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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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Yleistä
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 mahdollisia muitakin käyttäjiä varten.

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 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 laitteen osassa kertoo, että osan takana on jännitteellisiä komponentteja.

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.

Tämä kuvio kertoo toiminnosta, joka tulee huomioida omavalvonnassa.

1.2 Laitteessa käytetyt merkinnät

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

1.3 Laitteen ja käsikirjan yhteenkuuluvuuden tarkistus

Sarjanumero on laitteen arvokilvessä. Mikäli laitteen ohjeet ovat kadonneet, valmistajalta 
tai hänen paikalliselta edustajaltaan voi tilata uudet ohjeet. Tällöin tulee ehdottomasti il-
moittaa laitteen arvokilvessä oleva sarjanumero.
1
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2. Turvallisuus

2.1 Yleistä

Tämä astianpesukone on tarkoitettu ammattikäyttöön ja sen saa asentaa ja korjata vain tar-
vittavan ammattipätevyyden omaava henkilö paikallisten säännöksien mukaisesti alkupe-
räisiä osia käyttäen. Laitteen valmistaja ei ole vastuussa jos koneen käyttö-, asennus- ja 
huolto-ohjeita ei ole noudatettu.

Noudata varovaisuutta ovea avaessa ja sulkiessa. Saata ovea koko matkan.

Varmistu, ettei laite lepää sähköjohdon tai syöttö- ja viemäriletkujen varassa. Asenna laite 
suoraan vesivaan avulla. Säädä tarvittaessa säätöjaloilla.

Tämä astianpesukone on tarkoitettu ruoan valmistukseen, tarjoiluun ja säilytykseen tar-
koitettujen astioiden pesuun. Muu käyttö on kielletty. ÄLÄ pese astioita joissa on  bensii-
niä, maalia tai teräs/rautapurua, särkyviä astioita tai astioita jotka ei sovellu koneelliseen 
pesuun. Älä käytä syövyttäviä, emäksisiä tai klooripohjaisia aineita.

Älä avaa kupua koneen ollessa käynnissä. Kone on varustettu oven rajakytkimellä joka 
pysäyttää koneen kupua avattaessa estäen vesi- tai henkilövahingot. Muista aina sammut-
taa kone ja tyhjentää allasta ennen koneen sisäosien  puhdistus- tai muita toimenpiteitä.

Käytön jälkeen on suositeltavaa katkaista koneen virransyöttö ja sulkea tulovesihana päi-
vän päätteeksi.

Muutamia käyttöön liittyviä tärkeitä sääntöjä:

1. Älä koskaan kosketa konetta märin käsin tai jaloin
2. Älä koskaan käytä konetta paljain jaloin
3. Älä asenna konetta paikalle, jossa se voi joutua alttiiksi vesisuihkuille

Käyttäjän ei tule suorittaa korjaus- tai huoltotoimenpiteitä. Nämä pitää jättää valtuutetun 
huollon tehtäväksi.

Tämän astianpesukoneen huoltotoimenpiteitä saa suorittaa ainoastaan tarvittavan ammat-
tipätevyyden omaava henkilö käyttäen ainoastaan alkuperäisiä osia ja tarvikkeita. Muussa 
tapauksessa koneen takuu ja valmistajan vastuu raukeaa.

Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista jotka johtuvat yllä mainittujen sääntöjen seuraa-
matta jättämisestä.

TÄRKEÄÄ: Odota ainakin 10 minuuttia koneen sammuttamisen jälkeen ennen sisäosien 
puhdistustoimenpiteitä.

Varo altaan kuumia pintoja pesujakson loputtua.
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2.2 Turvallisuusohjeet vikatilanteessa

Sulje laite välittömästi vian tai häiriön sattuessa. Laitteen huolto on jätettävä koulutetun 
ammattihenkilön suoritettavaksi. Käytä aina alkuperäisiä varaosia. Tässä ohjeessa kerro-
tut huoltotoimenpiteet tulee suorittaa säännöllisesti.

2.3 Asennus

Sähkö- ja vesiliitännät saa suorittaa vain tehtävään koulutettu ammattihenkilö.

Varmistu, että syöttöjännite vastaa koneen arvokilven merkintöjä. Sähkö syöttö tulee va-
rustaa lukittavalla pääkytkimellä.

Vesiliitäntä tulee suorittaa paikallisia määräyksiä noudattaen. Tarkista vesiliitosten tiive-
ys ennen koneen käynnistämistä.

2.4 Pesu- ja huuhteluaineet

Laitteessa saa käyttää ainoastaan koneelliseen astianpesuun tarkoitettuja pesu- ja huuhte-
luaineita. Käsinpesuun tarkoitettu astianpesuaine aiheuttaa runsasta vaahtoamista ja joh-
taa huonoon pesutulokseen. Ota yhteyttä pesuainetoimittajaasi sopivaa pesu- ja 
huuhteluaineannostusta varten. Huomioi vaarat, jotka liittyvät koneelliseen astianpesuun 
tarkoitettujen pesu- ja huuhteluaineiden käsittelyyn (katso kyseisten aineiden turvalli-
suusohjeet).

Koneelliseen astianpesuun tarkoitettujen pesu- ja huuhteluaineiden käsittelyssä on käytet-
tävä suojakäsineitä ja -laseja. Lue varoitustekstit pesu- ja huuhteluainesäiliöden kyljessä.

2.5 Puhdistus

Astianpesukoneen loppuhuuhteluveden lämpötila on 85° C. Luukkua ei saa avata ennen 
kun loppuhuuhtelu on päättynyt.

Altaassa olevan pesuveden lämpötila on noin 60°C ja vesi sisältää pesuainetta. Varo tyh-
jentäessäsi ja puhdistaessasi astianpesukonetta. Käytä suojakäsineitä.

2.5.1 Astianpesukoneen peseminen painepesulla

Pesukoneen peseminen painepesurilla on kielletty.

Virallisten turvallisuusmääräysten saavuttamiseksi Metos-astianpesukoneiden sähkö-
komponenteissa käytetään hyväksyttyjä kotelointiluokkia.

 Mikään kotelointiluokka ei kestä korkeapainepesua.
3
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2.5.2 Koneen sisäosat

Älä käytä teräsvillaa koneen puhdistamiseksi. 

Älä käytä vaahtoavia puhdistusaineita koneen puhdistamiseksi.

2.5.3 Koneen ulkopuoli

Ulkopintojen puhdistukseen on suositeltavaa käyttää ainoastaa kosteaa rättiä.

2.6 Lattian puhdistus

Lattioita pestäessä vesi saattaa roiskua lattiasta ylöspäin vahingoittaen sähkökomponent-
teja koneen alaosassa. Niitä ei ole suunniteltu kestämään huuhtelua vedellä. Älä suihkuta 
lattiaa 1 metriä lähempänä konetta. Jos lattiaa pestään painepesurilla erityisiä suojalevyjä 
on syytä käyttää suojaamaan konetta vesiroiskeilta.

Vesi saattaa roiskua lattiasta myös käytettäessä tavallista letkupesua.

2.7 Pesukoneen korjaus ja huolto

Katkaise virransyöttö koneesta ennen etuvuorauslevyn irrottamista. Vältä koskemasta 
kuumia putkia ja boileria.

2.8 Laitteen hävittäminen

Laitteen hävittäminen sen taloudellisen käyttöiän täytyttyä on tehtävä paikallisten määrä-
ysten ja lakien mukaisesti. Ota yhteyttä kierrätykseen erikoistuneiseen ammattihenkilöön.
4
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3. Toiminnallinen kuvaus

3.1 Yleistä

Tämä astianpesukone on tarkoitettu ruoan valmistukseen, tarjoiluun ja säilytykseen tar-
koitettujen astioiden pesuun. Astianpesu on tällöin suoritettava tähän käyttötarkoitukseen 
tarkoitetulla pesuaineella.

3.1.1 Muu kuin ohjeessa kerrottu käyttö

Astianpesukoneen käyttö muuhun kuin kohdassa "Laitteen käyttötarkoitus" mainittuun 
käyttöön on ehdottomasti aina tarkistettava etukäteen valmistajan kanssa.

3.2 Ohjauspaneli ja merkkivalot

3.2.1 Vakiomallin painikkeet

Käynnistyspainike 0-1 Boilerin lämpötila

Ohjelman merkkivalo Altaan lämpötila

Ohjelma-ajan valitsin  
(kts alla oleva taulukko

Käsi-/automaattiyhjennys 
(lisävaruste)

Elvytyksen käynnistys ja el-
vytysohjelman merkkivalo 
(Lisävaruste)

Mekaaninen tai elektroninen ajastin  
(2 vaiko-aikaa)

Mekaaninen ajastin (1 aika) 
ECO-versio

Aika t1 60s. 90s. 
(120s. vain valinnaiselle tyhjennyspumpul-
le)

Aika t2 120s.
5
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3.2.2 Erikoisversioiden kytkimet

Ohjelman käynnistys: 
0 = täyttö 
2 = 120s

 
1 = 60s 
3 = 180s
6
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4. Käyttöohjeet

4.1 Ennen käyttöä

4.1.1 Valmistelut

• Aseta ylivuotoputki paikalleen altaaseen.
• Varmista, että siivilät ovat kunnolla paikoillaan altaassa.
• Siivilät on puhdistettava 40-50 pesuohjelman välein ja aina tarvittaessa.(Älä käytä 

konetta ilman siivilöitä).
• Avaa tulovesihana
• Kytke virransyöttö pääkytkimellä ja käynnistä kone painamalla painiketta (1). 
• Laita huuhteluaineannostelijan vihreä letku huuhteluainesäiliöön ja tarkista että 

huuhteluainemäärä on riittävä.
• Sulje kupu
• Täytön jälkeen lämmitys kytkeytyy automaattisesti päälle.
• Kun oikeat lämpötilat on saavutettu kone on valmis pesuun: Boileri 80-85° C ja 

allas 50-55° C.

4.2 Käyttö

• Valitse pesuaika valitsimella (3) 1=lyhyt pesu 2=pitkä pesu Huom! Jos kone on va-
rustettu “Termostop” toiminnolla voidaan pesuaikaa pidentää varmistuakseen että 
vesi saavuttaa asetuslämpötilansa (80-85°).

• Korita pestävät astiat, työnnä kori koneeseen ja sulje kupu. Ohjelma käynnistyy 
automaattisesti ja ohjelmaa seuraa huuhteluvaihe. Ohjelman aikana palaa merkki-
valo (2).

• Kun merkkivalo sammuu on ohjelma päättynyt
• Kone on valmis seuraavaa pesua varten.
• On suositeltavaa vaihtaa altaan vesi riittävän usein, n. 40 - 50 suoritetun pesuoh-

jelman välein tai kaksi kertaa päivässä.
• Puhdista kone päivän päätteeksi (kts. “Puhdistus”)
• Katkaise virransyöttö ja sulje tulovesihana.

• Jos kone on varustettu erikoiskytkimillä (8) tulle käyttäjän valita sopivin pesuaika 
ja sulkea kupu jolloin ohjelma käynnistyy automaattisesti.

• HUOM! Seuraava pesuohjelma ohjelma-ajan muutamisen jälkeen ei vielä ole oi-
kean pituinen. Ohjelmakoneisto tarvitsee yhden täydellisen ohjelman ajamisen en-
nen kuin nokat ovat asettuneet oikein.

• Jos valitaan asento “0” kuvun sulkeminen ei käynnistä konetta
7
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4.2.1 Astianpesuaine

Laitteessa saa käyttää vain koneelliseen astianpesuun tarkoitettuja pe-
suaineita jotka EIVÄT VAAHTOA. Juoksevan astianpesuaineen käyt-
töä suositellaan. Astianpesuaine tulee annostella altaaseen. Ota 
yhteyttä pesuainetoimittajaasi sopivan pesuaineen ja annostuksen va-
litsemiseksi. Astianpesukone voidaan tilattaessa varustaa säädettäväl-
lä, automaattisella, pesuaineannostelijalla.

4.2.2 Huuhteluaine

Kone on vakiona varustettu huuhteluaineannostelijalla. Huuhteluaineen 
määrää voidaan säätää huuhteluaineannostelijan säätöruuvilla. Kiertä-
mällä ruuvia vastapäivään huuhteluaineen määrä lisätään ja ruuvia 
myötäpäivään kiertämällä pienennetään määrää.

Huuhteluaineen määrä joka vastaa 2-5 cm imuputkessa suositellaan

1 cm nuunteluainetta imuputkessa vastaa noin 0,13g. Oikea annostelu on oleellinen nope-
an kuivumisen  ja kiiltävien astioden saavuttamiseksi.

Liikaa ainetta, tai vaahtoa, heikentää pesupumpun tehoa.

4.2.3 Yhteensopivuus H.A.C.C.P. ja hygieniavaatimuksien kanssa

• Koneessa on kaksi lämpömittaria jotka näyttävät boilerin- ja altaan lämpötilat. 
Odota kunnes toimintalämpötilat ovat saavutettu.

• Poista ruuantähteet astioista ennen pesua estääksesi siivilöiden, suuttimien ja put-
kustojen tukkeutumista.

• Tyhjennä pesuallas ja puhdista siivilät vähintään 2 kertaa päivässä.
• Varmista että pesu- ja huuhteluaineannostus on oikea (aineiden toimittajan suosi-

tuksien mukaisesti). Tarkista aamulla ennen työpäivän aloittamista, että pesu- ja 
huuhteluainesäiliöissä on tarpeeksi ainetta päivän tarpeisiin.

• Pidä kuvun sisäpuoli puhtaana
• Poista kori koneesta puhtain käsin tai käyttämällä puhtaita hanskoja jottei astat li-

kaannu.
• Älä kuivaa tai kiillota astioita räteillä, harjoilla tai liinoilla jotka eivät ole steriilejä.

4.2.4 Poistovesipumppu (lisävaruste)

Tyhjennnä allas poistamalla ylivuotoputki ja jätä kupu 
auki. Käynnistä sen jälkeen tyhjennyspumppu pain-
amalla painiketta (6). Tyhjennyksen jälkeen kone me-
nee valmiustilaan. Sammuta kone tyhjennyksen jälkeen 
painikkeella (1) ja katakise virransyöttö. Jos kone ei 
tyhjentynyt asetusajan puitteissa vilkkuu pesuohjelman 
merkkivalo (2) merrkinä siitä että kone ei tyhjentynyt 
(tarkista pumpun siivilät ja että ylivuotoputki on pois-
tettu koneesta).  Sammuta kone, aseta ylivuotoputki ta-
kaisin ja kytke kone päälle; kone on jälleen käyttövalmis
8
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Pesuohjelman aikana ylimääräinen vesi poistuu automaattisesti.

4.2.5 Painennkorotuspumppu

 Jos astianpesukonetta ei ole käytetty vähään aikaan, 
tarkista, että paineenkorotuspumppu pyörii vapaasti. 
Voit tehdä tämän siten, että käännät ruuviavainta 
moottorin akselin tuuletuspuolella olevassa urassa 
(ks. kuva). Jos pumppu on jumissa, käännä akselia 
myötä- ja vastapäivää ruuvimeisselin avulla.

4.2.6 Ohjeita energian, veden sekä huutelu- ja pesuaineiden säästämiseksi

Pese aina täysiä korituksia jos mahdollista. Tämä pienetää pesu- ja huuhteluaineiden, ve-
den sekä energian kulutusta.

Pesu- ja huuhteluaineet

Käytä luonnossa helposti hajoavia pesu- ja huuhteluaineita, tämä säästää luontoa. Tarkis-
tuta aineiden annostelua vähintään kerran vuodessa että ne ovat oikeat veden laatuun ver-
rattuna. Liian suuri annostus kuluttaa luontoa ja liian pieni annostus taas huonontaa 
pesutulosta ja/tai hygieniaa.

Allas- ja boilerilämpötilat

Allas- ja boilerilämpötilojen tehdasasetukset ovat asetettu parhaan pesutuloksen saavut-
tamiseksi suurimmalla osalla markkinoilla olevilla astianpeuaineilla. Tarvittaessa asetus-
arvoja voidaan muuttaa asennuksen yhteydessä sopivaksi käytettävän astianpesuaineen 
kanssa.

Jäämien poistaminen astioista

Poista huolellisesi jäämät käyttäen maltillisesti huoneenlämpöistä vettä poistaaksesi 
eläinrasvat. Kiinnipalaneen lian poistamiseksi suositellaan kuumavesiliotusta.

Huom:

Pese astiat mahdollisimman pian estääksesi lian kiinnikuivumisen.

Hyvän pesutuloksen takaamiseksi, puhdista ja huollata konetta säännöllisesti .

Yllä mainittujen ohjeiden ja tämän kirjan muiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saat-
taa lisätä energian, veden sekä pesu- ja huuhteluaineiden kulutusta ja näin nostaa käyttö-
kustannuksia ja/tai huonontaa pesutulosta.

4.3 Käytön jälkeen
9
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Astianpesukoneen peseminen painepesurilla on kielletty. Jos vesisuihku suunnataan kohti 
sähkökoteloa saattaa vesi tunkeutua koteloon ja vahingoittaa sähkökomponentteja ja näin 
vaarantaa turvallisuutta. Ota yhteyttä puhdistustuotteiden toimittajaasi ja pyydä yksityis-
kohtaisia tietoja menetelmistä ja tuotteista, joilla voit puhdistaa astianpesukoneen sään-
nöllisesti. Älä käytä kloori-pohjaisia puhdistusaineita.

4.3.1 Puhdistus 

Hyvän toiminnan takaamiseksi astianpesukone on puhdistettava huolellisesti vähintään 
kerran päivässä seuraavasti:

Manuaalinen puhdistus:

• Sammuta kone kytkimellä (0-1).
• Katkaise virransyöttö koneesta pääkytkimellä ja sulje vesihana.
• Tyhjennä vesi poistamalla ylivuotoputki. Jos kone on varustettu tyhjennyspumpul-

la, paina piniketta (6) kynnes tyhjennys on suoritettu.
• Poista siivilät ja puhdista ne harjalla juoksevan veden alla
• Poista pesuputkisto kiertämällä kiinnitys auki. Puhdista pesu- ja huuhteluvarsien 

suuttimet huolellisesti juoksevan veden alla.
• Asenna takaisin pesuputkisto ja kiinnitä kiertämällä kiinnitys kiinni.
• Puhdista allas huolellisesti, älä käytä klooripohjaisia puhdistusaineita.
• Päivän päätteeksi on suositeltavaa jättää koneen kupu auki.

On suositeltavaa vaihtaa altaan vesi riittävän usein, n. 40-50 pesun jälkeen tai kahdesti 
päivässä. Älä käytä metallisia kaapimia ja/tai syövyttäviä aineita puhdistukseen sillä ne 
saattavat vahingoittaa konetta.

4.3.2 Määräaikainen huolto

Pyydä valtuutettu huolto suorittamaan seuraavat toimet kerran tai kaksi vuodessa:

• Magneettiventtiilin suodattimen puhdistus
• Lämmitysvastuksien kalkinpoisto
• Tiivisteiden tiiveystarkistus
• Osien kunnon ja/tai kuluneisuuden tarkistus
• Annostelijoiden toiminnan tarkistus
• Sähköliitännät tulee kiristää väh. kerran vuodessa.
10
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4.3.3 Hälytykset

Hälytys SYY TOIMENPIDE
Ohjelman merkkivalo vilk-
kuu

Pesuallas ei täyty ve-
destä

Tarkista että tulovesihana on auki 
ja että ylivuotoputki on paikallaan. 
Kuittaa hälytys sammuttamalla 
kone ja käynnistämällä se uudes-
taan.

Koneissa jossa on 
termostop-toiminto: 
boileri ei lämpene

Viallinen boilerin termostaatti tai 
lämpövastus. Tarkista ja kutsu tar-
vittaessa huolto

Elvytyksen merkkivalo vilk-
kuu

Allas ei ole tyhjenty-
nyt

Poista ylivuotoputki ja tyjhennä al-
las. Kuittaa hälytys sammuttamal-
la kone ja käynnistämällä se 
uudestaan.
11
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5. Asennus

5.1 Yleistä

Katso asennuskuvia luvussa “Tekniset tiedot”.

Liitettäessä pöytiä, purkupöytiä ym. astianpesukoneeseen ei ole sallittua porata reikiä!

“CE” merkintä on voimassa ainoastaan alkuperäiskunnossa olevassa laitteessa.

5.2 Koneen asennus

5.2.1 Tuotteen vastaanotto

Varmistu heti pakkauksen purkamisen jälkeen ettei astianpesuko-
ne ole  vioittunut kuljetuksen aikana. Ilmoita poikkeavuudet heti 
toimittajalle. 

Pakkauksen tuhoamisessa tai kierrätyksessä on noudatettava pai-
kallisia määräyksiä.

5.2.2 Vesiliitäntä  

Liitä astianpesukoneen tulovesiliitäntä sulkuventtiilin kautta, jolla nopeasti ja täysin voi-
daan katkaista vedensyöttö. 

Varmista että syöttöveden paine on taulukon mukainen.

On suositeltavaa käyttää vedenpehmennintä jos veden kovuus on yli 10°f / 5,6ºdh. Tämä 
takaa paremman pesutuloksen ja astianpesukoneelle pidemmän käyttöiän. Astianpesuko-
ne on varustettu 3/4"F vesiliitäntäletkulla liittimin.

Painetaulukko Min Max
KPa KPa

Staattinen P 250 500
Dynaaminen P 200 400
Kovuus 2 °f / 1,1ºdh 10 °f / 5,6ºdh
12
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Liitä koneen mukana toimitettu poistovesiletku viemäriin siten, 
että vesi virtaa vapaasti. Konetta on mahdollisuus saada myös 
poistovesipumpulla varustettuna jos poistovettä ei ole mahdol-
lista johtaa koneen alapuolelle.

Poistovesiletku tulee aina liittää hajulukolla varustettuun viemä-
riin.

Sähkökytkentä

400Vac3N koneissa tulee käyttää H05RN-F tai H07RN-F tyypin syöttö- tai vastaavaa 
kaapelia joka täyttää kansalliset määräykset.

Laite on varustettava ulkopuolisella turvakytkimellä jonka kärkien avautumisväli on väh. 
3mm niin, että laite voidaan kytkeä kaikkinapaisesti irti sähköverkosta.

Suosittelemme 30 mA:n vikavirtasuojan käyttöä

Jos laite on varustettu 3-vaiheisella pumpulla, varmista 
pumpun oikea pyörimissuunta. Pyörimissuuntaa osoitta-
van nuolen lisäksi voidaan väärä pyörimissuunta todeta 
mm. kovemmasta äänestä pesun aikana. Tätä ongelmaa ei 
esiinny jos laite on varustettu yksivaiheisella pumpulla 
(vakiovaruste)

5.2.3 Huuhteluaineannostelija

Toiminta

Annostelija toimii syöttövesipaineen avulla, min. 200 kPa.

Vesiliitäntä 

1. Kytke annostelija (A) pumppuun käyttäen pe-
sukoneessa olevaa kumiletkua (pumpun paine).

2. Yhdistä musta kumiletku liitännästä (B) boile-
rin lähellä olevaan liittimeen.

3. Johda vihreä imuletku, jonka päässä on suoda-
tin ja paino, liittimestä (C) huuhteluainesäili-
öön.

C

D

B

A
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Esiannostelu (koneen koekäytön tai annostelijan vaihdon yhteydessä):

Käynnistä kone ja suorita muutama pesuohjelma. Nopeuta toimenpide painamalla huuh-
teluaineannostelijan säätöruuvia (D) pesuohjelman aikana ja avaamalla kupu; paina sää-
töruuva (D) uudestaan ja sulje kupu; paina säätöruuvia (D) uudestaan ja sulje kupu 
muutamaksi sekunniksi. Avaa kupu uudestaan ja paina säätöruuvia ja sulje kupu. Toista 
tämä toimenpide kunnes vihreä letku on kokonaan täyttynyt.

Säätö:

Jokaisella huuhtelukerralla annostelija imee 0 - 4 cm3 huuhteluainetta mikä vastaa n. 0 - 
30 cm imuletkussa. Minimimäärää saavutetaan kiertämällä säätöruuvi (D) myötäpäivään 
pohjaan asti ja maksimimäärä ruuvaamalla säätöruuvi n. 20 kierrosta vastapäivään.

Tarkista oikea annostelu huuhteluainevalmistajan tiedoista.

Huuhteluaineen määrä, jonka annostelija imee, muuttuu 1,6 cm (0,2 cm3) / säätöruuvin 
kierros (n. 0,21g/kierros 1,05g/cm3 huuhteluainepitoisuudella). Huuhteluaineannostelija 
ei toimi kunnolla, jos huuhteluainesäiliön ja koneen pohjan etäisyys on yli 80 cm.

Annostelijan tehdasasetus on 5 cm/ohjelma. Asennuksen yhteydessä annostelu tulee sää-
tää käytetyn huuhteluaineen ja veden laadun mukaisesti.

VIANETSINTÄ
Ongelma Syy ja toimenpide
Huuhteluaineannostelijan imuletkusta tulee 
vettä

Venttiilit 10805 ei sulje kunnollaPuhdista venttiilit 
10805 ja tarkista että imuletku on varustettu siivilällä. 
Varmista ettei säiliössä ole kuivuneen huuhteluai-
neen aiheuttamia hyytymiä.

Annostelija ei ime huuhteluainetta a) Venttiilit 10805 ei sulje kunnolla. Tarkista venttii-
lit ja varmista että veden syöyyöpaine ei ole alle 
30kPa.Puhdista venttiilit 10805 ja tarkista että imu-
letku on varustettu siivilällä.b) Akselitiiviste 10806 
on viallinenVaihda tiiviste 10806 uteen alkuperäisva-
raosaanc) Tarkista, että kalvo 10807 on ehjä
14



10.5.2007  Rev.  2.0
Asennus
5.2.4 Pesuaineannostelijan asennus

Sähköliitäntä:

Kts. astainpesukoneen kytkentäkaaviosta.

Vesiliitäntä:

• Tee astianpesukoneen takaosaan 
Ø 12 reikä. Joissakin malleissa 
reikä on jo valmiina tulpattuna. 
Poista tulppa ja asenna annosteli-
jan suutin.

• Muussa tapauksessa, poraa taka-
osaan annostelijan suuttimen ko-
koinen reikä. Tämä toimenpide 
tulee jättää valtuutetun huollon 
tehtäväksi.

Reiän tulee sijaita vesilinjan yläpuolella.

Tärkeää. Älä tee reikää ylivuotoputken 
lähelle estääksesi huuhteluaineen suoran 
poistumisen. Kiinnitä suutin siten että 
letku ja pitimet osoittavat alaspäin ja ettei suutin ole sähköosien ylläpuolella.

• Asenna suutin käyttäen sopivia tiivisteitä.
• Liitä imuletku (A)
• Liitä annosteluletku (B)
• Laita imuletku siivilällä pesuainesäiliöön
• Esiannostele pesuainetta ja säädä annostelija

Anostelijan säätö: 

Annostelijaa voidaan säätää ruuvimeis-
selillä kts kuva.

2 cm pesuainetta letkussa vastaa 0,25 
cm3 (0,3g)

Älä vaihda tuotteiden letkuja keskenään. 
Tämä tuhoaisi annostelijat ja vaarantaisi 
astianpesukoneen toimintaa.
15
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Poistovesipumppu (lisävaruste)

Kiinnitä asennettaessa erityistä huomiota poistove-
siletkun asentoon (kts kuva). Poistovesiliitäntä ei 
saa olla korkeammalla kuin1 m ja se on oltaava va-
rustettu hajulukolla.

Paineenkorotuspumppu

Jos astianpesukonetta ei ole käytetty vähään aikaan, 
tarkista, että paineenkorotuspumppu pyörii vapaasti. 
Tämän voi suorittaa kääntämällä ruuviavainta moot-
torin akselin tuuletinpuolella olevassa urassa (ks. ku-
va). Jos pumppu on jumissa, kääntele akselia myötä- 
ja vastapäivään. Tämä saattaa olla tarpeen jos altaan 
täyttöajan hälytys (7) aktivoituu.
16
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6. Vianetsintä

ONGELMA MAHDOLLINEN SYY RATKAISU
Kone ei käynnisty. Pääkytkin ei ole päällä. Käännä pääkytkin päälle.
Kone ei ota vettä Syöttövesihana on kiinni Avaa syöttövesihana

Huuhteluvarsien suuttimet tai magneettivent-
tiilin sihti tukossa.

Puhdista huuhteluvarsien suuttimet, 
putket sekä magn.venttiilin siht. Tar-
kista että syöttöveden kovuus on <10°f 
/ kutsu huolto

Viallinen painekytkin Kutsu huolto
Pesutulos ei ole riittävän hyvä. Pesuvarsien suuttimet ovat tukossa tai pesu-

varret eivät pyöri.
Irrota ja puhdista suuttimet ja huuhte-
luvarret ja asenna takaisin paikoilleen

Siivilät liian likaisia Poista ja puhdista siivilät harjalla 
juoksevan veden alla ja asenna ne  ta-
kaisin paikoilleen

Liikaa vaahtoa Käytä vaahtoamatonta pesuainetta tai 
vähennä käytetyn pesuaineen annos-
tusta. Tarkista huuhteluaineen määrä

Rasva tai tärkkelys ei irronnut Liian vähän pesuainetta
Tarkista allaslämpö (pitää olla 50°C ja 60°C 
välillä)

Säädä termostaattia tai tarkista lämmi-
tysvastuksen toiminta

Liian lyhyt pesuaika Valitse pesuohjelma jolla pidempi pe-
suaika

Pesuvesi liian likainen Tyhjennä allas, puhdista siivilät, täytä 
allas uudestaan ja asenna siivilät pai-
koilleen.

Astiat ei täysin kuivia Riittämätön huuhteluaineannostelu Lisää huuhteluaineannostelua / ota yh-
teyttä pesuainetoimittajaasi / kutsu 
huolto

Väärän tyyppinen kori käytetyille astioille Käytä sopivaa koria
Astiat ovat olleet liian kauan pesukammiossa. Kun pesujakso päättyy, vedä kori ulos, 

jotta lasit ja muut astiat kuivuvat nope-
asti.

Huuhteluveden lämpötila alle 80°C Kutsu huolto.
Jos kone on liitetty kylmään veteen Käytä pitkää ohjelmaa

Astioissa on raitoja ja täpliä. Liikaa huuhteluainetta. Pienennä huuhteluaineen määrää (ks. 
kohta “Huuhteluaineannostelija”, 
“Säätö”).

Vesi liian kovaa Tarkista veden laatu. Veden kovuus ei 
saa olla yli 10°f

Kone pysähtyy pesujakson aikana. Kone on liitetty ylikuormitettuun piiriin. Kutsu huolto.
Koneen turvalaite on keskeyttänyt pesujakson. Kutsu huolto.
17
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Mikäli koneessa ilmenee muita ongelmia, ota yhteyttä Tekniseen Huoltoon.

Valmistaja pidättää oikeutet muutoksiin

Laite pysähtyy jakson aikana ja al-
kaa ottamaan vettä.

Edellisenä päivänä käytettyä vettä ei ole kor-
vattu uudella.

Tyhjennä pesuallas ja täytä se uudel-
leen.

Pesualtaassa/boilerissa olevan veden lämpöti-
la liian korkea

Anna teknisen huollon tarkistaa tunto-
elin ja painekytkin.

Viallinen painekytkin
Ylivuotoputki on väärässä asennossa. Irrota ylivuotoputki ja asenna se oike-

aan asentoon.
Astianpesukone ei pese tai pumppu 
pitää kovaa ääntä.

Pumpun pyörimissuunta on väärä, johtuen 
väärin kytketyistä vaiheista.

Tarkasta ja korjaa vaihejohtimien kyt-
kentä.
18
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE
DECLARATION OF CONFORMITY CE
DECLARATION DE CONFORMITE CE

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG CE
DECLARACION DE CONFORMIDAD CE
DECLARAÇAO DE CONFORMIDADE CE

È stata progettata e costruita in conformità alle norme armonizzate:
Is in compliance with the International regulations:
Est conforme aux normes internationales:
Mit den internationales Vorschriften konform ist:
Es conforme a las normas internacionales:
Esta de acordo com as normas internacionales:
secondo quanto prescritto dalle seguenti direttive e successivi emendamenti:
according to the following directives and standards and further amendaments:
selon les prescription et directives suivantes et les amendements successifs:
die folgenden Richtlinien und späteren Normen gemäß ist:
la prescripcion de la siguientes directivas y en los normas sequen:
de acordo com as normas internacionales:

- declina ogni responsabilità per sinistri a persone, a cose o ad animali derivanti da manomissione della macchina da parte di terzi, ovvero da carenze di 
  manutenione, di riparazione  o di installazione della stessa da parte di personale non qualificato. 
- declines all responsibility for damages ro people, properties and animals reslting from bad servicing of the machine by third parties as from inadequate 
  mainenance or repairs or installation by unskilled workers.
- décline toute responsabilité pour tout sinistre à personnes, choses ou animaux résultant de l'endommagement de la mchine per des tiers, c'est-à-dire dû à une 
  maintenance, des réparations ou une installation inadéquates effectuées par du personnel non-qualifié. 
- die Firma Dihr lehnt jede Verantwortung für an Personen, Sachen und Tiere verursachten Schäden ab, welche von Manipulation beziehungsweise Änderung seitens
  Dritten, unsachgemässenem Gebrauch der Maschinen, mangelhafte Wartung und Reparaturen ober Inbretriebsnahme seitens unsachliches Personals abhängig sind.
- declina toda responsabilidad por daños a personas, cosas o animales producidos del mal servicio de la maquina por terceras partes asi como por reparaciones 
  o mantenimiento indadecuados o de instalaciones por parte del personal no cualificado.
- declina toda e qualquer responsabilidade por danos causados a pessoas, bens e animais, resultantes do mau manuseamento da máquina por parte de 
  terceiros assim como mautenção incorrecta ou reparações indadequadas ou instalação por pessoal não qualificado.

- e in applicazione a quanto previsto dalle direttive citate, sono state dotate di marchiatura CE e sono stati predisposti i fascicoli tecnici presso la nostra sede.
- and pursuant of the above mentioned directives, the CE marks have been applied. Furthermore, adeguate technical materials have been prepared and are 
  available from our offices.
- en application des directives citées, il portent la marque CE et les dossiers technique sont déposés dans notre siége.
- Und daß er in Ubereinstimmung mit den Vorschriften obenganannten Richtlinien mit dem CE-Zeichen vorgesehen sind und daß für Ihn angernessenes 
  technisches Haften herstellten wurde, die bei uns in der Firma zur Verfügung stehen.
- y, conforme con lo previsto en las citadas directivas, han recibido la marca CE. Existe asimismo los especifico prospectors técnicos relativo disponible en 
  nuestra sede.
- a marca CE foi aplicada no seguimento das directivas acima mencionadas. Os equipamentos estao tecnicamente preparados e adequado e encotram-se 
  disponiveis mas nossas instalçoes.

ANNO DI COSTRUZIONE 
MANUFACTORING YEAR

ANNEE DE CONTRUCTION
JAHR DES BAU

AÑO DE CONSTRUCCIÓN
ANO DE FABRICO

2007

EN 60335-1
EN 60335-2-58
EN 55014-1
EN 55014-2

CASTELFRANCO VENETO, data 

2006/95/CE
93/68
92/31

89/336

Il sottoscritto, legale rappresentante della azienda sopra indicata, dichiara che l'apparecchiatura:
The undersigned, officer of the above-written company, hereby declares that the machine:
Le soussigné, représentant légal désigné, déclare que l'appareil:
Der Unterzeichenete als rechtilicher Vertreter der oben genannten Firma, erklärt, daß die Einrichtung:
Quien subscribe, designado representante legal de la empresa antes mencionada, declara que el aparato:
O abaixo assinado, legal representante da emprese acima mencionada, declara que a maquina:

A. I. Spinetti
Managing Director

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

KROMO S.R.L. - VIA MESTRE, 3 - 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV) ITALY - TEL. ++39-423-734580 - FAX ++39-423-734581

RoHS 2002/95/CE
WEEE 2002/96/CE   2003/108/CE

Undercounter machines : AQUA - DUPLA - LUX
Hood type machine : HOOD
Warewashers type machine : KP - GR
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