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Bästa kund,

Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett
gott val. Vi gör vårt bästa för att även Ni skall  bli en nöjd Metos-kund, såsom våra
andra tiotusentals kunder över hela världen.

Bekanta Er väl med denna bruksanvisning. I bruksanvisningen beskrivs rätta,
säkra och effektiva arbetssätt, som ger den bästa nyttan av apparaten. Anvisning-
ar och tips i denna bruksanvisning hjälper Er att snabbt komma igång och få störs-
ta möjliga nytta av Er Metos-apparat.

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.

På maskinens typskylt ser Ni apparatens tekniska data. Vänligen meddela appa-
ratens serienummer från typskylten den första gången Ni behöver service eller
tekniskt stöd. Detta ger Er snabbare hjälp. Er servicekontakt går snabbare och
lättare om Ni redan nu fyller i kontaktinformationen till närmaste Metos-service på
nedanstående rader.

METOS TEAM

Metos-service telefonnummer: _______________________________________

Kontaktpersonens namn:___________________________________________
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Allmänt
1. Allmänt

Läs noggrant igenom instruktionerna i denna handbok då den innehåller viktig in-
formation angående korrekt, effektiv och säker installation, användning och ser-
vice av maskinen.

Förvara denna handbok på en säker plats med tanke på att den kan användas av
maskinens eventuella andra användare.

1.1 Symboler som används i handboken

Denna symbol varnar för situationer där det kan uppstå säkerhetsrisker. Givna in-
struktioner bör följas för att förhindra skador.

Denna symbol på en maskindel, varnar för elektrisk utrustning. Maskinen är käns-
lig för elektrostatiska laddningar (ESD) varför handledsband skall användas vid
kontakt med elektroniken.

Denna symbol informerar om hur man på rätt sätt utför något för att förhindra då-
ligt resultat, skador på maskinen eller farliga situationer.

Denna symbol informerar om rekommendationer och tips vilka bidrar till att få ut
det bästa av maskinen.

Denna symbol informerar om vikten av noggrann och regelbunden rengöring av
maskinen för att säkerställa hygienkraven.
1
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1.2 Symboler på maskinen

Denna symbol på en maskindel, varnar för elektrisk utrustning. Delen får lossas
endast av inom el fackkunnig eller instruerad personal. Maskinen är känslig för
elektrostatiska laddningar (ESD) varför handledsband skall användas vid kontakt
med elektroniken.

1.2.1 Maskinmärkning

Maskinen har två märkskyltar, en är placerad på maskinens högra sida och den
andra skylten är placerad i elskåpet. Skyltarnas tekniska data återfinns på maski-
nens kopplingsschema. De olika märkfälten visar:

1. Maskintyp
2. Maskinnummer
3. Tillverkningsår
4. Kapslingsklass
5. Spänning
6. Antal faser med eller utan nolla
7. Frekvens
8. Huvudsäkring
9. Motoreffekt
10. Elvärmeeffekt
11. Max. effekt

1.3 Kontroll av överensstämmelse mellan maskin och handbok

Kontrollera att typbeteckningen på märkskylten överensstämmer med typbeteck-
ningen på handbokens framsida. Saknas handböcker kan nya beställas från till-
verkaren eller den lokala representanten. Vid beställning av nya handböcker är
det viktigt att meddela maskinnumret som återfinns på märkskylten.

No

V Hz A

kW kW kW

Type

Mårdvägen 4, S-352 45 VÄXJÖ SWEDEN

M

IP

marks_07

1

Wexiödisk AB

2 3 4

5 6 7 8

9 10 11
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Säkerhetsanvisningar
2. Säkerhetsanvisningar

2.1 Allmänt

Maskinen är CE-märkt, vilket innebär att den uppfyller kraven i EU:s maskindirek-
tiv beträffande produktsäkerhet. Med produktsäkerhet menas, att maskinen har
en konstruktion som skall förhindra person- eller sakskador.

Modifieringar gjorda på utrustningen utan tillverkarens godkännande upphäver
tillverkarens produktansvar.

För att ytterligare öka säkerheten vid installation, drift och service skall säkerhets-
anvisningarna läsas igenom noga av operatören samt av den personal som an-
svarar för installation och service av maskinen. 

Stäng omedelbart av maskinen vid störningar eller fel. Service av maskinen får
endast utföras av utbildad tekniker. De regelbundna kontroller som nämns i hand-
boken bör utföras enligt instruktionerna. Service av maskinen bör utföras av  per-
sonal auktoriserad av tillverkaren. Använd original reservdelar. Kontakta en
auktoriserad servicefirma för att göra upp ett program för förebyggande skötsel.
Det kan uppstå farliga situationer ifall inte ovanstående följs.

Innan maskinen tas i bruk, se till att personalen får erforderlig utbildning i hand-
havande och skötsel.

2.2 Transport

Hantera maskinen med försiktighet vid lossning och transport då viss tippnings-
risk föreligger. Lyft eller förflytta aldrig maskinen utan träemballage under stativet.

2.3 Installation

Elutrymme får endast öppnas av inom el fackkunnig eller instruerad personal.
Maskinen är känslig för elektrostatiska laddningar (ESD) varför handledsband
skall användas vid kontakt med elektroniken.

Kontrollera att huvudspänningen överensstämmer med maskinens märkskylt.
Maskinen skall anslutas till låsbar huvudbrytare.
3



WD-PRM 60 & WD-PRM 90  Rev.   1.0
Säkerhetsanvisningar
2.4 Drift

2.4.1 Klämrisk

Se upp när luckan stängs för att undvika klämskador.

2.5 Rengöring

Vattnet i tanken har en temperatur av c:a 40°C och innehåller diskmedel. Var för-
siktig vid tömning och rengöring av tanken. Använd skyddshandskar.

2.5.1 Rengöring med högtryckstvätt

Det är förbjudet att rengöra maskinen med högtryckstvätt både på in- och utsidan.

Enligt rådande föreskrifter används komponenter med godkända IP klasser i ma-
skinen. Det finns ingen kapslingsklass som klarar högtryck

2.5.2 Rengöring av golv

Vid rengöring av golv med högtryck kan vatten stänka upp under maskinen och
skada komponenterna. Dessa är inte dimensionerade att klara spolning med vat-
ten. Använd aldrig högtryck på golv närmare än 1 meter från maskinen utan spe-
ciell skyddskåpa mot återstänk. Problem med vattenstänk kan förekomma även
vid spolning med vanliga vattenslangar.

2.6 Reparation och service av maskinen

Bryt strömmen innan arbetet med maskinen påbörjas.

Kontrollera följande:

• Har maskinen använts enligt instruktionerna?
• Finns alla löstagbara delar på sina platser?
• Är huvudströmbrytaren i läge ”ON”?
• Är säkringarna i elskåpet hela? Be servicepersonal kontrollera säkringar-

na.

Om inget hjälper skall auktoriserad servicepersonal kontrollera maskinen.

2.7 Återvinning av maskinen

När maskinen är förbrukad skall den återvinnas enligt gällande förordningar. Kon-
takta personal specialiserad på återvinning.
4
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3. Installation

3.1 Allmänt

Installation av maskinen får endast utföras av behörig personal.

Läs noggrant igenom dessa anvisningar eftersom de innehåller viktiga upplys-
ningar för en korrekt genomförd installation.

Anvisningarna bör användas tillsammans med maskinens kopplingsscheman.

Maskinen är CE-märkt. CE-märket gäller endast för maskin i originalutförande.
Uppstår skador på maskinen, orsakade av att anvisningarna inte följs, upphör le-
verantörens garanti- och produktansvar att gälla.

3.2 Krav på installationsplatsen

3.2.1 Belysning

Installationsplatsen skall ha god allmänbelysning för att skapa bästa möjliga ar-
betsförhållanden vid installation, drift, service och underhåll.

3.2.2 Ventilation

Under drift avger maskinen värme och vattenånga. För en god arbetsmiljö fordras
en viss luftomsättning i diskrummet. Ventilationsbehovet i diskrummet beräknas
enligt gällande normer.

3.2.3 Avlopp

Golvbrunn skall finnas för maskinens avloppsvatten.

3.2.4 Serviceutrymme

För service bör ett 1 meter fritt utrymme finnas framför maskinen.
5
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3.3 Transport och förvaring

Transportera alltid maskinen stående.

Var försiktig vid transport eftersom viss tippningsrisk föreligger.

OBS! Maskinen får inte transporteras utan lastpall eller annat stöd. I annat fall kan
maskinen skadas. Vid transport utan ordinarie träpall, kontrollera alltid att inga de-
lar under maskinen kan skadas.

A=Träpall

Om maskinen inte skall installeras omgående skall den förvaras frostfritt i en lokal
med torr luft.

3.3.1 Uppackning

Tag bort emballaget. Kontrollera att maskinen inte har fått några transportskador.

Kontrollera mot packsedeln att samtliga enheter är levererade.

3.3.2 Återvinning av emballage

Emballaget skall tas om hand för förstöring eller återvinning enligt lokala bestäm-
melser.

3.4 Installation

3.4.1 Placering av maskinen

Tag bort skyddsplasten på de sidor som skall placeras mot vägg.

Ställ maskinen på plats och kontrollera med vattenpass att den står vågrätt.

Justera höjden med hjälp av maskinens ben.

PRM_04

A
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3.4.2 Anslutningar

Anslutningar WD-PRM 60

1. Elanslutning
2. Vattenanslutning från diskmaskin
3. Avlopp
4. Lucka (öppet läge)

300633_r1

4

2

3

2

1

2
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Anslutningar WD-PRM 90

1. Elanslutning
2. Vattenanslutning från diskmaskin
3. Avlopp
4. Lucka (öppet läge)

300635_r1

1

3

22

4
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Elanslutning

Denna symbol på en maskindel, varnar för elektrisk utrustning. Delen får lossas
endast av inom el fackkunnig personal. Maskinen är känslig för elektrostatiska
laddningar (ESD) varför handledsband skall användas vid kontakt med elektroni-
ken.

Maskinen skall anslutas till låsbar huvudbrytare. Denna bör placeras på vägg väl
skyddad för vatten och utsläpp av ånga.

Information för och om elektrisk anslutning finns på maskinens kopplingsschema.
Detta är placerat i plastfickan på insidan av elskåpets dörr.

Maskinen levereras med ansluten elkabel (1).

Maskinen kan även spänningsmatas via ansluten diskmaskin (option).

Vattenanslutning

Maskinen fylls med vatten (2) via den tunneldiskmaskin som WD-PRM 60/90 är
ihopkopplad med.

Avloppsanslutning

Avloppet som ansluts vid (3), bör vara av 50mm metallrör som tål mekanisk på-
körning i de fall där risk för påkörning finns, annars bör det vara av 50 mm PV-rör.
Avloppet dras fram till golvbrunn, där det skall mynna fritt över vattenytan. Golv-
brunnens kapacitet skall vara 3 liter/sekund.

3.4.3 Installation av kringutrustning

När maskinen är på plats och justerad vågrätt och i höjdled monteras eventuell
kringutrustning.

OBS! Vid anslutning av diskbänkar och rullbanor får ingen håltagning göras i ma-
skinen.

Diskbänkarna hakas fast på tankens överkant.

Kontrollera med vattenpass att bänkarna står vågrätt och justera höjden.
9
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WD-PRM 60

Med maskinen följer stänkplåtar. Dessa monteras vid behov på inmatningssidan
och förhindrar därmed vattenutstänk på sidorna.

A=Höjden justeras så att den passar till anslutande bord.

Anpassad för stångmatning (WD-151E - WD-421E)

A=Stångmatning. Beställs separat och ingår då i leveransen. 
B=Fotocell

Tidrelä KT1 skall ställas i E-mode.

A

302828
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Anpassad för stångmatning (WD-153 - WD-423)

A=Stångmatning. Beställs separat och ingår då i leveransen. 
B=Fotocell

Fotocellen (B) flyttas från maskinen till inmatningen på WD-PRM 60.

Tidrelä KT1 skall ställas i D-mode.

Börvärdet för "Hörnmatning avstånd" justeras enligt maskinens börvärdestabell.

Anpassad för kedjetransportör (WD-151E - WD-421E, WD-153 - WD-423)

A=Kedjetransportör. Ingår ej i leveransen, beställs separat. 
B=Fotocell

Tidrelä KT1 skall ställas i E-mode.
11
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WD-PRM 90

Anpassad för kedjetransportör (WD-151E - WD-421E, WD-153 - WD-423)

A=Kedjetransportör. Ingår ej i leveransen, beställs separat. 
B=Fotocell

Tidrelä KT1 skall ställas i E-mode.

3.4.4 Installation av motordrivna transportörer

Om motordrivna transportörer ansluts till maskinen skall leverantörens montage-
anvisningar för dessa följas.
12
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3.5 Provkörning

Förbered maskinen för provkörning med hjälp av ANVÄNDNINGSFÖRESKRIF-
TERNA. I dessa beskrivs vilka åtgärder som skall vidtagas för att göra maskinen
klar för drift.

3.5.1 Igångkörningsschema

Detta bör fyllas i och kvitteras av kunden vid igångkörningstillfället.

Maskintyp:

Maskinnummer:

Installationsdatum:

Kund:
Postadress:
Telefon:
Kontaktperson:

Återförsäljare:
Telefon:
Kontaktperson:

Installationsfirma:
Telefon:
Kontaktperson:

Servicefirma:
Telefon:

Diskmedelsleverantör:
Telefon:

Slutkundens underskrift:

Namnförtydligande:
13
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Läs och ta del av innehållet i Installations- och användarmanualen. Checka sedan
av enligt följande:

1. Kontrollera:

• Vatten och avloppsanslutningar
• Att maskinen står i våg
• Sil och nivårör sitter på plats

2. Fyllning av maskin:

• Slå till huvudbrytaren (på tunneldiskmaskinen)
• Stäng luckan
• Tryck på 0/1 knappen
• Fyll maskinen med vatten enligt ANVÄNDNINGSFÖRESKRIFTERNA

3. Starta maskinen:

• Kontrollera pumpens rotationsriktning  OBS! Vid fel rotationsriktning skall
fasvändning ske på den låsbara huvudbrytaren.

• Töm maskinen och fyll den igen

4. Kör ett antal korgar med diskgods och kontrollera att:

• Inget vattenläckage förekommer
• Luckbrytaren fungerar

5. Slutkontroll: Töm maskinen och bryt strömmen med huvudbrytaren.

• Efterdrag samtliga anslutningar på kontaktorer och eventuella automatsäk-
ringar

• Alla automatsäkringar sätts i läge till

6. Utbilda diskpersonalen

3.6 Teknisk dokumentation

För korrekt handhavande och service är det viktigt att dokumentationen som
medföljer maskinen lämnas till berörd personal. Installations- och användarma-
nualen som bland annat beskriver handhavande och skötsel, bör förvaras i an-
slutning till maskinen.

Om servicemanual medföljer leveransen, skall denna överlämnas till ansvarig
servicetekniker.

Om reservdelsmanual medföljer leveransen, skall denna överlämnas till ansvarig
servicetekniker.
14
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4. Användningsföreskrifter

All personal, som använder maskinen, bör utbildas på hur maskinen fungerar av
den som är ansvarig för personalens säkerhet.

Diskmaskinen bör inte användas av personer som lider av fysisk eller psykisk
ohälsa.

Barn bör övervakas, så att de inte leker med maskinen.
15
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4.1 Förberedelser

4.1.1 Maskinens uppbyggnad, WD-PRM 60

WD-PRM 60

1. Lucka (avtagbar)
2. Nivårör
3. Sil
4. Spolarmar, 2st (löstagbara)
5. Gardin, 4st
6. Tryckknapp 0/1
7. Signallampa, klar för disk
8. Fotocell inmatning

1

3

6

2

8

5

7

4

39075
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4.1.2 Maskinens uppbyggnad WD-PRM 90

WD-PRM 90

1. Lucka (avtagbar)
2. Nivårör
3. Sil
4. Spolarmar, 2st (löstagbara)
5. Gardin, 4st
6. Tryckknapp 0/1
7. Signallampa, klar för disk
8. Fotocell inmatning

39076

1

4

8

2

5

7

6

3
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4.1.3 Förberedelser före fyllning

Siffror inom parentes hänvisar till bilden i kapitlet "Maskinens uppbyggnad".

Kontrollera:

• att maskinen och alla löstagbara komponenter är rena och att ingen smuts
finns i spolarmarna (4).

Montera:

• nivårör (2), sil (3) och gardiner (5).

4.1.4 Fyllning av maskin

OBS! Tunneldiskmaskinen skall vara uppstartad.

Siffror inom parentes hänvisar till bilden i kapitlet "Maskinens uppbyggnad".

• Tryck på 0/1 knappen (6). Tanken fylls nu med vatten från den ihopkopp-
lade tunneldiskmaskinen. 

4.2 Användning

4.2.1 Allmänt

Under drift fylls maskinens tank på automatiskt.

För bästa resultat är det viktigt att silen (3) hålls ren. Den tas ut och spolas av med
regelbundna tidsintervaller.

4.2.2 Stopp av maskinen under drift

Om maskinen av någon anledning behöver stoppas under drift, stoppas den på
manöverpanelen, tryck på 0/1 knappen (6) för att slå ifrån manöverströmmen.

Vid återstart: Tryck på 0/1 knappen (6).
18
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4.3 Efter användning - Rengöring

4.3.1 Tömning

Siffror inom parentes hänvisar till bilden i kapitlet "Maskinens uppbyggnad".

• Tryck på 0/1 knappen (6).
• Töm tanken genom att ta ut nivåröret (2).

4.3.2 Rengöring

Daglig invändig rengöring

Rengör silen (3) och gardinerna (5). Kontrollera spolarmarnas (4) munstycken,
vid behov ta bort och rengör. Skölj av maskinens samtliga invändiga ytor och ren-
gör tanken.

Daglig utvändig rengöring

Torka av maskinen utvändigt med en mjuk fuktig trasa.

Rengöring varje vecka (eller vid behov)

Veckorengöringen bör utföras noggrannare än den dagliga rengöringen.

Utöver åtgärdena vid den dagliga rengöringen, rengör maskinen enligt följande:

• Spolarmar (4) borstas invändigt. Rengör också spolarmarnas munstycken.
• Avkalka maskinen vid behov.

Rensborste 721,0301
19
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Felaktiga rengöringsmetoder

Används fel metod vid rengöring kan maskinen skadas. Därför gäller följande:

• Använd EJ stålull eftersom den ger upphov till rostbildning i maskinen.
• Högtryckstvätt kan skada maskinen och får EJ användas vid rengöring. An-

vänd aldrig högtryckstvätt på golvet närmare än 1 meter från maskinen
utan speciell skyddskåpa mot återstänk. Används högtryckstvätt på maski-
nen, ansvarar leverantören inte för fel som uppstår, och garantin upphör att
gälla.

Stålull och högtryckstvätt får ej användas vid rengöring.

Stänkrisk finns även om golvet spolas med vattenslang.

Används rengöringsmedel, får detta inte innehålla slipmedel. Rengöringsmedel
med slipmedel skadar rostfri plåt.

Maskinen får inte spolas utvändigt med vattenslang. Vatten kan tränga in och
skada manöverpanel och elektrisk utrustning.

Driftstörningar

Vid kontakt med servicepersonal, var beredd att svara på följande frågor angåen-
de maskinen:

• maskintyp och maskinmodell
• maskinnumret och datum då maskinen installerades
• en kort förklaring av felet / problemet
• vad hände / gjordes direkt innan felet uppstod
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5. Teknisk information

Rätt till ändring av tekniska data förbehålles.

* Maximal kapacitet beroende på ansluten diskmaskinsmodell.

** Uppmätt 1 meter vid sidan av maskinen.

* Annan anslutningsspänning på begäran.

** Levereras med kabel 3m. 

* Inklusive emballage.

TEKNISKA DATA
Pumpmotor (kW) 0,75
Tankvolym (liter) 30
Vikt, maskin i drift (WD-PRM 60) (kg) 150
Vikt, maskin i drift (WD-PRM 90) (kg) 170
Kapslingsklass (IP) 55

KAPACITET OCH DRIFTSDATA
Kapacitet normal disk (korgar/timme) (st) * 285
Max yttemperatur vid 20°C rumstemperatur (°C) 35
Ljudnivå (dB(A)) ** 68

ANSLUTNING, MASKIN
Total anslutningseffekt (kW) 0,8
Huvudsäkring 400V 3N~ (A) * 10
Max. anslutningsarea 400V 3N~ (L1-L3, N, PE) Cu (mm²)  ** 6

ANSLUTNING VATTEN, AVLOPP OCH VENTILATION
Vattenanslutning från diskmaskin (Ø mm) 50
Avloppsanslutning, PP rör (Ø mm) 50
Golvbrunn, kapacitet (liter/sek) 3
Ventilation av maskin (m³/h) 200

STORLEK OCH VIKT FÖR TRANSPORT
Storlek (LxBxH (m)) (WD-PRM 60) * 0,8x0,8x1,5
Storlek (LxBxH (m)) (WD-PRM 90 *) 1,4x0,9x1,5
Vikt (WD-PRM 60) (kg) * 155
Vikt (WD-PRM 90) (kg) * 175
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