät, 
verhot ym.) oltava paikoillaan ja luukut suljettuina.

• Kytke virta painikkeen (9) avulla. Vastaava merkkivalo syttyy ja näytössä näkyy teksti joka kertoo, että 
ajastin on aktivoitu.

• Säädä ajastimella (33) aika (tunteja) jonka päästä kone käynnistyy. 

• Käynnistä ajastin painamalla painiketta (34).

• Käynnistyksen yhteydessä näyttö näyttä mikä vaihe on käynnissä. Täytön ja lämmityksen jälkeen kone 
käynnistyy hetkeksi sekoittaen pesuaineen veteen.

• Tämän jälkeen näyttö ilmoittaa, että kuljetin voidaan käynnistää. Käynnistä kuljetin painamalla paini-
ketta (5).

• Kone on nyt valmis pesuun.
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A= Asteikon säätöruuvi. Ruuvilla on kaksi asentoa ja sillä voidaan säätää asteikkoa näyttämään joko 
 0,2 - 12 tai 0,5 - 30. Jos yksikkö on tunti valitaan tämä saaätöruuvilla (C).

B= Merkkivalo joka vilkkuessa osoittaa, että ajastin on käynnissä.

C= Aikayksikön säätöruuvi jonka avulla valitaan jos aika näytetään sekunneissa, minuuteissa tai 
 tunneissa. Valittu yksikkö näytetään kohdassa (D).

D= Aikayksikön näyttö. Säätöruuvilla (C) valittavat yksiköt näytetään allaolevassa taulukossa.

E= Merkkivalo joka osoittaa että asetettu aika on kulunut loppuun.

Ajastinkäyttöön on sopivaa käyttää yksikköä tunti (taulukossa kohdat ”hrs” och ”10h”). Taulokossa näyte-
tään kakki kohdassa (D) näytettävät sekä esimerkkejä ajan asettamisesta.

Aikayksikön asetus

Kohdassa (D) näkyvä aikayksikkö Esimerkki

0,1s (sekuntia x 0,1) ---

sec (sekuntia) ---

10s (sekuntia x 10) ---

min (minuutteja) ---

10m (minuutteja x 10) ---

hrs (tunteja) Jos koneen halutaan käynnistyvän 10 tunnin kuluttua
asetetaan ajastimen osoitin kohdalle 10. Kohdassa
(D) tulee näkyä “hrs”.

10h (tunteja x 10) Jos koneen halutaan käynnistyvän 50 tunnin kuluttua
asetetaan ajastimen osoitin kohdalle 5.Kohdassa
(D) tulee näkyä ”10h”.
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3.2. Käyttö
DIN 10510 on saksalainen normi, joka selittä miten pesuprosessi tunneli- tai kuljetinastianpesukoneessa
tulee toimia jotta hyvä pesutulos varmistetaan. Siinä suositellaan mm. että kontaktiajan tulee olla noin 120 
sekuntia normaalilikaisille astioille. Kontaktiajalla tarkoitetaan aika jolloin astiat ovat pesu- tai huuhteluvyö-
hykkeessä jossa on vettä sekä astianpesuainetta. Tämä tarkoittaa käytännössä aikaväliä siitä kun astiat 
tulevat esipesuvyöhykkeeseen siihen että ne huuhdellaan kuumalla puhtaalla vedellä loppuhuuhteluvyö-
hykkeessä. Normi on hyvä mmm verattaessa eri koneiden kapasiteetia ja kulutusta.

3.2.1. Pesu

Numerot suluissa viittaavat lukuun ”Koneen rakenne”.

• Kuivuneet ruuanjätteet tulee liottaa ennen tarjottimien syöttöä koneeseen.

• Tarjottimet ajetaan koneeseen pitkä sivu edellä. Kuljetin ja pesuprosessi käynnistyvät.

• Jotta tarjottimien kuljetus jatkuisi, on koneeseen syötettävä koko ajan uusia tarjottimia. Jokaisen syö-
tetyn tarjottimen jälkeen kuljetin käy lyhyen ajan ja pysähtyy. Seuraava syötetty tarjotin käynnistää 
kuljettimen uudelleen. Kun tarjottimet loppuvat, kone pysähtyy.

3.2.2. Pinoaminen tarjotinjakelijaan

Pinottaessa tarjottimia jakelijaan, näyttö kertoo, kun jakelija on täysi. Vaihda jakelija. Kun tyhjä jakelija 
asemoidaan paikoilleen, on kone taas valmis pesuun.

Kone voi myös olla yhdistetty tarjotinlajittelijaan jossa on kaksi jakelijaa. Kun toinen on täynnä kääntää 
lajittelija tarjottimet toiseen jakelijaan. Kone pysähtyy vasta kun molemmat jakelijat ovat täynnä.

3.2.3. Veden vaihto

Numerot suluissa viittaavat lukuun ”Koneen rakenne”.

On tärkeää, että likainen vesi vaihdetaan. Vesi on aina vaihdettava, jos ilmenee vaahtoamista pesualtaassa.

• Sammuta kone painikkeella (10).

• Poista siivilät (19) ja tyhjennä kone kääntämällä ylivuotoputki (22) neljänneskierroksen verran.

• Kun allas on tyhjä, sulje ylivuotoputki ja aseta siivilät paikalleen.

• Täytä allas.
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3.2.4. Hätäseis

Kone hätäpysäytetään painikkeella (11) käyttöpaneelilla. Jos kone on hätäpysäytetty, täytyy kytkin palaut-
taa kääntämällä siinä olevien nuolten suuntaan. Paina painiketta (5) kuljettimen käynnistämiseksi.

3.2.5. Tarjottimien poisto koneesta manuaalikäytöllä

Kun kone on pysähtynyt viimeisten tarjottimien pesussa, käytetään manuaalista syöttöä loppujen tarjotti-
mien uloskuljettamiseksi koneesta.

Paina painiketta (4) tarjottimien uloskuljettamiseksi.



| 19

Rev. 5.0 (201512)METOS WD-215TKäyttöohjeet

3.3. Käytön jälkeen

3.3.1. Puhdistaminen pesun jälkeen

Varmista, että kone ja siihen kuuluvat lisävarusteet on kytketty irti virransyötöstä manuaaliseen puhdis-
tuksen ajaksi.

HACCP on ennalta ehkäisevä seurantajärjestelmä, jonka tehtävä on varmistaa hygieniavaatimukset pesu-
prosessin ja laitteen puhdistuksen aikana. Rakenteensa ansiosta laite täyttää tiukat hygieniavaatimukset. 
Myös hygieenisestä näkökulmasta määräaikainen ja huolellinen puhdistus on tärkeää. Hyvin puhdistettu 
kone edesauttaa hyvää pesutulosta ja vähentää lian kerääntymistä koneen sisäosiin.

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

3.3.2. Päivittäinen puhdistaminen

Numerot suluissa viittaavat lukuun ”Koneen rakenne”.

Sisäpuoli
• Irrota syöttöpään verhot ja pese ne korissa

• Sammuta kone painikkeella (10).

• Tyhjennä allas kääntämällä ylivutoputki (22) nejänneskierros.

• Puhdista siivilät (19), verhot (17), ylivuotoputki (22), poistovesitiivisteet (24) ja huuhtelusuuttimet (15). 
Aseta ylivuotoputki aina siten, että tiiviste on vapaasti. Tiiviste voi muuten muotoutua siten, että se 
ei ole tiivis.

• Puhdista pesuputken suuttimet (16).

• Puhdista luukut (23). Kuivaa luukkujen kumilistat luukkujen takaa yläreunasta. Jätä luukut auki seuraa-
vaan pesuun.

• Huuhtele kaikki sisäpinnat ja puhdista allas.

• Puhdista lopuksi siivilä (26)

• Tyhjennä loppuhuuhteluallas ja puhdista suodatin (25). Siivilä on sijoitettu ulostulopään alemman luu-
kun taakse. 

• Asenna osat takaisin.

• Jätä luukut auki.

STOP
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Suodattimen puhdistus

Ennenkuin suodatin (25) puhdistetaan pitää loppuhuuhteluallas tyhjentää. Altaan tyhjennys tapahtuu päi-
vittäisen puhdistuksen yhteydessä.

• Ruuvaa kansi (C) auki ja poista suodatin (B). Huuhtele suodatin ja kansi.

• Asennettaessa suodatinta takaisin tulee olla huolellinen jottei suodatin vahingoitu tai rupea vuotamaan.

• Asenna ensin suodatin (B) pesään (A) ja varmista, että se on suorassa.

• Asenna kansi (C) takaisin (ei tarvitse kiertää tiukalle). 

Suodattimen irrotus/takaisin asennus.
A=Suodattimen pesä
B=Suodatin
C=Kansi

Huomaa, että keirtovesihuuhtelualtaassa ei saa olla vettä kun suodatin vaihdetaan koska silloin vesi valuu
lattialle.
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Ulkopuoli

Kuivaa kone ulkopinnoilta pehmeällä, kostealla kankaalla.

Älä käytä naarmuttavia puhdistusaineita.

Konen ulkopuoltakkan ei saa huuhdella letkulla. Vesi voi päätyä sähkölaitteisiin.

Väärät puhdistusmenetelmät

HUOM! Jos kone puhdistetaan väärällä tavalla, se voi vahingoittua.:

• Älä käytä teräsvillaa koneen puhdistuksessa. Teräsvilla aiheuttaa ruosteen muodostumista koneen pin-
noille.

• Älä käytä hiovaa puhdistusainetta, tämä vahingoittaa ruostumattomia teräspintoja.

• Koneen ulkopuolta ei saa puhdistaa vesiletkulla. Vesi voi tunkeutua käyttöpaneeliin vahingoittaen sitä 
sekä muita sähköosia. Vesiroiskeiden riski on olemassa myös jos lattiaa huuhdellaan vesiletkulla.

• Painepesurin käyttö koneen puhdistuksessa on kielletty. Älä koskaan käytä painepesuria lattioiden 
pesemiseen 1 metriä lähempänä konetta. Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat 
painepesurin käytöstä ja tässä tapauksessa takuu raukeaa.

Teräsvillaa ja korkeapainepesua ei saa käyttää ko-
neen puhdistuksessa.

STOP
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3.3.3. Puhdistus ja tarkastus viikoittan tai tarvittaessa

Viikottainen puhdistus on tehtävä perusteellisemmin kuin päivittäinen;
• Puhdista pesuputki (16). Avaa pesuputken takareunassa oleva lukko ja vedä pesuputki ulospäin. Harjaa 

putket sisältä sekä puhdista suuttimet.

• Puhdista kuivaajan ritilä (12).

• Tarkasta ja puhdista huuhtelusuuttimet (15).

• Tarkasta ylikuormituskytkimen toiminta pitämällä kuljetinta käsin paikallaan. Jos kuljetin ei pysähdy, on 
ylikuormituskytkintä säädettävä.

• Poista luukut (23). Avaa luukku, paina salpaa (13) ja nosta luukkua suoraan ylös. Puhdista luukut.

• Suorita kalkinpoisto tarvittaessa.

• Asenna kaikki osat takaisin paikoilleen.

Puhdistusharja WD721.0301

Tarvittaessa voidaan luukkujen jouset puhdistaa huuhtelemalla letkulla sivusta. Jousta EI saa vetää ulos! 
Puhdistettavan jousen edessä oleva luukku pitää olla suljettu.
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3.3.4. Puhdistus hälytyksen sattuessa tai kerran vuodessa

Koneen lauhdutinpatteri (D) on puhdistettava kerran vuodessa tai kun kone antaa puhdistuskehotuksen 
paneelinäyttöön.

A = kattolevy
B = peitelevy
C = nostovarsi
D = lauhdutinpatteri
E = poistoputki
F = puhallinmoottori
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HUOM! Puhdistaessasi lauhdutinpatteria ja patterikotelon pohjaa älä käytä vettä enempää kuin patterin 
alla oleva poistoputki (E) 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.
Irrota kattolevy (A) lauhdutinpatterin yläpuolelta.

• Irrota peitelevy (B) avaamalla siipimutterit, joilla levy on kiinnitetty. Nosta lauhdutinpatteria ylöspäin 
nostovarren (C) avulla helpottaaksi puhdistusta.

• Tarkista koneen sisäpuolelta, että patterin alla oleva poistoputki (E) ei ole tukossa.

• Lauhdutinpatterin ollessa yläasennossa aloita puhdistus patterikotelon pohjasta ja varmista sen jäl-
keen, ettei poistoputki (E) ole tukkeutunut.

• Puhdista sitten lauhdutinpatteri (D). Suihkuta ylhäältä jäähdytysripojen läpi. Voit käyttää rasvaa irrot-
tavaa, ph-arvoltaan neutraalia puhdistusainetta, jos lauhdutinpatteri on hyvin likainen. Tarkista poisto-
putki.

• Suihkuta lopuksi patterikotelon pohja uudelleen.

• Laske lauhdutinpatteri alas nostovarren (C) avulla, kiinnitä peitelevy (B) siipimuttereilla ennen kattole-
vyn (A) asentamista.
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3.3.5. Käyttöhäiriöt

Vianetsintä

Muitakin kuin näytöllä esitettäviä vikoja voi esiintyä. Taulukossa sellaisia, jotka käyttäjä voi hoitaa. Vian 
jatkuessa, kutsu huolto.

Vianetsintä

Ongelma Syy Toimenpiteet

Käyttöpaneeliin ei tule mitään ilmoitus-
ta, kun virta kytketään päälle.

Virta on katkaistuna pääkytkimestä. Kytke virta päälle pääkytkimellä (14).

Kone ei ota vettä. Tulovesihana on kiinni. Avaa hana.

Täyttö ei pysähdy. Ylivuotoputki (22) ei ole paikoillaan. Asenna nämä osat.

Ylivuotoputken tiiviste ei ole tiiviisti pohja-
levyä vasten.

Tarkista, että ylivuotoputki on kiinni. Vaihda 
vioittunut tiiviste.

Pesupumpusta kuuluu melua. Altaan vesimäärä on liian pieni. Tarkista, että altaan ylivuotoputki on kiinni. 
Vaihda vioittunut tiiviste.

Vaahtoa altaassa. Vaihda vesi.

Kone ei pese tarjottimia puhtaiksi. Huuhtelu- ja pesusuuttimet ovat tukkeutu-
neet.

Tarkista ja puhdista suuttimet.

Pesuainemäärä on liian pieni. Tarkista pesuainemäärä.

Pesualtaaseen kehittyy vaahtoa. Tarkista, että pesulämpötila ei ole liian ma-
tala ja että käytettävä pesuaine on oikean 
laatuista. Jos vaahtoa kehittyy, vaihda vesi.

Likaa on kuivunut pestäviin tarjottimiin. Liota tarj.  ennen niiden pesemistä.

Altaiden vesi on liian likaista. Vaihda vesi.

Tarjottimet eivät kuivu. Huuhtelusuuttimet (14) tukossa. Tarkasta ja puhdista

Liian vähän huuhteluainetta. Tarkasta määrä.

Kun olet yhteydessä huoltohenkilökuntaan, varaudu antamaan seuraavat tiedot:

• konemalli

• koneen valmistusnumero ja asennuspäivämäärä

• lyhyt vian kuvaus

• vian ilmenemistä välittömästi edeltäneet tapahtumat.
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Vikailmoitukset

Koneviat ja käsittelyvirheet näkyvät tekstinäytössä (1). Hälytyksen sattuessa merkkivalo (8) vilkuu tai pa-
laa. Jos merkkivalo vilkuu voidaan hälytys kuitata painikkeella (9).

Alla olevat hälytykset ovat käyttäjän hoidettavissa. Muissa hälytyksissä tai jos painikkeella (9) kuitattu 
hälytys toistuu tulee kutsua huolto.

Hälytystekstit

Hälytysteksti Syy Toimenpide

(63)
VIRRANSYÖTTÖHÄIRIÖ
TARKISTA 
HÄTÄKATKAISIN

Hätäseis (11) ollut painettuna konetta käynnis-
tettäessä

Palauta hätäseiskytkin kiertämällä sitä 
nuolien suuntaisesti. Käynnistä syöttö pai-
nikkeella (5).

(1)
HÄTÄPYSÄYTYS
AKTIVOITU

Hätäseis (11) painettu. Palauta hätäseiskytkin kiertämällä sitä 
nuolien suuntaisesti. Käynnistä syöttö pai-
nikkeella (5).

(100)
NOMINAL VALUES
RESTORED FROM UI

Muistivirhe Kuittaa hälytys painikkeella (9). Kutsu val-
tuutettu huolto mikäli vika toistuu.

(47) HACCP-HÄLYTYS
PUMPPUTOIMINNAN
VIKA 
NOLLAA

Pesupumppu ei toimi. Kuittaa hälytys painikkeella (9). Kutsu va-
luutettu huolto mikäli vika toistuu.

(64) HACCP-HÄLYTYS
TANKIN VÄÄRÄ
LÄMPÖTILA 
NOLLAA

Liian matala pesulämpötila. Kuittaa hälytys painikkeella (9). Kutsu val-
tuutettu huolto mikäli vika toistuu.

(67) HACCP-HÄLYTYS
BOILERIN VÄÄRÄ
LÄMPÖTILA  
NOLLAA

Liian mätäla lämpötila vedenlämmittimessä. Kuittaa hälytys painikkeella (9). Kutsu val-
tuutettu huolto mikäli vika toistuu.

(72) HACCP-HÄLYTYS
PESUAINETOIMINNAN
VIKA
NOLLAA

Pesuaine loppu Tarkista ja lisää pesuainetta. Kuittaa häly-
tys painikkeella (9).

(78) HACCP-HÄLYTYS
LOPPUHUUHTELUN
VIKA
NOLLAA

Tulevan veden sulkuhana kiinni. Avaa hana.

Loppuhuuhtelun suuttimet (15) tukossa. Puhdista suuttimet. Kuittaa hälytys painik-
keella (9).

(90) ASETETTU KONEEN KAPASI-
TEETTI
YLITETTY

Tarjottimia syötetään liian tiheästi. Syötä tarjottimet hitaammin.

(29) ULKOISEN HÄL.
SYÖTTÖ AKTIVOITU

- - - Kuittaa hälytys painikkeella (9). Kutsu val-
tuutettu huolto mikäli vika toistuu.

(30) AIKAKATK.
TANKKIEN TÄYTTÖ
NOLLAA

Tulevan veden sulkuhana kiinni. Avaa hana. Kuittaa hälytys painikkeella (9).

Ylivuotoputki (22) auki. Sulje ylivuotoputki. Kuittaa hälytys painik-
keella (9).

Kumitiiviste (21) ei tiivistä pohjalevyä vastaan. Tarkista tiiviste. Kuittaa hälytys painikkeel-
la (9).
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Hälytystekstit

Hälytysteksti Syy Toimenpide

(31) AIKAKATK.
TANKKIEN JA 
BOILER. LÄMM. 
NOLLAA

- - - Kuittaa hälytys painikkeella (9). Kutsu huol-
to.

(33) LUUKKU AUKI
SULJE LUUKKU

- - - Sulje luukku ja käynnistä syöttö painikkeel-
la (5).

(41) ALH. VESIPINTA
TANKISSA 2
(KEM.PES.TANKKI 1)

Ylivuotoputki auki. Sulje ylivuotoputki.

Kumitiiviste ei tiivistä pohjalevyä vasten. Tarkista tiiviste.

(49) MOOTT. SUOJAUS
SYÖTTÖ AKTIVOITU
KUTSU HUOLTO
KÄYNN. SYÖTTÖ UUD.

- - - Kutsu huolto. Käynnistä syöttö painikkeella 
(5).

(51) YLIKUORM. 
SYÖTTÖ AKTIVOITU
POISTA ESINE
KÄYNN. SYÖTTÖ UUD.

Jokin esine on pysäyttänyt kuljettimen. Poista esine. Käynnistä syöttö painikkeella 
(5).

(85) YLIKUORM. 
SYÖTTÖ AKTIVOITU
NOLLAA

- - - Kuittaa hälytys painikkeella (9). Käynnistä 
syöttö painikkeella (5).

(52) SYÖT. RAJAKYTKIN
AKTIVOITU. POISTA
ESINE
SYÖTTÖRAJASTA

Esim koneen perässä olevan tarjotinkuljettimen 
päätyrajakatkaisija on lisävaruste. Kun tarjotin 
saavuttaa rajakatkaisijaa pysähtyy kone.

Poista tarjotin jolloin kone käynnistyy au-
tomaattisesti

(53) TARJ. VAIHTIMEN
HÄLYTYS
TARKISTA 
TARJ. VAIHDIN

Tarjotinlajittelija pysähtynyt. Käynnistä lajittelija

(54) TARJ. JAKELIJA.
EI PAIKALLAAN
TARKISTA
TARJ. JAKELUL.

Tarjotinjakelija väärässä asennossa tai puuttuu. Korjaatrarjotinjakelijan asentoa / sijoita tyh-
jä tarjotinjakelija koneeseen tai lajittelijaan.

(55) TARJ. JAKELIJA.
TÄYNNÄ
TARKISTA
TARJ. JAKELIJA.

- - - Vaihda jakelija.

(66)
ALH. LÄMPÖTILA
LOPPUHUUHTELU-
TANKISSA

Liian matala lämpötila vedenlämmittimessä 
huuhtelun käynnistyessä.

Kuittaa hälytys painikkeella (9). Kutsu huol-
to.

(71) PESUAINE-
HÄLYTYS AKTIVOITU
TARKISTA
PESUAINELAITE

Pesuaine loppu. Tarkista ja lisää pesuainetta.

(77) LOPPUH.VIRHE
ANTURIVIRHE
VIRTAUSMITTARI BV02

- - - Kuittaa hälytys painikkeella (9).

(76) LOPPUH.VIRHE
EI VIRTAUSTA
KONEESSA

Vedensyöttö katkaistu Tarkista, että tuloveden hanat ovat auki. 
Kuittaa hälytys painikkeella (9).
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Hälytystekstit

Hälytysteksti Syy Toimenpide

(75) LOPPUH.VIRHE
ALH. VIRTAUS
KONEESSA

Loppuhuuhtelun suuttimet (15) tukossa. Puhdista suuttimet. Kuittaa hälytys painik-
keella (9). Kutsu valtuutettu huolto mikäli 
vika toistuu.

(83) HUOLLON AIKA
OTA YHTEYS 
HUOLLON 
TARJOAJAAN

- - - Kuittaa hälytys painikkeella (9). Kutsu val-
tuutettu huolto mikäli vika toistuu.
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4. Asennus

4.1. Yleistä
Koneen saa asentaa vain siihen valtuutettu henkilö.

Lue nämä ohjeet huolellisesti, sillä ne sisältävät tärkeitä tietoja asennustyön tekemisestä oikealla tavalla.

Ohjeita on käytettävä yhdessä koneen yleispiirustuksen, kytkentäkaavion ja virtauskaavion kanssa.

Koneessa on CE-merkki. CE-merkki on voimassa vain koneen rakenteen ollessa alkuperäinen. Jos kone 
vaurioituu siitä syystä, että ohjeita ei noudateta, koneen toimittajan takuu- ja tuotevastuu raukeaa.

4.2. Asennuspaikkaa koskevat vaatimukset

4.2.1. Valaistus

Asennuspaikalla on oltava hyvä yleisvalaistus, jotta työolosuhteet konetta asennettaessa, käytettäessä, 
huollettaessa ja kunnossapidettäessä olisivat mahdollisimman hyvät.

4.2.2. Ilmastointi

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

4.2.3. Poistovesi

Hajulukolla varustettu lattiakaivo tarvitaan koneen poistovettä varten. Lattiakaivon kapasiteetti löytyy TEK-
NISISTÄ TIEDOISTA.

4.2.4. Huoltotila

Koneen eteen tulee jättää 1 metri tyhjää tilaa huoltotöitä varten. Koneen yläpuolinen alue tulee olla vapaa 
kytkennöistä, jotka saattavat estää asennuksen, huollon ja osien vaihtamisen.
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4.4. Pakkauksen purkaminen
• Tarkista pakkausluettelon avulla, että kaikki osat on toimitettu.

• Pura pakkaus, mutta jätä kuormalava.

• Tarkista kone kuljetusvaurioiden varalta.

• Nosta kone pumppukärryn avulla. Säädä jalat niin, että ne tulevat kuormalavan alareunan alapuolelle. 
Laske kone alas. Pura kuormalava ja poista se.

• Jos konetta on tarpeen nostaa uudelleen tulee koneen jalustan alle sijoittaa puisia tukipalkkeja.

4.4.1. Pakkauksen kierrättäminen 

Pakkauksen hävittämisessä tai kierrätyksessä on noudatettava paikallisia määräyksiä.

Kone on valmistettu mm. ruostumattomasta teräksesta ja sisältää myös elektroniikka. Konetta romutet-
taessa on se toimitettava kierrätykseen paikallisia määräyksiä noudattaen.

4.3. Kuljetus ja säilytys
Tarkista, että korkeussuunnassa on riittävästi tilaa koneen asennuspaikalle siirtämistä varten.

Kone toimitetaan kuormalavalla. Siirrä se haarukkavaunun avulla asennuspaikalle.

Kone siirretään poikittain haarukkavaunun haarukat pitkän sivun puolelta alle työnnettyinä. Jos ei ole tilaa 
kuljettaa moduuleja poikittain, ne siirretään kahden, koneen lyhyiden sivujen puolelta sen alle työnnetyn 
haarukkavaunun avulla. Älä nosta koneen jalkojen kohdalta. Jalkojen sijainti on merkitty pakkauksen ul-
kopuolelle tarroilla.

Ole varovainen siirrettäessä konetta, kaatumisvaara. HUOM! Konetta ei saa kuljettaa ilman kuljetusalus-
taa tai muuta tukea. Kone pitää kaikissa kuljetuksissa tukea tukipalkeilla koneen sivuilla. Ellei tukipalkkeja 
käytetä voi kone vahingoittua. Varmista aina kuljetettaessa konetta ilman alkuperäistä kuljetusalustaa, 
ettei mikään koneen alapuolinen osa vauriodu.

Jos konetta ei asenneta välittömästi, sitä on säilytettävä kuivassa tilassa, jonka lämpötila ei laske alle 
nolla asteen.
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4.5. Asennus

4.5.1. Ennen asennusta

Tarkista, että koneelle on tarpeeksi tilaa asennuspaikalla.

Tarkista, että asennuspaikka on varustettu vesi-, sähkö- sekä poistovesiliitännöillä.

4.5.2. Koneen sijoittaminen

Etäisyys seinään täytyy olla 15-30mm

Tarkista seuraavat ennen kun kone asennetaan 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.

Tarkistus tulee suorittaa kolmella sivulla:
• Etureunalta (a) (altaan reuna).

• Syöttöpään reunalta (b).

• Purkupään reunalta (c).
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4.6. Liitännät
Kuvan koneessa syöttö oikealta vasemmalle. Syöttö vasemmalta oikealle on myös mahdollinen.

1. Sähköliitäntä.

2. Kylmävesiliitäntä

3. Lämminvesiliitäntä

4. Paineenalennusventtiilil. Venttiilillä säädetään lopuhuuhtelun virtausta.

5. Poistovesiliitäntä 50 mm.

6. Höyryliitäntä (Höyryllä lämmitettävä kone).

7. Lauhdevesiliitäntä (Höyryllä lämmitettävä kone).

8. Vaihtoehtoinen sähköliitäntä alhaaltapäin etulevyn takana (Lisävaruste).

9. Vaihtoehtoinen kylmävesiliitäntä (Lisävaruste).

10. Vaihtoehtoinen lämminvesiliitäntä (Lisävaruste).

Tarkista, että vedenkuumentimien ja altaiden ylikuumenemissuojat on kuitattu.
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4.6.4. Poistovesiliitäntä

Viemäri tulee olla toimivalla hajulukolla varustettu koneen poisto- ja huuhteluvettä varten. Lattiakaivon 
kapasiteetti, kts ”TEKNISET TIEDOT”.

Poistovesiputki viedään lattiakaivoon niin, että poistovesi virtaa vapaasti lattiakaivon vedenpinnan yläpuo-
lella. Poistovesiputki liitetään kohtaan (5) ja voidaan viedä joko oikealle tai vasemmalle. Poista perforoitu 
pala päätypellistä kohdassa (A) ja vedä poistovesiputki sitä kautta.

Varmista, että poistovesiliitäntä pysyy paikallaan Esim. nippusiteitä kiinnittäen niille tarkoitetuille paikoille.

4.6.5. Ilmastointi

Koneessa on lauhdutinpatteri ja poistoilmapuhallin. Tällä vähennetään vapaan höyryn purkautumista ko-
neesta huonetilaan. Huoneen poistoilmakanavat sijoitetaan mieluimmin koneen syöttö- ja purkupäiden 
kohdille sekä koneen yläpuolelle lauhdeilman poiston kohdalle.
Dos koneen päälle asennetaan kupu tulee sen kattaa sekä astioiden syöttö- että poistoaukkoa sekä mie-
lellään myös lauhdtinpuhaltimen ilmanpoistoaukkoa.

4.6.1. Vesiliitäntä

Tulovesiputkiin täytyy asentaa sulkuhana.

Liitä kylmävesi kohtaan (2) ja lämminvesi kohtaan (3). Jos vesiliitäntä tehdään alhaaltapäin (lisävaruste) 
liitetään kylmä vesi kohtaan (9) ja lämmin vesi kohtaan (10) koneen takana.

Kone toimitetaan vailla tuloveden sulkuhanoja.
Tulovesiputkiin täytyy asentaa sulkuhana. Lämmin- ja kylmävesiliitännöissä on suodatin.

Veden tulopaineen pitää olla tarpeeksi korkea, jotta vettä virtaa riittävästi koneeseen. Vaadittava paine, 
kts. ”TEKNISET TIEDOT”. Jos vedenpaine on liian matala on käytettävä paineenkorotuspumppua.

4.6.2. Höyryliitäntä (Höyrylämmitteiset koneet)

Liitä höyry kohtaan (6) etuvuorauslevyn takana. Liitäntä on varustettu suodattimella. Tulevaan höyryput-
keen täytyy asentaa sulkuhana.

4.6.3. Lauhdevesiliitäntä (Höyrylämmitteiset koneet)

Litä lauhdevesiputki kohtaan (7) etuvuorauslevyn takana. Lauhdevesiputki liitetään koneen höyrynkehit-
timeen.
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Maadoitusruuvin merkki

Käännä pääkatkaisija sekä kaikki automaattisulakkeet ON-asentoon kun sähköliitäntä on suoritettu.

4.6.6. Sähköliitäntä

Laite tulee liittää lukittavaan pääkytkimeen, joka sijoitetaan seinälle paikalle, jossa se on suojassa vedeltä
ja höyryltä.

Sähkökaapin lukollinen kahva toimitetaan pakattuna koneessa.

Tämä kuvio laitteen osassa kertoo, että osan takana on jännitteellisiä komponentteja. Tämä kuvio laitteen 
osassa kertoo, että osan takana on jännitteellisiä komponentteja. Koneen
tulee olla kokonaan jännitteetön huollon yhteydessä, katkaise sähkö pääkytkimellä ja estä tarvittaessa
tahaton päälle kytkeminen lukitsemalla pääkytin.

Tämä laite on herkkä staattiselle sähkölle (ESD). Käytä aina maadoitettua käsinauhaa käsiteltäessäsi lait-
teen elektroniikkaa.

Sähköliitäntää koskevat tiedot löytyvät laitteen kytkentäkaavioista. Nämä sijaitsevat sähkökotelon luukun 
sisäpuolella. Säilytä ne sähkötilassa asennuksen jälkeen.

Kone on varustettu pääkatkaisijalla. Koneen teidot löytyvät arvokilvistä, jotka löytyvät koneen ulostulo-
päässä sekä säkökotelossa. Sähköiset arvot löytyvät myös koneen kytketäkaavioista. Asennuskuvasta 
selviää liitäntöjen sijainnit. Liitä sähkönsyöttökaapeli kohtaan (1). Liitännässä alhaaltapäin (lisävaruste) 
liitetään kaapeli kohtaan (8) etuvuorauslevyn takana.

Potentiaalintasauskaapeli liitetään maadoitusruuviin koneen rungossa. Maadoitusruuvi löytyy loppuhuuh-
teluosaston palkista ja se on merkitty alla olevan mukaisesti:
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4.7. Pesu- ja huuhteluaineliitäntä
Kone on varustettu liittimillä pesu- ja huuhteluaineille, mutta varusteet eivät kuulu toimitukseen.
Tarpeettomien reikien välttämiseksi koneessa, asennetaan varusteet mieluiten seinälle koneen taakse 
ulostulopuolelle.

Kuvan koneessa syöttö oikealta vasemmalle. Syöttö vasemmalta oikealle on myös mahdollinen.

Pesu-ja huuhteluaineliitännät

1. Lämminvesiliitännän liitäntä pesuaineannostelijaa varten.

2. Riviliitin, jossa on liitännät pesu- ja huuhteluaineelle.

3. Tulpattu reikä koneen takavuorauslevyllä vaihtoeshtoisellel pesuaineliitännälle. Reikä porataan pe-
sualtaasta tulpatun reiän kautta.

4. Tulpattu ø 22 mm:n liitäntä anturille altaan etureunassa.

5. Tulpattu ø 11 mm:n liitäntä nestemäiselle pesuaineelle altaan etureunassa.

6. Tulpattu kiinteän pesuaineen liitäntäletkulle tarkoitettu ø 18 mm:n reikä.

7. Huuhteluaineliitäntä.

8. Kiinteän pesuaineen letkulle tarkoitettu ø 25 mm:n reikä.

9. Huuhteluaineen letkulle tarkoitettu ø 19 mm:n reikä.



Rev. 5.0 (201512)METOS WD-215T

36 |

Asennus

4.8. Loppuhuuhteluvirtaaman tarkastus ja säätö
Loppuhuuhteluvirtaama on säädetty tehtaalla mutta sitä tulee tarkistaa asennuksen yhteydessä.

Ohjauspaneelin ja piirikortin toiminnot loppuhuuhteluvirtaaman tarkistukseesa.

1. Tekstinäyttö

2. Käsikäytön painike

3. Painike, vianmääritys

4. Painike, vianmääritystekstien selaaminen

5. Piirikortti

6. “+” ja “-” painikkeet

• Valmistele kone käyttöä varten KÄYTTÖOHJEIDEN mukaisesti.

• Käynnistä kone painikkeella (2) ja anna sen käydä.

• Pidä painike (3) painettuna kunnes näytöllä (1) näkyy valikko jossa on seuraavat ryhmät: ASETUSAR-
VOT - VIANMÄÄR. - RELETESTI- TIL.TIED.

• Valitse VIANMÄÄR. painikkeella (3).

• Paina painiketta (4) jolloin ensimmäinen teksti ilmestyy näytölle ja selaa sitten tekstejä painikkeella 
(4)  kunnes DI 16 KORTTI 1 VIRTAUSMITT. BV2 näkyy näytöllä. Loppuhuuhtelun virtaus näytetään 
samanaikaisesti (litraa/minuutti).

• Säädä loppuhuuhtelun virtaama koneen syöttöaukon yläpuolella olevan avattavan kuvun takana olevan 
paineenrajoitusventtiilin avulla  (Kts asennuskuva). Virtaama tulee olla 4 litraa/min.

• Anna koneen käydä ja säädä kunnes oikea virtaus on saavutettu.

• Poistu vianmääritystoiminnosta pitämällä painiketta (3) painettuna kunnes vastaava merkkivalo sam-
muu. Pysäytä kone painikkeella (2).

4.9. Koekäyttö
Valmistele kone koekäyttöä varten KÄYTTÖOHJEIDEN avulla. Niissä kuvataan, mitä toimia tarvitaan ko-
neen saattamiseen käyttövalmiiksi.
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4.9.1. Käynnistyspöytäkirja

Pöytäkirja tulee täyttää ja varustaa aisakkaan allekirjoituksella ensikäytön yhteydessä.

Malli:

Koneen numero:

Asennuspäivämäärä:

Asiakas

Käytniosoite

Postinumero + Postitoimipaikka

Puhelin:

Yhteyshenkilö:

Jälleenmyyjä

Puhelin:

Yhteyshenkilö:

Asennusyhtiö

Puhelin:

Yhteyshenkilö:

Huoltoyhtiö

Puhelin:

Pesuainetoimittaja

Puhelin:

Asiakkaan allekirjoitus

Nimen selvennös

Lue asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti ja käy sen jälkeen läpi seuraavat asiat

1. Tarkista: 
• Vesi-, höyry- ja postovetiliitännät

• Että kone on suorassa

• Että suljetut luukut ovat samassa linjassa

• Mahdollisen tarjotinjakelijan sovitus

• Pasu- ja huuhteluaineet

• Että siivilät, ylivuotoputki ja verhot ovat paikallaan

• Että kaikki lämmitysvastuksien sulakeautomaatit ovat POIS PÄÄLTÄ

• Että vedenkuumentimen ja pesualtaan lämmistysvatuksen ylikuumenemisssuojat on nollattu
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4.10. Tekninen dokumentointi
Oikean käytön ja ylläpidon varmistamiseksi, on tärkeää, että koneen mukana toimitettu dokumentaatio 
jätetään asianomaiselle henkilöstölle. Asennus- ja käyttöohjekirja on säilytettävä koneen yhteydessä.

Jos huolto-ohje toimitettiin koneen mukana tulee tämä jättää vastaavalle huoltomiehelle.

Jos varaosakirja toimitettiin koneen mukana tulee tämä jättää vastaavalle huoltomiehelle.

Jos WEB tool -ohje toimitettiin koneen mukana tulee tämä säilyttää koneen läheisyydessä.

2. Koneen täyttö:
• Kytke virta päälle pääkatkaisijalla ja paina 0/1 -painiketta

• Sulje luukut

• Täytä kone vedellä käyttöohjeiden mukaisesti

• Huom: Vedenlämmittimien vedentäyttö tapahtuu automaattisesti luukkujen ollessa kiinni. Kone on va-
rustettu vedenlämmittimien täyttövalvonnalla. Aktivoituna se tarkistaa, että vedenlämmittimet ovat 
täynnä ennenkuin lämmitys kytkeytyy päälle. 

• HUOM! Jos täyttö keskeytyy käynnistyy täyttövalvonta uudestaan nollasta.

• Käännä lämmityksen kaikki sulakeautomaatit ON-asentoon kun kaikki altaat ovat täynnä

3. Tarkista asetusarvot
• Kaikki asetusarvot ovat tehtaalla asetettu suosituksien mukaisiin arvoihin

• Tarkista, että koneen mottorisuojakytkin syöttö- ja purkuaukoille ovat oikein säädetty

4. Käynnistä kone:
• Tarkista pumpun pyörimissuunta.  HUOM! Jos pyörimissuunta on väärä, tulee sähkönsyötön vaiheet 

vaihtaa keskenään

• Tarkista syöttöpuolen ylikuormitussuojakytkimen toiminta

5. Suorita muutama pesu astioilla ja tarkista:
• Että vesivuotoja ei esiinny

• Että luukkujen katkaisijat toimivat

• Koneen höyrypäästöjä

• Että altaiden ja loppuhuuhtelun lämpötilat eivät muutu

• Että loppuhuuhtelun virtaama on oikein (2,5 l/min (tehdasasetus))

• Että astiat tulevat puhtaiksi

• Että astiat kuivuvat

6. Lopputarkistus: Tyhjennä kone ja katkaise sähkönsyöttö pääkatkaisijalla.
• Jälkikiristä kaikki kontaktoreiden ja sulakeautomaattien liitokset

• Kaikki sulakeautomaatit asetetaan ON-asentoon

• Aseta hoito-ohjeet näkyville koneen läheisyyteen

7. Kouluta henkilökunta
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5. Tekniset tiedot

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään              

 TEKNISET TIEDOT 

Pumpun moottori (kW) 1,5

Lauhdutinpuhallin (kW) 0,12

Pumpun moottori, kiertovesihuuhtelu (kW) 0,11

Kuivausvyöhykkeen puhallin (kW) 1,1

Moottori, syöttö (kW) 0,12

Vedenlämmitin (kW) 12

Altaan lämmitys (kW) 12

Kuivausvyöhykkeen lämmitys (kW) 6

Lämmön talteenotto, jäähdytyspinta (m²) * 25

Puhallin, lämmön talteenotto, virtaus (m³/h) 100

Altaan tilavuus (l) 100

Altaan tilavuus, loppuhuuhtelu (l) 4

Paino, kone käytössä (kg) 620

IP-suojaluokka 55

 KAPASITEETTI JA KÄYTTÖTIEDOT

Kapasiteetti (tarjottimia/tunti) 1200

Tarjottimien maks. koko (mm) 530x370

Kylmän vedenkulutus/huuhteluojhjelma (litraa/tunti) 150

Höyryn kulutus 150 - 250 kPa (kg/tunti ) * 40

Höyryn kulutus  50 - 140 kPa (kg/tunti ) * 40

Pintalämpötila 20°C huonelämpötilassa (°C) 35

Äänenpaine (LPA (dBA) ** 69

Äänen tehotaso LWA (dBA) ** 83

* Höyrylämmitteinen kone.
**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 mittaus-
pinta.

 LIITÄNTÄ, SÄHKÖLÄMMITTEINEN KONE 

Kokonaisteho (kW) 36

Pääsulake 400V 3N~ (A) * 63

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

35

Pääsulake 230V 3~ (A) * 125

Max.liitäntäpinta-ala 230V 3~ (L1-L3, PE) Cu (mm²) 70

* Muu jännite tilauksesta
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 LIITÄNTÄ, HÖYRYLÄMMITTEINEN KONE 50-140 kPa 

Kokonaisteho (kW) 12

Pääsulake 400V 3N~ (A) * 32

Max.liitäntäpinta-ala 400V 3N~ (L1-L3, N, PE) Cu (mm²) 35

Pääsulake 230V 3~ (A) * 35

Max.liitäntäpinta-ala 230V 3~ (L1-L3, PE) Cu (mm²) 35

Höyryliitäntä (sisäkierre) R 1”

Lauhdevesiliitäntä (sisäkierre) R ½”

* Muu jännite tilauksesta

 LIITÄNTÄ, HÖYRYLÄMMITTEINEN KONE 150-250  kPa 

Kokonaisteho (kW) 12

Pääsulake 400V 3N~ (A) * 32

Max.liitäntäpinta-ala 400V 3N~ (L1-L3, N, PE) Cu (mm²) 35

Pääsulake 230V 3~ (A) * 35

Max.liitäntäpinta-ala 230V 3~ (L1-L3, PE) Cu (mm²) 35

Höyryliitäntä (sisäkierre) R ¾"

Lauhdevesiliitäntä (sisäkierre) R ½”

* Muu jännite tilauksesta

 LIITÄNTÄ VESI, POISTOVESI JA ILMANVAIHTO 

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

Lämminvesiliitäntä 55-70° (sisäkierre) R ½”

Kylmävesiliitäntä, 5-12°C (sisäkierre) R ½”

Poistovesiliitäntä , PP putki (ø mm) 50

Vedenpaine, kylmävesi (kPa) 250-600

Veden virtaus, kylmävesi (litraa/sek) 6

Vedenpaine, lämminvesi, min/maks paine (kPa) 100/600

Lattiakaivo, kapasiteetti (litraa/sek) 3

Lämpökuorma, huone, sensibel (kW) 4,5

Lämpökuorma, huone, latentti (kW) 3

Lämpökuorma, huone, kokonais (kW) 7,5

Lämöntalteenoton puhaltimen kapasiteetti (m³/h) 100

KULJETUSMITAT JA -PAINO

Mitat, SxLxK (m) * 2,7x0,8x2,0

Paino (kg) * 510

* Pakkauksineen






