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1. Yleistä
Tämä astianpesukone on tarkoitettu ammattikeittiöiden patapesuun (esim kattilat, pannut, GN-astiat, 
paistopellit jne.) sekä normaaliin astianpesuun (esim. lasit, astiat, aterimet jne).

Liitäntöjen, esim poistovesiputkien jne, kapasiteettivaatimukset sekä koneen käytössä tuottama melu, 
kts ”Tekniset tiedot”.

Huomioi seuraavat kohdat ennen kun laite otetaan käyttöön:

• Määräykset ja ohjeet kappaleessa ”Turvaohjeet” on käytävä tarkasti läpi ennen laitteen käyttöä.
• Laitteen asennus on suoritettava tämän ohjeen antamien ohjeiden ja vaatimuksien mukaisesti, kts 

”Asennus”.
• Tämän laitteen käyttäjät tai henkilöt jotka saattavat jossain vaiheessa käyttää laitetta tulee perehdyttää 

laitteen oikeaan ja turvalliseen käyttöön, Kts ”Käyttöohjeet”.
• Henkilöt, joiden fyysiset tai psyykkiset valmiudet tai tietotaito eivät ole riittävät eivät tule käyttää ko-

netta.
• Lapsia on valvottava, etteivät pääse leikkimään koneella tai peukaloimaan sitä.
• Kaikki suojapellit tulee olla paikoillaan laitteen ollessa käytössä.

Koneen näytöllä näkyvät tekstiviestit, jotka kertovat mitä kone on tekemässä. Myös säädettävät ase-
tusarvot sekä hälytykset näkyvät näytöllä. Asetusarvojen muuttaminen, kutsu huolto. Hälytykset sekä 
tarvittavat toimenpiteet löytyvät kappaleesta “Käyttöhäiriöt”.

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. 

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.

STOP

STOP
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1.2. Astianpesukoneessa käytetyt symbolit
Tämä koneen osaan kiinnitetty symboli varoittaa sähkölaitteeseen liittyvästä vaarasta. Osan saa irrottaa 
vain ammattitaitoinen sähköasentaja. Kone on herkkä staattisille sähkövarauksille (ESD). Siksi elektroniik-
kakomponentteja käsiteltäessä pitää käyttää maadoitusranneketta.

1.2.1. Koneen merkinnät

Laite on varustettu kahdella arvokilvellä. Toinen on sijoitetiu laitteen toisen sivun alalaitaan ja toinen on 
sijoitettu laitteen sähkötilaan. Kilvissä olevat tekniset tiedot ovat myös koneen kytkentäkaaviossa. 

25-4-00-016Arvokilpien sijainnit

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

1.3. Laitteen ja käsikirjan yhteenkuuluvuuden tarkistus
Tarkista, että arvokilvessä ilmitettu tyyppimerkintä vastaa tämän ohjeen kannessa olevaa tyyppimerkin-
tää. Mikäli laitteen ohjeet ovat kadonneet, valmistajalta tai hänen paikalliselta edustajaltaan voi tilata 
uudet ohjeet. Tällöin tulee ehdottomasti ilmoittaa laitteen arvokilvessä oleva sarjanumero.

Arvokipli:
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2. Turvallisuus

2.1. Yleistä
Laite on varustettu CE-merkinnällä, mikä tarkoittaa, että se täyttää tuoteturvallisuutta koskevan EU:n ko-
nedirektiivin. Tuoteturvallisuus puolestaan tarkoittaa, että laitteen rakenne on suunniteltu käyttöturvalli-
seksi henkilö- ja esinevahinkojen välttämiseksi.

Muutoksien tekeminen laitteeseen ilman valmistajan lupaa muuttavat valmistajan tuotevastuuta.

Laitteen asennus-, käyttö- ja huoltoturvallisuuden lisäämiseksi on käyttäjän sekä asennuksesta ja huollos-
ta vastaavan henkilön luettava turvaohjeet huolella.

Sulje laite välittömästi vian tai häiriön sattuessa. Laitteen huolto on jätettävä koulutetun ammattihenki-
lön suoritettavaksi. Aina käytettävä alkuperäisiä varaosia. Tässä ohjeessa kerrotut huoltotoimenpiteet on 
suoritettava säännöllisesti. Ellei annettuja ohjeita noudateta, saattaa koneen käyttöturvallisuus vaarantua.

Varmistu ennen käyttöönottoa henkilökunnan riittävästä käytönopastuksesta koneeseen.

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

2.3. Asennus
Sähkökotelon saa avata vain riittävän ammattipätevyyden omaava laitteen huoltamiseen koulutettu hen-
kilö. Katkaise aina virransyöttö laitteeseen ennen huoltotoimenpiteitä . Tämä laite on herkkä staattiselle 
sähkölle (ESD). Käytä aina maadoitettua käsinauhaa käsiteltäessäsi laitteen elektroniikkaa.

Vesiliitännät saa suorittaa ainoastaan tehtävään koulutettu ammattihenkilö paikallisia määräyksiä noudattaen.

Vesi- ja höyryliitäntöjen tiiveys tulee tarkastaa koneen käyttöönoton yhteydessä.

Varmistu, että syöttöjännite vastaa koneen arvokilven merkintöjä. Syöttö on varustettava lukittavalla pää-
kytkimellä.

2.4. Pesu- ja huuhteluaineet

Laitteessa saa käyttää vain koneelliseen astianpesuun tarkoitettuja pesu- ja huuhteluaineita. Käsinpesuun 
tarkoitettua astianpesuainetta ei saa käyttää koneessa tai astioiden esikäsittelyssä (liotus, esipesu ym) . 
Ota yhteyttä pesuainetoimittajaasi sopivan pesuaineen ja annostuksen valitsemiseksi.

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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2.5.3. Liukastumisvaara

Välttyäkseen liukastumisvaaralta lattialle joutuneiden rakeiden vuoksi tulee nämä lakaista lattialta säännöl-
lisin välein. Pidä lattia kuivana.

2.6. Puhdistus
Altaassa olevan pesuveden lämpötila on noin 55-60°C ja vesi sisältää pesuainetta. Varo tyhjentäessäsi ja 
puhdistaessasi astianpesukonetta. Käytä suojakäsineitä

Astianpesukoneen peseminen, sekä sisä- että ulkopuolelta, painepesurilla on kielletty.

Virallisten turvallisuusmääräysten saavuttamiseksi Metos-astianpesukoneiden sähkökomponenteissa 
käytetään hyväksyttyjä kotelointiluokkia. Mikään kotelointiluokka ei kuitenkaan kestä korkeapainepesua.

Koneen ulkopuolen pesemiseen ei saa käyttää painepesureita tai -letkuja. Vesi saattaa päästä sähkökaa-
pin ja käyttöpaneeliin ja vahingoittaa sähkölaitteita, mikä voi vaikuttaa koneen turvallisuuteen.

Lattioita pestäessä vesi saattaa roiskua lattiasta ylöspäin vahingoittaen sähkökomponentteja koneen ala-
osassa. Niitä ei ole suunniteltu kestämään huuhtelua vedellä. Älä suihkuta lattiaa 1 metriä lähempänä
konetta. Jos lattiaa pestään painepesurilla on syytä käyttää erityisiä suojalevyjä suojaamaan konetta vesi-
roiskeilta. Vesi saattaa roiskua lattiasta myös käytettäessä tavallista letkupesua.

2.7. Astianpesukoneen huoltaminen ja korjaaminen
Irrota kone sähköverkosta ennen kuin irrotat vuorauslevyjä. Varo koskemasta kuumiin putkiin ja veden-
kuumentimeen.

2.7.1. Ohjeita, jos laite ei toimi

Tarkista seuraavat asiat:

• Onko konetta käytetty ohjeiden mukaisesti?
• Ovatko kaikki irrotettavat osat oikeilla paikoillaan?
• Onko koneeseen kytketty virta pääkytkimestä?
• Ovatko sähkökotelon sulakkeet ehjiä? Pyydä huoltohenkilöstöä tarkistamaan sulakkeet.

Kutsu huolto jos yllä mainitut kohdat eivät ratkaisseet ongelmaa.

25-4-00-017

2.5. Käyttö

2.5.1. Kuuma vesi

Pesu- ja huuhteluveden lämpötilat ovat vastaavasti 58°C ja 85°C.

2.5.2. Puristumisvaara

Ole varovainen avatessa ja sulkiessa kupua. Puristumisvaara on olemassa nuolien osoittamissa paikoissa.

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP
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3. Käyttöohjeet
Tässä osiossa käsitellään astianpesukoneen rakennetta, käyttöä, asiat joita tulee tehdä ja tarkastaa ennen 
käyttöä sekä astianpesukoneen hoitoa ja ylläpitoa.

3.1. Ennen käyttöä

3.1.1. Astanpesukoneen käyttö

Tämä astianpesukone on tarkoitettu ammattikeittiöiden patapesuun (esim kattilat, pannut, GN-astiat, 
paistopellit jne.) sekä normaaliin astianpesuun (esim. lasit, astiat, aterimet jne).

Liitäntöjen, esim poistovesiputkien jne, kapasiteettivaatimukset sekä koneen käytössä tuottama melu, 
kts ”Tekniset tiedot”.

Huomioi seuraavat kohdat ennen kun laite otetaan käyttöön:

• Määräykset ja ohjeet kappaleessa ”Turvaohjeet” on käytävä tarkasti läpi ennen laitteen käyttöä.
• Laitteen asennus on suoritettava tämän ohjeen antamien ohjeiden ja vaatimuksien mukaisesti, kts 

”Asennus”.
• Tämän laitteen käyttäjät tai henkilöt jotka saattavat jossain vaiheessa käyttää laitetta tulee perehdyttää 

laitteen oikeaan ja turvalliseen käyttöön, Kts ”Käyttöohjeet”.
• Henkilöt, joiden fyysiset tai psyykkiset valmiudet tai tietotaito eivät ole riittävät eivät tule käyttää ko-

netta.
• Lapsia on valvottava, etteivät pääse leikkimään koneella tai peukaloimaan sitä.
• Kaikki suojapellit tulee olla paikoillaan laitteen ollessa käytössä.

Koneen näytöllä näkyvät tekstiviestit, jotka kertovat mitä kone on tekemässä. Myös säädettävät ase-
tusarvot sekä hälytykset näkyvät näytöllä. Asetusarvojen muuttaminen, kutsu huolto. Hälytykset sekä 
tarvittavat toimenpiteet löytyvät kappaleesta “Käyttöhäiriöt”.
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3.1.2. Koneen rakenne

Läpileikkaus, oikea puoli

1 9 5 8 3 2 194
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1. Paineenkorotuspumppu – pumppaa vettä välitankista vedenlämmittimen kautta loppuhuuhtelun 
huuteluputkiin sekä pumppaa vettä välitankista kuvunnostosylinteriin. Ohjaus tapahtuu magneet-
tiventtiilien avulla.

2. Patapesupumppu – pumppaa vettä altaasta patapesun pesuputkiin (ei raepesu).
3. Raepesupumppu– pumppaa vettä ja rakeita altaan rae-puolelta patapesun pesuputkiin.
4. Normaali pesupumppu – pumppaa vetää altaasta normaalipesun pesuputkiin.
5. Vedenkuumennin – Lämmittää välitankista loppuhuuhteluputkiin pumpattavan veden.
6. Jakoventtiili – ohja veden patapesun pesuputkiin joko patapesupumpusta tai raepesupumpusta.
7. Sormisuojan painekytkin – tarkkailee kuvunnoston putkien painetta. Kupu aukeaa jos paine 

ylittää asetetun arvon (huoltomiehen säädettävissä).
8. Induktiivinen anturi – ilmaisee jos pyöröpöytä pyörii tai ei
9. Virtausmittari – mittaa kuinka paljon vettä on pumpattu välitankista koneeseen.
10. Magneettiventtiili (kaksi kappaletta) – nämä venttiilit aukeavat ja päästävät vettä loppuhuuhtelun-

putkiin sekä kuvunnostosylinteriin.
11. Kierukkavaihde sähkömoottorilla – pyörittää pyöröpöytää.
12. Pyöröpöydän akseli – välittää pyörivän liikkeen keirukkavaihteesta pyöröpötään.
13. Pyöröpöytä – pesukori (kuvassa patapesukori) sijoitetaan pyöröpöydälle.
14. Pesuputki, patapesu – kts. kuva jäljempänä jossa näkyy koneen pesutila.
15. Huuhteluputki, loppuhuuhtelu – kts kuva jäljempänä jossa näkyy koneen pesutila.
16. Pesuputki, normaalipesu – kts kuva jäljempänä jossa näkyy koneen pesutila.
17. Kupu – avataan ja suljetaan ohjauspaneelin painikkeen avulla.
18. Kuvun kelkka – kupu on kiinnitetty kelkkaan joka ohjaa kuvun liikettä.
19. Kuvun rajakytkin – ilmoittaa milloin kupu on kiinni-asennossa.
20. Altaan lämmitysvastus – lämmittää altaan veden oikeaan lämpötilaan.
21. Sähköliitäntä - tähän liitetään koneen sähkökaapeli. Kone toimitetaan liitetyllä kaapelilla.
22. Vakiokone: Kylmävesiliitäntä

Kone lämmön talteenotolla: Varoventtiili – aukeaa jos paine lämmön talteenotossa nousee 
liian korkeaksi.

23. Vakiokone: Lämminvesiliitäntä
Kone lämmön talteenotolla: Kylmävesiliitäntä
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Läpileikkaus, vasen puoli

1 2 3 4 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

25-4-00-005_1



| 13

Rev. 0 (201401)METOS WD-90 DUOKäyttöohjeet

1. Altaan lämmitysvastus
2. Ylivuotoputki - pitää altaan vedentason oikeana ja estää veden valumasta altaasta viemäriin.
3. Kumitiiviste - tiivistää ylivuotoputkea altaan pohjaa vasten.
4. Kiinteä siivilä - toimii altaan väliseinänä. Päästää veden läpi mutta pitää rakeet omalla puolellaan 

altaassa.
5. Vedenkuumennin - lämmittää koneeseen tulevan veden.
6. Välitankki - varmistaa tasaisen vedenvirtauksen koneeseen. Välitankki on varustettu uimurilla, joka 

sulkee tulevan veden venttiilin kun tankin vedentaso nousee liian korkeaksi. Alaosassa on tasoan-
turi.

7. Raekori - käytetään yhdessä peitelevyn (8) kanssa kun rakeet kerätään esim. puhdistusta varten. 
Astianpesussa vaihdetaan kori ja peitelevy (8) siivilään.

8. Peitelevy - käytetään yhdessä raekorin kanssa, kts kohta 7.
9. Pyöröpöytä
10. Pesukori - pestävät astia laitetaan koriin pesua varten. Pesukoru sijoitetaan suoraan pyöröpöydälle. 

Kuvassa patapesussa käytettävä kori.
11. Peitelevy - peittää sen osan altaasta johon rakeet ei saa joutua.
12. Pesuputki, patapesu - kts kuva jäljempänä jossa näkyy koneen pesutila.
13. Pesuputki, patapesu - kts kuva jäljempänä jossa näkyy koneen pesutila
14. Pesuputki, normaalipesu - kts kuva jäljempänä jossa näkyy koneen pesutila.
15. Lämmon talteenotto (ei vakiokoneessa) - lämmön talteenotto ottaa talteen pesussa syntyvän 

höyryn energiaa jolla se lämmittää tulevan veden.
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1

1

2

2

1

3

3

3

4
4

5

25-4-04-001

Koneen pesutila - pesuputket, kylmävesisuuttimet ym.

1. Pesuputket, patapesu - pesee ja huuhtelee astiat patapesuohjelman aikana vedellä jossa asti-
anpesuainetta,  rakeilla tai ilman. Vesi pumpataan altaasta pesuputkiin joko patapesupumpun tai 
raepesupumpun avulla. 

2. Pesuputket, normaalipesu - pesee ja huuhtelee astiat normaalin pesun aikana vedellä jossa asti-
anpesuainetta. Vesi pumpataan altaasta pesuputkiin normaalipesun pumpulla.

3. Huuhteluputki, loppuhuuhtelu - huuhtelevat astiat tuoreella vedellä joka pumpataan välitankis-
ta huuhteluputkiin paineenkorotuspumpun avulla. Koneen vedentäyttö tapahtuu näiden putkien 
kautta.

4. Vakiokoneessa: Kylmän veden suutin - kondensoi pesutilassa olevaa höyryä huuhteleemalla 
pesutilan takaseinä kylmällä vedellä ennen kuvun avaamista.
Kone lämmön talteenotolla: Tyhjennyssuutin - tyhjentää vettä lämmön talteenottoyksiköstä.

5. Kuvun sylinteri - nostaa ja laskee kuvun. Ohjataan ohjauspaneelissa olevan painikkeen avulla.
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3.1.3. Ennen kun astianpesukone täytetään vedellä

Ennen kun kone täytetään vedellä työpäivän alussa tai vedenvaihdon jälkeen tulee seuraavat kohdat tar-
kistaa:

• Että kone on kunnolla puhdistettu, kts ”Koneen sisäpuolen puhdistus”.
- että siivilät on puhdistettu.
- että pesuvarret eivät ole likaiset tai tukossa.
- että vesiallas on huuhdeltu.
- että altaan tasoanturit eivät ole likaisia.

• Että koneen vedensyötön hanat ovat auki.
• Että koneessa on oikea määrä rakeita, kts ”Rakeiden määrän tarkistus ja puhdistus”.
• Että rakeet ovat omalla puolellaan altaassa.
• Pesu- ja huuhteluaineen määrä.
• Että ylivuotoputki (1) on paikallaan, että kumitiiviste asettuu tiiviisti pohjaa vasten ja että vaahdonerotin 

(2) on pudas eikä ole jumissa.
• Että peitelevy ja siivilä ovat oikein asennettu
• Että altaan kiinteä siivilä (väliseinä) on puhdistettu.

1

2

3
25-4-03-005

3.1.4. Ennen patapesuohjelman suorittamista

Patapesussa tulee huomioida seuraavat asiat:

• Poista mahdollisimman paljon ruokajäämiä astioista ennen kun ne laitetaan koneeseen (tämän uutta 
pitämään altaan veden puhtaampana jolloin vedenvaihtovälit pitenevät).

• Varmista, ettei pesukorista pistä mitään ulos joka voisi tarttua koneen seinämiin ja näin estää korin 
pyörimistä

• Varmitsa, että oikea pesuohjelma on valittu.

3.1.5. Ennen normaalipesuohjeman suorittamista

Normaalipesussa tulee huomioida seuraavat asiat:

• Poista mahdollisimman paljon ruokajäämiä astioista ennen kun ne laitetaan koneeseen (tämän uttaa 
pitämään altaan veden puhtaampana jolloin vedenvaihtovälit pitenevät.

• Älä anna ruokajäämien kuivua kiinni astioihin. Jos astiat esimerkiksi ovat yön yli tiskaamatta tulee 
mahdollisimman paljon ruokajäämiä  poistaa jonka jälkeen astiat liotetaan. Käytä liotusainetta ja seuraa 
valmistajan ohjeita.

• Varmista, että oikea pesuohjelma on valittu.
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3.1.6. Astioiden korittaminen

Patapesu

Käytä patapesuun tarkoitettua koria patapesuun. Astia sijoitetaan koriin likainen puoli ulospäin. Astiat 
tulee sijoittaa niin, ettei niihin kerry vettä, esimerkiksi padat ja kattilat jotka laitetaan korin pohjalle tulee 
kääntää niin, että pohja on ylöspäin.

GN-astiat
Korissa voidaan ilman ongelmia pestä GN 1/1-, 1/2-, 1/3-, 2/3- 2/8-astioita. Muut koot saattavat vaatia 
lisävarusteita. Ota yhteys jälleenmyyjääsi!

Maksimimäärä GN 1/1-astioita korissa yhtä aikaa: Pohjalla 1 kpl 65 mm syvä. Kolme 200 mm syvää ja 
kolme 65 mm syvää GN-astiaa asetettu vuorotellen koriin kuvan mukaisesti.

ABC-astiat
ABC-astiat voidaan ripustaa kahvastaan korin yläreunaan. Tilauksesta on saatavana kori joka on tarkoitettu 
ABC-astioille, ota yhteys jälleenmyyjääsi.

Muut tiskattavat astiat
Kauhojen, kattiloiden, tarjottimien, uunipeltien ym kiinnittämiseen löytyy erinäinen määrä lisätarvikkeita, 
ota yhteys jälleenmyyjääsi.

25-4-00-011_1
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90-9-01-001

90-9-01-002

90-9-01-003

Normaali pesu

Astait sijoitetaan 50x50 cm koreihin. Koneen mukana toimitetaan kolme koria:

Keltainen kori lautasille ym.

Sininen kori laseille ja kupeille.

Ruskea kori aterimille
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3.2. Astianpesu

3.2.1. Koneen täyttö

Ennen astianpesua pitää koneen allas täyttää vedellä ja astainpesuainetta on annosteltava. Alla olevat 
kohdat tulee seurata kun koneessa ei ole vettä.

Koneessa ei tule olla astioita vedentäytön aikana koska täytön aikana koneeseen virtaa normaalia kuu-
mempaa vettä jonka seurauksena ruokajäämät saattaisi palaa kiinni astioihin. Tästä seuraisi heikentynyt 
pesutulos.

Menettele seuraavasti:

1.  Suorita ehdotettuja tarkastuksia
 - ennen aloittamista, kts ” Ennen kun astianpesukone täytetään vedellä”
2.  Käynnistä kone
 - painamalla päälle/pois -painiketta. Astianpesukoneen kupu aukeaa.

3.  Valitse pesuohjelma.
  -mikä tahansa ohjelma voidaan valita, kts ”Pesuohjelmat”.
4.  Paina kuvun ohjauspainiketta (9, ohjauspaneelin alareunassa).
  -odota kunnes näytöllä näkyy: KONE ON VALMIINA PESUUN.
5.  Avaa kupu painamalla kuvun ohjauspainiketta (9, ohjauspaneelin alareunassa).
6.  Kone on nyt valmiina käytettäväksi!

3.2.2. Pesu

Astianpesukoneen allas pitää olla täytetty vedellä (kts ”Koneen täyttö”) ennen kun pesua voidaan aloittaa. 

Valitse huolellisesti oikea ohjelma joka sopii pestäville astioille

Menettele seuraavasti:

1.  Laita pestävät astiat koneeseen.
 Katso kohdasta “Ennen käyttöä” mitkä kohdat on huomioitava ennen pesua ja astioiden korituksen 
 yhteydessä.
2.  Valitse pesuohjelma.
 Valitse pesuohjelma painamalla halutun ohjelman painiketta, kts ”Pesuohjelmat”.
3.  Käynnistä kone; paina kuvun ohjauspainiketta (9), kts ”Pesuohjelmat”.
4.  Kupu aukeaa kun pesuohjelma on suoritettu. Ota astiat koneesta!
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1

2

3

4
5
6
7

9

8

25-4-00-003

3.2.3. Pesuohjelmat

Paneelikortti

1. Näyttö

Painikkeet:
2. Normaali pesu
3. Patapesu
4. Rakeiden keräysohjelma
5. Huoltotilan aktivointi
6. Diagnoositekstien selaus (huoltotila)
7. Hälytyksien kuittaus
8. Päälle/Pois
9. Kuvun ylös-alas ohjauspainike

Kone on varustettu normaalilla pesuohjelmalla (lasien, astioiden, aterimien ym pesemiseen) sekä patape-
suohjelma (kattiloiden, pannujen ym pesemiseen).

Kupu aukeaa kun kone on suorittanut pesuohjelman loppuun, nyt kone on valmiina seuraavaa pesua 
varten. Pesujen välissä näkyy näytöllä viimeksi suoritettu pesuohjelma (sekä patapesu- että normaali 
pesuohjelma). Jos pesua ei ole suoritettu käynnistyksen jälkeen näytetään P1 sekä normaali- että pata-
pesulle. Näytöllä on aktiivisen ohjelman vieressä ruutu, sen lisäksi palaa merkkivalo aktiivisen ohjelman 
painikkeen vieressä.
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Seuraava teksti näkyy näytöllä jos viimeksi käytetty ohjelma oli patapesuohjelma rakeilla (P1 - P3):

NORMAALIPESU PX
KATTILAPESU
RAKEILLA PX
SULJE KUPU 

Seuraava teksti näkyy näytöllä jos viimeksi käytetty ohjelma oli patapesuohjelma ilman rakeita (P4 - P6):

NORMAALIPESU PX
KATTILAPESU
ILMAN RAKEITA PX
SULJE KUPU

Käynnistä aktiivinen ohjelma painamalla kuvun ohjauspainiketta (9). Käynnistä ohjelma joka ei ole aktiivi-
nen mutta joka näkyy näytöllä painamalla kyseisen ohjelmatyypin ohjelma-painiketta. Tämän jälkeen kupu 
suljetaan painamalla kuvun ohjauspainiketta (9). Käynnistä muu kun näytöllä näkyvä ohjelma alla olevan 
mukaisesti.

Käynnistyksen-, stand-by tilan-, pesun ym aikana näkyy koneen tila selväkielisenä näytöllä.

On tärkeä valita astioille sopiva pesuohjelma.

Normaali pesuohjelma
Normaali pesuohjelma käytetään esim. lasien, posliinin ja aterimien pesuun. Valittavana on kolme eri 
normaalipesu-ohjelmaa. Valitse ohjelma painamalla normaalin pesun painiketta (2) yksi, kaksi tai kolme 
kertaa. Valittu ohjelma näkyy näytöllä (1).

• yksi painallus = normaalipesuohjelma 1 (P1),
• kaksi painallusta = normaalipesuohjelma 2 (P2),
• kolme painallusta = normaalipesuohjelma 3 (P3),
• neljä painallusta = ohjelma P0 mikä tarkoittaa, että kone siirtyy valmiustilaan (stand by). Tällöin kupu 

voidaan sulkea ilman että pesuohjelma käynnistyy, tai jos kone on tyhjä, ilman että vedentäyttö käyn-
nistyy.

Ohjelmilla on eripituiset pesuvaiheet. Ohjelma-ajat, kts ”Tekniset tiedot”.

Patapesuohjelmat

Valittavana on kuusi eri patapesuohjelmaa, kolme rakeilla (P1 - P3) ja kolme ilman rakeita (P4 - P6). Valittu 
ohjelma näkyy näytöllä kuten normaalipesuohjelmien kohdalla.

• Painamalla patapesuohjelmapainiketta (3) yksi, kaksi tai kolme kertaa valitaan raepesuohjelmat P1 - 
P3. Nämä ohjelmat (P1 - P3) sopivat hyvin likaisille astioille.

• Painamalla patapesuohjelmapainiketta (3) neljä, viisi tai kuusi kertaa valitaan patapesuohjelmat P4 - P6 
ilman rakeita.

• Seitsemän painallusta käynnistää valmiustilan (stand-by).

Myös patapesuohjelmilla on eripituiset pesuvaiheet. Ohjelma-ajat, kts ”Tekniset tiedot”.
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Rakeiden keräysohjelma
Rakeiden keräysohjelma käytetään kun halutaan kerätä rakeet erilliseen koriin tarkistusta tai puhdistusta 
varten, kts “Rakeiden määrän tarkistus ja puhdistus”.

Painikkeen (1) yksi painallus käynnistää rakeiden keräysohjelman. Kaksi painallusta käynnistää valmiusti-
lan (stand-by).

3.2.4. Pesuohjelman keskeytys ja koneen pysäyttäminen

Pesuohjelman keskeyttäminen

Pesuohjelma on mahdollista keskeyttää kunhan pesuvaihe ei ole käynnistynyt. Keskeytä pesuohjelma 
avaamalla kupu painamalla kuvun ohjauspainiketta (9). On myös mahdollista valita uusi ohjelma ennen 
kun kupu on ehtinyt sulkeutua painamalla ohjelmapainikkeita.

Koneen pysäyttäminen

Paina Päälle/Pois-painiketta jos kone jostain syystä on pysäytettävä käytön aikana.  
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3.3. Käytön jälkeen

3.3.1. Hoito ja ylläpito

Parhaan pesutuloksen saavuttaminen ja saadakseen koneesta paras mahdollinen hyöty tulee konetta 
hoitaa ja ylläpitää tasaisin väliajoin. Tästä hoidosta ja ylläpidosta on suuri osa käyttäjän hoidettavissa mutta 
jotkut tehtävät tulee jättää valtuutetulle huoltohenkilökunnalle.

Alla olevassa taulukossa eri ylläpitotoimintojen suositellut välit. Nämä suositukset kuvaavat laitteen vä-
himmäisylläpitoa. Käyttöasteesta ja pestävien astioiden tyypistä ym. saattaa olla tarve lyhentää suositel-
tuja ylläpitovälejä. Lisäksi on tärkeää ottaa asennuspaikan olosuhteet huomioon.

Toiminto Väli Katso kappale:

Jokaisen 
pesun 
jälkeen

Päivittäin Viikottain Kuukausit-
tain

Vuosit-
tain

Muuta

Tarkista pesutulos X ”Pesutuloksen tar-
kistaminen”

Vaihda altaan vesi X Tarvittaessa ”Veden vaihto”

Tarkista pesuvarret X ”Pesu- ja huuhtelu-
putkien tarkistus ja 
puhdistus”

Puhdista pesuvarret X Tarvittaessa

Puhdista koneen sisä-
puoli:
 -allas
 -siivilät
 -peitelevyt
 -ylivuotoputki
 -vedenpinnan anturi ym.

X Siivilä tulee 
aina puhdistaa 

/ tyhjentää 
tarvittaessa

”Koneen sisäpuo-
len puhdisstus”

Astianpesukoneen ulko-
puolen puhdistus

X ”Koneen ulkupuo-
len puhdistus”

Rakeiden puhdistus X Tarvittaessa Rakeiden määrän 
tarkistus ja puhdis-
tus”

Rakeiden määrän tar-
kistus

X

Rakeiden vaihto Kerran ta 
kaksi

Tarvittaessa ”Pidempi käyttö-
tauko

Kuvun sormisuojan 
tarkistus

X ”Kuvun sormisuo-
jan takistus”

Kone lämmön talteen-
otolla:
Tarkista varoventtiili

Kaksi tai 
kolme 
kertaa

”Varoventtiilin tar-
kistus (koneet jois-
sa lämmön talteen-
otto”
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3.3.2. Pesutuloksen tarkistaminen

Tarkista joka pesun jälkeen että:

• Astioissa ei näy tahroja, pilkkuja, kalvoa, ruokajäämiä, tai kerrostumia.
• Astioiden pinnassa ei tunnu kerrostumia.
• Astioihin ei ole tarttunut rakeita. Tarkista rei’itetyt astiat erityisen tarkasti. 

Tarkastettavat kohdat on lueteltu alla olevassa taulukossa jossa myös mahdolliset toimenpiteet ongelman 
korjaamiseksi.

Ongelma Tarkista
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Lämpötila
Ohjelma-

valinta

Tärkkelyspilkkuja. 
Näkyy ennen kaikkea 
laseissa pieninä pisteinä

X X X X X X X X X X

Kalvo X X X X X X X

Ruokajäämiä X X X X X X

Proteiinijäämät
Näkyy tahroina tai jälkinä 
astioissa, joissa on 
paistettu esim. lihapullia, 
pihviä tai kalaa

X X X X

Pesuainejäämiä
Ei näy tiskeissä. Osoite-
taan kemiallisesti (fenof-
talin)

X X X X

Kaapiminen - on tärkeää, että mahdollisimman paljon ruokajäämiä kaavitaan pois astioista ennen kun ne 
laitetaan koneeseen. Huolella tehty kaapiminen vähentää veden vaihdon tarvetta.

Pesu- ja huuhteluaineannostus - pesu- ja huuhteluaineen annostus vaikuttaa pesutulokseen. Ota yh-
teyttä pesuanetoimittajaan jos epäilet, että annostus on liian suuri tai liian pieni. Altaaseen on mahdollista 
asentaa mittausanturi joka mittaa pesuaineen pitoisuutta. Tämän avulla voidaan pesuainetta annostella 
automaattisesti. Ota yhteyttä pesuainetiomittajaasi!

Vedenvaihto - normaalikäytössä tulee altaan vesi vaihtaa vähintään kerran päivässä. Joissakin tapauksis-
sa, esimerkiksi jos pestään hyvin likaisia astioita, voi olla tarpeellista vaihtaa vesi useammin.

Veden vaihtuvuus - jos veden vaihtuvuus koneessa on liian huono voi syntyä ongelmia kuten tärkkelys-
pilkkuja laseissa ja lautasilla. Ota yhteyttä huoltoon ongelman ratkaisemiseksi.

Lämpötila - jos pesulämpötila on liian matala evät astiat tule puhtaiksi. Ota yhteyttä huoltoon jos epäilet, 
että lämpötila on liian matala. Jos astiat huuhdellaan (esihuuhtelu) ennen astianpesukoneeseen laittamis-
ta ei huuhteluveden lämpötila saa olla liian korkea (<40 °C). Jos lämpötila on liian korkea saattaa proteiinit 
ja tärkkelys palaa kiinni astioihin jolloin tuloksena on huono pesutulos.
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Ohjelmavalinta - pesuaika ja loppuhuuhteluaika sekä loppuhuuhtelun vesimäärä vaikuttaa pesutulok-
seen. Jos astiat eivät tule puhtaiksi on valittava ohjelma, jolla on pidempi pesuaika, kts tekniset tiedot. 
Loppuhuuhtelun vesimäärä on huoltomiehen säädettävissä - ota tarvittaessa yhteyttä huoltoon!

Veden kovuus - jos astianpesuun käytettävä vesi on kovaa (>10 °dH) saattaa korkeampi pesuainepitoi-
suus olla tarpeen jotta astiat tulisivat puhtaiksi. Ota yhteyttä pesuainetoimittajaasi!

Puhdistus, pesuputket - astianpesukoneen puhdistus on tärkeää hyvän pesutuloksen kannalta. Puhdis-
tusvälit, katso ”Hoito ja ylläpito”. Joissakin tapauksissa saattaa olla tarpeen lyhentää suositeltuja puhdis-
tusvälejä.

Astioiden koritus - astioiden sijoitus pesukorissa vaikuttaa suuresti siihen miten pesuvesi pääsee astioi-
den pinnoille joka vuorostaan vaikuttaa pesutulokseen, kts. se “Astioiden korittaminen”.

Liotus - (ei koske patapesua rakeilla jonka kohdalla astioita EI tule liottaa) joissakin tapauksissa astiat on 
liotettava jotta ne tulisi puhtaiksi. Astioita liotetaan tuolloin esim. yön yli vedssä jossa on liotusainetta. 
Seuraa pesuainetoimittajan ohjeita.

Tavallista astianpesuainetta EI SAA käyttää koneessa tai liottamiseen, esipesuun yms. koska se aiheuttaa
vaahtoamista ja huonon pesutuloksen 

3.3.3. Veden vaihto

Ole huolellinen kaapiessasi ruokajäämät astioista. Huolella tehty kaapiminen vähentää veden vaihdon 
tarvetta ja säästää aikaa, rahaa ja luontoa.

Vesi koneessa pitää vaihtaa päivittäin. Vesi tulee vaihtaa useammin jos:

• koneeseen muodostuu vaahtoa; Vesi tulee vaihtaa heti jos esimerkiksi poistovesiputkesta tulee vaah-
toa tai jos altaan siivilä on vaahdon peitossa.

• paljon astioita pestään tiettyinä ajankohtina päivästä. Suunnittele vedenvaihto niin, että hyvä pesutulos 
säilyy koko työvuoron ajan. Vaihda esimerkiksi vesi sellaisten jaksojen jälkeen kun on pesty paljon astioita.

• tarkistettaessa astioita huomataan jotakin ”Tarkasta pesutulos” -kappaleessa mainittua ongelmaa.

Tee näin:

1. Käynnistä patapesuohjelma P4 (kts ”Pesuohjelmat”). Tarkista, että näytöllä näkyy P4.
2. Sulje kupu painamalla kuvun ohjauspainiketta (9). Odota kunnes ohjelma on suoritettu loppuun ja 

kupu aukeaa.

3. Sammuta kone painamalla Päälle/Pois -painike. Kuvun tulee olla auki.

4. Poista pyöröpöytä. Tartu pyöröpöydän pinnoihin lähellä keskiötä ja vedä ylöspäin. Paina tarvittaessa 
akselitappia toisen käden peukalolla jotta pöytä irtoaisi paremmin.
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5. Poista siivilä (1) ja peitelevyt (2) ja huuhtele ne vedellä. Poista siivilän reikiin mahdollisesti tarttunut 
lika.

2

1

2
25-4-03-001

6. Irrota ylivuotoputki kääntämällä sitä neljänneskierrosta ja jätä se paikoilleen. Altaan pohjan ja kumi-
tiivisteen välissä pitäisi nyt olla rako, josta vesi pääsee valumaan pois.

25-4-03-002

7. Huuhtele allas ja rakeet vedellä jos ne ovat likaisia. Sekoita rakeita samalla kun huuhtelet niitä.
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8. Puhdista ylivuotoputki (1) ja tarkista että vaahdonerotin (2) ei ole jumissa.

9. Aseta ylivuotoputki takaisin paikalleen. Varmista, että kumitiiviste (3) tiivistää kunnolla altaan poh-
jaa vasten.

10. Laita peitelevyt ja siivilä takaisin paikoilleen. 
11. Laita pyöröpöytä takaisin paikalleen. Varmista, että akselilevyn ruuvinkannat osuvat pyöröpöydän 

keskiön alapuolella oleviin reikiin.
12. Nyt voidaan kone täyttää vedellä, kts ”Koneen täyttö”.

1

2

3
25-4-03-005
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3.3.4. Pesu- ja huuhteluputkien tarkistus ja puhdistus

1

1

2

2

1

3

3

3

4
4

5

25-4-04-001

Koneen pesutila pesu- ja huuhteluputkineen ja kylmävesisuuttimineen

1. Pesuputki, patapesu
2. Pesuputki, normaalipesu
3. Huuhteluputki, loppuhuuhtelu
4. Vakiokone: Kylmän veden suutin

Kone lämmön talteenotolla: Tyhjennyssuutin
5. Kuvunnostosylinteri

Tarkistus:

Pesu- ja huuhteluputket sekä kylmän veden suuttimet on tarkistettava päivittäin.

Tarkiasta:
• että pesu- ja huuhteluputket sekä kylmän veden suuttimet eivät ole likaisia,
• että pesuputkien suuttimissa ei ole likaa tai roskia,
• että normaalin pesun pesuputket (2) ja patapesun pesuputket (1) ovat kunnolla lukittuna paikoilleen,
• etteivät pesu- ja huuhteluputket tai kylmän veden suuttimet ole vahingoittuneet (kutsu huolto jos ovat).
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Puhdistus:

Pesu- ja huuhteluputket (1, 2) tulee puhdistaa kunnolla vähintään kerran viikossa seuraavasti:

1. Huuhtele pesu- ja huuhteluputkien sekä kylmävesisuuttimien ulkopuolet vedellä.
2. Avaa normaali- (2) ja patapesuputkien (1) lukitukset.
3. Irrota pesuputket ja huuhtele ne sisäpuolelta vedellä.
4. Tarkista että pesusuuttimiin tai putkiin ei ole tarttunut roskia. Poista mahdolliset roskat.
5. Laita pesuputket takaisin koneeseen ja lukitse ne paikoilleen.

3.3.5. Koneen sisäpuolen puhdistus

Normaalikäytössä tulee kone puhdistaa kerran päivässä. Tarkempi puhdistus tulee suorittaa vähintään 
kerran viikossa. Tällöin pesu- ja huuhteluputket sekä rakeet puhdistetaan kunnolla ja rakeiden määrä tar-
kistetaan.

HUOM! Muista seuraavat kohdat puhdistaessasi konetta:
• ÄLÄ käytä teräsvillaa koneen puhdistuksessa. Teräsvillan käyttö saattaa aiheuttaa ruosteen muodos-

tumista koneen pinnoille.
• Painepesurin käyttö koneen puhdistuksessa on KIELLETTY. Älä koskaan käytä painepesuria lattioiden 

pesussa 1 metriä lähempänä konetta suojaamatta sitä erityisellä suojilla. Valmistaja ei ole vastuussa 
vahingoista jotka aiheutuvat painepesurin käytöstä. Tässä tapauksessa raukeaa myös takuu.

Tee näin:
1. Avaa kupu. Paina kuvun ohjauspainiketta (9) ohjauspaneelin alareunassa.
2. Poista pyöröpöytä. Tartu pyöröpöydän pinnoihin lähellä keskiötä ja vedä ylöspäin. Paina tarvittaessa 

akselitappia toisen käden peukalolla jotta pöytä irtoaisi paremmin.
3. Puhdista ja huuhtele pyöröpöytä vedellä.
4. Viikkopuhdistus: Vaihda siivilä rakeiden keräyskoriin ja peitelevyyn jossa reikä koria varten.
5. Päivittäinen puhdistus: Käynnistä patapesuohjelma P4 (kts ”Pesuohjelmat”). Tarkista, että näytöllä 

näkyy P4. Sulje kupu painamalla kuvun ohjauspainiketta (9). Odota kunnes ohjelma on suoritettu 
loppuun ja kupu aukeaa.

Viikkopuhdistus: Käynnistä rakeiden keräysohjelma (kts ”Pesuohjelmat”) painamalla ohjelman painiketta. 
Sulje kupu painamalla kuvun ohjauspainiketta (9). Odota kunnes ohjelma on suoritettu loppuun ja kupu 
aukeaa.

6. Sammuta kone painamalla päälle/pois-painiketta.
Kuvun tulee olla auki.

7. Poista peitelevyt sekä siivilä/rakeiden keräyskori.
8. Viikkopuhdistus: tarkista rakeiden määrä ja puhdista rakeet ohjeiden mukaisesti, kts “Rakeiden 

määrän tarkistus ja puhdistus”.
9. Puhdista ja huuhtele siivilä ja peitelevyt vedellä. Poista mahdolliset roskat siivilän rei’istä.
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10. Irrota ylivuotoputki (1) kääntämällä sitä neljänneskierrosta ja jätä se toistaiseksi paikoilleen. Altaan 
pohjan ja kumitiivisteen välissä pitäisi nyt olla rako josta vesi pääsee valumaan pois.

11. Poista ylivuotoputki kun allas on tyhjä.
12. Puhdista altaan sisäpuoli. Puhdista altaan kiinteä siivilä (väliseinä).
13. Puhdista altaan vedentason anturit (2) ja tarkista, ettei niihin ole takertunut roskia.
14. Puhdista pesu- ja huuhteluvarret, kts ”Pesu- ja huuhteluputkien tarkistus ja puhdistus”.
15. Puhdista kuvun ym. sisäpuoli.
16. Päivittäinen puhdistus - Huuhtele rakeet altaassa vedellä jos ne ovat likaisia. Sekoita rakeita 

samalla kun huuhtelet niitä ja poista mahdollisia roskia.
Viikkopuhdistus: kaada rakeet takaisin niille tarkoitettuun altaan puoliskoon (3). 

17. Aseta ylivuotoputki takaisin paikalleen. Varmista, että kumitiiviste (3) tiivistää kunnolla altaan 
pohjaa vasten.

18. Laita peitelevyt ja siivilä takaisin paikoilleen. 
19. Laita pyöröpöytä takaisin paikalleen. Varmista, että akselilevyn ruuvinkannat osuvat pyöröpöydän 

keskiön alapuolella oleviin reikiin.
20. Puhdista koneen pesuvarusteet, esimerkiksi korit ym.

Jos konetta ei käytetä heti puhdistuksen jälkeen on hyvä jättää kupu auki, esimerkiksi yön yli.

3.3.6. Koneen ulkopuolen puhdistus

Pyyhi koneen ulkopuoli pehmeällä kostealla liinalla.

HUOMIOI SEURAAVAT KOHDAT:
• ÄLÄ käytä teräsvillaa koneen puhdistuksessa. Teräsvillan käyttö saattaa aiheuttaa ruosteen muodos-

tumista koneen pinnoille
• Painepesurin käyttö koneen puhdistuksessa on KIELLETTY. Älä koskaan käytä painepesuria lattioiden 

pesussa 1 metriä lähempänä konetta suojaamatta sitä erityisellä suojilla. Valmistaja ei ole vastuussa 
vahingoista jotka aiheutuvat painepesurin käytöstä. Tässä tapauksessa raukeaa myös takuu

25-4-03-003

1

2

3
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3.3.7.  Rakeiden määrän tarkistus ja puhdistus

Normaalikäytössä tulee rakeiden tarkistus ja puhdistus suorittaa vähintään kerran viikossa.

Rakeiden keräys

1. Avaa koneen kupu painamalla kuvun ohjauspainiketta (9).
2. Irrota pyöröpöytä tarttumalla pinnoihin keskiön läheltä ja nostamalla suoraan ylöspäin.
3. Vaihda siivilä rakeiden keräyskoriin ja peitelevyyn jossa reikä koria varten.
4. Käynnistä rakeiden keräysohjelma.
5. Ota rakeiden keräyskori koneesta kun ohjelma on suoritettu loppuun ja kupu auennut.
6. Puhdista ja tarkista rakeet alla olevan mukaisesti.
7. Kun tämä on tehty kaadetaan rakeet takaisin niille tarkoitettuun altaan puoliskoon koneen etuosassa.

Puhdistus

1. Kaada rakeet ämpäriin.
2. Laita ämpäri pesualtaaseen.
3. Huuhtele rakeet kunnolla käsin sekoittaen.
4. Poista mahdolliset ruoantähteet ja roskat.

Rakeiden tarkistus

Kerran viikossa tulee tarkistaa, että koneessa on tarpeeksi rakeita.

Tarkista rakeiden määrä seuraavasti:

• mittaa rakeiden määrä litramitalla tai vastaavalla. Rakeiden määrä, kts ”Tekniset tiedot”, tai
• tarkista rakeiden määrä korissa. Korissa on kaksi niittiä, jotka osoittavat kuinka paljon rakeita korissa 

tulee olla. Kun rakeita on niitteihin asti on määrä oikea.

25-4-03-004

Lisää tarvittaessa rakeita
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3.3.8. Kuvun sormisuojan tarkistus

Kuvun sormisuojan toiminta tulee tarkistaa kerran kuukaudessa.
Sen lisäksi huoltohenkilökunnan tulee tarkistaa sormisuojaa aina huoltojen yhteydessä.

1. Avaa kupu painamalla kuvun ohjauspainiketta (9).
2. Pidä puukappale tai vastaavaa koneen alaosan reunalla.

25-4-05-001

3. Paina kuvun ohjauspainiketta (9).
4. Kun kupu on laskeutunut niin paljon, että se saavuttaa puukappaleen tulee sen pysähtyä ja avautua 

uudestaan.

Joskus on tarpeellista säätää sormisuojan herkkyyttä, kutsu silloin huolto.
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3.3.9. Varoventtiilin tarkistus (koneet joissa lämmön talteenotto)

Lämmön talteenottoyksikön varoventtiiliä tulee tarkistaa 2 - 3 kertaa vuodessa seuraavasti:

1. Varoventtiilin sijainti, kts. alla olevaa kuvaa

25-4-01-001
2. Varmista, että koneen tulovesihana on auki.
3. Avaa venttiili kääntämällä mustaa nuppia vasemmalle.

25-4-01-002

4. Tarkista, että venttiilistä tulee vettä.
5. Sulje venttiili.
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3.3.10. Pidempi käyttötauko

Viikon käyttötauko

• Kone puhdistetaan kuten viikkopuhdistuksen yhteydessä (kts. ”Koneen sisäpuolen puhdistus” ja ”Ko-
neen ulkopuolen puhdistus”).

• Rakeet laitetaan ämpäriin jossa on vettä ja liotusainetta tai Kloriinia.
• Puhdista rakeet huolellisesti -  sekoita rakeet ja poista mahdolliset ruoantähteet ja roskat.
• Jätä rakeet veteen käyttötauon ajaksi.
• Vaihtoehtoisesti voidaan rakeet puhdista ja sen jälkeen säilyttää pakastimessa käyttötauon aikana.
• Huuhtele rakeet puhtaalla vedellä ennen kun ne kaadetaan takaisin koneeseen.

Pidempi kun viikon käyttötauko

• Kone puhdistetaan kuten viikkopuhdistuksen yhteydessä (kts. ”Koneen sispuolen puhdistus” ja ”Ko-
neen ulkopuolen puhdistus”).

• Desinfi oi rakeet kaatamalla ne ämpäriin jossa on vettä ja Kloriinia tai liotusainetta.
• Puhdista rakeet huolellisesti -  sekoita rakeet ja poista mahdolliset ruoantähteet ja roskat.
• Kaada rakeet rakeiden keräyskoriin ja säilytä ne korissa käyttötauon ajan.
• Vaihtoehtoisesti voidaan rakeet puhdista ja sen jälkeen säilyttää pakastimessa käyttötauon aikana.
• Huuhtele rakeet puhtaalla vedellä ennen kun ne kaadetaan takaisin koneeseen.

Rakeiden vaihto

Rakeet tulee vaihtaa kerran tai kaksi vuodessa. Voi olla sopivaa vaihtaa ne pidemmän suunnitellun käyttö-
tauon, esim loman, yhteydessä.

Kerää rakeet ohjeiden mukaisesti, kts.  ”Rakeiden määrän tarkistus ja puhdistus”.

Eri valmistajien rakeet eroavat toisistaan koon ja painon suhteen. Kone on suunniteltu käyttämään We-
xiödisk-rakeita, joita tulee käyttää kun lisätään rakeita koneeseen. Rakeiden täyttömäärä, kts ”Tekniset 
tiedot”.

Kierrätys

Käytetyt rakeet voidaan kierrättää muovina tai energiajätteenä paikallisten ohjeiden ja säädöksien mukai-
sesti.
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3.3.11. Käyttöhäiriöt

Vianetsintä

Ongelma Syy Toimenpide      

Käyttöpaneelin tekstinäy-
tössä ei mitään painetta-
essa ohjausvirtakytkintä.

Virransyöttö katkaistu pääkytkimestä. Kytke virransyöttö pääkytkimestä.

Kone ei täyty vedellä Tulovesihana suljettu. Avaa hana.

Vedentäyttö ei lopu. Ylivuotoputki pois paikaltaan. Tarkista ylivuotoputki.

Ylivuotoputken kumitiiviste ei tiivistä pohjaa vas-
ten.

Tarkista, että ylivuotoputki on suljettu. Vaihda tar-
vittaessa kumitiiviste.

Pesupumppu äänekäs. Liian matala vedenpinta. Vaahtoa altaassa. Tarkista taso. Vaihda vesi.

Kone ei pese puhtaaksi Kts ”Pesutuloksen tarkistaminen”

Rakeet jäävät kiinni asti-
oihin.

Huuhtelu- ja pesusuuttimet tukossa. Tarkista ja puhdista suuttimet.

Liian vähän pesuainetta. Tarkista pesuainemäärä. Letkun tulee olla nes-
teessä ja letkun suodatin pitää olla puhdas.

Altaan kiinteä siivilä ei ole puhdistettu Puhdista siivilä, kts ” Koneen sisäpuolen puhdis-
tus”

Rakeet joutuvat väärään 
altaaseen.

Altaan peitelevyt ja siivilä puuttuvat tai ovat väärin 
asennettuja

Aseta peitelevyt ja siivilät paikoilleen

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

Valmistaudu vastaamaan seuraaviin kysymyksiin kun otat yhteyden huoltoon:

• koneen tyyppi ja malli
• koneen sarjanumero ja asennuspäivämäärä
• virheen/ongelman lyhyt kuvaus
• mitä tapahtui/mitä tehtiin hetkeä ennen kuin vika ilmaantui
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Koneviat ja käsittelyvirheet

Konevian sattuessa näkyy koneen näytöllä hälytys. Hälytykset esitellään alla tärkeysjärjestyksessä, toisin 
sanoen, jos useampi hälytys aktivoituu yhtäaika näytetään näytöllä taulukossa ylempänä olevaa.
Jotkut hälytystekstit varoittavat sattuneesta viasta, jotkut tekstit antavat vain tietoa. Jotkut hälytykset, 
esim HACCP-hälytykset, esiintyvät vain, jos kone on varustettu tietyillä optiolla.

1

2

3

4
5
6
7

9

8

25-4-00-003

Ohjauspaneeli

1. Näyttö
2. Normaali pesu
3. Patapesu
4. Rakeiden keräysohjelma
5. Huoltotilan aktivointi
6. Diagnoositekstien selaus (huoltotila)
7. Hälytyksen kuittaus
8. Päälle/Pois
9. Kuvun ylös-alas ohjauspainike

Hälytyksien kuittauspainkkeen vieressä on punainen hälytys-merkkivalo. Merkkivalo vilkkuu jos hälytys 
on kuitattavissa. Hälytys joka näytetään palavalla merkkivalolla ei ole käyttäjän kuitattavissa.

Kutsu huolto jos taulukossa ehdotettu toimenpide ei auta tai jos hälytys toistuu useita kertoja.
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Hälytysteksti Toimenpide

(0)
PLATFORM ERROR

Sammuta kone ja kytke se päälle uudestaan

(63) 
VIRRANSYÖTTÖHÄIRIÖ
TARKISTA 
HÄTÄKATKAISIN

Sammuta kone ja kytke se päälle uudestaan

(98) LAITTEISTOVIRHE
KÄYNNISTYSTOIMINNON
VIKA
OTA YHTEYS HUOLTOON

Sammuta kone ja kytke se päälle uudestaan

(3) ASETUSARVOT
KORRUPTOITUNEET
MUISTISSA
OTA YHTEYS HUOLTOON

Ota yhteyttä huoltoon

(99)
KONEEN TYYPPIÄ
ON MUUTETTU
VAHVISTA MUUTOS

Tätä hälytystä ei normaalikäytössä pitäisi tulla. Jos 
tulee -  ota yhteyttä huoltoon

(2)
SYÖTTÖVIRHE 
DIGIT. SYÖTTEISSÄ
OTA YHTEYS HUOLTOON

Ota yhteyttä huoltoon

(100)
NOMINAL VALUES
RESTORED FROM UI

Tämä on infoteksti. Kuittaa kuittauspainikkeella (7)

(4) TIEDONSIIRTOVIRHE
CPU-KORTIN JA I/O-
KORTTI1:N VÄLILLÄ
OTA YHTEYS HUOLTOON

Käynnistä kone uudestaan

(7) TIEDONSIIRTOVIRHE
CPU-KORTIN JA 
UI-KORTIN VÄLILLÄ
OTA YHTEYS HUOLTOON

Käynnistä kone uudestaan

(9)
YLIKUORMITUS PUMPUT
AKTIVOITU
OTA YHTEYS HUOLTOON

Ota yhteyttä huoltoon

(10)  HACCP-HÄLYTYS
PUMPPUTOIMINNAN
VIKA
NOLLAA

Kuittaa hälytys kuittauspainikkeella (7).
Kone saattaa joissakin tapauksissa lukkiutua tä-
män hälytyksen yhteydessä. Ota siinä tapaukses-
sa yhteyttä huoltoon

(11)  HACCP-HÄLYTYS
PUMPPUVIKA
KONE LUKITTU
OTA YHTEYS HUOLTOON 

Kone lukkiutuu tämän hälytyksen yhteydessä. Ota 
yhteyttä huoltoon

(20)
TAAJUUSMUUTTAJAN
VIRHE
OTA YHTEYS HUOLTOON

Ota yhteyttä huoltoon jos hälytystä ei voida kuita-
ta tai jos se toistuu.
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(16)
TAAJUUSMUUTTAJAN
TIEDONSIIRTOVIRHE
OTA YHTEYS HUOLTOON

Ota yhteyttä huoltoon jos hälytystä ei voida kuita-
ta tai jos se toistuu.

(17)
PYÖRÖPÖYTÄ
VIRHE
NOLLAA

Ota yhtettä huoltoon jos hälytystä ei voida kuitata 
tai jos sey toistuu.

(18)
YLIKUUMENTUMINEN
TAAJUUSMUUTTAJA
OTA YHTEYS HUOLTOON

Ota yhteyttä huoltoon jos hälytystä ei voida kuita-
ta tai jos se toistuu.

(19)
DC-VÄYLÄN YLIJÄNNITE
TAAJUUSMUUTTAJA
OTA YHTEYS HUOLTOON

Ota yhteyttä huoltoon jos hälytystä ei voida kuita-
ta tai jos se toistuu.

(101)
KUPUTURVALLISUUS
SUOJAUS AKTIVOITU

Tarkista, että syy joka laukaisi sormisuojaa on kor-
jattu.
Kuittaa hälytys kuittauspainikkeella (7).
Käynnistä kone painamalla päälle/pois -painiketta 
(8).

(103) AIKAKATKAISU
SULJETTAESSA KUPUA
NOLLAA

Kuittaa hälytys kuittauspainikkeella (7).
Ota yhteyttä huoltoon jos hälytys toistuu.

(102) AIKAKATKAISU
AVATTAESSA KUPUA
NOLLAA

Kuittaa hälytys kuittauspainikkeella (7).
Ota yhteyttä huoltoon jos hälytys toistuu.

(31) LÄMPÖANTURIN
VIRHE
TANKKI B21
OTA YHTEYS HUOLTOON

Ota yhteyttä huoltoon jos hälytys ei poistu

(33)
LÄMPÖANTURIN
VIRHE B42
OTA YHTEYS HUOLTOON

Ota yhteyttä huoltoon jos hälytys ei poistu

(37)
ALHAINEN VIRTAUS
LOPPUHUUHTELUN
AIKANA NOLLAA

Tarkista tulevan veden virtaus, esim. että tulove-
den hana/hanat ovat auki ja että vedenjakelussa 
ei ole häiriöitä
Kuittaa hälytys kuittauspainikkeella (7).

(38)  HACCP-HÄLYTYS
EI VIRTAUSTA
LOPPUHUUHT. AIKANA
NOLLAA

Tarkista tulevan veden virtaus, esim. että tulove-
den hana/hanat ovat auki ja että vedenjakelussa 
ei ole häiriöitä
Kuittaa hälytys kuittauspainikkeella (7).

(62) HACCP-HÄLYTYS
EI VIRTAUSTA
LOPPUHUUHT. AIKANA
KONE LUKITTU

Tarkista tulevan veden virtaus, esim. että tulove-
den hana/hanat ovat auki ja että vedenjakelussa 
ei ole häiriöitä.
Ota yhteyttä huoltoon!

(39) LOPPUHUUHT.
ANTURIVIRHE
VIRTAUSMITTARI BV02
OTA YHTEYS HUOLTOON

Kuittaa hälytys kuittauspainikkeella (7). Tarkista pe-
sutulos, kts ”Pesutuloksen tarkistaminen”.
Ota yhteyttä huoltoon jos pesutulos on huono tai 
jos hälytys toistuu!
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Hälytysteksti Toimenpide

(40) HACCP-HÄLYTYS
LOPPUHUUHTELUN
VIKA
NOLLAA

Hälytys voidaan kuitata kuittauspainikkeella (7)
mutta suoritetun pesuohjelman jälkeen tulee tar-
kistaa:
- Vedensyöttö (onko tuloveden hana/hanat auki)
- Pesutulos, kts ”Pesutuloksen tarkistaminen”.
Ota yhteyttä huoltoon jos pesutulos on huono!

(41) HACCP-HÄLYTYS
LOPPUHUUHT. VIKA
KONE LUKITTU
OTA YHTEYS HUOLTOON

Tämä hälytys lukitsee koneen. Tarkista tulevan ve-
den virtaus
- että tuloveden hana/hanat ovat auki,
- että vedenjakelussa ei ole ongelmia jne.
Ota yhteyttä huoltoon jos ongelma ei johtunut yllä 
mainituista!

(42) AIKAKATKAISU
TANKIN TÄYTÖSSÄ 
NOLLAA JA ALOITA
TÄYTTÖ UUDELLEEN

Tarkista että tuloveden hana/hanat ovat auki. Tar-
kista, että ylivuotoputki on paikallaan ja että put-
ken kumitiiviste tiivistää altaan pohjaa vasten.
Kuittaa hälytys kuittauspainikkeella (7)!

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

Tarksita että tuloveden hana/hanat ovat auki ja että 
vedenjakelussa ei ole ongelmia. Kuittaa hälytys 
kuittauspainikkeella (7).
Ota yhteyttä huoltoon jos hälytys ei häviä.

(43) AIKAKATKAISU
TANKIN LÄMMITYKSEN
AIKANA
NOLLAA

Kuittaa hälytys kuittauspainikkeella (7).
Ota yhteyttä huoltoon jos hälytys ei häviä.

(44)
ALHAINEN LÄMPÖTILA
TANKISSA
NOLLAA

Kuittaa hälytys kuittauspainikkeella (7).
Ota yhteyttä huoltoon jos hälytys ei häviä.

(45) HACCP-HÄLYTYS
TANKIN LÄMMITYKSEN
VIKA
NOLLAA

Kuittaa hälytys kuittauspainikkeella (7).

(46) HACCP-HÄLYTYS
TANKIN LÄMMITYKSEN
VIKA KONE LUKITTU 
OTA YHTEYS HUOLTOON

Tämä hälytys lukitsee koneen.
Ota yhteyttä huoltoon.

(47) ALHAINEN LÄMP.
ENNEN LOPPUHUUHT.
PIDEMPI KEMIALLINEN
PESU

Kuittaa hälytys kuittauspainikkeella (7).
Tarkista pesutulos, kts ”Pesutuloksen tarkistami-
nen”.
Ota yhteyttä huoltoon jos pesutulos on huono!

(48) HACCP-HÄLYTYS
BOILERIN
LÄMMITYSVIKA
NOLLAA

Hälytys voidaan kuitata kuittauspainikkeella (7) 
mutta huoltoon pitää ottaa yhteyttä mahdollisim-
man nopeasti

(49)  HACCP-HÄLYTYS
BOILERIN LÄMMI-
TYSVIKA KONE LUKITTU
OTA YHTEYS HUOLTOON

Tämä hälytys lukitsee koneen.
Ota yhteyttä huoltoon.

(50) PESUAINE 
HÄLYTYS AKTIVOITU
TARKISTA
 PESUAINELAITE

Tarkista onko pesuaine loppu. Lisää pesuainetta! 
Kuittaa hälytys kuittauspainikkeella (7).
Ota yhteyttä huoltoon tai pesuainetoimittajaan jos 
hälytys ei häviä!
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Hälytysteksti Toimenpide

(51) HACCP-HÄLYTYS
PESUAINETOIMINNAN
VIKA
NOLLAA

Tarkista onko pesuaine loppu. Lisää pesuainetta! 
Kuittaa hälytys kuittauspainikkeella (7).
Ota yhteyttä huoltoon tai pesuainetoimittajaan jos 
hälytys ei häviä!

(52) HACCP-HÄLYTYS
PESUAINEVIKA KONE
LUKITTU OTA YHTEYS 
HUOLTOON

Tarkista onko pesuaine loppu. Lisää pesuainetta! 
Kuittaa hälytys kuittauspainikkeella (7).
Ota yhteyttä huoltoon tai pesuainetoimittajaan jos 
hälytys ei häviä!

(65) TEHONRAJOITIN 
AKTIVOITU
OSA LAITTEISTA
KYTKETTY POIS

Ilmoitus että tehonrajoitin on aktivoitunut. Teksti 
häviää kun tehonsaanti palaa normaaliin.

(57)
ULKOINEN HÄLYTYS
AKTIVOITU
NOLLAA

Kuittaa hälytys kuittauspainikkeella (7).
Ota yhteyttä huoltoon jos hälytys toistuu.

(58)
AIKA VAIHTAA
TANKIN VESI
NOLLAA

Kts. ”Veden vaihto”. HUOM! On tärkeä, että kone 
sammutetaan kun kone tyhjennetään. Jos tätä ei 
tehdä ei hälytys häviä siitä huolimatta että vesi on 
vaihdettu.
Hälytys voidaan hetkellisesti kuitata kuittauspai-
nikkeella (7) jos esimerkiksi pesu on kesken!

(59)
AIKA VAIHTAA
TANKIN VESI
KONE LUKITTU

Kts. ”Veden vaihto”. HUOM! On tärkeä, että kone 
sammutetaan kun kone tyhjennetään. Jos tätä ei 
tehdä ei hälytys häviä siitä huolimatta että vesi on 
vaihdettu.

(60)
TARKISTA RAETASO
NOLLAA

Tarkista rakeiden määrä, kts. ”Rakeiden määrän 
tarkistus ja puhdistus”.
Kuittaa hälytys kuittauspainikkeella (7).

(104)
AIKA VAIHTAA
RAKEET
NOLLAA

Vaihda rakeet, kts. ”Pidempi käyttötauko”
Kuittaa hälytys kuittauspainikkeella (7).

(64) HUOLLON AIKA 
OTA YHTEYS:

Hälytys näkyy 10 sekuntia käynnistyksen jälkeen 
jonka jälkeen konetta voidaan käyttää normaalisti.
Ota yhteyttä huoltoon mahdollisemman nopeasti!
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4. Asennus

4.1. Yleistä
Koneen asennus on annettava ao. valtuudet omaavan asennusliikkeen tehtäväksi.

Lue nämä ohjeet tarkasti sillä ne sisältävät tärkeää tietoa joka takaa oikean asennuksen. Näitä ohjeita 
tulee käyttää yhdessä koneen sähkökaavioiden sekä veden ja höyryn virtauskaavioiden kanssa.

Kone on CE-merkitty. CE-merkintä on voimassa ainoastaan jos kone on alkuperäisessä kunnossa. Valmis-
tajan takuu ja tuotevastuu raukeaa jos käyttöohjeita ei seurata ja kone vaurioituu.

4.2. Käyttöolosuhteet

4.2.1. Valaistus

Jotta saavutetaan parhaat mahdolliset työskentelyolosuhteet, tulee kone sijoittaa hyvin valaistunn huo-
neeseen.

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. Viemäri

Lattiakaivo tarvitaan koneen poistovettä ja puhdistusvettä varten. Lattiakaivon hyvä sijainti on koneen 
mahdollisen syöttöpöydän alla. Lattiakaivon kapasiteetti löytyy kappaleesta ”LIITÄNNÄT”.

4.2.4. Tilaa huoltoa ja ylläpitoa varten

STOP

STOP

R 0.75 m

1 
m

1 m

25-4-00-012

Astianpesukone on suunniteltu siten, että se voi-
daan sijoittaa nurkkaan kuvan mukaisesti. Seinän 
ja astianpesukoneen väliin on jätettävä vähintään 
100 mm väli
Koneen eteen ja oikealle puolelle tulee jättää noin 
1 m tyhjää tilaa huoltotöitä varten. Sähkökotelo 
voidaan kääntää auki ja se tarvitsee 0,75 m tilaa, 
kts kuva. Jos koneen vieressä on esimerkiksi 
syöttöpöytä on sen oltava helposti siirrettävissä.

Astianpesukone (ylhäältä katsottuna) sienän viereen
asennettuna.
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4.3. 4.3. Asennuksen valmistelu
Tarkista, että asennuspaikalla on riittävästi tilaa astianpesukoneelle, ja että huone on tarpeeksi korkea että
koneen kupu mahtuu auki. Tarkista kuljetusreitiiä, että on riittävästi tilaa kuljettaa kone asennuspaikalle.
Koneen mitat, kts ”Tekniset tiedot” tämän ohjeen lopussa.
Varmista, että käytettävissä on nostolaite joka kestää koneen painon ja että lattian kantavuus on mitoitettu
niin, että se kestää koneen painon sen ollessa täytetty vedellä, rakeilla sekä pestävillä astioilla. Koneen
paino, kts ”Tekniset tiedot” tämän ohjeen lopussa.
Vedä sähkö-ja vesiliitännät asennuspaikalle.
Varmista, että asennuspaikalla on edellä mainitun mukainen viemäriliitäntä.
Standardin EN 61000-3-11 mukaisesti kone soveltuu liitettäväkai impedanssilla Zmax = 0,375 tai vähem-
män.
Suurin impedanssi on määritettävä yhdessä asianomaisen viranomaisen kanssa ennen kuin suoritat
asennuksen.

4.4. 4.4. Kuljetus ja varastointi
Kone on kuljetettava aina pystyasennossa. Kone on pakattu puulavan päälle ja se on suojattu pahvilla.
Pakkauksessa on merkintä, joka osoittaa mikä on konene etupuoli.
Ole varovainen kuljetuksen aikana, kaatumisvaara.
Jos konetta ei asenneta heti pitää se varastoida kuivassa tilassa, jossa lämpötila ei laske pakkasen puo-
lelle.

4.5. 4.5. Pakkauksen purkaminen
Tarkista, että kaikki osat on toimitettu lähetysluettelon mukaisesti.
Tarkista laite mahdollisten kuljetusvaurioiden varalta.
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66CT_07

A

D

BC E

Jalustan kiinnittäminen 
A = jalka
B = jalustan saumakohta
C = jalusta
D = M6 x 10 - pultit
E = jatkoputki

Kiinnityslistojen ja ylempien vuorauslevyjen asentaminen
• Kun moduulit on asennettu yhteen, asennetaan kiinnityslistat (A) saumakohdan sisäpuolelle.
Asenna ensiksi ylempi kiinnityslista. Levitä hieman silikonia listoihin
ennen niiden panemista paikoilleen.
• Tiivistä moduulien välinen sauma silikonilla koneen ulkopuolelta (sekä taka- että
yläpuolelta). Kiinnitä maalarinteippiä sauman kummallekin puolelle ja täytä
sauma silikonilla.
• Asenna ylempi vuorauslevy (3) moduulien väliin.
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5. Tekniset tiedot
-Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään              

TILAVUUS [litraa]

Allas, kokonais 90

Altaan rae-puoli 40

Suositeltu määrä rakeita 5

Lämmön talteenoton vesitilavuus 2

Ohjelma-ajat * [min.]

Normaalipesu

Ohjelma 1 1,3

Ohjelma 2 1,8

Ohjelma 3 3,3

Patapesu rakeilla

Ohjelma 1 5,1

Ohjelma 2 8,1

Ohjelma 3 10,9

Patapesu ilman rakeita

Ohjelma 1 2,5

Ohjelma 2 4

Ohjelma 3 7

Rakeiden keräysohjelma 2

*Talukossa olevat ajat ovat tehdasasetuksia joita voidaan muuttaa - ota yhteyttä huoltoon

PAINO [kg]

Kone lämmöntalteenotolla (ilman vettä, pesuainetta ja rakeita) 370*

Kone ilman lämmöntalteenottoa (ilman vettä, pesuainetta ja rakeita) 341*

* pakkaus +30 kg

PESUKAPASITEETTI [kpl]

Maksimi määrä GN 1/1 astioita / pesu 6+1*

* 3 kpl 200 mm syviä GN 1/1 astiaa, 3 kpl 65 mm syviä GN 1/1 astiaa sekä 1 kpl 65 mm syvä GN 1/1 
astia korin pohjalla

VEDENKULUTUS [litraa/ohjelma]

Huuhtelu * 4 - 6

Jäähdytys 0 - 1,5

* Säädetään asennuksen yhteydessä
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LÄMPÖTILA [°C]

Ulkokuoren lämpötila* 35

* Huoneenlämpötilassa +20 °C 

MELUTASO [dB(A)]

Raepesun yhteydessä* 70

* Mitattuna 1 m päässä koneesta 1,5 m korkeudessa

SÄHKÖTIEDOT*

Pääsulake 20A

Maksimi liitäntäpinta-ala 6 mm²

* Koskee 3-vaihe / 400-415V / 50Hz liitäntää

TEHO [kW]

Kemiallisen pesun pumppu (M1) 1,5

Raepesupumppu (M2) 2,2

Huuhtelupumppu / paineenkorotuspumppu (M10) 0,67

Normaalipesun pumppu (M3) 0,74

Lämmön talteenoton puhallin (M15) 0,129

Moottori, pyöröpöytä (M16) 0,55

Vedenkuumennin (E42)* 9

Altaan vastus (E21) 9

Kokonais liitäntäteho 11,7

*Tulevan veden lämmitys

VESILIITÄNTÖJEN KOOT

Lämminvesiliitäntä, ulkokierre* 1/2”

Kylmävesiliitäntä, ulkokierre** 1/2”

Poistovesiputki (ulkomitta) Ø50 mm

*   50 - 70 °C
** 5 - 12 °C

VESILIITÄNTÖJEN KAPASITEETIT

Maksimi vedenpaine 600 kPa

Minimi vedenpaine 50 kPa

Virtaus (tuleva vesi) 5 litraa / min

Lattiakaivo 3 litraa / sek
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MITAT [mm]

Vakiokone

A. Syvyys 1060*

B. Leveys 850*

C. Korkeus - kupu auki 2415 ±25

D. Korkeus - kupu kiinni 1720 ±25**

Kone lämmön talteenotolla

A. Syvyys 1060*

B. Leveys 850*

C. Korkeus - kupu auki 2415 ±25

D. Korkeus - kupu kiinni 2360 ±25***

*  pakkaus + 100 mm
**  vakiokoneen korkeus pakkauksineen = n.  (D + 250) mm
*** Lämmöntalteenotolla varustetun koneen korkeus pakkauksineen = n. (D + 350) mm

A
25-4-00-015

MUUTA

Kotelointiluokka IP 55

Veden kovuus (suositus) 2 - 7 °dH






