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Turvallisuus

Henkilöt (mukaan lukien lapset), joiden fyysiset tai psyykkiset 
valmiudet tai tietotaito eivät ole riittävät eivät tule käyttää laitetta 
ilman turvallisuudesta vastaavan henkilön valvontaa.

Laite on asennettava niin, että ainoastaan asianmukaisesti koulu-
tettu henkilökunta pääsee käyttämään ja ylläpitämään sitä.

Lapsia on valvottava, etteivät pääse leikkimään laitteella

Lapset eivät saa koskaan suorittaa puhdistus ja ylläpitotöitä ilman 
valvontaa.

Älä jätä pakkausmateriaalia (muovipusseja, polystyreenivaahtoa, 
nauloja, pahvia ym.) lasten ulottuville sillä ne saattavat aiheuttaa 
vaaratilanteita.

Jos nesteet laitteen sisällä jäätyvät, anna laitteen seistä 20 mi-
nuuttia paikassa, jossa on vähintään 20°C enne kun laite kytke-
tään päälle.

Älä tuki ilman otto- ja poistoaukkoja tai tippavesialtaan poistove-
siaukkoa tai ritilää. Älä peitä kankaalla yms.

Älä koskaan laita astiaa jossa on nestettä laitteen päälle.

Älä puhdista laitetta painepesurilla tai vesisuihkulla.

Virheellinen asennus voi aiheuttaa aineellisia tai henkilövahinko-
ja. Valmistaja ei ole vastuussa virheellisestä asennuksesta johtu-
vista vahingoista.

Jätä vähintään 10 cm tilaa laitteen ympärille helpottaakseen sen 
käyttöä ja huoltotoimenpiteiden suorittamista.

Asenna laite vettä hylkivälle pinnalle (laminaatti, teräs, keraami-
nen jne.) Älä asenna lähelle lämmönlähteitä (uuni, liesi, takka 
jne.) Asennuspaikan lämpötila ei saa laskea alle 5 ° C. PIDÄ LÄM-
PIMÄNÄ.

Liitä laite sähkö-, vesi- ja viemäriverkkoihin kansallisten ja paikal-
listen asetuksien mukaisesti.

Asennus ja ensimmäinen käynnistys tulee suorittaa ainoastaan 
tarvittavan ammattipätevyyden omaavan henkilön toimesta val-
mistajan antamien ohjeiden mukaisesti paikallisia ohjeita ja mää-
räyksiä noudattaen. Laitteen saa liittää sähkö- ja vesiverkostoon 
ainoastaan tarvittavan ammattipätevyyden omaava henkilö.

Laitetta ei saa asentaa alueille, joilla käytetään vesiletkuja tai pai-
nepesureita!

Älä jätä laitetta ulkoilman armoille. Älä asenna laitetta kosteisiin 
tiloihin.

Mikäli veden syöttöletkua on pidennettävä, on käytettävä neut-
raaliväristä punottua letkua. Pidennysletkun sisähalkaisija ei saa 
olla pienempi kuin laitteen mukana toimitetun letkun sisähalkai-
sija.

Asenna laite tasaiselle suoralle kuivalle alustalle joka kestää lait-
teen painon. Tason korkeus tulee olla sellainen, että kupinlämmi-
tin korkeus vähintään 150 cm lattiasta.

Laitteen vedensyöttö on varustettava sulkuventtiilillä ja takaisku-
venttiilillä.

Laite on varustettava takaimusuojauksella kansallisten ja paikal-
listen asetuksien mukaisesti. 

Pääputket (vesi) on huuhdeltava ennen kytkemistä, jotta konee-
seen ei pääse likaa. Käytettyjen tiivisteiden ja putkien käyttämi-
nen vedensyötössä ei ole sallittua.

Sammuta laite ja katkaise virransyöttö ennen kuin vaihdat lisäva-
rusteita tai muita osia, jotka liikkuvat käytössä.

Käytä vain alkuperäisiä varaosia, jotta vältät laitteen turvallisuu-
den vaarantamisen ja varmistat moitteettoman toiminnan.

Hätätilanteessa, kuten tulipalo, poikkeavat äänet, ylikuumenemi-
nen jne., katkaise välittömästi laitteen virransyöttö ja sulje vesi-
hana.

Laitteen saa liittää sähköverkostoon ainoastaan tarvittavan am-
mattipätevyyden omaava henkilö.

Tarkista ennen kytkemistä, että laitteen arvokilvessä mainittu lii-
täntäjännite vastaa asennuspaikan jännitettä.

Jos olet epävarma, pyydä yksityiskohtainen sähköpiirustus päte-
vältä sähköasentajalta.

Laitteen sähkönsyöttö on varustettava laitteen läheisyydessä 
olevalla pääkytkimellä tai pistorasialla jos laite on varustettu pis-
tokkeella.

Varmista, että sähkönsyöttö on laitteen tyyppikilven arvojen mu-
kainen!

Pääkytkimen on katkaistava laitteen sähkönsyötön kaikkinapai-
sesti kategoria 3 mukaisesti. Katkaisijan kärkivälin on oltava vä-
hintään 3 mm.

Liitä laite ainoastaan maadoitettuun liitäntään ja varusta liitäntä 
vikavirtasuojalla.

Jatkojohtoja tai jakorasioita EI SAA KÄYTTÄÄ.

Jos syöttökaapeli on vaurioitunut, tulee se heti vaihtaa valtuute-
tun huollon toimesta.

Tutustu huolellisesti tämän käyttöohjeen sisältöön koska se sisäl-
tää tärkeää tietoa laitteen oikeasta, tehokkaasta ja turvallisesta 
asentamisesta, käytöstä, ylläpidosta ja huoltamisesta.

Varastoi laite pakkauksessaan sisätiloissa paikassa jossa lämpö-
tila ei laske alle 5 °C.

Älä sijoita painavia esineitä pakkauksen päälle. Älä pinoa enem-
män kuin kolme päällekkäin.
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A B C D E

C-Lever *

iSteam *

Rakenne

Kuumavesihana

Kuuman veden annosteluputki

Gruppo / kahvikahva * optio

KupinlämmitinVeden tason merkkivalo

Höyryhana

Höyryn 
annosteluputki

Kytkimet
Vedenkuumentimen 

lämpövastus

Kupinlämmitin

Pääkytkin

Painikkeet (USB -malli)

Kahvipainike (S -malli)

1 Espresso 2 Espressoa 1 Kahvi 2 Kahvia Annostelun Start / Stop -painike
Annostelun Start / Stop -painike

Painemittari, pumppu

Painemittari, boileri

A B C D E
Kahvipainikkeet (USB -malli)

iSteam -painikkeet (optio)

iSteam painike 1 iSteam painike 2

Vesipainike (Compact -malli)
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1

2

3

1

2

3

Päälle kytkeminen / sammuttaminen

Päälle kytkeminen Sammuttaminen

Avaa vesihana

Kytke pääkytkin päälle

Odota, että boileri täyttyy

Kytke boilerin lämmitys päälle.

Kytke tarvittaessa kupinlämmitin päälle

Irrota kahvikahva ja irrota suodatin ja 
lukitse se uudestaan

Älä vahingoita suodatinta

Sammuta kupinlämmitin, boilerin 
lämmitys ja pääkytkin.

Sulje vesihana

Puhdista laite

Käyttö

4

2

1

3

5

6

Kahvin valmistus

Varoitus: Kuumia pintoja.

Tyhjennä kahvikahva ja puhdista se 
liinalla tai esineellä, joka ei vahingoita 
suodatinta

On suositeltavaa huuhdella yksikköä 
2-3 sekunnin ajan

Käytä suodatinta yhdelle tai kahdelle 
kupille tarpeen mukaan.

Täytä kahvilla ja tiivistä.

Poista ylijäämäkahvi suodattimen 
reunalta.

Vedenvaihto: Katso erillinen asennusohje.

Lukitse kahvikahva paikal-
leen.

Laita kuppi / kupit suodatti-
men alle.

Käynnistä kahvin suodatus.

Malli S: Pysäytä suodatus manuaalisesti.



REV -- 04/2022Metos CLASSE 5

6 |

1

2

3

4

6

5

5 sec.

1

2

3

4

6

2 sec.

5

3

2

1

Kuuman veden (teen) annostelu

Varoitus: Kuumia pintoja.

Laita kuppi kuuman veden annosteluputken alle

Avaa hana hitaasti

Sulje hana kun toivottu vesimäärä on saavutettu

Höyryn annosteluputki

Varoitus: Kuumia pintoja. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi: Säilytä maito 
lämpötilassa ≤ 5 °C

Annostele höyryä hetken ja anna kondens-
siveden poistua annosteluputkesta.

Upota höyryn annosteluputki maitoon.

Avaa höyryhana asteittain.

Sulje höyryhana, kun haluttu lämpötila 
on saavutettu.

Poista tuote, kun olet valmis.

Annostele höyryä muutaman sekunnin 
ajan ja puhdista se sitten kostealla 
liinalla



| 7

REV -- 04/2022Metos CLASSE 5

1

2

3

4

6

5

5 sec.
or | oder | ou

1

2

3

4

6

2 sec.

5

Höyryn C-vipu (optio)

Varoitus: Kuumia pintoja. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi: Säilytä maito 
lämpötilassa ≤ 5 °C

Annostele höyryä hetken ja anna kondens-
siveden poistua annosteluputkesta.

Upota höyryn annosteluputki maitoon.

Paina C-vipu alaspäin

Jatkuvaa höyryä: työnnä C-vipu ylös-
päin.

Poista tuote, kun olet valmis.

Annostele höyryä muutaman sekunnin 
ajan ja puhdista se sitten kostealla 
liinalla

Työnnä vipu takaisin kun olet valmis.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

6

2 sec.

5

iSteam (optio) 

Varoitus: Kuumia pintoja. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi: Säilytä maito 
lämpötilassa ≤ 5 °C

Upota höyryn iSteam-putki maitoon.

Paina toivottua painiketta

Odota valmistumista

Poista tuote, kun se on valmis

Tyhjennä ja puhdista iSteam-putki

Paina, kun painikkeiden LED-valot 
vilkkuvat. Höyrysuihku puhdistaa 
iSteam-putken

Älä poista ennen kuin molempien pai-
nikkeiden LED-valot palavat tai vilkkuvat

Paina painiketta höyryttääksesi 
maidon ohjelmoituun lämpöti-
laan

Toimintoa onn mahdollista 
pysäyttää painamalla painiketta 
uudelleen

Painikkeiden LED-valot vilkkuvat vain, jos ”iSteam wa-
shing” -valikko on aktiivinen.
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2

1

5

3

4

6

Päivittäinen puhdistus

Älä käytä hankaavia sieniä ja pesuaineita tai liuottimia! Jos puhdistusaine on tarpeen, noudata pakkauksen ohjeita!

Puhdista laitteen ulkokuori kostealla liinalla.

Puhdista höyryn ja kuuman veden an-
nosteluputket.

Irrota kahvikahva, poista suodatin ja puh-
dista kaikki osat.

Suosittelemme käyttämään hyväksyttyjä puhdistus-
aineita.

Harjaa grupon tiiviste.

Huuhtele kuumalla vedellä poistaaksesi 
mahdolliset kahvirasvan jäännökset.

Upota höyryn annosteluputki maidon 
puhdistusaineeseen.

Älä upota laitetta veteen

Puhdista ja poista mahdolliset kerros-
tumat suuttimista.

Älä harjaa vedenjakosihtiä!

Höyrypytken / iSteamin päivittäinen puhdistus

2

1

5

3

4

Älä käytä hankaavia sieniä ja pesuaineita tai liuottimia! Jos puhdistusaine on tarpeen, noudata pakkauksen ohjeita!

Upota höyryn annosteluputki maidon puh-
distusliuokseen

Kuumenna höyrysauvalla ja anna reagoida. 
Aika riippuu pesuaineesta, suosittelem-
me vähintään 10 minuuttia.

Tyhjennä puhdistusliuos ja täytä säiliö 
puhtaalla vedellä

Upota höyryn annosteluputki veteen ja 
lämmitä

Puhdista höyryn annosteluputki.

Tarkista, että höyrysuuttimen reiät ovat 
puhtaat eivätkä tukossa

Älä puhdista neulalla tai millään muulla, 
joka voi vahingoittaa reikiä

iSteam:
Ruuvaa suutin irti puhdistusta varten
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Suodattimen puhdistus

2

1

5

3

4

6

Älä käytä hankaavia sieniä ja pesuaineita tai liuottimia! Jos puhdistusaine on tarpeen, noudata pakkauksen ohjeita!

Varoitus: Kuumia pintoja!

Valmistele liuos astiaan.

Upota kahvikahva ja suodatin liuokseen 
ja anna liota 20 minuuttia.

Huuhtele kahvikahva ja suodatin huolelli-
sesti juoksevalla vedellä.

Kiinnitä kahvikahva laitteeseen.

Irrota tippavesiritilä ja puhdista poisto-
vesiaukko.

Asenna tippavesiritilä takaisin.

Kahviryhmien automaattinen puhdistus (USB malli)

1

2

3

5

4

6

Suorita puhdistus vähintään kerran päivässä

Laitteen on oltava paineistettu

Pidä painike C painettuna vähintään 5 se-
kuntia.

Aseta suodattimen pesulevy ilman rei-
kiä

Lisää kahvikoneen puhdistukseen tarkoi-
tettua pesuainetta.

Aktivoi puhdistusjakso painamalla pai-
niketta C

Pysähtyy automaattisesti.

Lukitse kahvikahva paikalleen.

Ryhmät puhdistetaan vuorotellen. 
Ohita vaihe painamalla painiketta C 
kaksi kertaa.
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7

8

9

10Poista kahvikahva ja pesulevy ja huuhtele 
juoksevan veden alla.

Aseta suodattimen pesulevy takaisin ja 
kiinnitä kahvikahva.

Aktivoi huuhtelujakso painamalla painiket-
ta C.

Pysähtyy automaattisesti.

1

2

3

4

5

6

Kahviryhmien automaattinen puhdistus (S malli)

Laitteen on oltava paineistettu

Suorita puhdistus vähintään kerran päivässä. Puhdistus voidaan suorittaa ryhmäkohtaisesti

Aseta suodattimen pesulevy ilman reikiä 
ja lisää kahvikoneen puhdistukseen tar-
koitettua pesuainetta. Kiinnitä kahvikahva 
laitteeseen.

Kytke kahvikytkin päälle 10 sekunniksi sit-
ten pois 5 sekunniksi.

Poista kahvikahva ja pesulevy ja huuhtele 
juoksevan veden alla.

Aseta suodattimen pesulevy takaisin ja 
kiinnitä kahvikahva.

Kytke kahvikytkin päälle 10 sekunniksi 
sitten pois 5 sekunniksi.

Toista 10 kertaa.

Toista 10 kertaa.

Kahviryhmien automaattinen puhdistus (USB malli)

Kytke kahvikytkin päälle 10 sekunniksi 
sitten pois 5 sekunniksi.

Toista 2 kertaa.
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2

3

1

6

4

5

Annoksen säätäminen (malli USB)

Aloita aina vasemmasta ryhmässä - Vasemman ryhmän asetukset kopioidaan automaattisesti kaikkiin muihin ryhmiin

Gruppokohtainen säätö (toista jokaiselle grupolle erikseen) Laitteen on oltava paineistettu

Pidä kyseisen ryhmän painiketta E paini-
ketta painettuna kunnes vilkkuu (noin 10 
sekuntia).

Täytä suodatin kahvilla ja tiivistä.

Paina ohjelmoitavaa painiketta (esimer-
kiksi painike A)

Paina painiketta uudestaan kun toivottu 
määrä on annosteltu.

Tallenna muutokset painamalla paini-
ketta E.

Kahvinvalmistus käynnistyy…

Toista kohdat 2 - 5 jokaiselle ohjel-
moitavalle painikkeelle.

Valmista kahvia ja tarkista annoste-
lumäärä.

Kiinnitä kahvikahva laitteen kyseiseen ryh-
mään.

3

1

2

4

Jos laitetta ei käytetä

Puhdista laite

Katso ”Päivittäinen puhdistus”

Katkaise laitteen virransyöttö

Sulje vesihana

Peitä laite ja sijoita se kuivaan tilaan jos-
sa se ei ole alttiina ulkoilmalle.
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Mitä jos...

 Laite ei käynnisty?

• Onko sähkönsyöttö kunnossa?
• Onko sähkönsyötön sulake kunnossa?
• Onko pääkytkin ON -asennossa?
• Onko pistoke ja kaapeli kunnossa?

 Laitteen alla on vettä?

• Onko tippavesialtaan poistovesiaukko 
tukossa?

Laite tuottaa höyryä epätasaisesti

• Onko höyryn annosteluputken kärki tu-
kossa tai osittain tukossa?

 Hidas annostelu?

• Ovatko kahvikahvat ja suodattimet 
kunnossa?

• Onko kahvi jauhettu liian hienoksi?
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Tekniset tiedot 539 mm

520 mm

A

Pidätämme oikeudet teknisiin muutoksiin.

Yleistä 2 GR Compact 2 GR 3 GR

Leveys A 611 mm 771 mm 1011 mm

Paino 55 kg 74 kg 85 kg

Melutaso käytön aikana < 70 dB < 70 dB < 70 dB

Vesiliitäntä 3 / 8“ 3 / 8“ 3 / 8“

Poistovesiliitäntä ø mm 26 mm 26 mm 26 mm

Ympäristön lämpötila käytön aikana +5 – +30 °C +5 – +30 °C +5 – +30 °C

Sähköliitäntä

120V~, 60Hz - 2.90 kW –

220 – 240V~ / 380-415V3N~, 50 – 60Hz 3.55 kW 4.75 kW 6.64 kW

208 / 220 – 240V~, 60Hz 2.95 / 3.57 kW 4.00 / 4.95 kW 5.50 / 6.72 kW

Boileri

Paine 0.22 MPa 0.22 MPa 0.22 MPa

Lämpötila 134 °C 134 °C 134 °C

Sisältö Vettä / höyryä Vettä / höyryä Vettä / höyryä

Kapasiteetti 5 litraa 11 litraa 16 litraa

Lämmönvaihdin

Paine 1.2 MPa 1.2 MPa 1.2 MPa

Lämpötila 134 °C 134 °C 134 °C

Sisältö Vettä Vettä Vettä

Kapasiteetti 0,35 litraa 0,35 litraa 0,35 litraa

Tyyppikilpi

Valmistaja

Malli / versio

Jännite

Taajuus

Vaatimustenmukaisuusmerkinnät Moottoriteho Lämmitysteho

Kokonaisteho
EY vaatimustenmukaisuusmerkintä

Sarjanumero

Pin

Valmistuspäivämäärä
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Perusasetukset (malli USB)
Vain pätevä tekninen henkilöstö saa suorittaa tä-
män toimenpiteen

A B C D E

Ota käyttöön / poista käytöstä esiuutos

 ESIUUTOS on oletuksena POIS KÄYTÖSTÄ

Paina ja pidä painettuna vasemman ryhmän näppäimistön painik-
keita A, C ja E, kun kytket koneen päälle, jos haluat ottaa esiuu-
tos käyttöön tai poistaa se käytöstä.

Ota käyttöön / poista käytöstä jatkuva annostelu

 JATKUVA ANNOSTELU on oletuksena KÄYTÖSSÄ

Paina ja pidä painettuna vasemman ryhmän painiketta A, kun 
kytket koneen päälle, jos haluat ottaa käyttöön tai poistaa käy-
töstä jatkuvan annostelun jatkuvatoimisella painikkeella (painike 
E). Kun annostelu jatkuvalla painikkeella on poistettu käytöstä, on 
mahdollista lopettaa annostelupainikkeilla aloitettu annostelu ja 
päästä annostusvalikkoon.

Ota käyttöön / poista käytöstä annostelun ohjelmointi

 Annostelun ohjelmointi on oletuksena KÄYTÖSSÄ

Paina ja pidä painettuna vasemman ryhmän painiketta B, kun kyt-
ket koneen päälle, jos haluat ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä 
annosohjelmoinnin ja siten pääsyn annosteluvalikkoon.

Oletusasetuksien palautus

 HUOM.: LASKUREITA JA VIRHELUETTELOITA EI NOLLATA

Paina ja pidä painettuna vasemman ryhmän painiketta D, kun 
kytket koneen päälle, jos haluat palauttaa kaikki parametrit ole-
tusasetuksiinsa.

TELEMETRIAJÄRJESTELMÄ / IDS

 KAIKKI JÄRJESTELMÄT ON OLETUKSENA POIS KÄYTÖSTÄ

Tietyt toiminnot voidaan ottaa käyttöön, kun kone on päällä. Ryh-
män näppäimistön painikkeiden A, B ja C pitäminen samanaikai-
sesti painettuna 8 sekunnin ajan aktivoi konfigurointitilan, josta 
ilmoitetaan näppäimistön peräkkäisellä vilkulla. Konfiguroinnin 
aikana on mahdollista aktivoida:
- ”Telemetria”-toiminto painamalla painiketta A
- “IDS-Debit”-toiminto painamalla painiketta B
- “IDS-Credit”-toiminto painamalla C-painiketta
- “IDS-Credit2”-toiminto painamalla painiketta D
Paina painiketta E vahvistaaksesi valitun toiminnon aktivoinnin. 
Poista se käytöstä painamalla aina vastaavaa asetuspainiketta.

IDS (Interface Data System) mahdollistaa tiedonsiirron kah-
vinkeittimen ja POS/Cash-järjestelmän välillä
 
IDS-Debit: tuotteiden jakelu sallittu milloin tahansa. Annoste-
lun jälkeen tuote lähetetään POS / Cash -järjestelmään mak-
sun jatkamiseksi
 
IDS-Credit: tuotteiden jakelu on sallittu vain, jos luotto on saa-
tavilla; muuten pyyntö hylätään
 
Kytke kahvinkeitin PÄÄLLE varmistaaksesi, että järjestelmä 
on käytössä. Käytössä olevaan järjestelmään liittyvä painike 
vilkkuu 2 kertaa
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Boilerin paineensäätö
Vain pätevä tekninen henkilöstö saa suorittaa 
nämä toimenpiteet!

Laitteen on oltava paineistettu

Paineensäädin vaihtelee sertifikaatin mukaan

Löysää ruuvit ja poista kuppitaso

Säädä paineensäädin

Tarkista painemittarin avulla

Aseta kuppitaso takaisin ja kiinnitä 
ruuveilla

1

3

2

Virheluoettelo (malli USB)

Vain pätevä tekninen henkilöstö saa suorittaa 
nämä toimenpiteet!

Virheet ja varoitukset näkyvät tietokoneella vasta, kun ko-
neen tiedot on ladattu USB-muistille.

Virheet ladataan USB-muistille seuraavien sivujen kuva-
uksen mukaisesti

Koodi Virhe Koodi Virhe

Boilerin täyttö kestänyt liian kauan (vesi puuttuu).

IDS yhteys puuttuu.

12 V puuttuu.

Virtausmittarin johto poikki, ryhmä 1.

Virtausmittarin johto poikki, ryhmä 2.

Virtausmittarin johto poikki, ryhmä 3.

Lokiongelma - Lataus epäonnistui.

Varmuuskopiointi epäonnistui. 

Palauttaminen epäonnistui.

E05

E01

E18

W02

W01

W03

W41

W42

W43

E05

E01

E18

W02

W01

W03

W41

W42

W43
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3

1

2 5

4

USB -portin käyttö Vain pätevä tekninen henkilöstö saa suorittaa 
nämä toimenpiteet!

Laskureiden, parametrien ja virheiden lataaminen

Irrota kuppitelineen ritilä, löysää 
ruuvit ja poista tippuvesiallas

Liitä USB -muistitikku

Laskurien, parametrien ja virheiden automaattinen lataus 
USB -muistitikun tiedostoon A15_usb_log_0.txt

LED RS232 / USB vilkkuu hitaasti 3 kertaa

3

1

2 5

4 Poista USB -muistitikku

Asenna tippuvesiallas, kiinnitä 
ruuveilla ja asenna Kuppitelineen 
ritilä

3

1

2 5

6

4

3

1

2 5

6

4

Parametrien varmuuskopiointi/palautus

Irrota kuppitelineen ritilä, löysää 
ruuvit ja poista tippuvesiallas

Sammuta laite pääkatkaisijasta

Liitä USB -muistitikku

Kytke pääkytkin päälle samalla, 
kun painat painiketta vasemman 
ryhmän keskellä

Automaattinen parametrien varmuuskopiointi, jos 
USB-muistitikulla ei ole tiedostoa A15_params.bin

LED RS232/USB vilkkuu 3 kertaa nopeasti

Automaattinen parametrien palautus, jos tiedosto 
A15_params.bin on USB-muistitikulla

LED RS232/USB vilkkuu 2 kertaa nopeasti
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3

1

2 5

6

4

3

1

2 5

6

4

Parametrien varmuuskopiointi/palautus

Irrota kuppitelineen ritilä, löysää 
ruuvit ja poista tippuvesiallas

Sammuta laite pääkatkaisijasta

Liitä USB -muistitikku

Kytke pääkytkin päälle samalla, 
kun painat painiketta vasemman 
ryhmän keskellä

Automaattinen parametrien varmuuskopiointi, jos 
USB-muistitikulla ei ole tiedostoa A15_params.bin

LED RS232/USB vilkkuu 3 kertaa nopeasti

Automaattinen parametrien palautus, jos tiedosto 
A15_params.bin on USB-muistitikulla

LED RS232/USB vilkkuu 2 kertaa nopeasti

USB -portin käyttö Vain pätevä tekninen henkilöstö saa suorittaa 
nämä toimenpiteet!

7

8

9

Laskurien, parametrien ja virheiden automaattinen la-
taus USB-muistitikulle tiedostoon A15_usb_log_0.txt

LED RS232/USB vilkkuu hitaasti 3 kertaa

Poista USB -muistitikku

Asenna tippuvesiallas, kiinnitä 
ruuveilla ja asenna Kuppitelineen 
ritilä
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USB -portin käyttö

3

1

2 5

6

4

3

1

2 5

6

4

7

8

Laiteohjelmiston päivitys

Irrota kuppitelineen ritilä, löysää 
ruuvit ja poista tippuvesiallas

Liitä USB -muistitikku

Kytke pääkytkin pois päältä 

Kytke pääkytkin päälle

Automaattinen ohjelmistopäivitys, jos USB muistitikulla on 
oikea tiedosto - Tiedosto: DA15_fw.enc

LED RS232 / USB vilkkuu 2 kertaa nopeasti

Laskureiden, parametrien ja virheiden automaattinen lataus 
USB muistitikulle tiedostoon S15_usb_log_0.txt

LED RS232/USB vilkkuu hitaasti 3 kertaa

Poista USB -muistitikku

Asenna tippuvesiallas, kiinnitä 
ruuveilla ja asenna Kuppitelineen 
ritilä
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iSteam asetukset

Navigointipainikkeet

Kotinäyttö Koneen sisäinen näyttö (vasen puoli)

Valikko Selitys
Painike 1 iSteam

Painike 2 iSteam

iSteam puhdistus

Valitse lämpötilan mittausyksikkö

Siirry valikkoon painamalla - ja + -painikkeita yhdessä

b1

b2

CL

C-F

Selaa valikkoa painamalla - tai +

Alavalikko

b1 --->tF1
b1 ---> LE1
b2 ---> tF2
b2 ---> LE2
CL ---> At
CL ---> t1

Selitys
Painike 1 iSteam loppuämpötilan asetus
Painike 1 iSteam emulsiotason asettaminen
Painike 2 iSteam loppuämpötilan asetus
Painike 2 iSteam emulsiotason asettaminen
ISteamin puhdistus päälle / pois päältä
Aseta puhdistusvaroituksen odotusaika 



REV -- 04/2022Metos CLASSE 5

20 |

LED diagnostiikka

Vain pätevä tekninen henkilöstö saa suorittaa 
nämä toimenpiteet!

LEDit ovat ohjauskortin vasemmalla puolella.

RS232

ALARM

5V

RUN

12V RC

PV

SL

RS232

12V

5V

RUN

Malli USB

Väri Koodi Vian selitys

Vihreä

Vihreä

Vihreä

Oranssi

Punainen

LED vilkkuu, kun kone on käynnissä

Mikroprosessorin 5 V virtalähde

12 V I / O -virtalähde

Erilaiset signaloinnit RS232 / USB: n 
käyttöä varten

LED hälytyksiä varten; eri vilkkumi-
nen tunnistaa hälytykset
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Turvatermostaattin nollaus
Vain pätevä tekninen henkilöstö saa suorittaa n’m’ 
toimenpiteet!

Irrota kone pistorasiasta ja odota kunnes kone on täysin jäähtynyt ennen kun nollaat turvatermostaatin

Tyhjennä tarvittaessa kuppilokero, 
kuppitelineen ritilä ja tyhjennysallas

Nosta kone varovasti

Paina turvatermostaatin punaista pai-
niketta

3

2

1

Kun konetta ei enää käytetä

Vain pätevä tekninen henkilöstö saa suorittaa nämä  toimenpiteet!

Tyhjennä boileri. Vain pätevä henkilö saa tyhjentää boilerin!

Vain pätevä henkilö saa irrottaa koneen virtalähteestä!

Lopullinen käytöstä poistaminen: Katkaise virtajohto. Toimita kone valtuutettuihin yrityksiin hävitettäväksi
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