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TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

• Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttämistä.
• Laite ei sovellu ulkokäyttöön; sitä ei saa altistaa suoralle auringonvalolle tai sijoittaa paikalle, joka ei ole 

suojattu sääoloilta tai ympäristöön jota puhdistetaan vesisuihkulla.
• Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia. Ota aina yhteys valtuutettuun huoltoon jos laite vikaantuu.
• Valmistaja ei ole vastuussa käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä tai huolimattomuudesta aiheutuneista 

vahingoista. Tällöin raukeaa myös takuu.
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• Laite puristaa hedelmiä suurella paineella. Tästä syystä ei 
koskaan tulisi laittaa käsiäsi tai muita esineitä pu-
ristusalueelle!

• Älä koskaan anna kuppien tai puristinkotelon muttereita löys-
tyä, koska se voi aiheuttaa vakavia vaurioita koneelle
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• Käsittele terää aina varoen, viiltohaavan vaara!
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• Katkaise aina virransyöttö laitteeseen ennen puhdistus- tai ylläpitotoimenpiteitä.
• Jos virtajohto on vaurioitunut, on se heti vaihdettava uuteen valtuutetun huollon toimesta. Sähköiskun 

vaara.
• Henkilöt (mukaan lukien lapset), joiden fyysiset tai psyykkiset valmiudet tai tietotaito eivät ole riittävät 

eivät tule käyttää laitetta ilman turvallisuudesta vastaavan henkilön valvontaa. Lapsia on valvottava, 
etteivät pääse leikkimään laitteella

• Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi kotitalouskäytössä ja vastaavissa käytössä, kuten:
 - Kauppojen myymälätiloissa
 - Henkilöstön keittiötilat kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä.
 - Vierailleen hotelleissa, motelleissa yms.
 - Majoitus- ja hotellihuonetyyppiset ympäristöt.

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden jatkaa tuotteidensa parantamista ja muuttaa laitteita ilman ennakko-
varoitusta; tästä syystä tämä ohjekirja ei välttämättä sisällä viimeisimpiä tuotepäivityksiä.
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1. Tekniset tiedot

Tehonkulutus (W) 360/410**

Hedelmiä / minuutti 40 (LM: 25)

Hedelmäkorin kapasiteetti 20kg

Mitat
Korkeus (mm) 980

Leveys (mm) 598

Syvyys (mm) 545

Ympäristöolosuhteet Lämpötila-alue +5ºC  ... +50ºC

Kosteus 45%  ... 70%

Hedelmän koko
Ø (mm)

Normaali kupit (Ø 76) 53-76

Isot kupit*  (Ø 88) 64-88

Ekstra isot kupit* (Ø 100) 77-100

A-painotettu äänenpainetaso Alle 70 dB

Nettopaino (kg) 81.5

Jännite ja taajuus Malli Z40A 230V-50Hz

Malli Z40B 220V-60Hz

Malli Z40C 110V-60Hz

* Valinnaiset lisävarusteet, ei vakiona
** Riippuu mallista

2. Kierrättäminen

Laite

Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että Euroopan unionin alueella tuote on toimitettava 
erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Tämä koskee sekä laitetta että tällä symbolilla 
merkittyjä lisälaitteita. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.

Lisätietoja tämän tuotteen keräyksestä ja kierrätyksestä saat ottamalla yhteyttä paikalliseen keräyspalve-
luun tai jätehuoltoon.

Kierrättämällä tuote oikein, säästät luonnonvaroja (materiaalien kierrätys) ja estät mahdolliset haitalliset 
vaikutukset ympäristöön ja ihmisten terveyteen.

Tämän jätteen virheellinen hävittäminen voi johtaa rangaistukseen kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Pakkaus

Pakkauksen hävittämiseksi on otettava huomioon paikallisia määräyksiä. Erota eri jätemateriaalit ja pak-
kausmateriaalit ja toimita ne lähimpään jätteenkeräyskeskukseen.
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3. Takuu
Tämä takuu kattaa kaikki materiaali- tai valmistusvirheet.
Jos normaalissa käytössä ja takuuaikana havaitaan vikoja, vialliset osat korvataan ilmaiseksi.
Laitteen osien korjaus tai vaihto takuuaikana ei merkitse takuun voimassaolon jatkamista.
Takuu on voimassa vain, kun se esitetään alkuperäisen ostolaskun mukana.

Takuu ei korvaa

• Mahdolliset vauriot, jotka eivät ole suoraan aiheutuneet valmistusvirheistä tai materiaaleista
• Väärästä asennuksesta, väärinkäytöstä, vääränlaisesta käytöstä, muutoksista, onnettomuuksista tai 

huolimattomuudesta johtuvat vahingot
• Osia, jotka ovat naarmuuntuneet väärän puhdistustavan seurauksena.
• Ei pätevän henkilöstön tai väärän materiaalien aiheuttamat vahingot.
• Mahdolliset vahingot, jotka aiheutuvat koneen teollisesta käytöstä.
• Väärästä puhdistuksesta aiheutuvat vauriot. 
• Seuraavia komponentteja:

 - 210530B-1 Z40 GP Puristinkotelo
 - 210507B-1 Z40 GP Terä
 - 210519-1 Kaapimen suodatin
 - 210604B Z40 Näppäinkalvo
 - 2/13/9-1 TAP Silikoonitiiviste
 - 210203A-5 Z40 Etukansi

Tekninen tuki
Jos takuuaikana on aiheutunut vaurioita, suosittelemme ottamaan yhteyttä huoltoon

Kaikki takuuaikaiset korjaukset joita valmistaja ei ole hyväksynyt, johtaa takuun välittömään purkamiseen.

Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia. Ota aina yhteys valtuutettuun huoltoon jos laite vikaantuu.
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4. Tarvikkeet 
Laiteelle on olemassa erilaisia puristinosia eri kokoisille hedelmille:
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• Oranssit kupit ja puristimet sekä hedelmäohjain hedelmille joiden 
halkaisija on 53 - 76 mm.

• Punaisenruskeat kupit ja puristimet sekä hedelmäohjain hedelmil-
le joiden halkaisija on 64 - 88 mm (Optio, ei sisälly toimitukseen).

• Pinkit kupit ja puristimet sekä hedelmäohjain hedelmille joiden 
halkaisija on 77 - 100 mm (Optio, ei sisälly toimitukseen).

• Alempi hedelmäohjain (säädettävä) hedelmille joiden halkaisija on 

53 - 76 mm tai 64 - 88 
mm.

Muista vaihtaa myös ylem-
pi ohjain.

Terä on aina samankokoi-

nen.

VAROITUS! Älä koskaan sekoita erikokoisia puristinosia keskenään.



| 7

011248-01 • 21.9.2020METOS Z40 NATURE

6. Toiminnot ja puhdistus
• On suositeltavaa sammuttaa laite ennen puhdistustoimenpiteitä.
• Laitetta ei saa puhdistaa suihkuttamalla sitä vedellä tai painepesurin avulla.
• Suosittelemme, että puristinalueen osat (kuppi, puristin, tippa-allas, terä ja kansi) puhdistetaan vähin-

tään kerran päivässä ohjeiden mukaisesti.

Käsittele terää varoen, viiltohaavan vaara!

• Laitteen tuottama tuote on sitrusmehu, jonka pH on 4,5, jota ei pidetä mahdollisesti vaarallisena elin-
tarvikkeena.

6.1. Ensimmäinen käynnistys
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Z40 Manuaalikäyttö:
 - Kun laite on kytketty päälle, näytössä näkyy joko luku 1 - 999 väliltä tai kirjain C. Luku osoittaa puristet-
tavien hedelmien määrän, kun taas kirjain C asettaa koneen puristamaan jatkuvasti noin 30 minuutin 
ajan.

 - Aseta puristettavien appelsiinien määrä painamalla SELECT -painiketta toistuvasti jolloin lukumäärä 
suurenee (1 - 999 jota seuraa kirjain C. (1,2,3, ..........997,998,999, C,1,2,3....). Pitämällä painiketta 
painettuna jolloin luku pienenee.

 - Jatka kunnes haluttu lukumäärä näkyy näytöllä.
 - Asetettu määrä jää laitteen muistiin ja säilyy muistissa vaikka laite sammutetaan. Lukumäärää voi 
muuttaa uudestaan yllä olevan mukaisesti.

 - Käynnistä puristus painamalla ON -painiketta. Puristuksen aikana näkyy näytöllä jäljellä olevien pu-
ristettavien hedelmien lukumäärä. Toista sama prosessi painamalla ON, keskeytä meneillään oleva 
puristusprosessi painamalla STOP -painiketta.
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• Valitse käytettävien appelsiinien koon 
mukainen kuppi, puristin, hedelmä-
ohjaimen yläosa ja aseta hedelmä-
ohjaimen alaosa, katso kuvat. Katso 
”Tarvikkeet”

• Asenna kaikki osat paikoilleen, katso 
”Puhdistus. Jos kyseessä on palve-
lumalli (säiliöllä), asenna tuki laitteen 
pohjaan.

• Älä laita käsiä koriin laitteen olles-
sa käynnissä.
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Z40 Itsepalvelukäyttö:
 - Kun laite on käynnistetty, näkyy näytöllä appelsiinin kuvake. Tämä tarkoittaa, että laite on valmis pu-
ristamaan hedelmiä.

 - Kun painat annostelupainikkeen alas alkaa laite toimia pienellä viiveellä ja näytöllä näkyy sana ”run”. 
Pysäytä laite vapauttamalla annostelupainike.

6.2. Pysäyttäminen
Z40 Manuaalikäyttö
Pysäytä laite käytön aikana painamalla Stop -painiketta. Näytöllä näkyy ajastin ja viesti Stop. Laite pysäh-
tyy, kun meneillään oleva puristus on valmis. Kun laite on täysin pysähtynyt, näkyy näytöllä taas puristet-
tavien hedelmien lukumäärä.

Z40 Itsepalvelukäyttö:
Kun annostelupainiketta vapautetaan, näkyy näytöllä ajastin ja viesti. Laite pysähtyy kun meneillään oleva 
hedelmän puristus on valmis. Kun näytölle ilmestyy appelsiinin kuvake, on laite taas valmis puristamaan 
hedelmiä. 

6.3 Laskurin toiminta
Laite tallentaa suoritettujen puristusjaksojen* lukumäärän. Luku saadaan näkyviin seuraavasti:
• Paina STOP -painiketta laitteen ollessa pysähdyksissä valmiustilassa.
• Puristusjaksojen lukumäärä näkyy muutaman sekunnin ajan näytöllä.
Huomaa, että laskurissa on aina vähintään 600 - 650 laadunvalvonnan yhteydessä suoritettua puristus-
jaksoa.

*(Puristusjakso = yhden hedelmän täydellinen puristus)
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6.4. SELECT -painikkeen lukitus
Puristettavien hedelmien lukumäärän tahattomia muutoksia voi estää lukitsemalla SELECT -painiketta 
seuraavasti:

• Aseta puristettavien hedelmien lukumäärä.
• Paina ON -painiketta ja odota, että laite pysähtyy.
• Sammuta laite virtakytkimen avulla.
• Kun laite on sammunut, paina STOP ja pidä painettuna.
• Kytke laitteen virta päälle samalla pitäen STOP painettuna 4 sekunnin ajan. Näytölle ilmestyy nelinu-

meroinen luku.
• Paina SELECT -painiketta (tämä painike ohjaa kahta oikeanpuolista numeroa) ja ON -painiketta (tämä 

painike ohjaa kahta vasemmanpuolista numeroa) yhtä aikaa valitaksesi numeron 7437. Paina STOP 
jolloin näytöllä näkyy - - - -. Sammuta laite virtakytkimen avulla. Jos laitetta ei sammuteta jää - - - - 
näytölle.

• Kytke laite päälle, nyt SELECT -painike on lukittu ja näytöllä näkyy lukon kuvake.

Avaa SELECT -painikkeen lukitus toistamalla yllä mainittu toimenpide.

6.5. Kuorilaskuri
Laite on varustettu automaattisella varoitusjärjestelmällä joka varoitta kun kuorikeräysastia on täynnä. Jos 
haluat aktivoida tämän toiminnon, toimi seuraavasti:

• Sammuta laite virtakytkimen avulla.
• Kytke virta takaisin päälle pitäen samalla SELECT -painikkeen painettuna. Pidä painike painettuna 4 

sekuntia jolloin näytölle ilmestyy keräysastioiden / kourujen kuvat sekä kolminumeroinen luku.
• Nyt voit asettaa kuinka monta appelsiinia voidaan kuoria ennen kun laite ilmoittaa, että astiat on tyh-

jennettävä painamalla SELECT -painiketta toistuvasti, jolloin luku suurenee. Jos pidät painiketta painet-
tuna yli kaksi sekuntia alkaa luku pienentyä.

• Paina STOP kun haluttu lukumäärä on syötetty, jolloin luku tallentuu muistiin.
• Kun kuorilaskuri on saavuttanut asetetun määrän, pysähtyy laite ja näytöllä vilkkuvat keräysastioden 

/ kourujen kuvat. Laitteen käyttöä ei voi jatkaa ennen kun kuoriastiat tyhjennetään ja laskuri nollataan 
painamalla ON -painiketta.

Kuorilaskurin deaktivointi
Kytke kuorilaskuri pois päältä toistamalla yllä mainittu ja asettamalla laskuri nollaan.

6.6. Valmiustila (Stand By)
Laitteessa on virransäästöjärjestelmä, joka aktivoituu automaattisesti 5 minuutin kuluttua. Kun laite siirtyy 
valmiustilaan, sammuu näyttövalo ja kaikki kuvakkeet paitsi laitteen kuvake.
Poistu valmiustilasta tilanteesta painamalla mitä tahansa kolmesta painikkeesta.
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6.7. Puhdistus
Puristinalueen osat on puhdistettava päivittäin.

• Poista toinen sivupaneeli avaamalla 
lukitusjärjestelmä ja nostamalla varo-
vasti ylöspäin.

• Irrota kansi irrottamalla se jäljellä ole-
vasta sivupaneelista ja puhdista se 
neutraaliin saippualiuokseen kostute-
tulla liinalla.

• TÄRKEÄÄ! ÄLÄ KOSKAAN käytä hankaavia tuotteita puhdistukseen. 
• Irrota toinen sivupaneeli yllä olevan mukaisesti.

• Jos laite on käynnissä, pysäytä se painamalla STOP -painiketta. Älä koskaan pysäytä laitetta virta-
kytkimen avulla koska silloin laite pysähtyy asentoon, joka estää puhdistamista ja voi johtaa osien 
rikkoontumiseen. 
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• Katkaise laitteen virransyöttö virtakyt-
kimen avulla jolloin näyttö sammuu.



| 11

011248-01 • 21.9.2020METOS Z40 NATURE

Z40 Manuaalikäyttö:

 - Poista suodatinkotelo tai säiliö suo-
dattimineen vetämällä sitä ulospäin 
jotta pääset käsiksi kiinnitysmutterei-
hin. Ruuvaa kiinnitysmutterit irti.

 - Poista suodatinkotelo, kupit ja pu-
ristimet yhtä aikaa avaamalla kup-
pien kiinnitysmutterit ja vetämällä 
osat kuvien mukaisesti vaakasuo-
raan.

 - Huolellisen puhdistuksen yhtey-
dessä, ruuvaa irti puristinkotelossa 
olevat puristimet joiden alla tulisi 
löytyä välilevyt. Osat voidaan pes-
tä astianpesukoneessa tai käsin. 

 - Käsittele terää varoen, viiltohaa-
van vaara!
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Z40 Itsepalvelukäyttö:

 - Avaa kiinnitysmutterit ja poista suo-
datinkotelo ja annostelualusta. 

 - Poista suodatinkotelo, kupit ja puris-
timet yhtä aikaa avaamalla kuppien 
kiinnitysmutterit ja vetämällä osat 
ulos kuvien mukaisesti.

 

 - Huolellisen puhdistuksen yhteydes-
sä, ruuvaa irti puristinkotelossa ole-
vat puristimet joiden alla tulisi löytyä 
välilevyt. Osat voidaan pestä astian-
pesukoneessa tai käsin. 

 - Käsittele terää varoen, viiltohaa-
van vaara!

• Puhdista etuosa ja kori kostealla liinalla.

TÄRKEÄÄ:
Takuu ei koske vaurioita, jotka johtuvat virheellisestä puhdistuksesta.
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Osien takaisin asennus
Asenna osat takaisin puhdistuksen ja kuivauksen jälkeen seuraavasti:

1. Ruuvaa puristimet puristinkoteloon. Varmista, että välilevyt ovat pai-
kallaan ja kiristä puristimet hyvin! Säädä lopuksi puristimet kuvan-
mukaiseen asentoon niin, että puristin ovat linjassa puristinkotelossa 
olevien merkkien kanssa.
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2. Asenna terä puristinkoteloon ja varmista, että terän rivat sopivat pu-
ristimen uriin. Tarkista, että terä liikkuu helposti.
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3. Linjaa puristinkotelo ja terä akseleihinsa ja aseta 
sitten kupit puristinkoteloon ja linjaa ne akse-
leihinsa. Työnnä kaikki osat paikolleen yhdes-
sä ja kiristä kiinnitysmutterit kunnolla.
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4. Aseta hihnakaapimen akselit ja kaavin suodatinkoteloon (akseli tulee 
olla kuorisäiliön aukon yläpuolella) ja asenna se laitteeseen.  
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Tarkista, että säiliö on oikein asennettu mikä myös osoittaa, että 
suodatin on oikein asennettu (akselin tulee mennä kuusikulmaisen 
vetoakselin päälle).

5. Asenna toinen sivupaneeli paikalleen.
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6. Asenna puristimen kansi paikalleen.

7. Asenna lopuksi toinen sivupaneeli paikalleen.
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Varmista seuraavat asiat ennen laitteen käynnistämistä:

• Että puristinkotelo ja terä ovat oikein asennettu paikoilleen.
• Että kiinnitysmutterit ovat kunnolla kiristetyt.
• Että laitteessa on oikeat puristinosat (puristimet, kupit ja hedelmäohjain (katso ”Tarvikkeet”).



14 |

011248-01 • 21.9.2020METOS Z40 NATURE

• Varmista, että sivupaneelit on liitetty kunnolla lukitusjärjestelmään, jotta kone toimii oikein.

Jos osat (terää, puristinkotelo, puristimet, kupit, sivupaneelit tai etukansi) ei ole asennettu oikein saattaa 
laite tai sen osia vaurioitua vakavasti käynnistettäessä.

(Käyttäjän virheestä johtuvat viat ja vauriot ei kuulu takuun piiriin)

Z40 Manuaalikäyttö: Näytöllä näkyy puristettavien appelsiinien lukumäärä. Laite on nyt valmiina käyt-
töön.

Z40 Itsepalvelukäyttö: Näytöllä näkyy laitteen ja appelsiinin kuvakkeet kun laite on valmiina käyttöön.

Syöttölaitteen puhdistus

• Avaa uloimman korin kiinnitysmutteri.
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• Poista kori kiertämällä sitä varovasti.
• Avaa korin sisällä oleva mutteri.
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• Poista hedelmäohjaimen yläosa nostamalla 
ohjain suoraan ylöspäin..
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• Irrota kori yhdessä hedelmäohjaimen ala-
osan kanssa nostamalla ne suoraan ylöspäin 
pois akselilta .

• Puhdista kaikki osat pesuaineliuoksessa tai astianpesukoneessa.
• Asenna osat takaisin käänteisessä järjestyksessä

Tärkeää:
Koneen normaali käyttö voi aiheuttaa mehun kanssa kosketuksissa olevien muoviosien värjääntymisen 
oransseiksi. Tämä on täysin normaalia, eikä se tuota hygieniaongelmia tai vaikuta muovin fysikaalisiin 
ominaisuuksiin.
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6.8. Käytännön neuvoja
• Varmista aina, että käytät sopivan kokoisia puristinosia (ohjaimet puristimet ja kupit). Jos puristettava 

hedelmä on liian iso tai liian pieni käytetylle puristinosille voi mehun laatu heikentyä ja mehusta tulla 
kitketä.

• Hedelmäohjain tulee valita käytettyjen hedelmien koon mukaan.
• Jos hedelmät ovat liian isoja ohjaimelle ne eivät putoa kuppiin ja jos ne ovat liian pieniä saattaa useam-

pi hedelmä pudota kuppiin yhtä aikaa.

• Suosittelemme, että kone sammutetaan kun sitä ei käytetä.
• Jos appelsiineilla on hyvin ohuet kuoret suosittelemme, että lisäät puristimien alle yhdet välilevyt.

1  2  3 

4  5  6 

7  8  9 

10  11  12 

13  14  15 
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6.9. Turvallisuusjärjestelmät
Laitteessa on erilaisia turvajärjestelmiä:
1. Jos etukansi ei ole oikein asennettu näkyy alla oleva ilmoitus, jossa kansi vilkkuu.

2. Jos puristinkotelo on väärin asennettu tai se puuttuu, näkyy alla oleva ilmoitus jossa, puristinkotelo 
vilkkuu.

3. Jos jompikumpi sivupaneeli on väärin asennettu, näkyy alla oleva ilmoitus, jossa osoitetaan, kumpi 
sivupaneeli on kyseessä.

4. Jos jompikumpi kuorisäiliö on väärin asennettu, näkyy alla oleva ilmoitus, jossa osoitetaan, kummasta 
säiliöstä on kyse.

34
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5. Jos kori on väärin asennettu, näkyy alla oleva ilmoitus.

6. Jos laite jostain syystä tukkeutuu, näkyy alla oleva ilmoitus jossa. Ilmoitus häviää kun tukos on pois-
tettu.

34

7. Jos moottori ylikuumene laukeaa moottorin ylikuumenemissuoja ja näytöllä näkyy alla oleva ilmoitus. 
Odota 10 minuuttia ja anna moottorin jäähtyä jolloin ilmoitus häviää näytöltä. Varmista että laitteen 
tuuletusaukot ja puhallin eivät ole tukossa.

 Z40C        Z40A/Z40B 

8. Jos näyttö on pimeä vaikka laite on kytketty päälle laitteelle ei tule virtaa. Tarkista pääkytkin ja sulake.
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7. Asennus, ohjelmointi ja ylläpito
• Kytke aina laitetta maadoitettuun pistorasiaan.
• Pistorasia on sijaittava paikalla, johon on esteetön pääsy. Jatkojohtojen ja jakorasioiden käyttö on kiel-

letty.
• Laite on sijoitettava vahintään 800 mm korkeudelle, Jos laite sijoitetaan alemmas on siihen asennet-

tava lisävarusteenna saatava korisuoja.

7.1. Asennus
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• Huomio! Laite painaa 81,5 kg. Suosittelemme, että kaksi ihmis-
tä nostaa ja siirtää laitetta. Paras tapa nostaa laitetta on tarttua 
koneen takaa alapuolelta, toisella kädellä ja toisella kädellä  ak-
selin alapuolelta, katso kuva.

• Sijoita laite riittävän vahvalle, vakaalle ja vaakasuoralle alustalle ja kiinnitä se alustaan M8-ruuveilla.
• Tarkista ennen kytkemistä, että laitteen arvokilvessä mainittu liitäntäjännite vastaa asennuspaikan jän-

nitettä.
• Käytä maadoitettua pistorasiaa (0,03A). Tätä pistorasiaa tulisi käyttää yksinomaan laitteelle. Älä kytke 

muita laitteita pistorasiaan.
• Ennen laitteen käyttöä pese kaikki mehun kanssa kosketuksessa olevat osat: Puristimet, terä, puristin-

kotelo, suodatinkotelo, suodatin ja etukansi.
• Kytke virta virtakytkimestä (I = Päällä, O = Pois)). Jos näyttöön ei tule viestiä laite iei saa virtaa. Var-

mista, että laitteen pistoke on kytketty pistorasiaan ja että virtakytkin on kytketty päälle. Kun tämä on 
tehty, näyttää ohjelmoijan näyttö yhden seuraavista viesteistä:

16  17  18 

19  20  21 

22  23  24 

25  26  27a 

27b  28  29 

30  31  32 

 
118

(Näyttö 1a) (Näyttö 1b) 

(Näyttö 2) (Näyttö 3) 

(Näyttö 4a) (Näyttö 4b) 

(Näyttö 5a) (Näyttö 5b) 

(Näyttö 6) (Näyttö 7) 
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a.  (Z40 Manualikäyttö) Jos näytöllä näkyy numero (Näyttö 1a) on laite valmis käytettäväksi.
 (Z40 Itsepalvelukäyttö) Jos näytöllä näkyy appelsiinin kuva (Näyttö 1b) on laite valmis käytettäväksi.
b.  Jos näytöllä näkyy virheilmoitus (Näyttö 2) ei etukansi ole paikoillaan ja tulee asentaa oikeaan asentoon.
c.  Jos näytöllä näkyy virheilmoitus (Näyttö 3) suodatinkotelo ei ole paikoillaan ja tulee asentaa oikeaan 
 asentoon.
d.  Jos näytöllä näkyy virheilmoitus (Näyttö 4a-4b) sivukotelo ei ole paikoillaan ja tulee asentaa oikeaan 
 asentoon.
e.  Jos näytöllä näkyy virheilmoitus (Näyttö. 5a-5b) säiliö tai kouru ei ole paikoillaan ja tulee asentaa 
 oikeaan asentoon.
f.  Jos näytöllä näkyy virheilmoitus (Näyttö 6) kuorisäiliö ei ole paikoillaan ja tulee asentaa oikeaan 
 asentoon.
g.  Jos näytöllä näkyy virheilmoitus MEM (Näyttö 7) on ohjausyksikkö viallinen. Ota yhteyttä huoltoon.

7.2. Käyttötavan muuttaminen

Muuttaminen manuaalikäytöstä itsepalvelukäyttöön
Sammuta laite virtakytkimen avulla..
Kun laite on sammunut, paina STOP ja pidä painettuna. Kytke laitteen virta päälle samalla pitäen STOP pai-
nettuna 4 sekunnin ajan. Näytölle ilmestyy nelinumeroinen luku. Kun tämä näyttö tulee näkyviin, etsi nu-
meroita 4104, 4105, 4106 - Paina ON -painiketta (tämä painike ohjaa kahta vasemmanpuolista numeroa) 
tai paina SELECT (tämä painike ohjaa kahta oikeanpuolista numeroa) – Paina sitten STOP jolloin näytöllä 
näkyy - - - -. Sammuta laite virtakytkimen avulla. Jos laitetta ei sammuteta jää - - - - näytölle.
Kun kytket laitteen uudelleen päälle (näet ensin ohjelmaversion ja sitten koodin), ON- ja SELECT -painik-
keet ovat poissa käytöstä ja laite alkaa toimia, kun painaa annostelupainiketta.

1s viive.
Toista yllä oleva ja syötä numero 4105.

2s viive. (suositeltu)
Toista yllä oleva ja syötä numero 4106.

Muuttaminen takaisin manuaalikäyttöön
Toista yllä oleva ja syötä numero 1001. Tämä aktivoi ON- ja SELECT -painikkeet, ja laite on nyt valmis 
valitsemaan puristettavien appelsiinien lukumäärä ja aloittamaan toiminnan, kun painat ON -painiketta.

7.3. Ylläpito
Laitteen ulkopinnat: puhdista päivittäin.
Laitteen sisäosat: 500 000 puristusjakson välein koneen sisäohjaimet on voideltava ja laitteelle on suori-
tettava täysi puhdistus.

On suositeltavaa tehdä huoltosopimus valtuutetun huoltoyrityksen kanssa.
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7.4. Vianetsintä

 Näyttö on pimeä Sähkönsyöttöongelma.
Laitteen sulake on palanut.
Pistoke ei ole kunnolla pistorasiassa.
Kytke virtakytkin päälle

Näytöllä näkyy virhe (Error) Katso ” Turvallisuusjärjestelmät”

Näytöllä näkyy virheilmoitus 
(Error) ja vilkkuva kuvake.

Varmista, ettei hedelmä ole jäässä.
Tarkista, että suodatinkoteloon ole kerääntynyt hedelmälihaa.
Varmista, että puristimet ovat oikein kiristetty.
Tarkista, että kuppeihin ei ole kerääntynyt appelsiinin kuorta.
Varmista, että ei eri puristinosia ole yhdistetty väärin.
Appelsiinin kuori voi olla liian paksua. Poista välilevy puristimen alta.

Laite tukossa Tukos voidaan poistaa käyttämällä 5 mm: n kuusiokoloavainta, joka sijaitsee alakannen oikealla 
puolella. Aseta se oikeanpuoleiseen reikään ja käännä koneen ollessa sammutettuna vastapäivään, 
kunnes kupit nousevat. Poista tukos. 
VAROITUS: Varmista, että kuusiokoloavain on poistettu ennen koneen käynnistämistä.

Terä rikkoontuu Kuppien kiinnitysmutterit ovat löysät.
Puristimet ei ole kiristetty kunnolla.

Suodattimen kaavin ei puh-
dista suodatinta

Appelsiinikuoren pala estää kaapimen liikettä.
Suodatin on asennettu väärin päin. Varmista, että suodattimen akseli menee kunnolla kuusikulmai-
sen vetoakselin päälle.

Hedelmästä ei puristu tar-
peeksi mehua

Puristimen alla olevat välilevyt puuttuvat.
Hedelmän kuori on ohutta. Lisää puristimien alle vielä yhdet välilevyt.

Hedelmät eivät putoa purist-
uskuppeihin

Hedelmät ovat liian isoja käytettävälle ohjaimelle.
Tarkista alaohjaimen asento.

Useampi hedelmä kerralla 
putoaa kuppeihin

Hedelmät ovat liian pieniä käytettävälle ohjaimelle.
Tarkista alaohjaimen asento.
Kori on väärin asennettu, katso ”Syöttölaitteen puhdistus”.

Jos tarvitset neuvoja tai haluat varaosia, sinun on ilmoitettava koneesi malli ja sarjanumero
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