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Hyvä asiakkaamme,
Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan. 
Teemme parhaamme, jotta Teistäkin tulisi tyytyväinen Metos-asiakas, niinkuin tuhansista asiakkais-
tamme ympäri maailmaa.
Tutustukaa huolellisesti tähän käsikirjaan. Käsikirjassa kerrotaan oikeista, turvallisista ja tehokkaista 
käyttötavoista, joilla laitteesta saa parhaan mahdollisen hyödyn.
Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään.
Tarvitessanne huoltoa tai teknistä apua, ilmoittakaa meille jo ensimmäisellä kerralla laitteen valmis-
tenumero, joka löytyy laitteessa olevasta tuotekilvestä. Se nopeuttaa Teidän palveluanne. Täyttäkää 
allaoleville viivoille valmiiksi lähimmän Metos-huoltopisteen yhteystiedot, niin asiointinne on nopeaa ja 
vaivatonta.
METOS TEAM

Metos-huollon puhelinnumero:_________________________________
Yhteyshenkilö:_____________________________________________
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General

Tutustu huolellisesti tämän ohjeen sisältöön, koska siinä on tärkeää tietoa lait-
teen oikeasta, tehokkaasta ja turvallisesta asentamisesta, käytöstä ja huoltami-
sesta.

Säilytä tämä ohje huolellisesti mahdollisia muitakin käyttäjiä varten.

Tämän laitteen asennus on suoritettava valmistajan antamien ohjeiden mukai-
sesti paikallisia ohjeita ja määräyksiä noudattaen. Laitteen saa liittää sähköverk-
koon ainoastaan tarvittavan ammattipätevyyden omaava henkilö.

Tämän laitteen käyttäjät tulee perehdyttää laitteen oikeaan ja turvalliseen käyt-
töön.

Kytke laite pois päältä, mikäli se vikaantuu tai toimii normaalista poiketen. Käytä 
laitteen huoltamiseen valmistajan valtuuttamaa huoltoliikettä sekä alkuperäisiä 
varaosia.

Mikäli yllä olevia ohjeita ei noudateta, saattaa laitteen turvallisuus vaarantua.

1 Yleistä

1.2 Käsikirjassa käytetyt merkinnät

Tämä kuvio kertoo tilanteesta, jossa saattaa esiintyä vaaratekijä. Annettuja 
ohjeita on noudatettava, jotta tapaturman vaaraa ei syntyisi.

Tämä kuvio kertoo oikeasta suoritustavasta, jolla huonon lopputuloksen, laite-
vaurion tai vaaran mahdollisuus vältetään.

Tämä kuvio kertoo käyttösuosituksista ja vihjeistä, joilla laitteesta saadaan pa-
ras mahdollinen hyöty.

1.3 Laitteessa käytetyt merkinnät

Tämä kuvio laitteen osassa kertoo, että osan takana on jännitteellisiä kom-
ponentteja. Tällaisen osan saa irroittaa ainoastaan henkilö, jolla on sähkölaittei-
den asentamiseen ja huoltamiseen tarvittava ammattipätevyys.

Tämä kuvio on kiinnitetty lähelle alueita jossa saattaa esiintyä korkeita lämpöti-
loja

Laitteen arvokilvessä on laitteen sarjanumero. Mikäli laitteen ohjeet ovat kadon-
neet, valmistajalta tai hänen paikalliselta edustajaltaan voi tilata uudet ohjeet. 
Tällöin tulee ehdottomasti ilmoittaa laitteen arvokilvessä oleva sarjanumero

1.4 Laitteen ja käsikirjan yhteenkuuluvuuden tarkistus
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2 Turvaohjeet

2.1 Yleistä 

Varmista ennen asennusta että asennuspaikka on sopiva koneen mittoja ja painoa 
ajatellen.

Jos huollon yhteydessä käytetään nostolaitetta jonkin osan nostamiseen on 
varmistuttava että nostolaite on riittävän tehokas kyseisen osan nostamiseksi.

Ainoastaan tarvittavan ammattipätevyyden omaava henkilö saa käynnistää, säätää 
tai korjata laitetta.

Koneen mekaaniset ja sähköiset osat ovat suojattuu ruuveiilla tiiviisti suljetuilla 
paneleilla.

Käännä aina laitteen pääkytkin Off-asentoon ja katkaise sähkönsyöttö laitteeseen 
ennen huolto- tai puhdistoimenpitetiä

Laitteen syöttöjännitelinja tulee asiakkaan toimesta varustaa pääkatkaisijalla ja 
vikavirtasuojalla.

Älä koskaan käytä maadoittamattomia pistorasioita tai pistokkeita

Varmista että kaikki turvalaitteet toimivat asianmukaisesti ja että niitä ei ole muu-
tettu. 

Älä muuta, ohita tai poista turvalaitteita.

Älä peukaloi koneen säkhkökomponenttejä.

Älä jätä käynnissä olevaa konetta ilman valvontaa.

Älä käytä käsiä sopivien työkalujen sijasta.

Älä pysäytä liikkuvia osia käsillä tai työkaluilla.

Älä käytä tulitikkuja, syyttimiä tai liekkejä koneen läheisyydessä.

Varoituskilvet täytyy pitää luettavassa kunnossa ja tarvittaessa siirtää niitä jotta 
ne on käyttäjän luettavissa.

Kytke laite pois päältä, mikäli se vikaantuu tai toimii normaalista poiketen. Käytä 
laitteen huoltamiseen valmistajan valtuuttamaa huoltoliikettä sekä alkuperäisiä 
varaosia.

Koneen käyttö muuhun kuin tässä ohjeessa mainittuihin tarkoituksiin on ehdot-
tomasti kielletty.
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Laitetta tulee aina käyttää EEC kone-direktiivin 89/392 ja paikallisten terveys- ja 
turvallisuusdirektiivien tai EEC direktiivin 89/391 muukaisesti.

Mikäli tämän kirjan ohjeita ei noudateta, saattaa laitteen turvallisuus vaarantua. 
Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista jotka tapahtuvat ohjeiden vastaisen käytön 
seurauksena.

Laitetta ei saa asentaa räjähdysalttiille paikoille.

Katkaise koneen virransyöttö tulipalon sattuessa ja sammuta tuli sopivalla sam-
mutuskalustolla .

2.2 Turvallisuusmerkinnät

Turvallisuusmerkinnät löytyvät osista jotka saattavat aiheuttaa vaaraa käyttäjille 
tai huoltohenkilökunnalle.

Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista jotka tapahtuvat turvallisuusmerkintöjen 
vastaisen käytön seurauksena.
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3. Toiminnallinen kuvaus
3.1 Rakenne
  
 1.  Ohjauspaneeli
 2.  Kansi
 3.  Kannen kahva (ei PL6/PC3)
 4.  Kannen avausvivut (PL6/PC3)
 5.  Tyhjennysluukku
 6.  Jalusta (ei PL6/PC3)
 7.  Säädettävät jalat (ei PL6/PC3)
 8.  Sakka-astia (lisävaruste)
 9.  Vesiliitäntä
 10. Arvokilpi
 11. Sähkökaapeli

3.2 Koneen tunnistaminen

Laitteen arvokilvessä on laitteen tunniste ja sar-
janumero. Arvokilpi (10) on kiinnitetty koneen 
taakse.

Laitteen sarjanumero tulee aina mainita tilat-
taessa huoltoa tai varaosia.

kW
Volt

HzA

Type

Nr

Ali SpA
Viale Lombardia, 33

BOZZOLO (MN)

2

3

5

6

8
7

11

10

1 2

4

5

1

11

9

9

Kaikki mallit PL6/PC3
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3.4 Turvalaitteet

Laite on varustettu seuraavilla turvalaitteilla:

1) Kaikki vaaralliset alueet on suojattu ruuveilla 
varustetuilla turvalaitteilla.

2) Laite pysähtyy heti jos kansi (1) tai tyhjennys-
luukku (2) avataan.

3) Matalajännite(24V) ohjaus.

4) Kotelointiluokka IPX5.

3.3 Laitteen käyttötarkoitus

PL / PV ja PC mallit ovat suunniteltu ammattikäyttöön ruuanvalmistukseen jossa  käsitellään 30 - 700 
annosta.

PL malli on tarkoitettu perunoiden, porkkanoiden ja sipulien kuorimiseen.

PV malli on monikäyttömalli jolla voidaan kuoria perunaa, porkkanaa sekä sipulia. Siinä voidaan puhdistaa 
simpukoida. Jos laite varustetaan lisävarusteella sillä voidaan harjata hedelmiä ja vihanneksia (persikoita, 
omenoita, kiwi-hedelmiä) tai lingota vihanneksia (15-23-32 mallit ainoastaan).

PC malli on suunniteltu simpukoiden puhdistamiseen.

    Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista jotka tapahtuvat muun kun yllämainitun 
    käytön seurauksena.

1

1

1

2
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3.5 Työskentelyalueet

Käyttäjä voi täytön ja tyhjennyksen aikana  seistä 
koneen edessä tai vieressä (O), kts kuva).

Huoltotöiden yhteydessä huoltomies voi olla koneen 
takana (T).

3.6 Ohjauspaneeli ja merkkivalot

Laite on varustettu seuraavilla hallintalaitteilla:

1. Vihreä käynnistyspainike “ I “
Painettaessa laite käynnistyy. 
PL ja PC mallit: valo (2) syttyy.
PV-mallit: Laite käynnistyy mopeudella 1.

2. Käytön merkkivalo (PL ja PC)
Syttyy kun painiketta (1) painetaan ja sammuu kun 
painiketta (3) painetaan
.

3. Punainen pysäytyspainike “ 0 “
Painettaessa laite pysähtyy.
Voidaan myös käyttää HÄTÄSEIS-painikkeena.

4. Vihreä kakkosnopeuden käynnistyspai-
nike “ II “
(PV -malli)
Painettaessa laite käynnistyy nopeudella 2.

5. Ajastin ”Timer”
Ajastimella voidaan asettaa käyntiaika. Laite pysähtyy 
asetetun ajan kuluttua.

O
O

O
T

3

3

1
5

5

3

21

1
3

5

4

2
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4.Käyttöohjeet

4.1 Ensimmäinen käynnistys

• Kytke sähkönsyöttö laitteeseen kääntämällä pääkytkin asentoon 
ON, avaa tulovesihana (1).

• Aseta ajastin (2).

• Paina painiketta (3) [PL ja PC malleissa syttyy merkkivalo (4)]

• Käynnistä laite tyhjänä ja anna käydä muutama minuutti samalla 
tarkistaen että käynti on tasaista ilman esteitä. Tarkista myös että 
vesi virtaa ja että veden poisto toimii

• Pysäytä kone painikkeella (5) 0 , [PL ja PC malleissa merkkivalo 
(4) sammuu].

3

5

1

3
2

2

5

43

3
5

2
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Maksimi sipulikuorma on 2/3 koneen kapasiteetista. 2-3 
käytön jälkeen tulee kuorintalevyt puhdistaa ohjeiden 
mukaisesti ja poistoputki tarkistaa tukoksien varalta.

4.2.2 Laitteen valmistelu ja käynnistys 

Tarkista että laite on liitetty sähköverkkon ja vesiver-
kostoon.

Tarkista että poistoluukku (6) on kunnolla suljettu.

Avaa kansi (7) kahvan avulla (8), mallien PL 6/PC3 koh-
dalla avaa lukitussalvat (9).

Asenna käsiteltävään raaka-aineeseen sopiva kuo-
rintalevy (10) ja tarkista että se on asettunut kunnolla 
moottorin akseliin.

Lisää laitteeseen käsiteltävä raaka-aine varoen ylittä-
mästä koneen kapasiteettia. Sulje kansi (7).

Aseta käyntiaika ajastimella (5).

Koskee malleja PL 6/PC3, avaa vedensyötön hana 
(11).

Käynnistä kone:
Malli PV, käynnistä kone nopeudella 1 painamalla 
painiketta “ I “ tai nopeudella 2 painamalla painiketta “ 
II “ tarpeen mukaan
Mallit PL ja PC, käynnistä kone painamalla painiketta 
“ I “.

Laite pysähtyy ajastimella asetetun ajan kuluttua.

Mallien PL 6/PC3 kohdalla sulje hana (11), Muiden 
mallien kohdalla vedentulo katkaistaan automaattisesti 
asetetun ajan jälkeen.

11

7

9

6

10

8 7

6

4.2 - Toiminta

4.2.1 Raaka-aineiden valmistelu

Peruna, porkkana, hedelmät ja vihannekset, simpukat: Pese tai huuhtele multaiset/hiekkaiset raaka-aineet. 

Sipulin kohdalla tulee ennen kuorimista suorittaa seuraavaa:.

Ennen kun sipuli laitetaan laitteeseen  pitää sipulin ylä-, ja alaosa sekä kuivuneet kuoret poistaa estääk-
seen koneen tukkeutumista.
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Laita astia tyhjennysaukon alle (6), avaa tyhjennysluuk-
ku ja pidä painiketta “I“ (12) painettuna kunnes laite on 
tyhjä.

Varoitus koskien PV mallin käyttöä
Näissä malleissa voidaan valita kahdesta nopeudesta 
riippuen käsiteltävästä ruoka-aineesta.

Nopeus “ I “
Tätä nopeutta käytetään simpukoiden puhdistamisessa 
ja vihanneksien linkouksessa (vaatii lisävastustuksena 
saatavaa koria) sekä hedelmien puhdistamiseksi (vatii 
lisävarustuksena saatavaa levyä).
Nopeus “ II “
Tätä nopeutta käytetään perunoiden, porkkanoiden ja 
sipulien kuorimiseen. 

Käytön aikaiset tarkistukset.
Jos käytössä on lisävarusteena saatavaa suodatinta, 
tarkista muutaman käyttökerran jälkeen että vesi poistuu 
siitä asianmukaisesti puhdistettuna.

Koneen pysäyttäminen 
• Pysäytä kone painamalla painiketta (3) “ 0 “, jolloin kone 
pysähtyy välittömästi.
• Katkaise laitteen vedensyöttö sekä mallin PL6 kohdalla 
hana (11).

HÄTÄEIS 
• Paina HÄTÄTAPAUKSISSA painiketta (3), kone kes-
keyttää kaikki toiminnot.
• Poista hätätapauksen aiheuttama syy ja käynnistä 
kone uudestaan.

12

3

12

3

6

6
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4.3 Lisävarusteet

Seuraavat lisälaitteet on saatavissa eri malleille:

Sipulikuorimalevy

Vihannesten pesulevy

Simpukoiden pesulevy

Salattilinko

Hiomakuorimaseinä
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Eri mallien lisävarusteet voidaan asentaa alla olevan taulukon mukaisesti:

Malli Hiomakuori-
malevy 

perunoille ja 
porkkanoille

Sipuli-
kuorima-

levy

Pesulevy S impuko iden 
pesulevy

Salaatti-
linko

Hiomakuori-
maseinä

PL 6 E KYLLÄ EI EI EI EI

PL 10 E KYLLÄ EI EI EI KYLLÄ
PL 15 E KYLLÄ EI EI EI KYLLÄ
PL 23 E KYLLÄ EI EI EI KYLLÄ
PL 32 E EI EI EI EI KYLLÄ
PV 10 E KYLLÄ KYLLÄ EI EI KYLLÄ
PV 15 E KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ
PV 23 E KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ
PV 32 E KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ
PC 3 EI EI EI E EI EI
PC 6 EI EI EI E EI EI
PC 8 EI EI EI E EI EI

E = Kuuluu vakiovarustukseen

1

4.3.1 Lisävarusteiden asennus

 Sammuta laite ennen lisävarusteiden asennusta.

Linkouskorin asennus

• Avaa kansi luvun “Laitteen valmistelu ja käynnistys” mu-
kaisesti
• Poista kuorima- tai puhdistuslevy koneesta.
• Asenna kori (1) kuvan mukaisesti.

Hiomakuorimaseinän asennus

 Tämä lisävaruste tulee asentaa ja käyttää 
 ainoastaan perunakuorimalevyn kanssa

• Avaa kansi luvun “Laitteen valmistelu ja käynnistys” mu-
kaisesti.
• Asenna sivukuorimalevy (1) kuvan mukaisesti niin että 
koneessa olevat nastat (3) osuvat lisävarusteen loviin (2).

3

2

1
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5. Käytön jälkeen

    Katkaise aina laitteen sähkönsyöttö ennen puhdistus- tai muita toimenpiteitä.

5.1 Puhdistus 

Puhdista laite joka käyttökerran jälkeen ja aina kun 
vaihdat käyttötapaa.

 Älä käytä syövyttäviä aineita tai metalli 
 esineitä laitteen puhdistamiseen.

 Älä käytä painepesua tai hyvin kuumaa vettä
 sähkökomponentteihin (painikkeet, ajastin jne)

• Avaa kansi (1) kahvan avulla (2), mallien PL 6/PC3 
kohdalla avaa lukitussalvat (3).

• Poista kuorimalevy (4) ja mahdolliset lisälaitteet.

• Puhdista kammion sisäpuoli (5) sekä poistoaukko 
(6) harjalla ja vedellä.
• Harjaa kuorimalevy puhtaaksi
• Jätä kansi ja luukku auki jotta laite kuivuu kun-
nolla

3

1

56

4

2 1
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5.2  Magneettiventtiilin puhdistus (ei koske 
PL6/PC3) 

• Varmista että tulovesihana on kiinni.

• Irrota tulovesiletku (1) koneen takana.

• Irrota magneettiventtiilin suodatin (2) pihtien avulla ja 
puhdista se juoksevan veden alla.

• Asenna osata takaisin käänteisessä järjestyksessä. Ole 
huolellinen ja varmista että tiiviste (3) on kunnolla paikal-
laan.

3
1

2



rev 2.03.10.2005

19

6. Asennus
6.1 Pakkauksen purkaminen

Pura pakkaus heti toimituksen jälkeen ja varmista, että kaikki 
osat ovat mukana ja ehjät. Ilmoita mahdolliset puutteet ja 
vahingot heti laitteen toimittajalle.

Poista pakkaus seuraavasti:

• Katkaise vanteet (1) jotka pitävät pakkauksen paikallaan.

• Avaa pakkaus (2) poistamalla niitit.

• Poista pakkaus (2).

1

1

2
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6.2 Laitteen nostaminen 

Laitteen nostaminen tulee suorittaa kahden henkilön toimesta 
tarttumalla kiinni alaosan nostopisteistä ja nostamalla sitä.

 Käyttäkää suojakäsineitä nostettaessa laitetta.

6.3 Jalkojen asennus
Kuljetuksen helpottamiseksi laite toimitetaan jalat asentamatta. 
Asenna jalat seuraavasti:

• Nosta laite ja laita se varovasti kyljelleen lattialle pahvin 
päälle.

• Ruuvaa jalat (1) kiinni pohjaan asti.

 Laitteella on kahdenlaisia jalkoja, laipalla ja 
 ilman. Asenna jalat kuvan mukaisesti ristikkäin.

Lifting
point

Lifting
point

1

1

1

Nosto-
piste

Nosto-
piste
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6.4 Laitteen asennus

6.4.1 Asennus työtasolle (vain PL6/PC3)

 Varmista että työtaso kestää laitteen painon 
 (kts. Tekniset Tiedot) ja että se on tasainen ja 
 sopivalla työkorkeudella 

• Nosta laite (1) ohjeiden mukaisesti ja sijoite se 
työtasolle (2).

 Varmista että laitteen takana on poistovesiallas 
 poistovedelle ja kuorimajätteille.

6.4.2 Asennus lattialle

 Varmista, että laitteen lähellä tai alla on 
 poistovesiallas poistovedelle ja kuorimajätteille.

• Sijoita laite lattialle niin että koneen ympärille jää tarpeeksi 
työskentelytilaa käyttäjälle tai huoltomiehelle, kts kuva.

• Säädä laite suoraksi säädettävillä jaloilla (1)-(2) ja kiinnitä sen 
jälkeen laite lattiaan ruuvamalla laipallisista jaloista (2).

1

2

2
12

500 mm500 mm

500 mm

Ø 6 mm
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6.5 Vesiliitännät 

Poistovesi

Jos laite on sijoitettu sakka-astialla varustetun lattiakaivon ylä-
puolelle voi postoveden ohjata suoraan lattiakaivoon. 

Käytä tarvittaessa poistovesiletkua:
• Mallit PL/PV 6 ÷ 23 ja PC 3 ÷ 8 = Ø 80 mm
• Malli PL/PV32 Ø = 120 mm

On kiellettyä johtaa poistovesi ja kuorimajätteet suoraan 
viemäriveskostoon. Poistovesi ja kuorimajäte tulee joh-
taa sakka-astiaan (1) josta vesi voidaan johtaa viemäri-
verkostoon. Sakka-astia on saatavana lisävarusteena. 
Mallien PL ja PV 10 - 32 sekä mallien PC 6 – 8 kohdalla 
tulee suodatin sijoittaa laitteen alle kun se taas mallien 
PL 6/PC3 kohdalla tulee sijoittaa laitteen taakse.

Tuleva vesi

PL 6/PC3
• Liitä tulovesiletku (2) liitäntään (3) ja varmista liitos letkunkiris-
timella (4).

PL/PV 10 ÷ 23 ja PC 6 - 8
• Liitä 3/4” G tulovesiletku (5) magneettiventtiiliin (6). Muista 
tiiviste (7).

 Avaa tuloveden hana ja tarkista liitokset 
 vesivuotojen varalta.

6

7
5

1

4

1

3
2



rev 2.03.10.2005

23

6.6 Sähköliitännät 

• Laitteen syöttöjännitelinja on varustettava sopivalla pää-
katkaisijalla joka katkaisee kaikki navat ja jonka kytkinväli 
on 3 mm

 Älä koskaan käytä maadoittamattomia 
 pistorasioita tai pistokkeita

• Syöttökaapelin tulee vastata maksimi virrankulutusta niin 
että jänniteen pudotus täydellä kuormalla on alle 2%.

• Varmista ennen kytkemistä, että asennuspaikan sähkö on 
laitteen arvokilven mukaista.

Ennen laitteen kytkemistä sähköverkkoon, varmista että 
pääkatkaisija on Off asennossa.

• Kytke laitteen syttökaapeli pääkatkaisijaan.

Kytkennän tarkistus

230/400 V 3-vaihe laitteissa on tarpeen tarkistaa moottorin 
pyörimissuunta:

• Käännä pääkytkin asentoon “On”.
• Asta ajastimella (1)  10 - 15 sekunnin aika.
• Paina painiketta (2) ja tarkista yläkannen kautta että levy 
pyöryy nuolen (3) suuntaisesti ja pysäytä sen jälkeen kone 
painikkeella (4).

Jos pyörimissuunta EI ollut nuolensuuntainen, suorita 
seuraavat toimenpiteet:

 Katkaise sähkönsyöttö pääkatkaisijalla ennen 
 toimenpiteiä.

Vaihda kytkennässä kaksi kolmesta vaiheesta keskenään 
ja tarkista pyörimissuunta uudelleen.
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7. Vianetsintä
Kone ei käynnisty:

- tarkista sähkökytkennät.
- varmista että kammiossa ei ole vieraita esinetä jotka estävät käynnistymisen.
- varmista että sekä kansi ja tyjennusluukku ovat suljettuja.

Paljon jätettä perunaa kuorittaessa:

- epämuodostuneita tai erikokoisia perunoita

Paljon jätettä simpukkalevyä käytettäessä:

• simpukoilla erityisen pehmeät kuoret
• täyttömäärä liian suuri tai liian pieni.

Liian paljon tai liian vähän vettä (Ei koske PL6/PC3):

- tarkista että magneettiventtiilin suodatin ei ole tukossa.
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Tekninset tiedot

Kytkentäkaavio

PC-PL

PV

Asennuskuvat

Tekniset tiedot



Kytkentäkaavio PC-PL



Kytkentäkaavio  PV
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