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1. Yleistä
Lue tämän käyttöoppaan ohjeet huolellisesti läpi, koska niissä on tärkeää tietoa astianpesukoneen oikeas-
ta, tehokkaasta ja turvallisesta asentamisesta, käytöstä ja huoltamisesta. Huoltohenkilöstöllä tulisi olla 
pääsy koneen kaikkiin asiakirjoihin.

Säilytä opasta niin, että se on astianpesukoneen kaikkien käyttäjien saatavilla.

• Tämä astianpesukone on tarkoitettu suurkeittiöissä ja ravintolasektorissa käytettyjen astioiden pe-
suun. Muita käyttötarkoituksia ei suositella! 

• Astianpesukone voidaan varustaa erilaisilla optioilla. Jotkut optiot voivat olla vakiona joissakin maissa. 
Tarkista, millä optioilla juuri tämä kone on varustettu.

• Koneen näyttö näyttää mitä koneessa tapahtuu. Myös lämpötilat ja mahdolliset hälytykset näytetään.
• Koneen kapasiteettivaatimukset on esitetty luvussa ”TEKNISET TIEDOT”.
• Koneen elektroniikka täyttää RoHS -direktiivin vaatimukset

Huomioi seuraavat seikat ennen koneen käyttöönottoa ja käyttöä:

• Tutustu huolellisesti lukuun ”TURVALLISUUS” ennen koneen käyttöönottoa.
• Koneen asennus on suoritettava lukujen ”ASENNUS” ja ”TEKNISET TIEDOT” vaatimuksien ja ohjei-

den mukaisesti.
• Kaikkia henkilöitä jotka käyttävät konetta on koulutettava, miten kone toimii ja miten sitä käytetään ja 

hoidetaan.
• Henkilöt, joiden fyysiset tai psyykkiset valmiudet tai tietotaito eivät ole riittävät eivät tule käyttää konetta.
• Lapsia on valvottava, ettei he pääse leikkimään koneella.
• Käytössä koneen kaikki peitelevyt on oltava paikoillaan.

Kone ja laitteet vaativat huoltoa vuosittain. Ota yhteys valtuutettuun ja koulutettuun huoltoyritykseen 
saadaksesi tällaisen palvelun.

STOP
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Yleistä

1.1. Käsikirjassa käytetyt symbolit
Tämä symboli varoittaa tilanteista, joissa voi syntyä turvallisuusriskejä. Käyttöoppaan ohjeita on noudatet-
tava vahinkojen ehkäisemiseksi.

Tämä koneen osaan kiinnitetty symboli varoittaa sähkölaitteeseen liittyvästä vaarasta. Koneen tulee olla 
kokonaan jännitteetön huollon yhteydessä, katkaise sähkö pääkytkimellä ja estä tarvittaessa tahaton pääl-
le kytkeminen lukitsemalla pääkytin. Osan saa irrottaa vain ammattitaitoinen sähköasentaja.

Kone on herkkä staattisille sähkövarauksille (ESD). Siksi sen elektroniikkakomponentteja käsiteltäessä 
tulee käyttää maadoitusranneketta.

Tämä symboli kuvaa, miten estetään pesutuloksen huonontuminen, astianpesukoneen vaurioituminen 
tai mahdolliset vaaratilanteet.

Tämä symboli viittaa suosituksiin ja vihjeisiin, joita noudattamalla koneesta voi saada parhaan hyödyn.

Tämä symboli muistuttaa koneen huolellisen ja säännöllisen puhdistamisen merkityksestä hygieniavaati-
musten täyttämisen kannalta.

Tämä symboli kertoo käyttöoppaan lukemisen tärkeydestä ennen koneen käyttöä.

Tämä symboli kertoo, että paikallisia määräyksiä on noudatettava pakkausten yms. kierrättämisessä sekä 
koneen hävittämisessä.

Tämä symboli näyttää mihin mahdollinen potentiaalin tasauskaapeli voidaan liittää. Liitosruuvi sijaitsee 
koneen jalustassa.

STOP
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1.2. Koneen merkinnät
Laite on varustettu kahdella arvokilvellä. Toinen on sijoitetu laitteen toisen sivun alalaitaan ja toinen on 
sijoitettu laitteen sähkötilaan. Kilvissä olevat tekniset tiedot ovat myös koneen kytkentäkaaviossa. Arvo-
kilpien kenttien sisältö:

1. Konetyyppi
2. Koneen valmistusnumero
3. Valmistusvuosi
4. Kotelointiluokka
5. Jännite
6. Vaiheiden lukumäärä, nollajohdin osoitetaan
7. Taajuus
8. Sulakkeen koko
9. Moottoriteho
10. Lämmitysteho
11. Maksimiteho

1.3. Laitteen ja käsikirjan yhteenkuuluvuuden tarkistus
Laitteen arvokilvessä on laitteen sarjanumero. Mikäli laitteen ohjeet ovat kadonneet, valmistajalta tai 
hänen paikalliselta edustajaltaan voi tilata uudet ohjeet. Tällöin tulee ehdottomasti ilmoittaa laitteen arvo-
kilvessä oleva sarjanumero.

S/N:

V Hz A
kW kW kW

Type

Mårdvägen 4, S-352 45 VÄXJÖ SWEDEN

M

IP

1

2
5

9

6
4

8

11

3

7

10

!

marks_15
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1.4. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Niin sanottu EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus toimitetaan laitteen mukana.

1. Valmistajan yhteystiedot (Wexiödisk AB).
2. Valmistajan edustaja.
3. Tuotteen dokumentaatiosta vastaava henkilö.
4. Tuotteen valmistusvuosi.
5. EU direktiivit, joita astianpesukoneet ja tarvikkeet soveltuvin osin täyttävät.
6. Annettujen direktiivien yhdenmukaistetut standardit joita astianpesukoneet ja lisävarusteet soveltuvin 

osin täyttävät.
7. Mallimerkinnät astianpesukoneille ja tarvikkeet, joita tämä dokumentti koskee.
8. Vastuullisen henkilön allekirjoitus sekä paikka ja aika.

CE_16_2

1
2

3

5

6

7

7

7

8

6

6

6

4
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2. Turvallisuus
Lue luku ”YLEISTÄ” huolellisesti ennen työn aloittamista.

2.1. Yleistä
Laite on varustettu CE -merkinnällä, mikä tarkoittaa, että se täyttää tuoteturvallisuutta koskevan EU:n 
konedirektiivin. Tuoteturvallisuus puolestaan tarkoittaa, että laitteen rakenne on suunniteltu käyttötur-
valliseksi henkilö- ja esinevahinkojen välttämiseksi. CE -merkintä on voimassa ainoastaan jos kone on 
alkuperäisessä kunnossa. Kaikki koneen vahingot, jotka aiheutuvat ohjeiden noudattamatta jättämisestä, 
mitätöivät toimittajan takuun ja tuotevastuun.

Asennuksen, korjauksen ja huollon saa suorittaa ainoastaan pätevä ammattilainen paikallisten ja kansallis-
ten vesi- ja viemäri-, sähkö-, ilmanvaihto- ja höyrymääräysten mukaisesti. Suosittelemme, että työn tekee 
valmistaja tai valmistajan valtuuttama huoltoyritys.

Turvallisuuden lisäämiseksi asennuksen, käytön ja huollon aikana on käyttäjän ja koneen asennuksesta ja 
huollosta vastaavien henkilöiden luettava turvallisuusohjeet huolellisesti.

Kone on herkkä staattisille sähkövarauksille (ESD). Siksi sen elektroniikkakomponentteja käsiteltäessä 
tulee käyttää maadoitusranneketta.

Varmista ennen koneen käyttöä, että henkilöstö saa tarvittavan koulutuksen koneen käsittelystä ja hoidosta.

Vaaratilanteiden välttämiseksi on noudatettava seuraavaa:

• Sammuta kone heti, jos ilmenee häiriöitä tai vikoja.
• Varmista, että kone on jännitteetön ennen kun vuorauslevyjä irrotetaan. Sammuta virta pääkytkimellä, 

tarvittaessa kytkin on lukittava tahattoman toiminnan estämiseksi
• Sulje vedensyöttöhana ja tyhjennä koneen allas (altaat) ennen työn aloittamista. Anna koneen jäähtyä 

koska putket, pesupumppu, vedenlämmitin ja venttiilit kuumenevat käytön aikana.
• Kone ja varustukset vaativat vuosittaista huoltoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta tai koulu-

tuksen saanut henkilökunta saa huoltaa konetta. Käytä aina alkuperäisiä varaosia.
• Kaikki takuuhuollot tulee suorittaa valtuutetun huollon toimesta. Ota yhteyttä Metos huoltoon ja solmi 

huoltosopimus.
• Kaikki ohjeissa mainitut säännölliset tarkistukset tulee suorittaa ohjeiden mukaisesti.

2.2. Kuljetus
Käsittele laitetta varovaisuutta noudattaen. Laitteen kaatumisriski on olemassa. Älä koskaan nosta tai 
siirrä laitetta ilman asianmukaisia tukia rungon alla.

2.3. Asennus
• Kone on tarkoitettu asennettavaksi kiinteään sähköliitäntään
• Syöttö on varustettava lukittavalla pääkytkimellä.
• Varmista, että asennuspaikan jännite vastaa koneen arvokilven merkintöjä.

Turvallisuuden lisäämiseksi, suosittelemme että liitäntä varustetaan vikavirtakytkimellä.

2.4. Pesu- ja huuhteluaineet
Huomioi vaarat, jotka liittyvät koneelliseen astianpesuun tarkoitettujen pesu- ja huuhteluaineiden käsit-
telyyn (katso kyseisten aineiden turvallisuusohjeet). Koneelliseen astianpesuun tarkoitettujen pesu- ja 
huuhteluaineiden käsittelyssä on käytettävä suojakäsineitä ja -laseja. Lue varoitustekstit pesu- ja huuhte-
luainesäiliöiden kyljessä.

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP
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Turvallisuus

2.5. Käyttö
• Noudata varovaisuutta koneen ollessa käynnissä

2.5.1. Korkeat lämpötilat

• Pesu- ja huuhteluveden lämpötilat ovat vastaavasti 60°C ja 85°C. Älä avaa luukkua ennen kuin pesu ja 
huuhtelu on päättynyt. Koneesta pesun jälkeen purkautuva höyry on lämmintä.

• Vältä koskemasta kuumia putkia vedenlämmittimiä. Myös koneen ulkokuori saattaa kuumentua käytön 
aikana.

2.5.2. Puristumisvaara

Koneessa ja sen mahdollisissa varusteissa on osia, jotka liikkuvat ennen pesua, pesun aikana ja pesun jäl-
keen. Vältä puristumisvaaraa noudattamalla varovaisuutta. Jos huollon tai ylläpidon aikana on tarpeellista 
pitää kupu auki, tulee kuvun alle asettaa tuki jotta se pysyy auki

2.5.3. Liukastumisvaara

Välttyäkseen liukastumisvaaralta lattialle joutuneen veden ja ruoantähteiden takia, tulee lattia lakaista 
säännöllisin välein. Pidä lattia kuivana. Kiinnitä erityistä huomiota lattialle pudonneisiin rakeisiin.

2.5.4. Melu

Kone pitää käytön aikana ääntä, katso ”Tekniset tiedot”. Käytä tarvittaessa kuulosuojaimia.

2.6. Astianpesukoneen puhdistus
Altaassa olevan pesuveden lämpötila on noin 60°C ja vesi sisältää pesuainetta. Varo tyhjentäessäsi ja 
puhdistaessasi astianpesukonetta. Käytä suojakäsineitä ja suojalaseja ja pidä silmähuuhdetta helposti 
saatavana.

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP
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3. Käyttöohjeet
Lue kappaleen ”Yleistä” ja ”Turvallisuus” huolellisesti ennen työn aloittamista.

Tässä luvussa kuvataan, mitä tehdä koneella:
• Ennen astianpesua
• Miten astianpesu suoritetaan
• Astianpesun jälkeen
• Virheilmoituksen sattuessa / vianetsintä

Koneen käyttö on riippumaton koneen varustuksesta

Katkaise sähkönsyöttö pääkytkimellä, katkaise vedensyöttö ja jätä luukku raolleen jos kone jää pidem-
mäksi aikaa käyttämättä

STOP
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Käyttöohjeet

1. Näyttö
2. Merkkivalot valituille ohjelmille
3. Merkkivalo diagnoositoiminnoille
4. Merkkivalo hälytystoiminnolle (vilkkuu hälytyksen yhteydessä)
5. Verkkovirran merkkivalo.
6. Päälle/Pois
7. Painike hälytyksen kuittaus
8. Painike diagnoositekstien selaukseen
9. Painike diagnoositeksteille
10. Ohjelmavalintapainikkeet
11. Pesun käynnistyspainike
12. Kemiallisen pesun allas
13. Raepesuallas
14. Siivilä
15. Allaslevyt
16. Pyörityspöytä
17. Luukun lukon painikkeet (painikkeiden painaminen mahdollistaa luukun 

laskemisen yhdensuuntaiseksi etulevyn kanssa)
18. Pesusuutin
19. Pesuputket
20. Pyöritysvarsi
21. Ylivuotoputki
22. Kumitiiviste
23. Loppuhuuhteluputki

Seuraavissa luvuissa käytetään suluissa olevia numeroita selventämään, mitä on tarkoitus tehdä. Nämä 
luvut viittaavat yllä olevaan kuvaan ja luetteloon.

3.1. Valmistelut

3.1.1. Koneen rakenne

90_06_R2

WD-90GR

P1

P2

P3

panelskyltar

10

1

2
3

4

11 5

23

19

18

17
9
8

6
7

15

14

12

13

21

22

16

17

20

19
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3.1.2. Valmistelut ennen täyttöä

Tarkista:
• että astianpesukone ja kaikki irrotettavat osat ovat puhtaat.
• että pesuvarsien (19) ja huuhteluvarsien suuttimissa (23 ei ole likaa.
• että kemiallisen pesun altaassa (12) ei ole lainkaan rakeita. Kemiallisen pesun altaassa olevat rakeet 

ylivuotoputken tiivisteen (22) alla voivat johtaa vuotoon.
• että raepesualtaassa (13) on rakeita. Altaassa tulee olla 5 litraa rakeita.
• että irrotettavat osat ovat paikallaan. Ylivuotoputki (21), siivilä (14), allaslevyt (15) ja että ylivuotoputken 

kumitiiviste (22) asettuu tiiviisti pohjalevyä vasten.
• pesu- ja huuhteluaineen määrä.
• että tuloveden sulkuhana on auki.
• että pääkatkaisija on ”ON” -asennossa.

Käsinpesuun tarkoitettua astianpesuainetta ei saa käyttää koneessa eikä liotuksessa. Tämä aiheuttaa 
vaahtoamista ja huonontaa pesutulosta.

Pesu ja huuhteluaineet
• Tavallista astianpesuainetta ei saa käyttää koneessa tai liottamiseen, esipesuun yms. koska se aiheut-

taa vaahtoamista ja huonon pesutuloksen ja se voi vahingoittaa konetta. 
• Tiskattavien astioiden esikäsittelyyn ei saa käyttää teräsvillaa.
• Koneessa saa käyttää vain teollisuuskoneille tarkoitettuja pesu- ja huuhteluaineita.
• Käytä nestemäisiä pesu- ja huuhteluaineita käytettäessä aina saman merkkistä ja tyyppistä pesuainet-

ta ja huuhteluainetta.
• Jos kone on varustettu lauhdutinpatterilla, on pestyt astiat poistettava koneesta mahdollisimman no-

peasti pesuohjelman jälkeen jotta ne ei kostu uudelleen.
• Eri valmistajien rakeet eroavat toisistaan sekä koon että painon suhteen. Kone on suunniteltu käyttä-

mään Wexiödisk alkuperäisiä rakeita. Rakeiden täyttömäärä, katso ”TEKNISET TIEDOT”

3.1.3. Koneen täyttö ja lämmitys

HUOM.! Täytön aikana koneessa ei saa olla kasettia.

• Kytke ohjausvirta painamalla painiketta (6).
• Paina ohjelmapainiketta P1, P2 tai P3 (10).
• Sulje luukku. Kone alkaa täyttyä vedellä.
• Näytöllä (1) näytetään tapahtumat selkokielisinä.
• HUOM.! Aika oikean pesulämpötilan saavuttamiseksi riippuu sisääntulevan veden lämpötilasta.
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Käyttöohjeet

3.1.4. Lisävarusteiden käyttö

Erilaisia lisävarusteita on saatavana helpottamaan erityyppisten astioiden pesua. On tärkeää käyttää oi-
keanlaista varustetta parhaimman mahdollisen pesutuloksen saavuttamiseksi. Väärin asetetut astiat voi-
vat irrota ja vaurioittaa konetta.

Rakeet ja kaavin

Rakeita käytetään raepesuohjelmilla P1, P2 ja P3 pesemiseen. Kaavinta käytetään irtolian kaapimiseen.

A = Rakeet –  003,7260
B = Kaavin –  003,7261

3.1.5. Astioiden sijoitus kasettiin

Astioita ei saa liottaa tai esipestä käsinpesuun tarkoitetulla pesuaineella!

Astioiden on oltava kunnolla kiinni. Astioiden likaisen puolen pitää olla ulospäin. Tarkista, ettei mitään ole 
kasetin ulkopuolella estämässä kasetin pyörimistä koneessa.

Pesusuuttimien tukkeutumisen välttämiseksi on tärkeää poistaa kaikki suuret ruokajätteet astiasta ennen 
kuin asetat ne koneeseen.
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3.1.6. Ravintolavarustepaketti (WD-90GR Flex)

Varustepaketti asiakkaille, joilla on tyypillinen ravintola-astiasto ja paljon erilaisia astioita. Asiakkaille, joilla 
on paljon pienikokoisia GN-astioita: 1/2, 1/3, 1/4 tai 2/8. Kevyesti likaantuneet astiat on mahdollista pestä 
muovisissa pesukoreissa.

Nelikulmainen kasetti
Tukiseinillä varustettua kasettia käytetään kaikessa pesussa. Astiat asetetaan kasettiin niin, että ne eivät 
liiku pesun aikana. Yksi kasetti toimitetaan koneen mukana.

Nelikulmainen kasetti –  209.7276

Tukiseinä
Tukiseinä (3 kpl kuuluu toimitukseen) asetetaan kasetin pohjalle ja sitä käytetään pestäessä kansia, leik-
kuulautoja, paistopeltejä yms. Astiat asetetaan seinäkkeiden väleihin. Tukiseinät ovat irrotettavissa ja nii-
den välejä voidaan säätää sopiviksi pestäville astioille. Poista tukiseinät painamalla niitä sivuilta ja nosta 
ne ylös.

Tukiseinä - 209.7280
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Pataritilä
Pataritilää käytetään estämään astioiden liikkuminen sivuttain. Ritilä asetetaan kasetin kiinteisiin johtei-
siin. 3 telinettä toimitetaan koneen mukana.

Pataritilä – 209.7354

Joustava pidike
Kulhot, pienet kattilat, kakkuvuoat ja muut vaikeasti sijoitettavat astiat voidaan pestä joustavassa pidik-
keessä. Astiat kiinnitetään paikalleen pidikkeen kahden sivun väliin, jotka lukitaan lukitusmekanismilla. 
Yksi joustava pidike toimitetaan koneen mukana.

Joustava pidike – 209.7281
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Yleisteline (lisävaruste)
Yleistelinettä käytetään ABC-vuokien, patojen ja kattiloiden pesussa. Padat ja kattilat ripustetaan telineen 
yläosaan.

Kauhateline 209.7277

Yleisteline – 209.7273

Kauhateline (lisävaruste)
Kauhatelinettä käytetään ruoanvalmistusvälineiden, kuten kauhojen, vispilöiden jne. pesuun.
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Teline 1/3, 1/6 ja 1/9 -astioille – 209.7282

Teline 1/4, 1/6 -astioille (lisävaruste)
Teline on sopiva pestäessä 1/4 ja 1/6 -astioita.

Teline 1/4 ja 1/6 -astioille – 209.7286

Teline 1/3, 1/6 ja 1/9 -astioille (lisävaruste)
Teline on sopiva pestäessä 1/3, 1/6 ja 1/9 -astioita.
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3.1.7. Varustepaketti GN-astioille (WD-90GR HC)

Tarkoitettu asiakkaille, joilla on paljon tai yksinomaan GN mitoitettuja astioita. Yksittäisille padoille ja sekoi-
tustyökaluille. Kuusikulmainen kasetti on tarkoitettu pienille määrille muunlaisia astioita.

Kuusikulmainen kasetti
Tukiseinillä varustettu kasetti kaikkeen pesuun. Astiat voidaan asettaa kasettiin siten, että ne eivät liiku 
pesun aikana. Yksi kasetti toimitetaan koneen mukana

Kuusikulmainen kasetti, jossa tilaa kuudelle 1/1 GN -astialle – 209.7285

Kattilateline
Käytetään suuremmille kattiloille. Kattila kiinnittyy kädensijastaan. Telineen koukut kiinnittyvät kasettiin. 
Yksi kattilateline toimitetaan koneen mukana.

Kattilateline – 209.7255
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Kauhateline (lisävaruste)
Tämä teline asetetaan keskelle kattilatelinettä. Sitä voidaan käyttää kauhojen vispilöiden, veitsien jne. 
pesuun.

Kauhateline – 209.7251

Ritiläteline 2/1 -astioille
Astiat asetetaan ritilöiden väleihin. Yksi teline toimitetaan koneen mukana.

Ritiläteline 2/1 -astioille – 209.7284
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Joustava pidike – 209.7283

Patateline pienille padoille (lisävaruste))
Tätä telinettä käytetään pienien patojen pesuun. Sitä voidaan käyttää myös astioille, joissa ei ole reunatai-
vetta ja joita ei voida asettaa kasetin kiinnikkeisiin.

Patateline pienille padoille – 209.7254

Joustava pidike (lisävaruste)
Kulhot, pienet kattilat, kakkuvuoat ja muut vaikeasti sijoitettavat astiat voidaan pestä joustavassa pidik-
keessä. Astiat kiinnitetään pidikkeen sivujen väliin.
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Kasariteline (lisävaruste)
Telinettä käytetään esim. varrellisten kasarien pesuun.

Kasariteline – 209.7268

ABC-teline (lisävaruste)
Pujota vuoan kädensija telineeseen. Jos kannessa on ulkoneva kädensija, pujota se telineeseen

ABC-teline – 209.7253
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Kattilateline (lisävaruste)
Käytetään pienempien patojen pesuun. Astiat sijoitetaan niin, että ne pysyvät tukevasti paikallaan pe-
suohjelman aikana.

Kattilateline - 209.7252

Kumikiristin (lisävaruste)
Vaikeasti sijoitettava astia voidaan kiristää paikalleen tämän varusteen avulla.

Kumikiristin - 209.7272
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Pesukori (lisävaruste)
Kasetti neljälle (4) 200 mm syville GN-astioille.

Pesukori - 209.7287
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3.1.8. Muut lisävarusteet koneille WD-90GR Flex / WD-90GR HC

Esipesupöytä
Käytä esipesupöytää ruoanjätteiden kaapimiseen ja likaisten astioiden pinoamiseen.

Esipesupöytä – 209.7270

Huuhteluyksikkö
Huuhteluyksikköä voidaan käyttää sekä astioiden huuhteluun ennen pesua että koneen ja pesutilan puh-
distukseen. Kuvassa asennettu esipesupöytään (209.7270).

Huuhteluyksikkö – 209.7390
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Vaunu
Vaunua käytetään puhtaiden ja/tai likaisten astioiden siirtoon.

Vaunu – 209.7262

Lisävarusteteline
Erilaisille lisävarusteille sopiva teline voidaan kiinnittää koneen sivulle.

Lisävarusteteline – 209.7257
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Teline pienille kattiloille ja kulhoille
Tätä telinettä käytetään pestäessä kulhoja ja kattiloita.

Teline pienille kattiloille ja kulhoille – 209.7279

Verkkokori
Pienet työvälineet voidaan pestä verkkokorissa. Ne pitää asettaa koriin irralleen, jotta pesutulos olisi hyvä

Verkkokori – 003.7278 
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Kasetti isolle muovilaatikolle
Jopa isot muovilaatikot mahtuvat tähän kasettiin.

Kasetti isolle muovilaatikolle - 209.7275

Pesukori ABC-astioille (lisävaruste)
Tämä pesukori on suunniteltu erityisesti ABC-vuokien pesuun.

Pesukori ABC -vuoille - 209.7259
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3.2. Käyttö
Pesuohjelman aikana kasetti pyörii seuraavasti:

• Pesu, noin 8 kierr./min
• Huuhtelu, noin 13 kierr./min
• Linkous, noin 80 kierr./min

3.2.1. Pesu

Pesuohjelman valinta

Koneessa on kuusi pesuohjelmaa P1 - P6, jotka valitaan painikkeilla (10) P1, P2 ja P3. Jokaisella painik-
keella voidaan valita kaksi pesuohjelmaa. Peräkkäisillä painalluksilla voidaan valita kahden pesuohjelman 
ja taukotilan välillä. Merkkivalo (2) syttyy, jos ohjelma on valittu. Sammunut merkkivalo osoittaa taukotilaa.

Kun mitään pesuohjelmaa ei ole valittu (merkkivalot ei pala) on kone taukotilassa ja mahdolliset ohjelma-
valinnat näkyvät näytöllä

Ohjelmapainikkeet vastaavat seuraavia ohjelmia:

• P1 = Pesuohjelmat P1 ja P4 (Paina 2 kertaa P1 valitaksesi ohjelmaa P4).
• P2 = Pesuohjelmat P2 ja P5 (Paina 2 kertaa P2 valitaksesi ohjelmaa P5).
• P3 = Pesuohjelmat P3 ja P6 (Paina 2 kertaa P3 valitaksesi ohjelmaa P6).

WD-90GR

P2

P3

P1

6

10

9

7

8
4

2

5

3

1

27310

11



Rev. 3.0 (201811)METOS WD-90GR FLEX / HC

30 |

Käyttöohjeet

Pesuohjelmat rakeilla

Rei’itettyjä astioita ja muoviastioita EI TULE pestä rakeilla (lyhentää rakeiden käyttöikää ja on vaara, että 
rakeita jää reikiin josta voivat päätyä valmiiseen ruokaan).

Näytöllä (1) näkyy valittu ohjelma.

Käytä ohjelmaa rakeilla, kun astiat ovat hyvin likaisia, esim. pohjaan palaneet kattilat, uunipellit ja gratii-
nikulhot.

Ohjelma-ajat riippuvat vedenpaineesta loppuhuuhtelun aikana.

• P1 = Pesu rakeilla ja linkouksella. Ohjelma-aika 5 min. (Tehdasasetus).
• P2 = Pesu rakeilla ja linkouksella. Ohjelma-aika 8 min. (Tehdasasetus).
• P3 = Pesu rakeilla ja linkouksella. Ohjelma-aika 10,3 min. (Tehdasasetus).

Ohjelmia voidaan käyttää linkouksella tai ilman. Tehdasasetus on linkouksella. Jos ohjelmia halutaan ilman 
linkousta, tulee asetus muuttaa ohjelmaan.

Ohjelmaa ilman linkousta käytetään, jos astiat jostain syystä eivät sovellu lingottaviksi esim. jos astioita 
ei voida sijoittaa kasettiin riittävän tukevasti.

Pesuohjelmat ilman rakeita

Näytöllä (1) näkyy valittu ohjelma.

Ohjelmaa käytetään silloin, kun astioita ei voida pestä rakeilla, esim. muovivuoat.

Ohjelma-ajat riippuvat vedenpaineesta loppuhuuhtelun aikana

• P4 = Pesu ilman rakeita linkouksella. Ohjelma-aika n. 2,3 min. (Tehdasasetus).
• P5 = Pesu ilman rakeita linkouksella. Ohjelma-aika n. 3,8 min. (Tehdasasetus).
• P6 = Pesu ilman rakeita linkouksella. Ohjelma-aika n. 6,8 min. (Tehdasasetus).

Ohjelmia voidaan käyttää linkouksella tai ilman. Tehdasasetus on linkouksella. Jos ohjelmia halutaan ilman 
linkousta, täytyy asetus muuttaa ohjelmaan.

Ohjelmaa ilman linkousta käytetään, jos astiat jostain syystä eivät sovellu lingottaviksi esim. jos astioita 
ei voida sijoittaa kasettiin riittävän tukevasti.
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Pesutuloksen tarkistus

Jokaisen pesun jälkeen tulee astiat tarkistaa:

ONGELMA SYY JA TOIMENPIDE

Tärkkelyspilkkuja • Kaapiminen: On tärkeää poistaa mahdollisimman paljon ruoantähtei-
tä ennen pesua. Tämä toimenpide pidentää myös vedenvaihtovälejä. 
Poista aina mahdollisimman paljon ruoantähteitä.

• Pesu- ja huuhteluaineannostus: Käytä nestemäisiä pesu- ja huuh-
teluaineita käytettäessä aina saman merkkistä ja tyyppistä pesuai-
netta ja huuhteluainetta. Jos pesu- ja huuhteluaine vaihdetaan, tulee 
varustus huuhdella vedellä huoltoteknikon toimesta. Sekä pesu- että 
huuhteluaineen annostus vaikuttaa pesutulokseen. Veden kovuus vai-
kuttaa pesuainekulutukseen. Ota yhteyttä pesuainetoimittajaasi.

• Lämpötilat: Väärissä lämpötiloissa eivät astiat tule puhtaaksi. Ota tar-
vittaessa yhteyttä huoltoon jos asetettuja lämpötiloja pitää muutta.

• Ohjelmavalinta: Liian lyhyt pesuohjelma valittu. Valitse pidempi oh-
jelma.

• Koneen puhdistus: Koneen riittämätön puhdistus vaikuttaa pesutu-
lokseen. Puhdista aina kone huolellisesti.

• Astioiden koritus: Väärin koritetut astiat voivat estää vedenpääsyn 
astioihin pesun ja huuhtelun aikana.

• Liottaminen: Lika on kuivunut astioihin. Liota astiat. ÄLÄ KÄYTÄ ta-
vallista astianpesuainetta.

Kalvoja

Proteiinijäämiä

Astianpesuainejäämiä

Tarkista myös, onko rakeita tarttunut astioihin. Poista mahdolliset rakeet.

Rei’itettyjen astioiden tarkastuksen yhteydessä on oltava erityisen huolellinen.

3.2.2. Pesu

• Työnnä kasetti astioineen koneeseen. 
• Sulje luukut ja käynnistä pesu painamalla painiketta (11).
• Koneen pestessä näkyy näytöllä (1) jäljellä oleva pesuaika (loppuhuuhteluun asti).
• Pesuohjelman päätyttyä näkyy näytöllä (1) valittu ohjelma. Älä avaa luukkua ennen kuin valittu ohjelma 

ilmestyy näyttöön.
• Avaa luukku ja poista kasetti puhtaine astioineen koneesta.

Pidempien taukojen aikana tulee taukotila P0 olla valittu ja luukku suljettuna. Näin lämpötila koneessa 
säilyy.
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Raeastianpesukoneen pysäyttäminen käytön aikana

Jos kone jostakin syystä täytyy pysäyttää käytön aikana, katkaise ohjausvirta painamalla painiketta (6).

Käynnistettäessä kone uudelleen, paina painiketta (6). 

3.2.3. Loppuhuuhtelulämpötilan varmistus

Loppuhuuhtelu tapahtuu aina oikean lämpöisellä huuhteluvedellä ja oikealla määrällä vettä.

Jos loppuhuuhtelulämpötila on liian alhainen, kun loppuhuuhteluvaiheen pitäisi alkaa, näkyy paneelinäy-
tössä hälytys ja kone jatkaa pesua, kunnes oikea lämpötila on saavutettu. Hälytys voidaan kuitenkin pois-
taa painikkeella (7) paneelissa. Pesuohjelma jatkuu, mutta huuhtelu tapahtuu matalammalla lämpötilalla. 
Hälytys annetaan.

Huuhtelulämpötilan ollessa alhainen kone voi joko hälyttää tai hälyttää ja pysäyttää käynnin. Perusasetus 
on vain hälytys. Jos halutaan hälytys ja pysäytys, täytyy koneen ohjelmaan tehdä muutos, joka on annet-
tava huollon tehtäväksi.
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3.2.4. Veden vaihtaminen

Koneessa on hälytys likaisen veden vaihtamiseksi. Pestyjen kertojen määrä aktivoi hälytyksen. Tällöin 
vilkkuu merkkivalo (4). Hälytys kuitataan painikkeella (7). Hälytys voidaan kytkeä lukitsemaan konetta 
estäen pesujen suorittamista ennen kun vesi on vaihdettu, asetuksen tekee tarvittaessa huolto.

HUOM.! Pesualtaan vesi on vaihdettava säännöllisesti, muuten muodostuu vaahtoa ja pesutulos huono-
nee. Jos sihti on vaahdon peitossa tai jos poistovesiputkesta tulee vaahtoa, on vesi vaihdettava välittö-
mästi.

Luukun lukituspainikkeet (17) koneen sivulla.

Ylivuotoputki (21) ja kumitiiviste (22).



Rev. 3.0 (201811)METOS WD-90GR FLEX / HC

34 |

Käyttöohjeet

Suosituksia

• Vaihda vesi, kun vaahdonmuodostus on voimakasta.
• Mikäli lounaan jälkeen pestään kaikki astiat ja iltapäivällä vain pieni osa, vaihda vesi heti lounasastian-

pesun jälkeen.
• Mikäli sekä aamiaisen että lounaan jäljiltä on paljon pestäviä astioita, vaihda vesi kaksi kertaa, sekä 

aamiaisen että lounaan jälkeen.

Kone ilman tyhjennyspumppua

• Ennen vedenvaihtoa tulee pesuohjelma P4 suorittaa. Pesu tulee suorittaa kasetilla ilman astioita.
• Paina painiketta 0/1 (6) katkaistaksesi ohjausvirran. Pidä luukku suljettuna ja paina koneen sivulla ole-

vaa painiketta (17).
• Laske luukku alas yhdensuuntaiseksi etulevyn kanssa.
• Poista pyörityspöytä (16), siivilä (14) ja allaslevyt (15) ja huuhtele ne vedellä.
• Käännä ylivuotoputkea (21) 1/4 kierrosta tyhjentääksesi altaan.
• Huuhtele tarvittaessa altaat ja rakeet vedellä.
• Käännä ylivuotoputki (21) takaisin 1/4 kierrosta kunnes tiiviste (22) on tiiviisti kiinni pohjalevyä vasten.
• Laita peitelevyt, allassiivilät ja pyörityspöytä takaisin paikoilleen.
• Paina 0/1 (6) ja sulje luukku.
• Kone täyttyy nyt puhtaalla vedellä

Kun allas on täynnä ja oikea työskentelylämpötila saavutettu, on raeastianpesukone jälleen valmis käyt-
töön.

Kone tyhjennyspumpulla

• Ennen vedenvaihtoa tulee pesuohjelma P4 suorittaa. Pesu tulee suorittaa kasetilla ilman astioita.
• Paina painiketta 0/1 (6) katkaistaksesi ohjausvirran.
• Poista pyörityspöytä (16), siivilä (14) ja allaslevyt (15) ja huuhtele ja ylivuotoputki (21) 
• Huuhtele osat vedellä.
• Käynnistä tyhjennys painamalla painiketta P1.
• Huuhtele tarvittaessa altaat ja rakeet vedellä.
• Laita ylivuotoputki, peitelevyt, allassiivilät ja pyörityspöytä takaisin paikoilleen.
• Paina 0/1 (6) ja sulje luukku.
• Kone täyttyy nyt puhtaalla vedellä

Kun allas on täynnä ja oikea työskentelylämpötila saavutettu, on raeastianpesukone jälleen valmis käyt-
töön.
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3.3. Käytön jälkeen - Puhdistus
HACCP on ennalta ehkäisevä seurantajärjestelmä, jonka tehtävä on varmistaa hygieniavaatimukset pesu-
prosessin ja laitteen puhdistuksen aikana. Rakenteensa ansiosta laite täyttää tiukat hygieniavaatimukset. 
Hygienianäkökulmasta on määräaikainen ja huolellinen puhdistus myös tärkeä. Hyvin puhdistettu kone 
edesauttaa hyvää pesutulosta ja vähentää lian kerääntymisen riskiä koneen sisäosiin.

HACCP -hälytyksien valinta, kts. WEB tool -ohjekirja.

3.3.1. Väärät puhdistustavat

HUOM.! Jos konetta puhdistetaan väärällä tavalla, se voi vahingoittua.

• Älä käytä teräsvillaa koneen puhdistuksessa. Teräsvillan käyttö saattaa aiheuttaa ruosteen muodostu-
mista koneen pinnoille.

• Älä käytä hiovaa puhdistusainetta, tämä vahingoittaa ruostumattomia teräspintoja.
• Koneen ulkopuolta ei saa puhdistaa vesiletkulla. Vesi voi tunkeutua käyttöpaneeliin vahingoittaen sitä 

sekä muita sähköosia.
• Painepesurin käyttö koneen puhdistuksessa on kielletty. Älä koskaan käytä painepesuria lattioiden 

pesussa 1 metriä lähempänä konetta. Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista jotka aiheutuvat paine-
pesurin käytöstä ja tässä tapauksessa takuu raukeaa. Vesiroiskeiden riski on olemassa myös jos lattiaa 
huuhdellaan vesiletkulla.

Puhdistuksen yhteydessä ei saa käyttää teräsvillaa tai painepesuria.
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3.3.2. Päivittäinen puhdistus 

Sisäpuoli (kone ilman tyhjennyspumppua)

• Aja ohjelma P4 kerran ilman astioita.
• Sammuta koneen ohjausvirta painamalla 0/1 -painiketta (6).
• Paina painikkeita (17) luukun ollessa suljettu.
• Laske luukku alas yhdensuuntaiseksi etulevyn kanssa.
• Irrota pyörityspöytä (16), siivilä (14) ja allaslevyt (15).
• Huuhtele nämä vedellä.
• Käännä ylivuotoputkea (21) 1/4 kierrosta tyhjentääksesi altaan.
• Irrota ja puhdista ylivuotoputki (21) kun altaat ovat tyhjät.
• Puhdista koneen sisäpuoli.
• Huuhtele altaat (12, 13) ja rakeet lämpimällä vedellä.

Sisäpuoli (kone tyhjennyspumpulla)

• Aja ohjelma P4 kerran ilman astioita.
• Sammuta koneen ohjausvirta painamalla 0/1 -painiketta (6).
• Paina painikkeita (17) luukun ollessa suljettu ja laske luukku alas yhdensuuntaiseksi etulevyn kanssa..
• Irrota pyörityspöytä (16), siivilä (14) allaslevyt (15) ja ylivuotoputki (21). Puhdista osat lämpimässä ve-

dessä.
• Käynnistä tyhjennys painamalla painiketta P1.
• Kun kone on tyhjä, sen sisäpuoli puhdistetaan.
• Huuhtele rakeet lämpimällä vedellä.
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Vapauta pikalukitus (A). Poista pesuputki. Tarkasta ja puhdista suuttimet (B).

• Irrota pesuputket (19). Huuhtele ne sekä sisä- että ulkopuolelta. 
• Tarkasta etteivät pesusuuttimet (18) ole tukossa. Aseta pesuputket paikoilleen.
• Asenna pesuputket (19) takaisin.
• Aseta pyörityspöytä (16). Jotta pyörityspöytä toimisi, täytyy pöydän korvakkeen asettua kiinni pyöritys-

varren (20) alaosaan.
• Puhdista pesukori ja muut varusteet.
• Aseta siivilä (14), peitelevyt (15) ja ylivuotoputki (21) astiakoriin koneen ulkopuolelle.

Pesusuuttimien ja -varsien puhdistus:

1. Pyöritysvarsi
2. Korvake
3. Rengas
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Ulkopuoli

Pyyhi koneen ulkopuoli pehmeällä kostealla kankaalla.

• Käytettäessä puhdistusainetta, tulee huomioida, ettei se saa sisältää hiovaa ainetta sillä se vahingoit-
taa ruostumatonta terästä.

• Koneen ulkopuoli ei saa huuhdella vesiletkulla. Vesi voi tunkeutua sisään ja vahingoittaa käyttöpaneelia 
ja sähköosia.
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Peitelevyt (A) ja raekerääjät (B) asetetaan allassiivilöiden paikalle rakeiden keräämistä varten.

3.3.3. Viikoittainen puhdistus tai tarvittaessa

Rakeiden talteenotto
Rakeet tulee kerätä talteen kerran viikossa ja puhdistaa. Tämä ttehdään ennen koneen sammuttamista 
normaalia päivittäistä puhdistamista varten

• Irrota pyörityspöytä (16) ja siivilä (14).
• Aseta raekerääjä (B) allassiivilöiden paikalle ja sen molemmille puolille peitelevyt (A). 
• Aja ohjelma P1 rakeilla.
• Ohjelman päätyttyä poista raekerääjä (B) ja kaksi peitelevyä (A). Tarkasta, että kaikki rakeet on kerätty.
• Tarkasta, että kerääjissä on oikea määrä rakeita. Raekerääjässä on oltava yhteensä 5 litraa rakeita. 

Kerääjän pitää olla täytetty ylös asti. Lisää tarvittaessa rakeita.
• Kone tarkistaa että sillä on oikea määrä rakeita tietyn määrän suoritetun ohjelman jälkeen (asetetta-

vissa).
• Jätä rakeet kerääjään yön yli kuivumaan.
• Kaada rakeet raepesualtaaseen (13) seuraavana päivänä.
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Rakeiden puhdistus viikoittain (tai tarvittaessa)

Kone on varustettu hälytyksellä, joka ilmoittaa koska pitää tarkistaa rakeiden määrä.

• Rakeet kerätään talteen.
• Sijoita kerääjä tiskialtaaseen ja huuhtele rakeet käsisuihkulla.
• Poista mahdolliset ruoantähteet.

Myös kone on puhdistettava “Päivittäinen puhdistus” kohdan mukaisesti.

Rakeiden puhdistus kerran kuukaudessa ( tai tarvittaessa )

• Kerää rakeet edellä olevien ohjeiden mukaisesti ja kaada ne ämpäriin.
• Laita ämpäri rakeineen pesualtaaseen. Ota käsisuihku ja huuhtele rakeet kunnolla käsin sekoittaen.

Koska rakeet ovat painavampia kuin ruuantähteet, nousevat ruuantähteet pintaan ja poistuvat ylivuotona 
ämpäristä. Seuraa kohdan “Viikoittainen puhdistus” ohjeita ja anna rakeiden kuivua kunnolla yön yli.

Rakeiden desinfi ointi kerran vuodessa (tai tarvittaessa)

• Kerää ja puhdista rakeet edellä olevien ohjeiden mukaisesti.
• Tyhjennä kone ja puhdista se normaaliin tapaan.
• Katkaise ohjausvirta painamalla painiketta (6).
• Kaada rakeet takaisin koneeseen
• Puhdista pyörityspöytä, allaslevyt, siivilälevyt ja ylivuotoputki. Aseta osat takaisin paikoilleen.

Ota yhteys huoltoon tai pesuainetoimittajaan pesu- ja huuhteluaineannostuksen sulkemiseksi.

• Käynnistä ja täytä kone vedellä normaaliin tapaan.
• Kaada yksi litra kloriiniä pesualtaaseen ja suorita ohjelma P4.
• Aja ohjelma P1 rakeilla kolme kerta ja sen jälkeen ohjelma P4. Tyhjennä sen jälkeen kloorattu vesi 

altaista.
• Täytä pesuallas uudelleen ja aja ohjelma P1 kerran koneen huuhtelemiseksi. Kone on nyt desinfi oitu.

Ota yhteys huoltoon tai pesuainetoimittajaan pesu- ja huuhteluaineannostuksen kytkemiseksi.
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Raemäärän tarkastus - rakeiden vaihto

Rakeet kuluvat käytössä ja kuluminen vaikuttaa pesutulokseen. Hyvän pesutuloksen säilyttämiseksi, täy-
tyy koneessa olla aina oikea raemäärä. Lisää rakeita tarvittaessa. Kun rakeet ovat hyvin kuluneet, ne täy-
tyy vaihtaa. Tämä tehdään sopivimmin rakeiden keruun ja varsinaisen koneen puhdistuksen yhteydessä. 
Suorita raemäärän tarkastus viikoittain.

Eri valmistajien rakeet eroavat toisistaan sekä koon että painon suhteen. Kone on suunniteltu käyttämään 
Wexiödisk alkuperäisiä rakeita, joita tulee käyttää. Rakeiden täyttömäärä, katso ”TEKNISET TIEDOT”

Rakeiden talteenotto uudelleen käyttöön

Käytettyjä rakeita ei saa heittää esim. jätteisiin. Jos rakeita ei enää käytetä pesuun, ne voidaan ottaa 
talteen kierrätystä varten. 

Vaihtoehtoisesti rakeet voidaan varastoida hyväksyttyyn paikkaan tai jättää poltettavaksi, jos se on paikal-
listen määräysten mukaan sallittua.

Talteenotto kierrätystä varten on suositeltavampaa kuin varastointi tai polttaminen.
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3.3.4. Määräaikaishuolto

Pitemmät käyttökatkot

Jos kone on pois käytöstä pitemmän ajan, täytyy rakeet ja kone puhdistaa Klorinilla ohjeen “Puhdistus 
kerran vuodessa” mukaisesti. Kerää sen jälkeen rakeet ja säilytä ne pakastimessa (suositus) seisokin 
ajan.

Pitempien käyttökatkojen ajaksi pitää ruokaöljyä ruiskuttaa pumpun pesään. Öljy estää ruosteenmuodos-
tusta pumpun pesässä ja siipipyörän jumittumista. Ruokaöljy ruiskutetaan pumpun imuputkeen (huollon 
toimesta).

Pidempien käyttökatkojen ajaksi on myös koneen virran- ja vedensyöttö katkaistava ja koneen luukut 
jätettävä raolleen

3.3.5. Käyttöhäiriöt

Tarkista:

• Onko konetta käytetty ohjeiden mukaisesti?
• Ovatko kaikki irrotettavat osat paikoillaan?
• Onko pääkytkin ”ON” -asennossa?
• Onko näytöllä virheilmoituksia?
• Onko sähkökaapin sulakkeet kunnossa? Pyydä huoltohenkilöstöä tarkistamaan sulakkeet.
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Koneviat ja käsittelyvirheet

Koneviat ja käsittelyvirheet näkyvät näytössä (1) selkokielisinä. Hälytykset joita näytetään vilkkuvin merk-
kivaloin (4) voidaan kuitata painikkeella (7) sen jälkeen kun hälytyksen syy on poistettu. Hälytys joka 
näytetään palavalla merkkivalolla ei ole käyttäjän kuitattavissa

Seuraavat hälytykset voi käyttäjä itse selvittää. Muut hälytykset tai hälytykset, jotka palaavat uudelleen 
kuitattaessa painnikkeella (7), täytyy antaa huollon selvitettäviksi.

Hälytysteksti Toimenpide

(0)
ALUSTAVIRHE

Sammuta kone ja käynnistä se uudestaan.

(63) VIRRANSYÖTTÖHÄIRIÖ
TARKISTA  HÄTÄKATKAISIN

Sammuta kone ja käynnistä se uudestaan.

(98) LAITTEISTOVIRHE
KÄYNNISTYSTOIMINNON
VIKA KUTSU HUOLTO 

Sammuta kone ja käynnistä se uudestaan. Kutsu huolto jos vika 
toistuu.

(1) HÄTÄPYSÄYTYS AKTIVOITU 
NOLLAA

Viritä hätäseispainike uudestaan kääntämällä sitä nuolen suuntai-
sesti. Kuittaa sen jälkeen hälytys painamalla painiketta (7).

(10) HACCP-HÄLYTYS PUMPPU-
TOIMINNAN VIKA NOLLAA

Kuittaa hälytys painamalla painiketta (7).

(17) PYÖRÖPÖYTÄVIRHE NOL-
LAA

Sammuta kone ja käynnistä uudestaan jolloin luukut aukeavat. Vaih-
toehtoisesti voi myös odottaa ohjelman loppumista. Ainoastaan 
pyörityspöytä on pysähtynyt, ei pesuohjelma. Tarkista, ettei mikään 
esine estä pöytää (16) pyörimästä. Poista mahdollinen esine. Kuit-
taa hälytys painamalla painiketta (7).

(37) ALHAINEN VIRTAUS LOP-
PUHUUHTELUN AIKANA NOL-
LAA

Kuittaa hälytys painamalla painiketta (7).

(38) HACCP-HÄLYTYS EI VIRTA-
USTA LOPPUHUUHT. AIKANA 
NOLLAA

Tarkista, että tulevan veden hana on auki. Kuittaa hälytys painamalla 
painiketta (7).

(40)  HACCP-HÄLYTYS LOPPU-
HUUHTELUN VIKA NOLLAA

Tarkista, että tulevan veden hana on auki. Kuittaa hälytys painamalla 
painiketta (7).

(42) AIKAKATKAISU TANKIN 
TÄYTÖSSÄ NOLLAA JA ALOITA 
TÄYTTÖ UUDELLEEN

Tarkista, että tulevan veden hana on auki. Tarkista, että ylivuotoputki 
(21) on suljettu ja että putken tiiviste (22) tiivistää kunnolla pohjaa 
vasten. Kuittaa hälytys painamalla painiketta (7)

(105)    AIKAKATKAISU
TÄYTETT. BREAK TANK 
NOLLAA JA ALOITA
TÄYTTÖ UUDESTAAN

Optio. Sammuta kone ja käynnistä se uudestaan. Kutsu huolto jos 
vika ei poistu.

(43) AIKAKATKAISU TANKIN 
LÄMMITYKSEN AIKANA NOL-
LAA

Kuittaa hälytys painamalla painiketta (7).

(44) ALHAINEN LÄMPÖTILA 
TANKISSA NOLLAA

Kuittaa hälytys painamalla painiketta (7).

(45) HACCP-HÄLYTYS TANKIN 
LÄMMITYKSEN VIKA NOLLAA

Kuittaa hälytys painamalla painiketta (7).

(48) HACCP-HÄLYTYS BOILE-
RIN LÄMMITYSVIKA NOLLAA

Kuittaa hälytys painamalla painiketta (7).
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Hälytysteksti Toimenpide

(51) HACCP-HÄLYTYS PESUAI-
NETOIMINNAN VIKA NOLLAA

Tarkista ja täytä pesuainetta. Kuittaa hälytys painamalla painiketta 
(7).

(57) ULKOINEN HÄLYTYS AKTI-
VOITU NOLLAA

Kuittaa hälytys painamalla painiketta (7).

(58) AIKA VAIHTAA TANKIN VESI 
NOLLAA

Vaihda vesi. Kuittaa hälytys painamalla painiketta (7).

(60) TARKISTA RAETASO NOL-
LAA

Kerää rakeet keräjään ja tarkista määrä. Kuittaa hälytys painamalla 
painiketta (7).

(64) HUOLLON AIKA 
OTA YHTEYS: 

Hälytys näytetään käynnistyksen yhteydessä. Kuittaa hälytys paina-
malla painiketta (7). Konetta voidaan sen jälkeen käyttää normaalisti. 
Ota yhteyttä huoltoon niin pian kuin mahdollista!
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Vianetsintä

Seuraavat ongelmat ovat käyttäjän korjattavissa. Kutsu huolto jos ongelma jatkuu.

Ongelma Syy Toimenpide

Käyttöpaneelin tekstinäytössä ei mitään 
painettaessa ohjausvirtakytkintä.

Virransyöttö katkaistu pääkytkimestä. Kytke virransyöttö pääkytkimestä.

Kone ei täyty vedellä Venttiili syöttövesilinjassa kiinni. Avaa.

Luukut ovat auki. Sulje.

Vedentäyttö ei lopu. Ylivuotoputki pois paikaltaan. Asenna ylivuotoputki.

Ylivuotoputken kumitiivisteet ei tiivistä 
pohjaa vastaan.

Tarkista ylivuotoputki. Tarkista ettei kumitii-
viste ole vahingoittunut. Vaihda vahingoittu-
neet kumitiivisteet.

Kone ei käynnistä pesua Luukut eivät ole kiinni. Sulje.

Pesupumppu äänekäs. Liian matala vedenpinta. Vaahtoa altaas-
sa.

Tarkista veden taso.  Vaihda vesi.

Kone ei pese puhtaaksi. Huuhtelu- ja pesusuuttimet tukossa. Tarkista ja puhdista suuttimet.

Liian vähän pesuainetta. Tarkista pesuainemäärä Letkun tulee olla 
nesteessä ja letkun suodatin pitää olla puh-
das.

Väärä pesuohjelma. Valitse pitempi ohjelma.

Allasvesi liian likaista. Vaihda vesi

Liian vähän rakeita altaassa. Tarkasta ja lisää tarvittaessa.

Irrotettavat osat väärin asetettu konee-
seen

Tarkista ja aseta uudestaan.

Rakeet jäävät kiinni astioihin. Huuhtelusuuttimet tukossa. Puhdista.

Liikaa vaahtoa altaassa. Tarkasta pesuveden puhtaus, vaihda tarvit-
taessa.

Rakeet joutuvat väärään altaaseen. Liikaa vaahtoa altaassa. Tarkasta pesuveden puhtaus, vaihda tarvit-
taessa.

Allasvesi liian likaista. Vaihda vesi

Astiat eivät kuivu. Huuhtelusuuttimet tukossa. Tarkista ja puhdista suuttimet.

Valmistaudu vastaamaan seuraaviin kysymyksiin kun otat yhteyden huoltoon:

• koneen tyyppi ja malli
• koneen sarjanumero ja asennuspvm.
• virheen/ongelman lyhyt kuvaus
• mitä tapahtui/mitä tehtiin hetkeä ennen kuin vika ilmaantui
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4. Asennus

Lue kappaleen ”Yleistä” ja ”Turvallisuus” huolellisesti ennen työn aloittamista.

4.1. Yleistä
Lue nämä ohjeet tarkasti sillä ne sisältävät tärkeää tietoa joka takaa oikean asennuksen.

• Näitä ohjeita tulee käyttää yhdessä koneen sähkökaapissa löytyvien kytkentäkaavioiden kanssa.
• Astianpesukone voidaan varustaa erilaisilla optioilla. Jotkut optiot voivat olla vakiona joissakin maissa. 

Tarkista, millä optioilla juuri tämä kone on varustettu.
• Käytä aina vahvikelistaa jos koneeseen täytyy tehdä kiinnitysreikiä.

4.2. Käyttöolosuhteet

4.2.1. Valaistus

Jotta saavutetaan parhaat mahdolliset työskentelyolosuhteet, tulee kone sijoittaa tilaan, jossa on riittävän 
hyvä yleinen valaistu.

4.2.2. Ilmastointi

Kone tuottaa lämpöä ja höyryä käydessään. Jotta työskentelyolosuhteet säilyvät riittävän hyvinä, tulee jär-
jestää riittävä ilmastointi. Astianpesuhuoneen ilmastointitarve mitoitetaan voimassa olevien määräysten 
mukaisesti.

4.2.3. Sähkö

Sähköliitännät tulee suorittaa paikallisten ja kansallisten määräyksien mukaisesti pätevän ammattihenkilö-
kunnan toimesta. Koneen kapasiteettivaatimukset on esitetty kappaleessa ”Tekniset tiedot”

4.2.4. Vesi

Vesiliitännät tulee suorittaa paikallisten ja kansallisten määräyksien mukaisesti pätevän ammattihenkilö-
kunnan toimesta. Koneen kapasiteettivaatimukset on esitetty kappaleessa ”Tekniset tiedot”

4.2.5. Viemäri

Lattiakaivo tarvitaan koneen poistovettä ja puhdistusvettä varten. Koneen kapasiteettivaatimukset on esi-
tetty kappaleessa ”Tekniset tiedot”

4.2.6. Tilaa huoltoa ja ylläpitoa varten

Koneen eteen tulee jättää 1 m tyhjää tilaa huoltotöitä varten.  Riippuen koneen varustuksesta voidaan 
tarvita tilaa myös koneen syöttö- ja purkupäässä sekä koneen yläpuolella.

A=Kuljetusalusta, B = Suojapalat

STOP
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A = Pumput
B = Kuljetustuki

4.2.7. Pakkauksen purkaminen

Tarkista, että kaikki osat on toimitettu lähetysluettelon mukaisesti.

Poista kaikki pakkausmateriaali ja tarkista laite mahdollisten kuljetusvaurioiden varalta.

4.2.8. Pakkauksen kierrättäminen

Pakkauksen tuhoamisessa tai kierrätyksessä on noudatettava paikallisia määräyksiä.

Kone on valmistettu muun muassa ruostumattomasta teräksestä ja sisältää myös elektroniikkaa. Kun 
kone on käytetty loppuun, se on kierrätettävä voimassa olevien määräysten mukaisesti.

4.3. Kuljetus ja varastointi
Kone on kuljetettava aina pystyasennossa.

Ole varovainen kuljetuksen aikana, kaatumisvaara. HUOM. Konetta ei saa kuljettaa ilman kuljetusalustaa 
tai muuta tukea. Muussa tapauksessa kone saattaa vaurioitua. Kuljetettaessa konetta on aina käytettävä 
kuljetustukia koneen sivuilla. Kuljetettaessa konetta ilman alkuperäistä kuljetusalustaa, varmista aina ettei 
mikään osa koneen alla vauriodu.

Jos konetta ei asenneta heti pitää se varastoida kuivassa tilassa, jossa lämpötila ei laske pakkasen puo-
lelle.
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4.4. Asennus

4.4.1. Valmistelut enne asennusta

Tarkista, että koneelle on tarpeeksi tilaa asennuspaikalla.

• Tarkista, että asennuspaikka on varustettu vesi-, sähkö- sekä poistovesiliitännällä. Katso ”Tekniset 
tiedot”

• Tarkista,että vedenkuumentimen ylikuumenemissuojat on kuitattu.

4.4.2. Koneen sijoittaminen

Tarkista seuraavat ennen kun kone asetetaan paikalleen:

• Tarkista että koneen sulake kiinteistössä on pois päältä, lukittu ja jännitteetön.
• Poista suojamuovi niiltä koneen sivuilta jotka tulevat päin seinää.
• Koneen ja seinän välinen etäisyys tulee olla vähintään 20 mm.
• Irrota pesuaineletku koneen takana ennen kuin kone sijoitetaan seinää vasten. Ripusta letku siten, 

että pesuainetoimittaja pääsee siihen helposti käsiksi.
• Jos koneen syöttö tapahtuu kulmasta, tulee kone asettaa aina siten, että käyttöpaneeli on mahdolli-

simman kaukana seinästä.

Aseta kone paikalleen ja tarkista että kone ja mahdolliset lisävarusteet ovat suorassa. Säädä tarvittaessa 
koneen säätöjaloilla.

Tarkista vesivaa’alla, sijoita vesivaaka koneen altaan reunalle. Tarkista vielä uudestaan kun kone on täy-
tetty vedellä.
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4.5. Liitännät

1. Kylmävesiliitäntä
2. Lämminvesiliitäntä
3. Sähköliitäntä
4. Höyryliitäntä (optio)
5. Lauhdevesiliitäntä (optio)
6. Poistovesiliitäntä
7. Liitin pesuaineletkulle

Seuraavissa luvuissa käytetään suluissa olevia numeroita selventämään, mitä on tarkoitus tehdä. Nämä 
luvut viittaavat yllä olevaan kuvaan ja luetteloon.

54

3

123 6

7 7

6

39491_R1

WD-90GR

P1
P2
P3
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4.5.1. Sähköliitäntä

Sähköliitäntää koskevat tiedot löytyvät laitteen kytkentäkaavioista. Säilytä sähkökaaviot etupaneelin sisä-
puolella olevassa muovitaskussa.

• Kone on suunniteltu kytkettäväksi kiinteästi sähköverkkoon.
• Kone on kytkettävä lukittavaan pääkytkimeen. Pääkytkin tulee asettaa seinälle paikalle, joka on hyvin 

suojattu vedeltä ja höyryltä jota vapautuu, kun konetta avataan. Kone toimitetaan virtajohto (1) liitet-
tynä.

On tärkeää, että sähköliitäntä tarkistetaan sen varmistamiseksi, että vaiheet ja nolla on kytketty oikein 
eikä niitä sekoiteta. Samanaikaisesti on varmistettava, että PE -liitäntä (suojamaadoitus) on oikea ja riittä-
vä, jotta koneen sähköinen turvallisuus ja / tai henkilökohtainen turvallisuus ei vaarantuisi.

Sähköliitäntä tehdään sähkökotelossa kohdassa (3). Kun asennus on valmis, kytke pääkytkin ja kaikki 
sulakeautomaatit päälle.

4.5.2. Vesiliitäntä (lisävarusteista riippumaton)

• Tulovesiputki on varustettava sulkuhanalla 
• Jotta saadaan oikea veden virtaus koneeseen, on tärkeää, että tulevan veden paine on riittävän korkea. 

Vaadittava veden virtaus ja paine on esitetty kappaleessa ”Tekniset Tiedot”. Jos vedenpaine on liian 
alhainen, paineenkorotuspumppu tulisi asentaa.

Vesi liitetään kohtaan (1) ja (2).  Jos liitäntään käytetään letkua, pitää letkun sisähalkaisijan olla vähintään 
12 mm.

Koneen lämminvesiliitäntä on varustettu suodattimella. Liittimessä on sisäkierre.

Kylmävesiliitäntä suodattimella, takaiskuventtiilillä ja tyhjöventtiilillä. Liittimessä on sisäkierre.

4.5.3. Ilmanvaihto

Koneen lämpökuorma huoneeseen, katso ”Tekniset tiedot”.

4.5.4. Höyry (optio)

Höyryn tulolinja on varustettava sulkuventtiilillä. Vaadittava höyrynpaine, katso ”Tekniset tiedot”.

4.5.5. Lauhdevesi (optio)

Lauhdevesiputki (5) on vain höyrylämmitteisissä koneissa. Putki liitetään paineelliseen höyryputkistoon.

4.5.6. Poistovesiliitäntä

Viemäri tulee olla toimivalla hajulukolla varustettu koneen poisto- ja huuhteluvettä varten. Lattiakaivon 
kapasiteetti, kts ”Tekniset tiedot”.

Poistovesi liitetään kohtaan (6) 50 mm:n teräsputkella joka kestää mekaanisen yliajon tai 50 mm. Poisto-
vesiputki viedään lattiakaivoon siten että putken suu jää vedenpinnan yläpuolelle.

Varmista poistovesiliitännän paikallaan pysyminen käyttämällä esimerkiksi nippusiteitä sille tarkoitetuilla 
paikoilla.

STOP



| 51

Rev. 3.0 (201811)METOS WD-90GR FLEX / HCAsennus

4.5.7. Pesu- ja huuhteluaineet

1. Lämminvesiliitäntä
2. Pesuaineen putki
3. Reikä mittaustuntoelintä varten
4. Kytkentärasia
5. Läpivienti huuhteluaineletkulle
6. Pesuaineliitäntä
7. Huuhteluaineliitäntä

• Kone on varustettu liittimillä pesu- ja huuhteluaineille, mutta varusteet eivät kuulu toimitukseen.
• Käytä saman merkkistä ja tyyppistä pesuainetta ja huuhteluainetta.
• Jos kone on kylmävesiliitäntäinen, saattaa lämpötila olla liian matala pulveri- tai tahnamaiselle astian-

pesuaineelle.
• Kun juoksevaa pesuainetta käytetään yhdessä WD:n pesuaineannostelijan kanssa, tulee pesuaine si-

joittaa pesualtaan alapuolelle.
• Kiinnitä pesu- ja huuhteluaineletkut huolellisesti.

Tarpeettomien reikien välttämiseksi koneessa, asennetaan varusteet mieluiten seinälle koneen taakse 
ulostulopuolelle.

Pesu- ja huuhteluaineannostelijan säätö, ks. SÄÄTÖOHJEET.

Sähköliitäntä, katso kytkentäkaavio.
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Pesu- ja huuhteluaineiden liittäminen
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Sähköliitännät

• Poista koneen alempi. Levyt ovat kiinnitetty ruuvein rungon alareunaan. 
• Annostelijoiden liitännät ovat kytkentäkotelossa (4), joka sijaitsee jalustassa etulevyn sisäpuolella. Liit-

timet on numeroitu 101 – 106. (katso virtapiirikaavio)
• Pesuainepitoisuuden tunnistin (3) voidaan kytkeä liittimiin 107 ja 108  kytkentäkotelossa.

Pesuaineannostus

• Irrota koneen kattolevy.
• Vedenotto (6) pesuaineannostelijalle sijaitsee ennen magneettiventtiiliä lämminvesiputkessa (1). An-

nostelijan vesiliitäntäputki voidaan asentaa koneen takapuolella sijaitsevan läpiviennin kautta.
• Letku (2) koneen takapuolella liitetään pesuaineannostelijaan. Letku, joka toimitetaan koneen mukana, 

on liitetty pesualtaaseen.

Huuhteluaineannostus

Huuhteluaineannostelijan vesiliitäntä (7) sijaitsee lämminvesilinjassa magneettiventtiilin jälkeen. Annoste-
lijan letku vedetään suojaputken (5) kautta, takavuorauslevyn sisäpuolella.

4.5.8. Virtauksien asetus ja säätö

Katso “Säätöohjeet”.

4.6. Lisälaitteiden ja optioiden asennus
• Lisälaitteet voidaan asentaa kun astianpesukone on paikallaan ja säädetty suoraan.
• Astianpesukone voidaan varustaa erilaisilla optioilla. Tarkista, millä koneesi on varustettu. Tämä riippuu 

mallista, koneen tyypistä ja maasta.

Eri optiot eivät yleensä aseta erityisiä vaatimuksia asennukselle.
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4.7. Koekäyttö

Valmistele astianpesukone koekäyttöä varten. Luvussa “KÄYTTÖOHJEET” kerrotaan mitkä toimenpiteet 
tulee suorittaa ennen käyttöönottoa.

4.7.1. Käyttöönottotarkistus

Tämä on täytettävä ja asiakkaan puolesta allekirjoitettava käyttöönoton yhteydessä.

Koneen tyyppi:

Numero:

Asennuspäivämäärä:

Lue asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti. Käy sen jälkeen läpi seuraavat asiat:

1. Tarkista
• Vesi- ja viemäriliitännät.
• Että kone on vaakasuorassa.
• Että kasetti voidaan syöttää  helposti koneeseen ja ulos koneesta.
• Että pesu- ja huuhteluaineet on liitetty oikein.
• Että siivilät, siivilälevyt, peitelevyt ja ylivuotoputki ovat paikoillaan.
• Että koneessa on oikea määrä rakeita
• Että vedenkuumentimien ylikuumenemissuojat on nollattu
• Että automaattisulakkeet FU21 ja FU41 ovat off-asennossa

2. Koneen täyttö:
• Avaa tulovesihana(t) ja täytä välitankki (optio). Ilmaa paineenkorotuspumppu (optio)
• Käynnistä kone
• Tarkista pumppujen pyörimissuunta. Huom.! Jos pumppujen pyörimissuunta on väärä, tulee tulevan 

sähkökaapelin vaiheet vaihtaa keskenään kytkentärimassa.
• Täytä kone vedellä käyttöohjeiden mukaisesti.
• Vedenlämmittimen täyttö tapahtuu automaattisesti. FU21 ja FU41 kytketään päälle kun allas on täynnä.

3. Tarkista asetusarvojen asetukset:
• Kaikki asetusarvot on toimitettaessa asetettu suositusarvoihin.
• Tarkista, että asetetut lämpötilat (allas, vedenlämmitin ym.) saavutetaan. 

4. Pese kaikilla pesuohjelmilla ja astioilla kasettiin sijoitettuna ja tarkasta että:
• Vesivuotoja ei esiinny.
• Luukkukytkimet toimivat.
• Veden lämpötilat pysyvät oikeina.
• Astiat tulevat puhtaiksi.
• Astiat kuivuvat.
• Vedensyöttö koneeseen on riittävä (katso ”Tekniset tiedot”). Ilmoita asiakkaalle jos tuloveden paine 

on liian matala.
• Että mottorisuojakytkimet ovat kytkentäkaavan mukaiset
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4.8. Dokumentaatio
Oikean käytön ja ylläpidon varmistamiseksi, on tärkeää, että koneen mukana toimitettu dokumentaatio 
jätetään asianomaiselle henkilöstölle. Asennus- ja käyttöohjekirja on säilytettävä koneen yhteydessä.

5. Lopputarkastus:
•  Tyhjennä kone ja katkaise virta pääkytkimellä.
• Jälkikiristä kaikki automaattisulakkeiden ja kontaktoreiden johtoliitokset.
• Kytke kaikki automaattisulakkeet päälle.
• Aseta toimituksen mukana tulleet pikakäyttöohjeet esille.

6.  Kouluta henkilökunta seuraavista
• Pesu
• Ylläpito (päivittäiset, viikoittaiset sekä muut säännölliset toimenpiteet)
• Vuosihuoltosuositus
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5. Tekniset tiedot
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.

TEKNISET TIEDOT

Raepesupumppu (kW) 2,2

Pesupumppu (kW) 1,5

Paineenkorotuspumppu (kW)* 0,58

Tyhjennyspumppu (kW)* 0,17

Pyörityspöydän moottori (kW) 0,55

Huuhteluveden lämmitys (kW) 9

Altaan lämmitys (kW) 9

Altaan tilavuus (litraa) 100

Paino, kone käytössä (kg) 430

Raemäärä (litraa) 5

Kotelointiluokka (IP) 55

* Lisävaruste
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KAPASITEETTI JA KÄYTTÖTIEDOT

Kokonaispesuaika rakeilla Ohjelma P1 (min) * 5

Kokonaispesuaika rakeilla Ohjelma P2 (min) * 8

Kokonaispesuaika rakeilla Ohjelma P3 (min) * 10,3

Kokonaispesuaika rakeilla Ohjelma P4 (min) * 2,3

Kokonaispesuaika rakeilla Ohjelma P5 (min) * 3,8

Kokonaispesuaika rakeilla Ohjelma P6 (min) * 6,8

Max. kapasiteetti (1/1-astiaa/ohjelma) (kpl) (Flex) ** 4

Max. kapasiteetti (1/1-astiaa/ohjelma) (kpl) (HC)) ** 6

Vedenkulutus, huuhtelu/ohjelma (litraa) *** 3,5-5

Vedenkulutus, jäähdytys/ohjelma (litraa) *** 0-1,5

Max. höyrynkulutus/ohjelma (kg/tunti) **** 15

Max. pintalämpötila 20°C ympäristön lämpötilassa (°C) 30

Äänitaso, Normaalipesu / Patapesu, LPA (dBA) ***** 67 / 69

Äänitaso, Normaalipesu / Patapesu, LWA (dBA) ***** 81 / 83

* Tehdasasetus, pesuaikoja voidaan muuttaa.

** Max. kapasiteetti riippuu astioden syvyydestä

*** Ihanteellisissa olosuhteissa. Vedenkulutus riippuu paikallisista olosuhteista. Hienosäätö tehdään 
asennuksen yhteydessä.

**** Höyrylämmitteinen kone.

*****standardin EN 60 335-2-58, § ZAA.2.8 mukainen, mittauslaitteisto luokan 1 mukainen.
Äänenpainemittaukset tehtiin kolmessa pisteessä 20 cm etäisyydellä reunoista 1,55 m  korkeudessa.
Äänitehomittauksessa pyyhkäistiin 1 m laitteen sivuilta sijaitseva viisikulmainen kuvitteellinen mittauspinta..

LIITÄNTÄ, SÄHKÖLÄMMITTEINEN KONE

Kokonaisteho (kW) 11,3

Pääsulake 400V 3N~ (A) * 20

Max.liitäntäpinta-ala 400V 3N~ (L1-L3, N, PE) Cu (mm²) 6

*  Muu jännite tilauksesta
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LIITÄNTÄ, HÖYRYLÄMMITTEINEN KONE

Kokonaisteho (kW) 2,4

Pääsulake 400V 3N~ (A) * 16

Max.liitäntäpinta-ala 400V 3N~ (L1-L3, N, PE) Cu (mm²) 6

Höyryliitäntä (sisäkierre) R½

Lauhdevesiliitäntä (sisäkierre) R½

* Optio

**  Muu jännite tilauksesta

LIITÄNTÄ VESI, POISTOVESI 

Suositeltava veden laatu (kovuus) (°dH) 2 - 7

Lämminvesiliitäntä 50-70°, (ulkokierre) R½"

Kylmävesiliitäntä 5-12° (sisäkierre) R½”

Poistovesiliitäntä , PP putki (ø mm) 50

Vedenpaine, lämminvesi (kPa) 250

Veden virtaus lämminvesi  (litraa/min) 15

Vesikapasiteetti kylmävesi, jäähdytys min/max paine (kPa) 100 / 600

Lattiakaivo, kapasiteetti (litraa/sek) 3

Koneen ilmanvaihtotarve (m³/tunti) 600

Lämpökuormitus huone, latentti, havaittava, yhteensä (kW) 0,5 / 1,0 / 1,5

KULJETUSMITAT JA -PAINO

Mitat, SxLxK (mm) * 1060x900x1950

Paino (kg) * 340

* Pakkauksineen
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