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Hyvä asiakkaamme,

Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hy-
vän valinnan. Teemme parhaamme, jotta Teistäkin tulisi tyytyväinen Metos-asiakas, niin-
kuin tuhansista asiakkaistamme 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 lait-
teen valmistenumero, joka löytyy laitteessa olevasta tuotekilvestä. Se nopeuttaa Teidän
palveluanne. Täyttäkää allaoleville viivoille valmiiksi lähimmän Metos-huoltopisteen yh-
teystiedot, niin asiointinne on nopeaa ja vaivatonta.

METOS TEAM

Metos-huollon puhelinnumero:___________________________________________

Yhteyshenkilö:_______________________________________________________
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1. Yleistä

Tutustu huolellisesti tämän ohjeen sisältöön, koska siinä on tärkeää tietoa laitteen oikeas-
ta, tehokkaasta ja turvallisesta asentamisesta, käytöstä ja huoltamisesta.

Säilytä tämä ohje huolellisesti ja kaikkien käyttäjien saatavilla.

Tämän laitteen asennus on suoritettava valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti paikal-
lisia ohjeita ja määräyksiä noudattaen. Laitteen saa liittää sähköverkkoon ainoastaan tar-
vittavan ammattipätevyyden omaava henkilö.

Tämän laitteen käyttäjät tulee perehdyttää laitteen oikeaan ja turvalliseen käyttöön.

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

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

1.1 Käsikirjassa käytetyt merkinnät

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

Tämä kuvio kertoo oikeasta suoritustavasta, jolla huonon lopputuloksen, laitevaurion tai
vaaran mahdollisuus vältetään.

Tämä kuvio kertoo käyttösuosituksista ja vihjeistä, joilla laitteesta saadaan paras mahdol-
linen hyöty.

1.2 Laitteessa käytetyt merkinnät

Tämä kuvio laitteen osassa kertoo, että osan takana on jännitteellisiä komponentteja. Täl-
laisen osan saa irrottaa ainoastaan henkilö, jolla on sähkölaitteiden asentamiseen ja huol-
tamiseen tarvittava ammattipätevyys.

1.3 Laitteen ja käsikirjan yhteenkuuluvuuden tarkistus

Laitteen arvokilvessä on laitteen sarjanumero. Mikäli laitteen ohjeet ovat kadonneet, val-
mistajalta tai hänen paikalliselta edustajaltaan voi tilata uudet ohjeet. Tällöin tulee ehdot-
tomasti ilmoittaa laitteen arvokilvessä oleva sarjanumero.

Mikäli kielikäännöksissä on ristiriitaisuuksia, niin aineiston alkuperäiskieli suomi on
asiasisällön suhteen ensisijaisesti määräävä.
1
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1.3.1 Proveno-mallit

Proveno-kombipadan toimintopaneeli ja käytettävissä olevat toiminnot ovat erilaiset eri
patamalleisa. Tämä käsikirja kattaa Proveno Combi Pro, Combi Pro + EasyRun, Cool ja
Cool Pro -mallit.

Toiminnot eri malleissa ovat seuraavat:

Proveno Combi Pro
1. Lämmitys
2. HACCP
3. Sekoitin
4. Sekoittimen käynnistys ja taukotila
5. Lämmityksen ja sekoittimen näytöt
6. ON/OFF-kytkin
7. Häiriömerkkivalot
8. Stop (sekoittimen pysäytys)
9. Käynnistysaika
10. Ajastuksen ja vedentäytön näytöt
11. Toiminta-aika
12. Automaattinen vedentäyttö
13. Manuaalinen vedentäyttö
14. Kallistus
15. Kallistuksen paluuliike
16. Pikavalintakiekko
2
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Proveno Combi Pro + EasyRun
1. Lämmitys
2. HACCP
3. Sekoitin
4. Sekoittimen käynnistys ja taukotila
5. Lämmityksen ja sekoittimen näytöt
6. ON/OFF-kytkin
7. Häiriömerkkivalot
8. Stop (sekoittimen pysäytys)
9. Käynnistysaika
10. Ajastuksen, vedentäytön, EasyRun-ohjelmointitoiminnon ja jäähdytyksen 

näytöt
11. Toiminta-aika
12. Automaattinen vedentäyttö
13. Manuaalinen vedentäyttö
14. EasyRun-ohjelma
15. Kallistus
16. Kallistuksen paluuliike
17. Pikavalintakiekko
3
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Proveno Cool
1. Lämmitys
2. HACCP
3. Sekoitin
4. Sekoittimen käynnistys ja taukotila
5. Lämmityksen ja sekoittimen näytöt
6. ON/OFF-kytkin
7. Häiriömerkkivalot
8. Stop (sekoittimen pysäytys)
9. Käynnistysaika
10. Ajastuksen ja jäähdytyksen näytöt
11. Toiminta-aika
12. Automaattinen jäähdytys
13. Kallistus
14. Kallistuksen paluuliike
15. Pikavalintakiekko
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Proveno Cool Pro
1. Lämmitys
2. HACCP
3. Sekoitin
4. Sekoittimen käynnistys ja taukotila
5. Lämmityksen ja sekoittimen näytöt
6. ON/OFF-kytkin
7. Häiriömerkkivalot
8. Stop (sekoittimen pysäytys)
9. Käynnistysaika
10. Ajastuksen, vedentäytön, EasyRun-ohjelmointitoiminnon ja jäähdytyksen 

näytöt
11. Toiminta-aika
12. Automaattinen vedentäyttö
13. Manuaalinen vedentäyttö
14. EasyRun-ohjelma
15. Automaattinen jäähdytys
16. Kallistus
17. Kallistuksen paluuliike
18. Pikavalintakiekko
5
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2. Turvaohjeet

2.1 Yleistä

Proveno-kombipadan suunnittelussa ja valmistuksessa on noudatettu voimassa olevia ko-
neturvallisuus-, sähköturvallisuus-, EMC- ja paineastiamääräyksiä ja -standardeja.

Proveno-kombipata on paineastia, jonka maksimikäyttöpaine on 1 bar (tai 0,5 bar joilla-
kin markkinoilla). Ylipaine ehkäistään sekä mekaanisella (varoventtiili, painekytkin) että
elektronisella valvonnalla. 

Provenon höyrynkehittimessä on kuivakeittosuoja, joka estää lämmitystoiminnan, mikäli
höyrynkehittimessä ei ole riittävästi vettä.

Lämmitys, sekoitus, vesiautomatiikka tai jäähdytystoiminnot eivät toimi, jos pata on kal-
listettuna. Kaikki padan toiminnot keskeytyvät hätä/seis-painiketta painettaessa. Painike
vapautetaan kiertämällä sitä oikealle.

Valmistaja ei ota vastuuta seuraamuksista, jotka tapahtuvat laitteen väärästä tai käyttöoh-
jeen vastaisesta käytöstä.
6
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2.2 Kombipadan rakenneosat

Proveno-kombipadan eri osat on pääkohdiltaan esitetty seuraavissa kuvissa:

1. Tukijalka
2. Varolaiteryhmä
3. Sekoitin ja sekoitinmela (lisävaruste)
4. Siivilälevy (lisävaruste)
5. Höyrynkehittäjän tyhjennysventtiili
6. Turvakansi
7. Täyttöaukon turvaritilä
8. Yksiotehana pesusuihkulle
9. Toimintopaneeli
10. Hätä/seis-painike
11. Pesusuihku
12. Vedentäyttö pataan
7
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Kansi

1. Turvakansi
2. Nostovarsi
3. Kannen lukitussalpa
4. Täyttöaukon turvaritilä
5. Turvakytkin
6. Täyttöaukon kansi

Toimintopaneeli ja sähkönsyötön erotuskytkin

1. Toimintopaneeli
2. Hätä/seis-painike
3. Sähkönsyötön erotuskytkin
8
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Proveno Cool Pro
1. Lämmitys
2. HACCP
3. Sekoitin
4. Sekoittimen käynnistys ja taukotila
5. Lämmityksen ja sekoittimen näytöt
6. ON/OFF-kytkin
7. Häiriömerkkivalot
8. Stop (sekoittimen pysäytys)
9. Käynnistysaika
10. Ajastuksen, vedentäytön, EasyRun-ohjelmointitoiminnon ja jäähdytyksen 

näytöt
11. Toiminta-aika
12. Automaattinen vedentäyttö
13. Manuaalinen vedentäyttö
14. EasyRun-ohjelma
15. Automaattinen jäähdytys
16. Kallistus
17. Kallistuksen paluuliike
18. Pikavalintakiekko

2.3 Turvallinen ja oikea käyttö

Kombipadan käyttö on kiellettyä, mikäli sen käyttöohjeeseen ja siinä mainittuihin turval-
lista käyttöä koskeviin ohjeisiin ei ole perehdytty. Noudata alla lueteltuja ohjeita laitteen
oikeasta ja turvallisesta käytöstä. Mikäli laitteessa ilmenee toimintahäiriö, toimi seuraa-
vasti: 

• Varmista häiriön ilmenemismuoto ja selvitä häiriön esiintyminen, jotta pystyt ku-
vailemaan häiriön ja tilanteen, jossa se esiintyy. Varmista myös käyttöohjeesta,
että laite toimii käyttöohjeen vastaisesti.

• Katso käyttöohjeen vianetsintätaulukosta mahdollista häiriön syytä ja korjaustoi-
menpiteitä.
9
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• Ota yhteys huoltoon. Valmistaudu antamaan laitteen tunnistetiedot (huoltotunnus,
valmistenumero, merkki, malli, hankintavuosi jne.) sekä kuvailemaan vika mah-
dollisimman tarkasti. Tämä nopeuttaa ja helpottaa ongelman ratkaisemista.

Hackman Metos ei ota vastuuta vahingoista ja vaurioista, jotka johtuvat käyttöohjeen ja
siinä annettujen varoitusten noudattamatta jättämisestä.

2.3.1 Palovammojen välttäminen

• Varo padan mahdollisesti kuumaa sisäpintaa, yläreunaa ja kantta.
• Varo mahdollista kuumaa höyryä, kun avaat padan kannen.
• Varo kuumaa sekoitinmelaa keittämisen jälkeen. Käytä hansikkaita.
• Älä avaa varoventtiiliä tai höyrynkehittimen tyhjennysventtiiliä padan ollessa kuu-

ma (paineellinen).
• Varmista aina, että sekoitusnopeus on sellainen, että kuumaa tuotetta ei roisku

mahdollisista padan kannen aukoista ympäristöön.
• Pidä höyrynkehittimen tyhjennysventtiili suljettuna. Avaa se vain paineettomana,

kun aiot tyhjentää höyrynkehittimen kokonaan tai poistaa jäähdytysvettä.
• Varo mahdollista kuumaa höyryä ja kuumia pintoja, kun lisäät aineksia pataan tai

maistat valmistettavaa ruokaa.
• Jäähdyttäessäsi ruokaa, prosessin alussa höyrytilasta poistuva vesi voi olla kuu-

maa.

2.3.2 Sekoittamisesta tai padan kallistusliikkeistä syntyvien vaarojen välttäminen

• Pysäytä sekoitin ennen kannen avaamista joko  tai   -painik-
keella.

• Älä työnnä sormia tai esineitä pataan sekoittimen ollessa toiminnassa.
• Älä käytä työskennellessäsi huiveja, solmioita tms. vaatteita, jotka voivat tarttua

pyörivään sekoittimeen.
• Suojaa hiuksesi, jotta ne eivät voi tarttua pyörivään sekoittimeen.
• Älä kosketa pyörivää sekoitinta.
• Sekoittimen käyttö kansi auki on kaikissa olosuhteissa estetty/kielletty (työturval-

lisuusmääräykset).
• Varmista, että kukaan ei ole padan liikeradalla (padan edessä tai takana) pataa kal-

listettaessa.
• Älä seiso padan edessä kallistaessasi pataa tai kun palautat padan pystyasentoon.
• Kallistaessasi pataa varmista, että padan ja sen jalkojen välisissä raoissa ei ole mi-

tään esineitä tai mitkään esineet eivät pääse putoamaan sinne padan liikkuessa.
• Kallistaessasi pataa varmista, että kenenkään sormet, kädet tai muut ruumiinosat

eivät ole vaarassa jäädä padan ja sen jalkojen väliseen rakoon.
• Varmista aina, että sekoitinmela on lukittunut paikoilleen ennen kuin aloitat se-

koittamisen.
• Varmista aina, että kaapimet on kiinnitetty kunnolla paikoilleen.
10
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2.3.3 Muu turvallinen ja oikea käyttö

• Pysäytä sekoitin ennen kannen avaamista joko  tai   -painik-
keella. Sekoittimen pysäyttäminen kantta avaamalla toteuttaa hätäpysäytystoimin-
non.

• Pidä pesusuihkun hana suljettuna, kun et käytä pesusuihkua.
• Sekoitinmela on helpoin laittaa paikoilleen ja poistaa padasta padan ollessa kallis-

tettuna (ergonomia).
• Suojaa itsesi asianmukaisesti pestessäsi pataa (noudata pesuaineiden turva- ja kä-

sittelyohjeita).
• Älä käytä pataa, jos sen suoja-/vuorauslevyt eivät ole kunnolla paikoillaan.
• Noudata puhdistusohjeita. Vältä liiallista veden käyttöä toimijalan puhdistuksessa.

Painepesurin käyttö on kielletty. Kytke padan ohjausjännite pois I/0-kytkimestä
ja erotuskytkimestä ennen padan pesua.

1. I/0-kytkin
2. Erotuskytkin

• Varmista ennen käyttöä, että irrotettava kansi on lukittu kunnolla paikoilleen.
• Varmista ennen käyttöä, että kannen turvaritilä on kunnolla paikoillaan.
• Avaa aina kansi ääriasentoonsa ja varmista kannen asento ennen kuin kumarrut pa-

dan ylle.
• Tarkista padan varoventtiili määräajoin tässä käyttöohjeessa neuvotulla tavalla ja

tee säännöllisistä tarkistuksista tarvittavat kirjaukset.

2.3.4 Asetusten ja säätöjen muuttaminen

Laitteen teknisiä säätöjä saa suorittaa vain riittävän pätevyyden ja laitetuntemuksen
omaava henkilö. Käyttäjä voi säätää joitakin laitteen toimintoja mieleisekseen ja ruoka-
tuotannolleen sopiviksi (ks. kohta ”Asiakasohjearvojen asettaminen”). Huoltotilan oh-
jearvoja saa säätää ainoastaan riittävän pätevyyden ja laitetuntemuksen omaava henkilö.
11
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2.4 Turvaohjeet vikatilanteessa

Äkillisessä ja vakavassa vaaratilanteessa kaikki laitteen toiminnot pysähtyvät painamalla
hätä/seis-painiketta tai kääntämällä syötönerotuskytkin 0-asentoon. Toiminnot ovat jäl-
leen käytettävissä vapauttamalla painike kiertämällä sitä oikealle. Mikäli syy hätä/seis-
painikkeen käyttöön oli laitteen vakava työturvallisuutta uhkaava toimintahäiriö, ota vä-
littömästi yhteyttä Metos-huoltoon.

1. Hätä/seis-painike
2. Erotuskytkin

2.5 Laitteen poistaminen käytöstä ja hävittäminen

Taloudellisen käytön elinkaaren päättyessä on laitteen hävittämisessä noudatettava voi-
massa olevia paikallisia määräyksiä ja ohjeita. Mahdollisesti huolimattomasti käsiteltyinä
ympäristölle haitallisten aineiden hävittäminen ja kierrätettävien tai uudelleen käytettävi-
en materiaalien hyödyntäminen tapahtuu parhaiten käyttämällä alan ammattilaisia apuna.

2.6 Muut kiellot (vaaralliset menetelmät ja toimintatavat)

Turvalaitteiden tahallinen ohittaminen on kiellettyä ja vaarantaa keittiön työturvallisuu-
den. Hackman Metos ei vastaa syntyvistä vaaroista ja vaurioista, jotka ovat aiheutuneet
vikaantuneen laitteen tietoisesta käytöstä, laitteen turvatoimintojen ohittamisesta muutta-
malla laitteen suunniteltua toimintaa tai laitteen teknisen kunnon, ylläpidon ja huollon lai-
minlyönneistä.
12
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3. Toiminnallinen kuvaus

3.1 Laitteen käyttötarkoitus

Proveno-kombipata on tarkoitettu ammattimaiseen ruokatuotantoon ja ruoanvalmistuk-
seen. Sen käyttö muuhun tarkoitukseen on kiellettyä. Syövyttävien ja keskenään reagoi-
vien aineiden laittaminen pataan on kiellettyä. Huomaa, että eräiden ruoan-
valmistuksessakin käytettävien aineiden kuten suolan, etikka-, sitruuna- ja maitohapon
pidempiaikainen vaikutus on syövyttävä.

3.1.1 Muu kuin ohjeessa kerrottu käyttö

Metos ei vastaa häiriöistä tai vaurioista, jotka ovat aiheutuneet laitteen käyttötarkoituksen
vastaisesta tai väärästä käytöstä.

3.2 Rakenne

Padan rakenne on kauttaaltaan ruostumatonta terästä (AISI 304). Pataosan sisäpohja ja -
vaippa ovat haponkestävää terästä (AISI 316). Pataosa on kolmivaippainen ja kauttaaltaan
lämpöeristetty.

3.3 Toimintaperiaate

Proveno-kombipadan lämmitys tapahtuu sähkövastuksilla kehitetyn vesihöyryn avulla.
Höyrynkehitin ja vastukset sijaitsevat padan alaosassa. 

Pata kallistuu karamoottorin (40-150 litraa) avulla. Suurissa padoissa (200-400 litraa) on
hydraulinen kallistusmekanismi. Padan sekoitustoiminnot (lisävaruste) saadaan aikaan
padan alaosaan sijoitetun vaihdemoottorin avulla. Jäähdytys (lisävaruste) perustuu padan
höyryvaipassa kiertävään kylmään veteen. Laitteen ohjaustoiminnot on sijoitettu padan
oikeanpuoleiseen jalkaan (toimijalka).
13



28.9.2010  Rev. 4.2
Toiminnallinen kuvaus
3.4 Käyttökytkimet ja merkkivalot

Kaikki Provenon käyttökytkimet pikavalintakiekkoa lukuunottamatta ovat painikkeita.
Painikkeet toimivat kevyellä, rauhallisella painalluksella tai pitämällä painike jonkin ai-
kaa (2-10 sek) painettuna riippuen siitä mitä toimintoa halutaan käyttää. Molempiin suun-
tiin pyörivällä pikavalintakiekolla valitaan asetettavat arvot. Kääntäminen myötäpäivään
(oikealle) kasvattaa valittavaa arvoa ja kääntäminen vastapäivään (vasemmalle) pienentää
valittavaa arvoa. Jos painikkeessa on merkkivalo, se ilmoittaa onko kyseinen toiminto
päällä tai ohjelmoitu tapahtumaan myöhemmin. Eri toimintoihin kuuluvat painikkeet ja
näytöt sekä painikkeiden toiminnot ilmenevät alla olevista kuvista. 

1. Lämmitystoiminto
2. Sekoitintoiminto
3. Päälle/pois- ja häiriöviestitoiminnot
4. Ajastintoiminnot
5. Vedentäyttötoiminnot
6. EasyRun-ohjelmointitoiminto
7. Kallistustoiminto
8. Jäähdytystoiminto
9. HACCP
10. Toimintoarvojen pikavalintakiekko
14
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Proveno Cool Pro
1. Lämmitys
2. HACCP
3. Sekoitin
4. Sekoittimen käynnistys ja taukotila
5. Lämmityksen ja sekoittimen näytöt
6. ON/OFF-kytkin
7. Häiriömerkkivalot
8. Stop (sekoittimen pysäytys)
9. Käynnistysaika
10. Ajastuksen, vedentäytön, EasyRun-ohjelmointitoiminnon ja jäähdytyksen 

näytöt
11. Toiminta-aika
12. Automaattinen vedentäyttö
13. Manuaalinen vedentäyttö
14. EasyRun-ohjelma
15. Automaattinen jäähdytys
16. Kallistus
17. Kallistuksen paluuliike
18. Pikavalintakiekko

3.4.1 Näytön viestit käyttäjälle

• Vilkkuva numero/kirjain näytön eri kentissä yleisesti: laite odottaa pikavalintakie-
kolla asetettavaa arvoa (noin 3 sek).

• Vilkkuva ’PoS’ lämpötilanäytössä: pata ei ole keittoasennossa (täysin pystyssä
vaakatasossa). Mm. lämmitys- ja sekoitintoiminnot, vesiautomatiikka ja jäähdy-
tystoiminto eivät ole käytettävissä.

• Vilkkuva ’Lid’ sekoitinnäytössä: kansi on auki, sekoittaminen ei ole mahdollista
(työturvallisuusmääräykset) tai kansi on kiinni yrittäessäsi kallistaa pataa. 

• ’Err’  vesiautomatiikkatoiminnossa: laite ei saa vettä. 
• Vilkkuva ’SEt’ muistuttaa jäähdytyksen yhteydessä käynnistämään sekoittimen

jäähdytyksen tehostamiseksi. 
15



28.9.2010  Rev. 4.2
Toiminnallinen kuvaus
3.4.2 Häiriövalokoodit

Eräissä häiriötilanteissa kyseessä olevan häiriön ilmaisee käyttöpaneelissa olevat kaksi
punaista merkkivaloa.

1. Merkkivalo 1
2. Merkkivalo 2

Häiriötila Merkkivalo 1 Merkkivalo 2
Höyrynkehittäjän vedenpinta alhainen palaa palaa
Turvaritilän magneettikytkin viallinen tai turvaritilä on 
padan päällä ja kannen varsi yläasennossa. Poista turvari-
tilä ja paina STOP-painiketta.

vilkkuu vilkkuu

Vedensyötön virtauspulssit puuttuvat palaa
Ajastus ei ole toteutunut (pitkä sähkökatko) palaa
Sekoitinmoottori ylikuumentunut palaa vilkkuu
Ulkoisessa jäähdytyslaitteessa häiriö vilkkuu palaa
Vika lämmönsäädössä (+124°C lämpötila ylittynyt) vilkkuu (vuorotellen) vilkkuu (vuorotellen)
16



28.9.2010  Rev. 4.2
Käyttöohjeet
4. Käyttöohjeet

4.1 Ennen käyttöä

4.1.1 Käytön valmistelu

Tarkistukset päivittäin ennen käyttöä

• Veden syöttö (kuuma/kylmä) on auki.
• Padassa ei ole ylimääräisiä esineitä.

• Kaapimet ovat oikein paikoillaan sekoitinmelassa. Ks. kohta ”Sekoitinmelan ja
kaapimien kiinnitys paikoilleen”. 

• Sekoitinmela on lukittu paikoilleen: lukitusosa (kahvan toinen pääty) keskiakselin
hahlossa ja kahva käännetty alas vaakasuoraksi. Varmista kiinnitys yrittämällä
nostaa melaa ylälavasta pois padasta. 

Tarkistukset neljännesvuosittain (varoventtiili) 

Käyttäjän vastuulla on tarkistaa tai tarkistuttaa kombipadan varolaitejärjestelmä neljä
kertaa vuodessa. Proveno-kombipata on varustettu nelivaiheisesti toimivalla varolaitejär-
jestelmällä. Järjestelmän testaus tapahtuu seuraavasti. Huomaa: Suluissa olevat arvot kos-
kevat kombipataversioita, joiden suurin asetettava lämpötila on rajattu arvoon 110°C.

Padan takana ei saa seistä varolaitejärjestelmätarkistuksen aikana, koska sen lopussa pa-
taosan takareunassa oleva varoventtiili aukeaa ja puhaltaa ulos kuumaa vesihöyryä. Testi
aiheuttaa myös hetkellisen voimakkaan suhisevan äänen. Käytä kuulosuojaimia. Padan
tulee olla tyhjä ja puhdas.

• Kytke pata päälle, aseta lämmitys maksimiarvoon 120°C (110°C) ja odota kunnes
pata on lämmennyt asetettuun arvoon, jolloin lämmitys katkeaa (vaihe 1 testattu).

• Lopeta lämmitystoiminto painamalla pitkään , kunnes näytössä näkyy
’On’.

• Paina samanaikaisesti  ja -painikkeita ja pidä ne painettuina
koko testin ajan.

• Lämpötilanäytössä vilkkuu kolme kertaa ’tESt’, lämmitys kytkeytyy uudestaan ja
lämpötilanäyttö päivittyy lämpötilanousun mukaisesti. 

• Kun saavutetaan lämpötila 124°C (114°C) katkeaa lämmitys 3 sekunnin ajaksi ja
lämpötilanäyttöön tulee teksti ’OFF’.

• 3 sekunnin viiveen jälkeen lämmitys kytkeytyy uudestaan ja lämpötilanäyttö jat-
kaa lämpötilan näyttämistä kuitenkin siten että ’c’-kirjaimen tilalla on ’A’ (vaihe
2 testattu).
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• Myös painekytkin toimii 124°C:n (114°C:n) kohdalla ja ilmoittaa oikeasta toimin-
nasta vilkuttamalla kolmioiden sisällä olevia punaisia merkkivaloja vuorotellen
(vaihe 3 testattu).

• Painekytkimen toimintavaiheen jälkeen lämmitystä pakko-ohjataan edelleen kun-
nes varoventtiili aukeaa. Tällöin lämpötilanäyttö näyttää noin 128°C (116°C) ja
painemittari vastaavasti 1,5 bar (0,75 bar) (vaihe 4 testattu).

Mikäli varoventtiili ei aukea painemittarin osoittaessa 2 bar, on painikkeet viipymättä
vapautettava ja kombipadan erotuskytkin käännettävä 0-asentoon. Padan käyttöön-
otto ehdottomasti kielletty ja on viipymättä otettava yhteys valtuutettuun Metos-huoltoon
asian korjaamiseksi.

• Testaus lopetetaan vapauttamalla painikkeet.
• Suoritetusta varolaitetarkistuksesta kirjautuu automaattisesti tieto kombipadan

muistiin mahdollista myöhempää jäljitettävyyttä varten. Omaa seurantaa varten
tulee tehdyt varolaitetarkistukset ja muut laitteen toimintakunnon ylläpitämiseen
liittyvät toimenpiteet kirjata alla olevaan 'Huoltokirjaukset'-taulukkoon.

Mikäli testi ei toteutunut kaikkien neljän vaiheen osalta edellisen kuvauksen mukaisesti,
on padan käyttöönotto ehdottomasti kielletty ja on viipymättä otettava yhteys valtuutet-
tuun Metos-huoltoon asian korjaamiseksi.
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Huoltokirjaukset

Kombipadan ____________________ sarjanro _____________________ käyttöönottopvm _________________

Varoventtiilin tarkastus neljännesvuosittain:

Vuosihuolto suoritettu:

Kalkinpoisto suoritettu:

Päivämäärä Suorittaja Huomautuksia Päivämäärä Suorittaja Huomautuksia

Päivämäärä Suorittaja Huomautuksia Päivämäärä Suorittaja Huomautuksia

Päivämäärä Suorittaja Huomautuksia Päivämäärä Suorittaja Huomautuksia
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4.2 Käyttö

4.2.1 Toimintopaneelin käyttö - Yleistä

Käynnistettäessä laite I/0-kytkimestä toimintopaneelin kaikki näytöt ja merkkivalot syt-
tyvät lyhytaikaisesti (näytön testaus), jonka jälkeen lämpötilanäyttöön jää näkyviin ’On’
ja ajastinnäyttöön kellonaika (mikäli padassa on ajastintoiminto). Laite on valmiusasen-
nossa.

Kaikissa toimintopaneelin painiketoiminnoissa toistuu sama logiikka. 

Toiminnon valitseminen/aktivointi:

Paina lyhyesti kyseisen toiminnon painiketta ja aseta sitten haluamasi arvo pikava-
lintakiekolla, esimerkiksi:

 

Laite odottaa arvoa (valittu näyttö vilkkuu) noin kolme sekuntia, jonka jälkeen laite lähtee
toteuttamaan asetetun arvon mukaista toimintaa. Joissain toiminnoissa, kuten  esimerkiksi
vesiautomatiikan kohdalla, tarvitaan vielä kyseisen toimintopainikkeen varmistava ja
käynnistävä painallus ennen kuin toiminto käynnistyy.

Toiminnon lopetus/peruuttaminen:

Paina pitkään (noin 2 sekuntia) kyseisen toiminnon painiketta.

4.2.2 Padan kallistaminen

Kombipadan kallistaminen ei ole mahdollista, jos padan kansi on suljettuna. Mikäli pataa
yrittää kallistaa kansi suljettuna, sekoitinnäyttöön ilmestyy vilkkuva ’LId’-viesti.

Proveno-kombipadan kallistaminen tapahtuu painamalla kallistuspaini-
ketta.

Pata kallistuu niin kauan kuin painiketta painetaan. Mikäli takaisinveto on asetettu päälle
("Säätöohjeet, Asiakasohjearvojen asettaminen"), tapahtuu painikkeen vapauttamisen jäl-
keen pieni paluuliike, jolla vähennetään ruoan tippumista kaatonokasta.

Mikäli pataa kallistetaan aivan ääriasentoon, paluuliikettä ei tapahdu, jotta pata saadaan
kokonaan tyhjennettyä.

Padan palauttaminen keittoasentoon tapahtuu painamalla kallistuksen pa-
lautuspainiketta.

Turvallisuussyistä (turvallisuusmääräykset) myös paluuliike tapahtuu ainoastaan niin
kauan kuin painiketta painetaan. Paluuliikkeen painiketta on painettava niin kauan, että
paluuliike pysähtyy, jolloin pata on keittoasennossa. Mikäli pata ei ole palautettu keitto-
asentoon saakka, lämpötilanäyttöön ilmestyy vilkkuva ’PoS’-viesti kun lämmitystä tai se-
koitinta yritetään kytkeä päälle.
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4.2.3 Sekoitinmelan ja kaapimien kiinnitys paikoilleen 

Kaapimet kiinnitetään asettamalla niissä olevat reiät sekoitinmelassa oleviin  kiinnitys-
tappeihin. Tämän jälkeen kaavin pyöräytetään paikoilleen nostamalla kaapimen alaosas-
ta. Lopuksi kaavinta vedetään eteenpäin. Alakaapimissa viiste (1) tulee ylöspäin ja
reunakaapimessa sekoittimen keskiakselista poispäin.

Kaapimia on patakoosta riippuen 1 - 5 kpl.

Kaapimia ei tarvita valmistettaessa suuria täytöksiä perunasosetta tai taikinoita. Muulloin
niiden käyttö lämmönsiirron ja jäähdytyksen tehostamiseksi ja padan pesemisen helpot-
tamiseksi on suotavaa.

Sekoitinmela on keveintä laittaa paikoilleen padan sekoitinakseliin, kun pata on kallistet-
tuna. Työnnä sekoitinmelan alaosan rengas padan sekoitinakseliin ja aseta sekoitinmela
paikoilleen nostokahva suorana siten, että nostokahvan lukitusosa asettuu keskiakselin
yläpäässä olevaan hahloon.

Kaavin 40 60 80 100 150 200 300 400
Reunakaavin A2 - 1 1 2 1 2 1 2
Alakaavin B2 - - 1 1 1 1 1 1
Alakaavin C2 1 1 - - 1 1 2 2
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Käännä sitten kahva sivulle.

Tarkista sekoitinmelan lukittuminen paikoilleen yrittämällä nostaa/vetää sekoitinmela
pois paikoiltaan esimerkiksi sekoitinlavasta vetämällä.

4.2.4 Keittäminen

Kytke laitteeseen virta. Lämpötilanäytössä näkyy ’On’.

Paina kerran lämpötilapainiketta.

Valitse lämpötila pikavalintakiekolla.

Kun lämpötila vilkkuu näytössä, voit valita haluamasi lämpötilan pikavalintakiekolla.
Asettamasi arvo tallentuu automaattisesti muistiin noin kolmen sekunnin kuluttua, läm-
pötilan vilkkuminen näytössä lakkaa ja pata alkaa lämmetä. Jos et ehtinyt asettaa halua-
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maasi lämpötilaa lämpötilanäytön vilkkuessa, paina uudelleen lämpötilapainiketta ja
valitse haluamasi lämpötila pikavalintakiekolla.

Lämpötilan asetus ja näytössä näkyvä lämpötila:

Lämmitys kytkeytyy päälle ainoastaan padan ollessa pystyasennossa (keittoasennossa).
Mikäli lämmitystoiminto valitaan eikä pata ole pystyasennossa, lämpötilanäyttöön ilmes-
tyy viesti ’PoS’ merkiksi siitä, että lämmitys ei kytkeydy päälle, koska pata ei ole keitto-
asennossa. Aukaise kansi ja palauta pata keittoasentoon.

4.2.5 Lämpötilan muuttaminen

Paina lämpötilapainiketta. 

Valitse haluamasi lämpötila.

4.2.6 Keittämisen lopettaminen

Paina pitkään (n. 2 sek.) lämpötilapainiketta.

Lämmitys katkeaa, kun lämpötilanäytössä näkyy ’On’.

4.2.7 Sekoitintoiminnot 

Sekoittimen käynnistäminen (manuaalinen sekoitus)

Käynnistä laite. Lämpötilanäytössä ’On’.

Valitse sekoitintoiminto. Sekoitinnäytössä ’15’. 

Käynnistä sekoitin.

Voit muuttaa sekoitusnopeutta pikavalintakiekolla sekoitinnäytön vilkuessa.

Nopeuden muuttaminen

Kun sekoitin pyörii paina kerran käynnistä/tauko-painiketta.

Valitse nopeus (15-140 kierr./min) pikavalintakiekolla.

Huomaa: Sekoitusnopeutta ei voi muuttaa, jos sekoitusohjelma (P1-P6) on toiminnassa.
Tehosekoitustoiminto on mahdollinen myös sekoitusohjelmien aikana (ks. kohta ”Teho-
sekoitus kesken sekoituksen”).

0 -  50°C näytössä padan sisäpinnan lämpötila
51 - 100°C näytössä ruoan lämpötila
101 - 120°C näytössä höyrytilan lämpötila
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Automaattinen suunnanvaihto

Sekoittimen pyöriessä paina kerran sekoitinpainiketta. Näytön vasempaan
laitaan syttyy edestakaisin pyörivä symboli ja sekoitin pyörii edestakaisin.

Tehosekoitus kesken sekoituksen

Sekoittimen pyöriessä paina ja pidä painettuna sekoitinpainiketta. Koko
näytölle syttyy edestakaisin pyörivä symboli.

Tehosekoitus on voimakasta edestakaista sekoitusta, joka jatkuu niin kauan kuin painike
pidetään painettuna. Tehosekoitusta voidaan käyttää koska tahansa sekoittimen pyöriessä,
myös valmiiden sekoitusohjelmien aikana.

Varmista ennen tehosekoitustoiminnon käyttämistä, että tuotteen mahdollinen roiskumi-
nen ei vaaranna työturvallisuutta.

Valmiit sekoitusohjelmat (P1 – P6)

Valitse sekoitintoiminto. Sekoitinnäytössä ’15’.

Valitse haluamasi sekoitusohjelma P1 – P6.

Käynnistä sekoitusohjelma.

Näytössä näkyy ohjelman numero ja meneillään oleva ohjelmavaihe (esim. P2.2).
Valmisohjelmat ovat:

Sekoitinohjelman keskeyttäminen/jatkaminen

Paina kerran start/pause-painiketta.

Sekoitin pysähtyy määräysten mukaisesti myös mikäli kansi avataan. Oikea tapa pysäyt-
tää sekoitin on painaa stop- tai start/pause-painiketta:

 

Kannen avaaminen toteuttaa hätäpysäytystoiminnon.

P1 Hellävarainen hämmennys tauolla, keitot
-kokonaisaika: jatkuva, enintään 5 tuntia

P2 Lihan hopeointi, voimakas edestakainen sekoitus
- kokonaisaika: 44 min, josta 6 min murustusta

P3 Perunasose, voimakas edestakainen sekoitus
- kokonaisaika: 13 min, josta soseutus 6 min

P4 Jälkiruoat
- kokonaisaika: 1 tunti 20 min, josta viimeiset 40 min vispausta

P5 Puurot
- kokonaisaika: 1 tunti 40 min

P6 Taikinat
- kokonaisaika: 6 min
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Sekoitinohjelman lopettaminen

Paina kerran stop-painiketta.

Sekoitin pysähtyy määräysten mukaisesti myös mikäli kansi avataan. Oikea tapa pysäyt-
tää sekoitin on painaa stop- tai start/pause-painiketta:

 

Kannen avaaminen toteuttaa hätäpysäytystoiminnon.

4.2.8 Sekoitus kallistettaessa (R-optio)

Tämä optio mahdollistaa pakotetun sekoituksen pienimmällä sekoitusnopeudella pataa
kallistettaessa. Toiminnolla on mahdollista pataa kallistamalla annostella koostumuksel-
taan tasalaatuisempia ruokaeriä pienempiin jakeluastioihin.

Turvallisuussyistä sekoitus tapahtuu ainoastaan alhaisimmalla 15 k/min nopeudella.
Hätä/seis-painikkeen yläpuolella olevaa pakotetun sekoituksen metallipainiketta on pi-
dettävä jatkuvasti painettuna.

Käyttö tapahtuu seuraavasti:

• Nosta padan kansi yläasentoon.
• Paina pakotetun sekoituksen metallipainiketta ja pidä se koko ajan painettuna.
• Paina toisen käden sormella sekoitintoiminnon painiketta 
• Paina sekoittimen käynnistyspainiketta  

=> Sekoitin käynnistyy 15 k/min nopeudella. Tämän suuremmaksi sitä ei voi säätää.

• Pidä edelleen pakotetun sekoituksen metallipainiketta painettuna.
• Paina toisen käden sormella kallistuspainiketta 

=> Pata kallistuu ja sekoitin käy koko ajan 15 k/min nopeudella.

Vapauta pakotetun sekoituksen metallipainike kun haluat keskeyttää toiminnon. Tämän
jälkeen sekoitintoiminnon käyttö vaatii jälleen kuten normaalisti, että kansi on kiinni ja
turvaritilä on paikoillaan.

4.2.9 Vesiautomatiikka 

Manuaalinen vedentäyttö

Paina ja pidä painettuna.

Kylmää vettä virtaa pataan niin kauan kuin painike pidetään painettuna. Näytössä näkyy
jatkuvasti virrannut litramäärä. Näyttö sammuu ja nollautuu pian täytön lopettamisen jäl-
keen.

Mikäli vedensyöttö laitteelle estyy, näyttöön tulee virheilmoitus ’Err’. Tarkista, että ve-
densyötön sulkuventtiili on auki.
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Automaattinen veden täyttö

Paina kerran.

Valitse täytettävä määrä.

Aloita täyttö painamalla kerran uudelleen.

Kylmää vettä virtaa automaattisesti pataan valittu litramäärä. Näytössä näkyy jatkuvasti
virrannut litramäärä.

Automaattisen vedentäytön lopettaminen/peruuttaminen

Kesken täytön paina kerran.

Vedentulo loppuu välittömästi. Täytetty vesimäärä näkyy näytössä 10 sekuntia. Näyttö
sammuu merkiksi siitä, että toiminto on peruutettu/lopetettu.

Automaattisen vedentäytön määrän muuttaminen täytön aikana

Keskeytä täyttö painamalla kerran. Näytössä näkyy valittu täyttömäärä lit-
roina.

Aloita uuden täytettävän litramäärän valinta 10 sekunnin kuluessa. Voit
valita täytettävän määrän jo täytetyn määrän ja padan nettotilavuuden vä-
lillä.

Jatka täyttöä painamalla kerran.

Kun automaattinen vedentäyttö on toteutunut, täytetty määrä näkyy näytössä 10 sekunnin
ajan, jonka jälkeen näyttö sammuu. Täytetty määrä säilyy muistissa kunnes padan ohjaus-
virta katkaistaan ja se saadaan näkyviin painamalla kerran automaattisen vedentäytön pai-
niketta.

4.2.10 Ajastintoiminnot 

Kellonajan asettaminen

Oikea kellonaika tarvitaan, jotta ajastus ja tiedonkeruu olisi mahdollista.

Paina ja pidä painettuna samanaikaisesti noin 2 sekuntia.

Aseta kellonaika.

Aloita kellonajan valinta kolmen sekunnin kuluessa kellonäytön vilkkumisen alkamises-
ta. Kun olet asettanut kellonajan, asettamasi aika tallentuu automaattisesti muistiin noin
kolmen sekunnin kuluttua ja kello käynnistyy.
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Päivämäärän asettaminen

Oikea päivämäärä tarvitaan, jotta tiedonkeruu olisi mahdollista.

Paina ja pidä painettuna samanaikaisesti.

Noin 2 sekunnin jälkeen alkaa kellonäyttö vilkkua.

Pidä painikkeet edelleen painettuina kunnes kellonäytössä vilkkuu ’Yr’ ja palaa vuosilu-
vun kaksi viimeistä numeroa. Vapauta painikkeet.

Valitse tarvittaessa 3 sekunnin aikana uusi vuosiluku.

Vuosiluvun lukkiuduttua kellonäyttössä vilkkuu ’Mo’ ja kuukausi.

Valitse tarvittaessa 3 sekunnin aikana uusi kuukausi.

Kuukauden lukkiuduttua kellonäyttössä vilkkuu ’dY’ ja päivä.

Valitse tarvittaessa 3 sekunnin aikana uusi päivä.

Päivän lukkiuduttua kellonäyttö siirtyy näyttämään normaalia kellonaikaa.

Keiton aloitusajan ja toiminta-ajan aktivointi

Paina kerran.

Proveno ehdottaa edellistä käyttämääsi keittolämpötilaa, aloitus- ja toiminta-aikaa. Mikä-
li et halua muuttaa arvoja, toiminnot aktivoituvat automaattisesti 15 sekunnin kuluttua.
Keittäminen alkaa valittuna ajankohtana ja Proveno keittää asetetussa lämpötilassa asete-
tun ajan. Keittoajan laskeminen alkaa vasta sitten, kun asetettu lämpötila on saavutettu.
Provenossa on automaattinen lämpösäilytystoiminto (tehdasasetus +70°C). Voit muut-
taa lämpösäilytyslämpötilaa välillä +50 - +100°C (ks. asiakasohjearvojen asettaminen).

Keittoajan jälkeen näytössä näkyy ’HoLd’, mikäli asetettu keittolämpötila on korkeampi
kuin asetettu lämpösäilytyslämpötila. Muussa tapauksessa Proveno pitää ruoan asetetussa
keittolämpötilassa myös keittoajan jälkeen.

Mikäli aloitus- ja toiminta-aika tallentuivat muistiin ennen kuin ehdit asettaa haluamasi
ajat, peruuta ensin ajastintoiminnot painamalla noin kahden sekunnin ajan aloitus- tai toi-
minta-aikapainiketta, jolloin painikkeiden merkkivalot sammuvat ja aloita sen jälkeen
ajatintoimintojen aktivointi alusta.

Ajastetun keittämisen lämpötilan muuttaminen

Paina kerran ja valitse.

Ajastetun aloitussajan muuttaminen

Paina kerran ja valitse.
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Ajastetun keittoajan muuttaminen

Paina kerran ja valitse.

Aktivoidun/ohjelmoidun ajastimen poistaminen

Paina ja pidä painettuna noin 2 sekuntia.

Aktivoidun/ohjelmoidun toiminta-ajan poistaminen

Paina ja pidä painettuna noin 2 sekuntia.

Mikäli käynnistysajankohtaa ei ole vielä saavutettu, aloitusaika on poistettava painamalla
aloitusaikapainiketta noin kahden sekunnin ajan.

”Munakello”-toiminnon aktivointi ja käyntiajan muuttaminen

Paina kerran ja valitse.

• Mikäli mikään Proveno-kombipadan toiminnoista ei ole aktivoitu, kello toimii täy-
sin erillisenä kellona, jolloin summeri soi asetetun ajan kuluttua. 

• Mikäli lämmitys on päällä, se jatkuu asetetun ajan, jonka jälkeen summeri soi ja
kombipata siirtyy automaattiseen lämpösäilytykseen (ks. kohta ”Aloitusajan ja
keittoajan aktivointi”). 

• Mikäli sekoitintoiminto on päällä, Proveno-kombipata sekoittaa asetetun ajan, jon-
ka jälkeen summeri soi ja sekoitin pysähtyy. 

• Mikäli sekä lämmitys että sekoitustoiminto ovat toiminnassa, molemmat toimin-
not jatkuvat asetetun ajan asetetuilla arvoilla, jonkä jälkeen summeri soi ja sekoitin
pysähtyy. Lämmitys jää asetettuun arvoon (jos alempi kuin lämpösäilytyslämpöti-
la) tai automaattiseen lämpösäilytyslämpötilaan (näytössä ’HoLd’).

”Munakello”-toiminnon lopettaminen

Paina ja pidä painettuna noin 2 sekuntia.

4.2.11 Automaattinen jäähdytys 

Jäähdytys perustuu padan höyrytilassa kiertävään kylmään verkostoveteen. Sekoittami-
nen ja kaapimien käyttö tehostavat jäähdytystä. Jäähdytysaika riippuu mm. tuotteesta ja
tuotteen määrästä, alku- ja loppulämpötilasta, jäähdyttävän veden virtaamasta ja lämpöti-
lasta sekä sekoituksesta.

Jäähdytyksen aloittaminen

Paina kerran.

Valitse mihin lämpötilaan haluat jäähdyttää ruoan.

Odota kolme sekuntia, kunnes näytössä näkyy ’no’. Valitse pikavalintakiekolla näyttöön
’YeS’.
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Käynnistä jäähdytys painamalla kerran.

Näytössä vilkkuu ‘Set’ muistutukseksi, että sekoittaminen tehostaa jäähdytystä. Valitse
tapauskohtaisesti tuotteelle sopiva sekoitus.

Mikäli valinta ’no’ on näytössä 10 sekunnin ajan eli ’YeS’-valintaa ei suoriteta, jäähdy-
tystoiminto peruuntuu. Jos kuitenkin haluat aloittaa jäähdytyksen, aloita toiminnon käyn-
nistäminen alusta.

Jäähdytyksen tavoitelämpötilan muuttaminen jäähdytyksen aikana

Paina kerran.

Valitse uusi tavoitelämpötila (näytössä: ruoan lämpötila).

Jäähdytys jatkuu automaattisesti asetettuun uuteen lämpötilaan.

Jäähdytyksen jatkaminen alempaan lämpötilaan

Kun ruoan lämpötila saavuttaa asetetun lämpötilan, jäähdytysveden virtaus lakkaa, näy-
tössä vilkkuu ‘rdy’ ja summeri soi. Sekoitin jatkaa pyörimistä, mikäli toiminto oli valittu-
na.

Paina kerran (summeri sammuu).

Valitse uusi tavoitelämpötila (näytössä: ruoan lämpötila).

Kun uusi tavoitelämpötila saavutetaan, näytössä vilkkuu taas ‘rdy’ ja summeri hälyttää.

Jäähdytyslämpötilan ylläpitotoiminto (‘Hold’)

Proveno-kombipata voi ylläpitää saavutettua lämpötilaa.

Paina kerran (summeri sammuu).

Lämpötilanäytössä vilkkuu ruoan lämpötila, mutta nyt ei tehdä uutta lämpötilavalintaa.

Hold-toiminto aktivoituu automaattisesti ja pata alkaa ylläpitää jo saavutettua ruoan läm-
pötilaa eli jäähdytys kytkeytyy päälle ruoan lämpötilan noustessa, mutta summeri ei enää
hälytä.

Jäähdytyksen lopettaminen

Paina ja pidä painettuna noin 2 sekunnin ajan.

Kun jäähdytys lopetetaan, pata aloittaa välittömästi jäähdytysveden automaattisen tyhjen-
nyksen padan höyrytilasta. Näytössä näkyy jatkuvasti jäljellä oleva veden tyhjennysaika.
Tyhjennyksen aikana kaikki padan toiminnot kallistusta lukuunottamatta on lukittu. Jääh-
dytyksen lopetusta ei voi perua vaan tyhjennysajan on annettava kulua loppuun.

Mikäli pataa kallistetaan tai sen virta katkaistaan ennen tyhjennysajan loppumista, tyhjen-
nys keskeytyy ja jatkuu, kun pata palautetaan pystyasentoon virta kytkettynä. Tyhjen-
nysajan jälkeen pata on jälleen valmis keittämään (näytössä ’On’). 
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4.2.12 Manuaalinen jäähdytys (optio) 

Jäähdytys perustuu padan höyrytilassa kiertävään kylmään verkostoveteen. Sekoittami-
nen ja kaapimien käyttö tehostavat jäähdytystä. Jäähdytysaika riippuu mm. tuotteesta ja
tuotteen määrästä, alku- ja loppulämpötilasta, jäähdyttävän veden virtaamasta ja lämpöti-
lasta sekä sekoituksesta.

Jäähdytyksen aloittaminen

• Säädä lämpötilaksi 0 astetta.
• Sulje vesihana.
• Irrota suihkupistooli pesuletkusta ja liitä se padan alla olevan tyhjennysventtiilin

liittimeen.
• Avaa tyhjennysventtiili.
• Käännä poistoventtiili jäähdytysasentoon.
• Avaa kylmävesihana.

1. Suihkupistoolin letku
2. Tyhjennysventtiilin liitin
3. Tyhjennysventtiili
4. Poistoventtiili

Jäähdytyksen lopettaminen

• Sulje kylmävesihana.
• Irrota käsisuihkun letku tyhjennysventtiilin liittimestä.
• Käännä poistoventiili keittoasentoon.
• Anna ylimääräisen veden valua höyrytilasta viemäriin.
• Kun vettä ei enää valu höyrytilasta, sulje tyhejnnyssventtiili.
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4.2.13 EasyRun-ohjelmointi 

Seuraavat toiminnot ovat mahdollisia ajastetun ohjelman ollessa meneillään:

tehosekoitus

sekoitustoiminnon keskeyttäminen

sekoitintoiminnan lopettaminen

pysäytys hätä/seis-painikkeella 

Mikäli haluat kerätä lämpötilatietoja (omavalvonta, HACCP), kyseinen toiminto on akti-
voitava ennen ohjelmoinnin tekemistä (ks. kohta ”Omavalvontatietojen kerääminen",
HACCP, aktivointi)

Ajastettu toiminto toteutuu saman tai seuraavan vuorokauden aikana määritettynä ajan-
kohtana. Ohjelmaa ei siis voi perjantaina asettaa käynnistymään esimerkiksi seuraavana
maanantaina.

EasyRun-ohjelman sekoitusohjelma on hämmennysohjelma, jota ei voi muuttaa.

Ohjelman aktivointi

Paina kerran.

Valitse haluamasi asetusarvot painamalla aina ensin kyseisen toiminnon painiketta ja
asettamalla haluamasi arvo pikavalintakiekolla:

Aktivoi ohjelmointi painamalla kerran uudelleen.

Provenon muistissa on aina edelliset asetetut arvot. Kellonäytössä vuorottelevat aloitus-
aika sekä toiminta-aika (r-edessä). Kun ohjelmointi on aktivoitu, kaikissa näytöissä näky-
vät asetetut arvot ja PROG-painikkeen merkkivalo palaa.

Ohjelmoinnin peruuttaminen

Paina ja pidä painettuna noin 2 sekuntia.

PROG-painikkeen merkkivalo sammuu ja näytössä näkyy ’On’.

Voit edellä mainitulla tavalla peruuttaa ohjelman ennen kuin se alkaa. Jos ohjelma on jo
alkanut, voit peruuttaa/poistaa ohjelmoinnin samalla tavalla, jolloin aikaohjaukset poistu-
vat, mutta sekoitin- ja lämmitystoiminto jatkuvat. Sekoittimen voit halutessasi pysäyttää
STOP-painikkeella ja lämmityksen voit katkaista painamalla lämpötilapainiketta noin
kaksi sekuntia, kunnes lämpötilanäytössä näkyy ’On’.
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Ohjelmoinnin asetusarvojen muuttaminen ennen ohjelman käynnis-
tymistä (= uusi ohjelmointi)

Peruuta ensin aktiivinen ohjelmointi painamalla noin 2 sekuntia.

Valitse haluamasi asetusarvot painamalla aina ensin kyseisen toiminnon painiketta ja
asettamalla haluamasi arvo pikavalintakiekolla:

Aktivoi uusi ohjelmointi painamalla kerran.

Kun ohjelmointi on aktivoitu kaikissa näytöissä näkyvät asetetut arvot ja PROG-painik-
keen merkkivalo palaa.

4.2.14 Mahdollinen sähkökatko ajastuksen tai EasyRun-ohjelman aikana 

Mahdollisesta sähkökatkosta ajastuksen tai EasyRun-ohjelman aloitusajankohtana tai toi-
minta-aikana saadaan viesti ajastinnäyttöön seuraavasti.

Sähkökatko aloitusajankohtana

Mikäli aloitusajankohtana on sähkökatko, niin padan ajastinnäyttö kertoo sähkön jälleen
kytkeytyessä kuinka paljon käynnistys myöhästyi:

• toiminta-aikana näytössä vuorottelee E-kirjain + myöhästymisaika tunteina ja mi-
nuutteina ja jäljellä oleva toiminta-aika, esim. E1.10 / r0.58

• toiminta-ajan jälkeen näytössä näkyy E-kirjain + myöhästymisaika tunteina ja mi-
nuutteina, esim. E1.10

Sähkökatko toiminta-aikana

Mikäli toiminta-aikana on sähkökatko, niin padan ajastinnäyttö kertoo sähkön jälleen kyt-
keytyessä kuinka pitkäksi aikaa toiminta keskeytyi:

• toiminta-aikana näytössä vuorottelee E-kirjain + keskeytysaika tunteina ja minuut-
teina ja jäljellä oleva toiminta-aika, esim. E0.12 / r0.46, ja toiminta-aikapainik-
keessa oleva vihreä merkkivalo vilkkuu

• toiminta-ajan jälkeen näytössä näkyy E-kirjain + keskeytysaika tunteina ja mi-
nuutteina, esim. E0.12, ja toiminta-aikapainikkeessa oleva vihreä merkkivalo vilk-
kuu

• mikäli sähkökatkoksia on useampia niin niiden kaikkien kestot summautuvat 
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Sähkökatko sekä aloitusajankohtana että toiminta-aikana

Mikäli sekä aloitusajankohtana että toiminta-aikana on ollut sähkökatkoja, niin padan
ajastinnäyttö kertoo sähkön jälleen kytkeytyessä kuinka paljon ajastus yhteensä myöhäs-
tyi:

• toiminta-aikana näytössä vuorottelee E-kirjain + kokonaismyöhästymissaika tun-
teina ja minuutteina ja jäljellä oleva toiminta-aika, esim. E1.22 / r0.27, ja toiminta-
aikapainikkeessa oleva vihreä merkkivalo vilkkuu

• toiminta-ajan jälkeen näytössä näkyy E-kirjain + kokonaismyöhästymisaika tun-
teina ja minuutteina, esim. E1.22, ja toiminta-aikapainikkeessa oleva vihreä merk-
kivalo vilkkuu

• mikäli sähkökatkoksia on useampia niin niiden kaikkien kestot summautuvat 

4.2.15 Omavalvonta (HACCP) (Optio) 

Ohjeet omavalvontatoimintoon liittyvän SafeTemp-ohjelman käytöstä löytyvät ohjelman
Help-tiedostosta. Omavalvontatoiminto on lisävaruste malleissa M, C1 ja C2. Mikäli
näyttöön tulee viesti ’InF1’, omavalvontatoiminto ei ole kytkettävissä tai se on tarkoituk-
sellisesti kytketty pois käyttäjän toimesta. Mikäli sinulla on omavalvontaohjelmatoimin-
to, jonka haluat ottaa käyttöön, on sinun tehtävä ohjearvomuutos tämän käyttöohjeen
kohdan ”Säätöohjeet, Asiakasohjearvojen asettaminen” mukaisesti. Omavalvontaohjear-
vo on nro 51.

Omavalvontatietojen keräämisen (HACCP) aktivointi

Paina HACCP-painiketta. Näytössä vilkkuu ’HACC On’ ja HACCP-painikkeen merkki-
valo palaa.

Teksti vilkkuu kolme kertaa, jonka jälkeen lämpötilanäytön oikeassa alalaidassa oleva
piste jää vilkkumaan tiedonkeruun merkiksi.

Omavalvontatietojen keräämisen lopettaminen

Paina ja pidä painettuna noin 5 sekuntia.

Näytössä vilkkuu kolme kertaa ’HACC OFF’. Lämpötilatietojen kerääminen keskeytyy
ja lämpötilanäytön vilkkuva piste sammuu.
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4.3 Käytön jälkeen

4.3.1 Puhdistus 

Painepesurin käyttö padan puhdistuksessa on kielletty. Painepesurin voimakas vesisumun
muodostus saattaa myötävaikuttaa ruoan ja ruoankäsittelypintojen kontaminoitumiseen
laajalla alueella keittiössä.

Katkaise laitteesta virta ohjauskytkimellä (I/0) tai syötönerotuskytkimellä, ennen kuin
aloitat padan pesun.

Puhdistuksessa kielletyt välineet:

• painepesuri
• kaikki metalliset esineet
• karkeat hankaussienet (mm. vihreä karhunkieli)
• teräsvilla
• hankaavat pesuaineet

Puhdistuksessa sallitut apuvälineet

• ruostumattomalle teräkselle soveltuvat pesuaineet
• nylonharjat
• pehmeät hankaussienet (valkoinen karhunkieli)
• naarmuuntamaton terässieni
• muut ruostumattomalle teräkselle tarkoitetut materiaalit, jotka eivät naarmuta pintaa

Kaikki laitteen lisävarusteet kuten siivilälevy ja sen osat, sekoitinmela ja sen kaapimet,
keittokorit ja kannen osat voidaan pestä astianpesukoneessa, joka soveltuu tällaisten esi-
neiden pesuun.

Mitä vähemmän padan pinta käytössä naarmuuntuu, sitä helpompi se on puhdistaa. Pata
on helpoin ja nopein puhdistaa aina heti käytön jälkeen. Käytä aina toimijalan päällä suo-
jakaukaloa. Näin toimijalka pysyy puhtaana. Älä suihkuta vettä laitteen toimintopaneelil-
le. Puhdista laitteen jalat pyyhkimällä.
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Pese laitteen ulko-osat käyttäen juoksevaa vettä vain tarvittaessa.  Pyyhkiminen kostealla
kankaalla usein riittää. Huomioi elintarvikehygieeniset näkökohdat padan puhdistukses-
sa. Runsaan liotusveden käyttö lisää veden kulutusta. Jos kuitenkin peset pataa liottamal-
la, hyödynnä sekoitinta liotuksen tehostamiseksi ja sekoita hitaasti liotuksen aikana.

Puhdistuksen vaiheet:

• Katkaise laitteen virta
• Jäähdytä pata kylmällä vedellä
• Kaavi irtolika muovikaapimella (lisävaruste)
• Suihkuta pesuainetta pataan ja harjaa ja suihkuta pata puhtaaksi
• Kuivaa pata

Pesuaineiden annostelu- ja vaikutusaikaohjeita on ehdottomasti noudatettava - esim.
vaahtopesuaineiden ylipitkän vaikutusajan, yhdistettynä suolajäämiin, on todettu aiheut-
tavan voimakasta pistekorroosiota ruostumattomaankin teräkseen.

Valmistaja ei vastaa mahdollisista vaurioista, jotka johtuvat em. ohjeiden noudattamatta
jättämisestä.

Kannen osien irrottaminen

• Aseta pata pystyasentoon
• Laske kansi padan päälle
• Poista turvaritilän peitekansi ja irrota turvaritilä 
• Irrota kannen umpiosa varresta vetämällä kannen lukitussalvan nupista
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Kannen kiinnittäminen

Sijoita kannen umpiosa padan päälle suunnilleen oikeaan asemaan.

Vedä nostovarsi alas kannen päälle. Käännä kannen umpiosaa niin, että keskinavassa ole-
va kohdistusnasta osuu varressa olevan kiinnitysosan koloon.

1. Kannen umpiosa
2. Nostovarsi
3. Kohdistusnasta
4. Kannen lukitussalpa
5. Täyttöaukon turvaritilä
6. Täyttöaukon kansi

Paina kiinnitysosa kantta vasten niin, että kiinnityskartio ohjautuu kinnitysosaan ja luki-
tussalpa napsahtaa lukittuun asentoon. Tarkista, että kansi on varmasti lukittunut varteen.

Aseta turvaritilä ja sen peitekansi paikoilleen. 
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4.3.2 Määräaikaishuollot

Kuten auto niin myös ruokatuotantoväline on syytä pitää kunnossa ennakoivan huollon
avulla. Näin varmistetaan laitteen häiriötön ja turvallinen toiminta. Käytöstä ja käyttöolo-
suhteista riippuen Proveno-kombipadan tekninen kunto olisi syytä tarkistaa suunnitellusti
aika ajoin. Esimerkiksi kalkin kertyminen höyryjärjestelmään riippuu padan käytöstä ja
paikallisen veden kalkkipitoisuudesta. Kysy suosituksia eri tarkistushuoltotoimenpiteistä
Metos-huollosta.

4.3.3 Huoltokirjaukset

Kirjaa ylös kaikki huolto- ja korjaustyöt, jotka Proveno-kombipadalle tehdään sen elin-
kaaren aikana. Huoltohistoria saattaa osaltaan nopeuttaa tulevia huoltotoimenpiteitä, aut-
taa kustannusseurannassa sekä investointien suunnittelussa. Varoventtiili on tarkistettava
määräajoin tämän käyttöohjeen mukaisesti. Tee tarkistusmerkinnät valmiiseen "Huolto-
kirjaukset"-lomakkeeseen, jonka löydät tästä käyttöohjeesta.
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5. Asennus

5.1 Yleistä

Tässä kappaleessa on ohjeet Proveno-kombipadan asennusta ja käyttöönottosäätöä var-
ten. Ohjeiden noudattamisella vältetään myöhemmin virheellisestä asennuksesta johtuvia
toimintahäiriöitä ja laitevaurioita.

Älä kytke jännitettä padalle, jos asennustila on kostea tai märkä (rakennusolosuhteet).

5.1.1 Käyttöolosuhteet

Proveno-kombipataa voidaan käyttää normaalissa ilmastoidussa ammattikeittiötilassa.
Asennuspaikan huonelämpötila ei saa ylittää +40°C ja suhteellisen kosteuden tulee olla
alle 80 % (pintoihin tapahtuvaa kondensointia ei saa esiintyä). Mikäli tilan lämpötila tal-
violosuhteissa alittaa 0°C, on kombipadan höyrynkehitin ja padassa mahdollisesti oleva
sisältö tyhjennettävä jäätymisestä aiheutuvien vaurioiden välttämiseksi. Tällöin on myös
huolehdittava padassa olevien putkistojen ja magneettiventtiilien runkojen tyhjentämises-
tä.

5.1.2 Mahdolliset häiriöt ympäristöstä (ympäristöön)

Proveno-kombipata täyttää EMC-direktiivin mukaiset elektromagneettisten häiriöiden
päästö- ja sietorajavaatimukset. Mikäli asennuspaikalla on elektronisesti ohjattuja ja eten-
kin taajuusmuuttajilla varustettuja muita laitteita, on niiden vaatimustenmukaisuudesta ja
määräysten mukaisesta kaapeloinnista syytä varmistua.

5.1.3 Varastointi

Proveno-kombipadan varastoinnin tulee tapahtua kuivassa tilassa, jonka lämpötila on vä-
lillä +10…40°C. Varastoinnin tulee tapahtua kuljetuspakkauksessa.

Mikäli varastointi tapahtuu rakennustyömaaolosuhteissa, on erityistä varovaisuutta nou-
datettava, että muilla työtoimenpiteillä ei aiheuteta vaurioita laitteelle.

• Suojaa kombipata ulkopintojen naarmuuntumiselta ja kolhiintumiselta.
• Suojaa kombipata rakennuspölyltä.
• Suojaa kombipata hitsaus-, hionta- ja katkaisulaikkakipinöiltä. Nämä saattavat

myöhemmin aiheuttaa laitteen ruostumattomiin pintoihin ruostepisteitä.
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5.1.4 Laitteen poistaminen pakkauksesta

Pakkauksessaan oleva kombipata kuljetetaan mahdollisimman lähelle asennuspaikkaa
ennen pakkauksen lopullista purkamista. Kombipadassa mahdollisesti olevat suojamuovit
irrotetaan vasta asennuksen jälkeen ennen käyttöönottoa.

Kuljetusalustaltaan irrotettu kombipata ei ole vakaa ennen kuin se on kiinnitetty lattiaan
asennettuun asennuskehykseen. Padan käyttö ja kallistaminen on ehdottamasti kielletty
ennen kuin se on kiinnitetty paikalleen asennusohjeiden mukaisesti. Kuljetusalustaltaan
irrotettu kombipata on tuettava niin, ettei kaatumisen vaaraa ole ennen varsinaista lattiaan
kiinnitystä. Kombipadan kaatuminen saattaa aiheuttaa henkilö- tai esinevahinkoja.

5.1.5 Pakkauksen hävittäminen

Pakkauksen purkamisen yhteydessä on kaikki pakkausmateriaali lajiteltava paikallisten
kierrätysohjeiden mukaisesti omiin keräyspisteisiinsä. 

5.2 Asennus

Tarkista ennen asennusta kyseisen kombipadan asennuskuvasta, että padan taakse jää riit-
tävästi tilaa padan kallistamista ja myöhempää huoltoa varten. Tarkista myös sijainti lat-
tiakaivoon nähden.

Proveno-kombipata on suunniteltu asennukseen, jossa lattiakaivo sijaitsee padan edessä.
Kaatokouru ja padan takana oleva lattiakaivo ei sovellu käytettäväksi kombipadan yhte-
ydessä.

Kombipata voidaan asentaa kahdella eri tavalla:

• Lattiapintaan kiinteästi valuun upotettavan asennuskehyksen avulla
• Lattiapintaan kiinnitettävän pintakehyksen avulla

Suoraan lattiaan kiinnittäminen ilman kehyksiä on kielletty.

Joko valuun upotettujen asennuskehyksien tai pintakehyksien on oltava paikoillaan ennen
varsinaista kombipadan asennusta.
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5.2.1 Valuun upotettava asennuskehys

Asennuskehykset sijoitetaan mukana seuraavia asemointitukia käyttäen kombipadan
asennuskuvan mukaisesti paikoilleen. Kehykset on asennettava vaakatasoon ja kiinnitet-
tävä niin, että ne eivät siirry paikoiltaan valun aikana. Asennuskehykset on korkeussuun-
nassa sijoitettava niin, että niiden yläpinta jää 30 mm valmiin, pintamateriaalilla
viimeistellyn lattiapinnan yläpuolelle. Asennuskehyksen ja lattian liittymäkohta tiiviste-
tään pintamateriaalilla tai saniteettisilikonilla. Paras tulos tiiveyden kannalta aikaansaa-
daan lisäksi täyttämällä asennuskehys asennuksen jälkeen yläpintaan saakka esim.
akryylimassalla. Valukehysasennuksen pääkohdat on esitetty alla olevassa kuvassa. Tar-
kemmat patakokokohtaiset asennustiedot löytyvät varsinaisesta asennuskuvasta.

1. Asennuskehys
2. Betonivalu
3. Valmis lattiapinta
4. Saniteettisilikoni
5. Akryylimassa

Pata nostetaan asennuskehyksen päälle ja säädetään jalkojen nurkissa olevilla säätöpul-
teilla vaakatasoon. Kun pata on vaakatasossa, se kiinnitetään asennuskehyksiin M12-kiin-
nityspulttien avulla, joita on toimijalassa 4 kpl ja tukijalassa 2 kpl. Kiinnitysmutterit
kiristetään huolellisesti. Padan jalkojen ja asennuskehyksen väliä ei pidä tiivistää, jotta ei
estetä riittävää ilmanvaihtoa.
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5.2.2 Lattiapintaan kiinnitettävä pintakehys

Pintakehykset sijoitetaan mukana seuraavia asemointitukia käyttäen kombipadan asen-
nuskuvan mukaisesti paikoilleen. Mikäli lattiakaadot ovat kovin jyrkät, saattaa olla tar-
peen oikaista pintakehystä lähemmäksi vaakatasoa sijoittamalla kehyksen ja lattian väliin
ruostumattomia välikkeitä, jotta padan jalan säätövara riittäisi.

Välikkeinä on käytettävä riittävän suuria, ruostumattomia levypaloja, joissa on kiinnitys-
pultin mentävä reikä. Aluslevyjä tai muita vastaavia pienikokoisia välikkeitä ei saa käyt-
tää.

Pintakehyksen kiinnityspultit on valittava lattiarakenteen mukaan. Eräs suositeltava tyyp-
pi on UKA M10x150 kemiallinen pultti, joka sopii monelle erityyppiselle lattiarakenteel-
le. Pintakehyksen ja lattian liittymäkohta tiivistetään lattian pintamateriaalilla tai
saniteettisilikonilla. Paras tulos tiiveyden kannalta aikaansaadaan täyttämällä lisäksi pin-
takehys asennuksen jälkeen yläpintaan saakka esim. akryylimassalla. Pintakehysasen-
nuksen pääkohdat on esitetty alla olevassa kuvassa. Tarkemmat patakokokohtaiset
asennustiedot löytyvät varsinaisesta asennuskuvasta.

1. Pintakehys
2. Betonivalu
3. Pintakehyksen kiinnityspultti
4. Valmis lattiapinta
5. Saniteettisilikoni
6. Akryylimassa

Pintakehyksen kiinnityspultit on valittava lattiamateriaalin mukaan. Suositeltava tyyppi
on UKA M 12x200 kemiallinen pultti, joka soveltuu monelle erityyppiselle lattiamateri-
aalille. Vaihtoehtoisesti kiila-ankkuripultteja tai vastaavia voidaan käyttää.

Pata nostetaan pintakehyksen päälle ja säädetään jalkojen nurkissa olevilla säätöpulteilla
vaakatasoon. Kun pata on vaakatasossa, se kiinnitetään pintakehykseen M12-kiinnitys-
pulttien avulla, joita on toimijalassa 4 kpl ja tukijalassa 2 kpl. Kiinnitysmutterit kiristetään
huolellisesti. Padan jalkojen ja pintakehyksen välillä olevia liitoskappaleita ei pidä tiivis-
tää, jotta ei estetä riittävää ilmanvaihtoa.
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5.2.3 Kombipadan asentaminen kehyksille

Padan tuki- ja toimijalkojen etu- ja takavuorauslevyt on irrotettava asennuksen ajaksi. Jo-
kainen levy on kiinnitetty alalaidastaan kahdella ruuvilla. Toimijalan takalevyssä on li-
säksi kaksi ruuvia myös levyn ylälaidassa. Toimijalan etulevy jää irrotuksen jälkeen
pidikeketjun varaan, jotta elektroniikan nauhakaapeli ei vaurioituisi vahingossa. Toimija-
lasta on myös mahdollista tämän jälkeen irrottaa takaosan alalaidassa oleva syöttökaape-
lin ja vesiputkien läpivientilevy irrottamalla sen neljä ruuvia.

Tukijalan asentaminen

Kombipadan tai -pataryhmän asennus aloitetaan asentamalla ensimmäiseksi vasemmalle
tuleva tukijalka. Tukijalka (1) nostetaan asennuskehyksen (2) päälle ja säädetään nurkissa
olevilla säätöpulteilla (3) vaakatasoon ja mittaan 900 mm mitattuna tukijalan etureunan
yläpinnasta lattiaan. Kun tukijalka (1) on kohdallaan, se kiinnitetään asennuskehykseen
(2) kahdella kiinnityspultilla (4). 

1. Tukijalka
2. Asennuskehys
3. Säätöpultti
4. Kiinnityspultti

Seuraavaksi asennetaan tukijalkaan (1) pataosan mukana tullut laakeriyksikkö (2) ja ak-
seliläpiviennin peitelevy (3). Asemoi ensin koottu laakeriyksikkö (2) kolmelle yläpultille.
Kiinnitä ylimmälle pultille aluslevy ja mutteri (5) käsitiukkuuteen. Asenna seuraavaksi
peitelevyn kiinnityssanka (4) kahdelle alemmalle pultille ja kiinnitä aluslevyt ja mutterit
(5) käsitiukkuuteen. Kiinnitä sen jälkeen peitelevy (3) aluslevyllä ja mutterilla. Tarkista,
että laakeriyksikkö (2) ja peitelevyn (3) reikä ovat samankeskeisiä ennen kuin kiristät
kaikki kiinnitysmutterit (5) (6). 
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1. Tukijalka
2. Laakeriyksikkö
3. Peitelevy
4. Peitelevyn kiinnityssanka
5. Aluslevy + mutteri
6. Aluslevy + mutteri

Pataosan asentaminen

Pataosa voidaan siirtää kuljetusalustaltaan asennuskehykselle kahdella eri tavalla.

Ensimmäinen vaihtoehto on katkaista kuljetusalustan pitkittäispuut ja työntää pumppu-
kärry itse pataosan alle.

On huomattava tarkistaa, että pumppukärryn aisat eivät osu padan pohjassa olevien ulko-
nevien osien kohdalle, joita ovat sekoitinmoottorin suojakotelo (Proveno 40, 60, 80, 100)
sekä tyhjennys- ja poistoputket.

Lisäksi on syytä sijoitaa esim. vanerilevysuikaleet pumppukärryn ja padan pohjan väliin.
Ennen nostoa irrotetaan padan vasemman akselin kuljetustuki ja tukijalka kuljetusalustas-
ta. Nostossa on huomattava, että padan toimijalka liikkuu pallomaisen laakerin takia myös
sivusuunnassa. Padan ja toimijalan väliin on hyvä laittaa vaahtomuovilevyn pala tai rul-
lalle kääritty aaltopahvi niin, että ne eivät osu toisiinsa.
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Toinen vaihtoehto on tehdä siirto nostamalla pataosa vasemmasta akselista sekä toimija-
lan läpi työnnetystä nostotangosta. Nostotanko sijoitetaan toimijalan rungon etu- ja taka-
reunassa, hieman laakeroinnin yläpuolella olevien poikittaistukien alle.

Kun tuki työnnetään jalkarungon sisään on varottava vahingoittamasta kaapeleita ja vesi-
letkuja.

Ennen kuin pataosan vasen akseli työnnetään tukijalan laakeriin, on muistettava sijoittaa
suojakumi (1) akselille. Tarkista, että akseli menee laakeriin olaketta myöden ja lukitse
akseli lukkorenkaan (2) lukitusruuveilla (3).
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1. Suojakumi
2. Lukkorengas
3. Lukitusruuvi

Seuraavaksi säädetään toimijalka (1) nurkissa olevilla säätöpulteilla (3) vaakatasoon ja
samaan tasoon tukijalan kanssa. Kun toimijalka (1) on kohdallaan, se kiinnitetään asen-
nuskehykseen (2) neljällä kiinnityspultilla (4). Tarkista, että väli pataosan ja tuki- ja toi-
mijalkojen välillä on saman mittainen sekä ylhäällä että alhaalla.

1. Toimijalka
2. Asennuskehys
3. Säätöpultti
4. Kiinnityspultti

Tässä vaiheessa voi tukijalan etu- ja takavuorauslevyn kiinnittää uudestaan.
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Seuraavan pataosan asentaminen

Mikäli kyse on useamman padan ryhmästä, niin asennusta jatketaan seuraavasti:

Ennen seuraavan pataosan asennusta irrotetaan jo asennetun padan toimijalasta laakeroin-
nin peitelevy. Tämän jälkeen pataosan mukana tullut laakeriyksikkö ja akseliläpiviennin
peitelevy asennetaan aivan samalla tavalla kuin se asennettiin tukijalkaankin.

Seuraavan pataosan asennus edellisen padan toimijalkaan tapahtuu aivan samalla tavalla
kuin ensimmäisenkin padan asennus tukijalkaan.

5.3 Sähköliitännät

Proveno-kombipadan sähköliitännän saa suorittaa ainoastaan henkilö, jolla on sähkölait-
teiden asentamiseen ja huoltamiseen tarvittava ammattipätevyys.

Toimijalan kansilevy vesikalusteineen on kiinteä eikä sitä ole tarkoitettu irrotettavaksi.
Älä pakota sitä ylöspäin kun irrotat yläsivulevyä.

Sähköliitännän suorittamista varten on padan toimijalan vasen yläsivulevy, jossa erotus-
kytkin sijaitsee, irrotettava ja sen alla olevan sähkökotelon kansi avattava.

1. Etulevy
2. Erotuskytkin
3. Ylätakalevy
4. Yläsivulevy
5. Ruuvi
6. Konekotelo

Käännä erotuskytkin (2) 0-asentoon.
46



28.9.2010  Rev. 4.2
Asennus
Mikäli toimijalan etulevy (1) on paikoillaan, niin se on ensin irrotettava avaamalla sen
alalaidassa olevat kaksi ruuvia (5).

Irrota konekotelo (6) ja ylätakalevy (3) avaamalla kiinnitysruuvit (5). Kansikytkimen joh-
to estää ylätakalevyn irrottamisen kokonaan mutta levyn voi siirtää hieman syrjään.

4. Yläsivulevy
5. Ruuvi

Irrota yläsivulevyn (4) sivusärmien ylä- ja alanurkissa olevat neljä ruuvia (5).

Käännä yläsivulevyn (4) alareuna varovasti hieman ulospäin ja sen jälkeen suoraan alas-
päin.

1. Kansi
2. Ruuvi
3. Kara

Avaa sähkökotelon kannen (1) ruuvit (2) ja poista kansi. Varo kantta irrottaessasi että ero-
tuskytkimen kara (3) ei irtoa kytkimestä.
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1. Syöttökaapeli
2. Läpivientilevy
3. Kaapeliholkki
4. Erotuskytkin
5. N- ja PE-johtimet
6. Suojalevy

Irrota erotuskytkimen suojalevy (6) vetämällä. Irrota läpivientilevy (2) konekotelosta. Pu-
jota syöttökaapeli (1) läpivientilevyn kaapeliholkin (3) läpi ja ylös sähkökotelon läpivien-
nin kautta erotuskytkimelle (4). Liitä kaapelin vaihe-johtimet erotuskytkimeen ja N- ja
PE-johtimet (5) asennusliittimiin.

Seuraavaksi on tarkistettava, että vaihejärjestys on oikea, jotta sekoitin- ja kallistusmoot-
torit pyörisivät oikein päin.

Sulje kombipadan kansi ja turvaritilä, mutta jätä turvaritilän peitekansi pois päältä.

Käännä erotuskytkin asentoon I ja kytke kombipadan ohjaus päälle I/0-
kytkimestä. 

Käynnistä sekoitin painamalla ensin sekoitintoiminnon painiketta ja sen jälkeen sekoitti-
men käynnistyspainiketta.

Sekoittimen tulee pyöriä myötäpäivään.

Pysäytä sekoitin painamalla punaista STOP-painiketta.

Hydraulikallisteisissa Proveno 200 ja 300 -kombipadoissa on vielä tarkistettava hydrau-
liikkapumpun moottorin  pyörimissuunta.

Avaa padan kansi ja kallista pataa painamalla kallistuspainiketta.

Oikea pyörimissuunta on vastapäivään katsottuna moottorin jäähdytyspuhallinpäästä.
Pyörimissuuntaa osoittava nuoli on  kiinnitettynä moottorin kytkentäkotelon puoleisella
sivulla.
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Mikäli pyörimissuunta kahdessa edellä mainitussa kohdassa on väärä, on erotuskytkimel-
le tulevan syöttökaapelin kaksi vaihetta vaihdettava keskenään.

Kiristä kaapeliliittimien ruuvit ja kaapeliholkki kunnolla, paina erotuskytkimen suojalevy
paikoilleen, kiinnitä sähkökotelon kansi, ylätakalevy ja yläsivulevy.

5.4 Vesiliitännät

Proveno-kombipadan vesiliitännän saa suorittaa ainoastaan henkilö, jolla on LVI-laittei-
den asentamiseen ja huoltamiseen tarvittava ammattipätevyys.

Vesiliitäntäpisteiden sijainti käy ilmi asennuskuvasta. Sekä kylmän että lämpimän veden
liitäntä on varustettava sulku- ja takaiskuventtiilillä (eivät kuulu toimitukseen). Vesilii-
täntäpisteiden koot ovat seuraavat:

Kylmä vesi: liitin R 1/2" sisäkierteellä, syöttö min. 15 mm tuloputkella

Lämmin vesi: Cu-putki, ulkohalkaisija 10 mm, syöttö 10 mm tuloputkella (max. +60°C)

Mikäli kylmän veden tuloputken koko on alle 15 mm, pienenee kylmän veden virtaama
ja ilmoitetut täyttöajat pitenevät.

5.4.1 Jääpankkiliitännät (C3-optio) 

Ulkopuolisen jääpankin liitäntäpisteiden sijainti käy ilmi asennuskuvasta.

Jääpankki sisään: R 1/2” sisäkierteellä. Jääpankki on varustettava magneettiventtiilillä
sulkemaan jäähdytysveden virtaus jäähdytyksen loputtua.

Jääpankki ulos: R 3/4” sisäkierre.

5.4.2 Vesiliitäntä ja veden laatuvaatimukset 

• Pata on liitettävä kylmän ja lämpimän veden syöttöön ja - jos se on varustettu kak-
soisvesiliitännällä (T) - myös pehmennetyn veden syöttöön. 

• Pata on liitettävä kylmän ja lämpimän veden syöttöön.
• Kaikki vesiliitännät on varustettava takaisku- ja sulkuventtiilillä (eivät kuulu toi-

mitukseen).
• Ennen liitäntää padan kaikki vesiputket on huuhdeltava huolellisesti kaikista irto-

partikkeleista.
• Optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi vedenpaineen tulee olla alueella  250

- 600 kPa.
• Pienin sallittu vedenpaine laitteen asiallisen toiminnan kannalta on 250 kPa. Jos

paine on alhaisempi, asiakkaan on varustettava laite paineenkorotuspumpulla.
• Veden minimivirtaama on 5 l/min. Vaadittaessa optimaalista jäähdytyskapasiteet-

tia kylmän veden virtaaman täytyy kuitenkin olla vähintään 20 l/min.
• Kaikki vesiliitännät ovat Ø15mm (R 1/2").
• Veden johtokyvyn tulisi olla alle 1000 µS/cm. Johtokyvyn ylittäessä jo 500 µS/cm

suositellaan vesianalyysia.
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• Korkein sallittu kloridipitoisuus on alle 60 mg/l.
• Korkein sallittu klooripitoisuus on alle 0,2 mg/l.
• Veden pH:n tulee olla 6,5:n ja 9,5:n välillä.
• Valmistustakuu ei kata laitevaurioita, jotka aiheutuvat mainittujen kloridi-, kloori-

tai pH-arvojen ylityksestä.

5.4.3 Kaksoisvesiliitäntä (T) pehmennetylle vedelle (optio)

Jos laite on varustetu kaksoisvesiliitännällä, tämä syöttää pehmennettyä vettä padan vaip-
pan täyttämiseen ja myös jäähdytykseen, mikäli pata on varustettu tällä toiminnolla.

5.4.4 Poikkeukselliset vesiolosuhteet

Jos veden laatu ei täytä edellä mainittuja vaatimuksia, pata tulee varustaa suodattimilla ja
vedenkäsittelylaitteilla asiallisen toiminnan varmistamiseksi ja korroosion välttämiseksi.
Kun kyseessä ovat poikkeukselliset vesiolosuhteet, veden laatu täytyy analysoida. Ana-
lyysin tuloksista riippuen asiakkaan tulee asentaa tarvittavat suodattimet ja vedenkäsitte-
lylaitteet. Tavallisimmat suodattimet ja vedenkäsittelylaitteet ovat:

Lisävarusteena saatavaa kaksoisvesiliitäntää tulee käyttää myös, jos veden laatu ei täytä
edellä mainittuja vaatimuksia. Kaksoisvesiliitäntä alentaa käsitellyn veden kulutusta, kos-
ka raakavettä voidaan käyttää padan puhdistamiseen. Pata tulee varustaa suodattimilla ja
vedenkäsittelylaitteilla asiallisen toiminnan varmistamiseksi ja korroosion välttämiseksi.
Kun kyseessä ovat poikkeukselliset vesiolosuhteet, veden laatu täytyy analysoida. Ana-
lyysin tuloksista riippuen asiakkaan tulee asentaa tarvittavat suodattimet ja vedenkäsitte-
lylaitteet. Tavallisimmat suodattimet ja vedenkäsittelylaitteet ovat: 

1. Partikkelisuodatin

On suositeltavaa käyttää 5-15µm:n partikkelisuodatinta, kun vesi sisältää hiekkaa, rauta-
hiukkasia tai muita  kiintoaineita.

2. Aktiivihiilisuodatin

Aktiivihiilisuodatinta on käytettävä klooritason ylittäessä 0,2 mg/l.

3. Käänteisosmoosi

Käänteisosmoosia täytyy käyttää, jos kloridipitoisuus ylittää 60 mg/l. Tämä on ratkaise-
van tärkeää korroosion välttämiseksi.

4. Veden pehmennin

Jos esiintyy voimakasta kattilakiven muodostusta, tarvitaan veden pehmennintä. H+ io-
ninvaihdin tai Kleensteam ovat suositeltavia järjestelmiä. Natrium-ioninvaihdinta ei saa
käyttää korkean suolapitoisuuden vuoksi.
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5.5 Ilmastointi

Padan lämpö- ja höyrykuorma tulee ottaa huomioon keittiötilan ilmastointisuunnitelmas-
sa ja padan yllä tulee olla ilmaistointikupu, koska kantta avattaessa vapautuu runsaasti
höyryä. Ilmastointikupujen mitoituksessa tulee ottaa huomioon asennuskuvassa ilmoitet-
tu tilantarve kannen aukaisua varten.

5.6 Muut asennukset 

Mikäli asennettava kombipata on varustettu omavalvontamahdollisuudella ja se otetaan
käyttöön, on omavalvonnan tietoliikennekaapelointi ja ohjelmistoasennus suoritettava
SafeTemp-ohjelman Help-tiedostossa annettujen ohjeiden  mukaan.

5.7 Asennuksen jälkeiset toimenpiteet

5.7.1 Kallistuksen säätö

Ennen kombipadan toimijalan vuorauslevyjen uudelleenkiinnittämistä on kallistuksen
toiminta tarkistettava ja tarvittaessa säädettävä.

Hydraulikallisteisissa Proveno 200 ja 300 -kombipadoissa on ensin tarkistettava hydrau-
liikkapumpun moottorin  pyörimissuunta. Oikea pyörimissuunta on vastapäivään katsot-
tuna moottorin jäähdytyspuhallinpäästä. Pyörimissuuntaa osoittava nuoli on  kiinnitettynä
moottorin kytkentäkotelon puoleisella sivulla. Mikäli pyörimissuunta on väärä, on erotus-
kytkimelle tulevan syöttökaapelin kaksi vaihetta vaihdettava keskenään.

Seuraavaksi on tarkistettava, että pata on vaakasuorassa kun se on keittoasennossaan. En-
nen tarkistusta on varmennettava, että kombipadan toimijalka on asennettu vaakasuoraan.
Tarkistus suoritetaan seuraavasti:

• Kallista ensin pata vähintään puoliväliin saakka ja paina tämän jälkeen kallistuk-
sen paluupainiketta niin kauan kunnes pata pysähtyy keittoasentoon.

• Tarkista padan vaakasuoruus padan yläreunasta.

Mikäli pata ei ollut vaakasuorassa, on kallistuksen rajakatkaisijalevyn asentoa säädettävä.
Säätö tehdään seuraavasti:

• Kallista pata vähintään puoliväliin saakka.
• Löysää säädön lukitusmutteria (5) ja laakeriyksikön ja rajakatkaisijalevyn kiinni-

tysmutteria (6) niin, että rajakatkaisijalevy (1) on liikuteltavissa, mutta jää siirron
jälkeen uuteen kohtaan.

• Mikäli kombipata oli keittoasennossaan kallistuneena liian paljon kaatonokkaan
päin, rajakatkaisijalevyä (1) tulee kääntää hieman alaspäin. Mikäli pata taas oli
keittoasennossaan kallistuneena liian paljon taaksepäin, rajakatkaisijalevyä (1) tu-
lee kääntää hieman ylöspäin.

• Kiristä hieman lukitusmutteria (5) säädön jälkeen, paina kallistuksen palautuspai-
niketta kunnes padan kallistus pysähtyy ja tarkista padan vaakasuoruus uudestaan
padan yläreunasta.
51



28.9.2010  Rev. 4.2
Asennus
• Kiristä sekä kiinnitysmutteri (6) että säädön lukitusmutteri (5), mikäli kombipata
on vaakasuorassa keittoasennossaan. Muussa tapauksessa suorita säätötoimenpi-
teet uudestaan.

1. Kallistusvipu
2. Rajakatkaisijalevy
3. Keittoasennon rajakatkaisija
4. Kallistuksen äärirajakatkaisija
5. Säädön lukitusmutteri
6. Laakeriyksikön ja rajakatkaisijalevyn kiinnitysmutteri

5.7.2 Sekoitinmoottorin suojakotelon kiinnitys

Sekoitinmoottorin suojakotelo on isoissa patamalleissa (Proveno 150, 200, 300, 400) ir-
rallisena padan sisällä. Suojakotelo kiinnitetään mukana olevilla ruuveilla asennuksen jäl-
keen padan ollessa kallistettuna.

5.8 Ensikäynnistys ja koekäyttö

Seuraavat tarkistukset on suoritettava Proveno-kombipadan asennuksen jälkeen ennen
varsinaista käyttöönottoa.
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5.8.1 Höyrynkehittäjän täyttö 

Proveno-kombipadan höyrynkehitin on toimitettaessa tyhjennetty vedestä. Kun kombipa-
ta ensimmäisen kerran asennuksen jälkeen käynnistetään, tapahtuu automaattinen höy-
rynkehittimen täyttö. Ensitäytön jälkeen kombipata  tarkistaa ja ylläpitää oikean
vesimäärän höyrynkehittimessä automaattisesti.

• Tarkista ensin, että padalle tulevien vesiputkistojen sulkuventtiilit on auki-asen-
nossa ja padan erotuskytkin asennossa I.

• Kytke monitoimipata päälle 0/I-painikkeesta. Alkutarkistuksen jälkeen 0/I-painik-
keen kummallakin puolella olevat kolmion sisällä olevat punaiset merkkivalot pa-
lavat alhaisen vedenpinnan merkiksi.

• Tarkista painamalla kallistuksen palautuspainiketta, että pataosa varmasti on keit-
toasennossaan.

• Kombipadan höyrynkehittimen täyttyminen vedellä kestää padan koosta riippuen
jopa useita minuutteja. Kun oikea vedenpinta on saavutettu niin punaiset merkki-
valot sammuvat.

5.8.2 Varolaitteiden tarkistus 

Proveno-kombipata on varustettu nelivaiheisesti toimivalla varolaitejärjestelmällä. Jär-
jestelmän testaus tapahtuu seuraavasti. Suluissa olevat arvot koskevat kombipataversioita
joiden suurin asetettava lämpötila on rajattu arvoon 110°C.

Padan takana ei saa seistä varolaitejärjestelmätestin aikana koska sen lopussa pataosan ta-
kareunassa oleva varoventtiili aukeaa ja puhaltaa ulos kuumaa vesihöyryä. Padan tulee
olla tyhjä ja puhdas.

• Kytke pata päälle, aseta lämmitys arvoon 120°C (110°C) ja odota kunnes pata on
lämmennyt asetettuun arvoon, jolloin lämmitys katkeaa (vaihe 1 testattu).

• Lopeta lämmitystoiminto painamalla pitkään , kunnes näytössä näkyy
’On’.

• Paina samanaikaisesti  ja  -painikkeita ja pidä ne painettuina koko
testin ajan.

• Lämpötilanäytössä vilkkuu kolme kertaa ’tESt’, lämmitys kytkeytyy uudestaan ja
lämpötilanäyttö päivittyy lämpötilanousun mukaisesti.

• Kun saavutetaan lämpötila 124°C (114°C), katkeaa lämmitys 3 sekunnin ajaksi ja
lämpötilanäyttöön tulee teksti ’OFF’.

• 3 sekunnin viiveen jälkeen lämmitys kytkeytyy uudestaan ja lämpötilanäyttö jat-
kaa lämpötilan näyttämistä, kuitenkin siten että ’c’-kirjaimen tilalla on ’A’ (vaihe
2 testattu).

• Myös painekytkin toimii 124°C:n (114°C:n) kohdalla ja ilmoittaa oikeasta toimin-
nasta vilkuttamalla kolmioiden sisällä olevia punaisia merkkivaloja vuorotellen
(vaihe 3 testattu).

• Painekytkimen toimintavaiheen jälkeen lämmitystä pakko-ohjataan edelleen kun-
nes varoventtiili aukeaa. Tällöin lämpötilanäyttö näyttää noin 128°C (116°C) ja
painemittari vastaavasti 1,5 bar (0,75 bar) (vaihe 4 testattu).

Mikäli varoventtiili ei aukea painemittarin osoittaessa 2 bar, on painikkeet viipymättä va-
pautettava ja kombipadan erotuskytkin käännettävä 0-asentoon. Padan käyttöönotto on
ehdottomasti kielletty ja on viipymättä otettava yhteys valtuutettuun Metos-huoltoon asi-
an korjaamiseksi.
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• Testaus lopetetaan vapauttamalla painikkeet.
• Suoritetusta varolaitetestistä kirjautuu automaattisesti tieto kombipadan muistiin

mahdollista myöhempää jäljitettävyyttä varten.

Mikäli testi ei toteutunut kaikkien neljän vaiheen osalta edellisen kuvauksen mukaisesti,
on padan käyttöönotto ehdottomasti kielletty ja on viipymättä otettava yhteys valtuutet-
tuun Metos-huoltoon asian korjaamiseksi.

5.9 Säädöt, ohjelmoinnit

Proveno-kombipadat on tehtaalla ohjelmoitu toimintoarvoilla, jotka soveltuvat useimpien
ammattikeittiöiden tarpeisiin. Kombipadassa on kuitenkin "CSFP"-teknologia (Customer
Specific Function Parameters, asiakaskohtaisesti määriteltävät ohjearvot), joka mahdol-
listaa tiettyjen toimintojen muokkaamisen juuri kyseessä olevan keittiön ja asiakkaan tar-
peisiin parhaiten soveltuvaksi.

Mikäli tarvetta muuttamiseen ilmenee, on asiakaskohtaisten ohjearvojen asetusvaihtoeh-
dot kuvattu käyttöohjeen kohdassa "Säätöohjeet".

Ainoastaan valtuutetun huoltohenkilöstön käyttöön tarkoitetut ohjearvot on kuvattu eril-
lisessä huolto-ohjeessa.

5.10 Käytönopastusohjeet

Ennen Proveno-kombipadan käyttöä on varmistettava, että käyttäjällä on riittävät tiedot
kombipadan oikeasta ja turvallisesta käytöstä.

5.11 Koneyhdistelmä

Mikäli pata liitetään suljettuun jäähdytysjärjestelmään, kokonaisuudesta muodostuu ko-
nedirektiivin määrittelemä koneyhdistelmä, jolle on käyttöönottotarkastuksen yhteydessä
laadittava ja allekirjoitettava koneyhdistelmän kattava vaatimustenmukaisuusvakuutus.

Kone 1
Pata

Kone 2 
Jäähdytys- 
järjestelmä

Käynnistysviesti 
Häiriöviesti 
Jäähdytyskierto padalle 
Jäähdytyskierron paluu 

KONEYHDISTELMÄ 
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6. Säätöohjeet

6.1 Asiakasohjearvojen asettaminen

Asiakasohjearvojen avulla on mahdollista muokata tiettyjä Proveno-kombipadan toimin-
toja juuri kyseessä olevan keittiön ja asiakkaan tarpeisiin parhaiten soveltuvaksi. Yleensä
ohjearvojen tehdasasetukset soveltuvat hyvin useimmille käyttäjille ja niiden muuttami-
nen tulee kyseeseen tiettyjen keittiökohtaisten toimintatapojen tai -olosuhteiden yhtey-
dessä. Asiakasohjearvot asetetaan yleensä keittiön toiminnasta vastaavan henkilön
toimesta.

Kun halutaan muuttaa asiakasohjearvoja, on padan oltava perustilassa, jolloin lämpötila-
näytössä näkyy ’On’ ja ajastinnäytössä (mikäli sen sisältävä optio on padassa) kellonaika.
Mikään toiminto ei saa olla päällä.

Asiakasohjearvojen asetustilaan päästään seuraavasti:

Paina samanaikaisesti 3 sekunnin ajan lämpötilan ja kallistuksen palautuspainikkeita:

Lämpötilanäyttöön ilmestyy ’CodU’.

Paina tämän jälkeen 3 sekunnin ajan pelkkää lämpötilapainiketta.

Lämpötilanäyttöön ilmestyy ensimmäinen ohjearvo ’Pr00’.

Hae valintakiekkoa käyttäen 3 sekunnin sisällä haluttu ohjearvo välillä
Pr00 -Pr52.

Kun haluttu ohjearvo on näytössä, paina lyhyesti lämpötilapainiketta.

Mikäli ohjearvo on käytössä, sen asetettu arvo näkyy sen toiminnon näytössä mihin oh-
jearvo liittyy.

Kaikilla ohjearvoille ei ole määritelty toimintoa. Tämän kappaleen lopussa oleva tauluk-
ko sisältää käytössä olevat ohjearvot.

Muuta ohjearvon asetus valintakiekolla.

Hyväksy uusi asetus painamalla lämpötilapainiketta 3 sekunnin ajan.

Arvon sammuminen näytössä osoittaa uuden asetuksen taltioitumisen muistiin.
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Valitse uusi ohjearvo valintakiekolla tai odota 10 sekuntia niin kombipa-
dan ohjaus siirtyy automaattisesti perustilaan.

6.2 Asiakasohjearvojen tarkoitus, asetukset ja tehdasasetus 

Parametritaulukko ohjelmaversiosta Or54 lähtien. Padan ohjelmaversio näkyy lämpötila-
näytössä hetken päälle kytkemisen jälkeen.

Pr-
koo-
di

Toiminta Näyttö Arvo Tehdas-
asetus

Pr10 Keittolämpötilan oletusarvo Lämpötila
Ajastin

hPt
0 - 120

80

Pr11 Keittämisessä ja jäähdyttämisessä käytet-
tävä lämpötila-asteikko

Lämpötila hEC
hEF

Celsius
Fahrenheit

hEC

Pr12 Keittämisen jälkeen automaattisesti aset-
tuva säilytys eli Hold-lämpötilan oletusar-
vo

Lämpötila
Ajastin

hold
51 - 100 70

Pr13 Valintakiekon valintaviive (sek), jonka 
jälkeen valittu arvo lukittuu

Lämpötila td_2 - td_7 td_5

Pr14 LT-asetusalueen 51-69°C vaipan eroläm-
pötila

Lämpötila hd 0 - hd30 Hd10

Pr15 LT-asetusalueen 70-87°C vaipan eroläm-
pötila asetusarvossa 70°C

Lämpötila nd 0 - nd30 87°C erolämpötila 
kiinteä 100°C

nd30

Pr16 LT-asetusalueen 88-100°C vaipan eroläm-
pötila

Lämpötila Hd 0 - 
Hd13

Hd13

Pr20 Kallistuksen painikkeen vapauttamisen 
jälkeen tapahtuva lyhyt paluuliike eli ta-
kaisinveto

Lämpötila Fbon
FboF

Takaisinveto ON
Takaisinveto OFF

Fbon

Pr21 Sekoitinohjelmien taukotilojen ja päätty-
misen merkkiäänen päällä/pois päältä va-
linta

Lämpötila
Sekoitin

AL
on
oFF

Summeri ON
Summeri OFF

on

Pr30 Automaattisen vedentäytön ohivirtausaika 
(min), jonka aikana kiinteistön putkistossa 
pitkään seissyt vesi juoksutetaan viemä-
riin

Lämpötila
Vedentäyttö

Fti
0 - 10 0 = ohivirtausta ei

suoriteta lainkaan
1

Pr31 Automaattisen vedentäytön
ohivirtausväli (tuntia), jonka jälkeen ohi-
virtaus suoritetaan uudestaan

Lämpötila
Vedentäyttö

Fdi
0 - 24 0 = ohivirtaus suorite-

taan aina
12

Pr32 Mittayksikön valinta automaattiseen ve-
dentäyttöön

Vedentäyttö Lit/GAL Huom! 
Pr01 Lit

Pr40 Jäähdytyksen loppulämpötilan oletusarvo Lämpötila
Info

CFt
0 - 100 30

Pr41 Yhdistetty verkostovesi- ja jääpankkijääh-
dytys (C5): verkostovesi (C2) -jäähdytyk-
sen automaattinen jatkaminen jääpankki 
(C3) -jäähdytyksellä lämpötilan jälkeen.

Lämpötila
Info

C2C3
0-100

0=C2
100=C3

75

Pr42 C5-jäähdytys: jääpankki (C3) -jäähdytyk-
sen lopetuksen jälkeinen verkostovesi 
(C2) -huuhteluaika ennen vaipan tyhjen-
nysviiveaikaa.

Lämpötila
Info

C5td
0-15

0 = ei käytössä
0

Pr43 Aika (min), jonka jälkeen jäähdytys kes-
keytyy mikäli lämpötila ei enää putoa 

Lämpötila
Info

Cdt2
0 - 4.00

0 = keskeytys pois 
päältä 0.15
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Pr44 Sekoitusohjelma 1 - hellävarainen sekoi-
tus aktivoituu kun asetettu jäähdytysläm-
pötila on saavutettu

Lämpötila
Sekoitin

Soft
on/off

off = tauko 2 min
on = tauko 10 min

Huom! 
Pr01 OFF

Pr50 Poistettu käytöstä
Pr51 Omavalvonnan laitetunniste, jolla eri 

kombipatojen omavalvontatiedostot voi-
daan tunnistaa

Lämpötila
Sekoitin

HAC2
0 - 99

 0 = omavalvonta pois 
päältä 0

Pr52 Omavalvonnan lämpötila- ja toimintotie-
tojen keruuväli (min)

Lämpötila
Sekoitin

HAC3
1, 5 tai 10 1

Pr-
koo-
di

Toiminta Näyttö Arvo Tehdas-
asetus

Pr14 lisätty 27.5.2002 (Or65)
Pr15 lisätty 27.5.2003 (Or71)
Pr16 lisätty 3.6.2003 (Or71)

Pr41 lisätty 15.9.2003 (Or73)
Pr42 lisätty 15.9.2003 (Or73)

Pr32 lisätty 3.3.2008 Pr01 (uusi paneeli)
Pr44 lisätty 3.3.2008 Pr01 (uusi paneel)
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7. Vianetsintä

OIRE SYY KORJAUSTOIMENPITEET
Pata ei kytkeydy päälle Erotuskytkin on 0-asennossa Käännä toimijalan oikean kyljen takaosassa 

oleva punakeltainen erotuskytkin asentoon I
Hätä/seis-painike on painettuna Vapauta hätä/seis-painike kiertämällä paini-

ketta oikealle
Sähköpääkeskuksessa olevat laitevarokkeet 
ovat lauenneet

Vaihda/viritä varokkeet uudestaan

Sähkönjakelussa on katko Tarkista, onko sähkönjakelu muuallakin poik-
ki ja odota sen uudelleen kytkeytymistä

Pata  ei lämpene Ajastimella varustetussa padassa on ajastintoi-
minto aktivoitu

Kytke ajastintoiminto pois päältä käyttöohjeen 
mukaisesti

EasyRun-ohjelmoinnilla varustetussa padassa 
on ohjelma aktivoitu

Kytke EasyRun-ohjelma pois päältä käyttöoh-
jeen mukaisesti

Hätä/seis-painike on painettuna Vapauta hätä/seis-painike kiertämällä paini-
ketta oikealle

Padan I/0-kytkin ei ole päällä-asennossa Paina kytkin päällä-asentoon
Automaattisella jäähdytyksellä varustettu pa-
ta: Jäähdytysveden tyhjennys on vielä kesken

Odota kunnes jäähdytyspainikkeen vieressä 
olevassa näytössä näkyvä tyhjennysaika on 
kulunut loppuun ja näyttö sammuu

Sähköpääkeskuksessa olevat laitevarokkeet 
ovat lauenneet

Vaihda/viritä varokkeet uudestaan

Pata ei ole kallistuksen jälkeen palautettu pys-
tyasentoon, lämpötilanäytössä on 'PoS'-viesti 

Paina kallistuksen paluupainikkeesta kunnes 
pata on täysin vaaka-asennossa ja lämpötila-
näytössä on 'On'-viesti

Sähkölämmitteinen pata: Höyrynkehittimessä 
on liian vähän vettä, toimintopaneelin kaksi 
punaista merkkivaloa palaa

Tarkista että padalle tulevan vedensyötön sul-
kuventtiili on auki-asennossa

Höyrylämmitteinen pata: Höyrynsyötön sul-
kuventtiili on kiinni

Aukaise venttiili

Muu tekninen vika Ota yhteys Hackman Metos -huoltoon
Padan lämpeneminen on 
hidasta

Sähkölämmitteinen pata: Höyrynkehittimeen 
on jäänyt liian paljon vettä

Tarkista höyrynkehittimen vedenpinta käyttö-
ohjeen mukaisesti avaamalla tyhjennysventtii-
li

Höyrylämmitteinen pata: Höyryvaippaan ke-
rääntynyt lauhde ei ole poistunut

Poista lauhde avaamalla vaipassa oleva tyhjen-
nysventtiili

Manuaalisella jäähdytyksellä (C1) varustetun 
padan höyryvaippa on täynnä jäähdytysvettä, 
jota ei ole poistettu

Tyhjennä vaippa jäähdytysvedestä avaamalla 
tyhjennysventtiili (sähkö) tai lauhteen tyhjen-
nysventtiili (höyry)

Höyryvaipassa on ilmaa, joka ei poistu, koska 
ilmanpoistin ei toimi

Ellei ilmaa tule ulos ilmanpoistimesta keiton 
alkaessa, ota yhteys Hackman Metos -huol-
toon

Sähköpääkeskuksessa olevista laitevarokkeis-
ta on yksi lauennut

Vaihda/viritä varoke uudestaan

Kiinteistön 1/2-tehon pakko-ohjaus on päällä Normaali toiminta
Muu tekninen vika Ota yhteys Hackman Metos -huoltoon
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Pata ei kallistu Padan kantta ei ole avattu ja sekoittimen näy-
tössä vilkkuu 'Lid'-viesti

Avaa padan kansi, jolloin 'Lid'-viesti poistuu

Hätä/seis-painike on painettuna Vapauta hätä/seis-panike kiertämällä painiket-
ta oikealla

Padan I/0-kytkin ei ole päällä asennossa Paina kytkin päälle-asentoon
Muu tekninen vika Ota yhteys Hackman Metos -huoltoon

Sekoitin  ei käynnisty Hätä/seis-painike on painettuna Vapauta hätä/seis-painike kiertämällä paini-
ketta oikealle

Kansi ja täyttöaukon suojaritilä eivät ole padan 
päällä, sekoitinnäytössä vilkkuu 'Lid'-viesti

Laita kansi ja täyttöaukon suojaritilä paikoil-
leen ja käynnistä uudestaan

Sekoitinvalinnan jälkeen ei ole valittu sekoitti-
men toimintatapaa

Valitse ensin sekoitintoiminto ja sen jälkeen 
toimintatapa (katso käyttöohjeen kohtaa ”Se-
koitintoiminnot”

Sähköpääkeskuksessa olevat laitevarokkeet 
ovat lauenneet

Vaihda/viritä varokkeet uudestaan

Edellä mainitut kohdat on tarkistettu, molem-
mat toimintopaneelin häiriömerkkivalot vilk-
kuvat

Turvaritilän magneettikytkin on vioittunut ja 
turvallisuussyistä sekoittimen toiminta on es-
tetty. Ota yhteys valtuutettuun Hackman Me-
tos -huoltoon.

Muu tekninen vika Ota yhteys Hackman Metos -huoltoon
Sekoitin pysähtyy kes-
ken sekoittamisen

Kansi ja täyttöaukon suojaritilä eivät ole padan 
päällä, sekoitinnäytössä vilkkuu 'Lid'-viesti

Laita kansi ja täyttöaukon suojaritilä paikoil-
leen ja käynnistä uudestaan 

On vahingossa painettu hätä/seis-painiketta Vapauta hätä/seis-painike kiertämällä paini-
ketta oikealle

Käytössä on valmisohjelma, johon kuuluu se-
koittimen pysähtyminen

Tarkista onko valmisohjelma käytössä

Sekoitettava massa on liian jäykkää tai määrä 
liian suuri

Ohenna massaa tai vähennä sekoitettavan mas-
san määrää ja käynnistä uudestaan

Muu tekninen vika Ota yhteys Hackman Metos -huoltoon
Ajastaminen ei onnistu Pata ei ole keittoasennossaan, lämpötilanäy-

tössä vilkkuu 'Pos'-viesti
Palauta pata keittoasentoon painamalla kallis-
tuksen palautuspainiketta ja ajasta uudestaan

Padan kansi ja turvaritilä eivät ole suljettuina, 
sekoitinnäytössä vilkkuu 'Lid'-viesti

Laita kansi ja täyttöaukon suojaritilä paikoil-
leen ja ajasta uudestaan

Muu tekninen vika Ota yhteys Hackman Metos -huoltoon
Automaattinen veden-
täyttö ei annostele vettä 
pataan

Padalle tulevan vedensyötön sulkuventtiili on 
kiinni-asennossa tai koko vesiverkosto on sul-
jettu, vedentäytön näytössä vilkkuu 'Err'-viesti

Avaa sulkuventtiili tai odota vesiverkoston uu-
delleen kytkeytymistä ja käynnistä uudelleen

Muu tekninen vika Ota yhteys Hackman Metos -huoltoon
EasyRun-ohjelman va-
linta ei onnistu

Pata ei ole keittoasennossaan, lämpötilanäy-
tössä vilkkuu 'Pos'-viesti

Palauta pata keittoasentoon painamalla kallis-
tuksen palautuspainiketta ja ajasta uudestaan

Padan kansi ja turvaritilä eivät ole suljettuina, 
sekoitinnäytössä vilkkuu 'Lid'-viesti

Laita kansi ja täyttöaukon suojaritilä paikoil-
leen ja ajasta uudestaan

Muu tekninen vika Ota yhteys Hackman Metos -huoltoon
Automaattinen jäähdy-
tys keskeytyy vaikka 
asetettua lämpötilaa ei 
ole saavutettu

Jäähdyttävän veden lämpötila on niin korkea, 
että asetettua lämpötilaa ei ole mahdollista saa-
vuttaa, lämpötilanäytössä vilkkuu saavutettu 
lämpötila

Valitse sellainen loppulämpötila mikä on mah-
dollista saavuttaa käytössä olevan jäähdytys-
veden lämpötilalla. Mikäli on tarve saavuttaa 
alhaisempia lämpötiloja, ota yhteys valtuutet-
tuun Hackman Metos -jälleenmyyjään jää-
pankkijäähdyttimen hankkimiseksi.
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Vianetsintä
Mikäli joudut ottamaan yhteyttä valtuutettuun Hackman Metos -huoltoon, valmistaudu
vastaamaan seuraaviin kysymyksiin nopeuttaaksesi ongelmasi selvittämistä:

• mikä laite ja malli on kyseessä
• mikä on laitteen sarjanumero, huoltotunnus ja hankinta-ajankohta
• vikakuvaus, mikä ei toimi, mitä toimintopaneelin näytöissä lukee
• mitä tapahtui/tehtiin juuri ennen vian ilmenemistä
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8. Tekniset tiedot

 

Kytkentäkaavio S00123 B3 

Asennuspiirustus L00091 H3 

Tekstiosa L00103 C3 
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Tekniset tiedot
Määre Tyyppi Lisäva-
rusteet

Arvo

Ulkomitat tukijalkoineen LxSxK 40,60 1037x800x900/1150 mm
Ulkomitat tukijalkoineen LxSxK 80,100 1144x800x900/1150 mm
Ulkomitat tukijalkoineen LxSxK 150,200 1350x920x900/1150 mm
Ulkomitat tukijalkoineen LxSxK 300,400 1550x1160x900/1150 mm
Tukijalan ulkomitat LxSxK 140x500x900 mm
Kallistusalue takana 40 830 mm
Kallistusalue takana 60 910 mm
Kallistusalue takana 80,100 930 mm
Kallistusalue takana 150 970 mm
Kallistusalue takana 200 1050 mm
Kallistusalue takana 300,400 1190 mm
Etäisyys padan ulkopinnasta lattiaan kal-
listettuna

40 515 mm

Etäisyys padan ulkopinnasta lattiaan kal-
listettuna

60 515 mm

Etäisyys padan ulkopinnasta lattiaan kal-
listettuna

80,100 465 mm

Etäisyys padan ulkopinnasta lattiaan kal-
listettuna

150,200 460 mm

Etäisyys padan ulkopinnasta lattiaan kal-
listettuna

300 450 mm

Etäisyys padan ulkopinnasta lattiaan kal-
listettuna

400 440 mm

Kannen lakipiste 40,60 1800 mm
Kannen lakipiste 80,100 1850 mm
Kannen lakipiste 150,200,300 1900 mm
Kannen lakipiste 400 2050 mm
Huoltotilan tarve 40,60 400 mm
Huoltotilan tarve 80,100 500 mm
Huoltotilan tarve 150,200,300,400 600 mm
Padan sisähalkaisija 40, 60 472 mm
Padan sisähalkaisija 80,100 545 mm
Padan sisähalkaisija 150,200 744 mm
Padan sisähalkaisija 300,400 944 mm
Padan sisävaipan ja -pohjan raaka-aine Haponkestävä ruostumaton teräs AISI 316
Padan muu rakenne Ruostumaton teräs AISI 304
Paino pakkauksineen 40 260 kg
Paino pakkauksineen 60 270 kg
Paino pakkauksineen 80 295 kg
Paino pakkauksineen 100 325 kg
Paino pakkauksineen 150 380 kg
Paino pakkauksineen 200 410 kg
Paino pakkauksineen 300 490 kg
Paino pakkauksineen 400 550 kg
Paino 40 215 kg
Paino 60 225 kg
Paino 80 245 kg
Paino 100 280 kg
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E=PROVENO E
40=40 l,  60=60 l,  80=80 l,  100=100 l,  150=150 l,  200=200 l,  300=300 l,  400=400 l
MA=SEKOITIN, AUTOPACK,  MC1=SEKOITIN, MANUAALINEN JÄÄHDYTYS,  MAC1=SEKOITIN, AUTOPACK,
MANUAALINEN JÄÄHDYTYS,  MC2=SEKOITIN, COOL,  MC2P=SEKOITIN, COOL PRO,  MC3P=SEKOITIN, COOL
PRO, JÄÄPANKKILIITÄNTÄ,  ER=EASYRUN,  T=PEHMENNETYN VEDEN LIITÄNTÄ,  R=KALLISTETTAESSA SE-
KOITTAVA,  D=TYHJENNYSHANA,  X=ERIKOISMALLIN TUNNUS
A=3/N/PE∼400/230V 50Hz,  C=3/N/PE∼380/220V 50Hz,  D=3/PE∼200V 50-60Hz,  F=2/PE 220−240V 50Hz,  G=3/N/
PE∼415/240V 50Hz,  H=3/PE∼230V 50Hz,  I=3/PE∼220V 60Hz,  J=3/PE∼380 50Hz,  K=3/PE∼400V 50Hz,  L=3/PE∼415V
50Hz,  M=3/PE∼440V 60Hz,  N=3/PE∼460V 60Hz,  O=3/PE∼480V 60Hz,  P=1/N/PE~220-240V 50Hz,  R=2/PE~220-230V
60Hz

Paino 150 320 kg
Paino 200 360 kg
Paino 300 430 kg
Paino 400 490 kg
Kuljetustilavuus 40,60 1,64
Kuljetustilavuus 80,100 1,82
Kuljetustilavuus 150,200 2,44
Kuljetustilavuus 300,400 3,37
Sekoittimen teho 40,60,80,100 M,MC3P 0,75 kW
Sekoittimen teho 150,200,300 M,MC3P 1,5 kW
Sekoittimen teho 400 M,MC3P 2,2 kW
Sähköliitännät kts. kytkinkaava
Vesiliitännät kts. asennuskuva
Laitteen äänitaso mitattuna 1m päästä ja 
1,5m korkeudelta suoraan laitteen edestä 

<70 dB(A)

Melan paino 40 M,MC3P 2,8 kg
Melan paino 60 M,MC3P 4,2 kg
Melan paino 80 M,MC3P 4,2 kg
Melan paino 100 M,MC3P 4,5 kg
Melan paino 150 M,MC3P 4,7 kg
Melan paino 200 M,MC3P 5,5 kg
Melan paino 300 M,MC3P 6,5 kg
Melan paino 400 M,MC3P 11,2 kg
Kaapimien määrä 40 M,MC3P 1
Kaapimien määrä 60,80 M,MC3P 2
Kaapimien määrä 100,150 M,MC3P 3
Kaapimien määrä 200,300 M,MC3P 4
Kaapimien määrä 400 M,MC3P 5
Tyhjennyshana D
Sekoitin M
AutoPack A Ajastin ja vesiautomatiikka
Manuaalijäähdytys C1
Cool C2 Ajastin ja automaattinen jäähdytys
Jääpankkiliitäntä C3 MC3P Ajastin ja automaattinen jääpankkijäähdytys
Cool Pro P Ajastin, vesiautomatiikka, automaattinen jäähdytys, 

EasyRun ohjelmointi ja omavalvontavalmius
Pehmennetyn veden liitäntä T T Pehmennetyn veden liitäntä jäähdytykselle
Seinäkiinnitys W 40,60,80,100,150
Vapaasti seisova F 40,60,80,100

Määre Tyyppi Lisäva-
rusteet

Arvo
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