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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 tio-
tusentals 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. Anvisningar och tips i denna 
bruksanvisning hjälper Er att snabbt komma igång och få största möjliga nytta av Er Me-
tos-apparat.

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.

På maskinens typskylt ser Ni apparatens tekniska data. Vänligen meddela apparatens se-
rienummer 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:_______________________________________________



10.5.2007  Rev.  2.0



10.5.2007  Rev. 
1. Allmänt ..........................................................................................................  1
1.1 I anvisningarna använda symbolers betydelse ..............................................................  1
1.2 I apparaten använda symbolers betydelse .....................................................................  1
1.3 Kontroll av sambandet mellan apparat och anvisningar ................................................  1

2. Säkerhetsföreskrifter ....................................................................................  2
2.1 Allmänt ..........................................................................................................................  2
2.2 Säkerhetsföreskrifter då maskinen inte fungerar ...........................................................  3
2.3 Installation .....................................................................................................................  3
2.4 Disk- och sköljmedel .....................................................................................................  3
2.5 Rengöring ......................................................................................................................  3

2.5.1 Rengöring med högtryckstvätt ...............................................................................  3
2.5.2 Maskinens inre delar ..............................................................................................  3
2.5.3 Maskinens utsida ....................................................................................................  4

2.6 Rengöring av golv .........................................................................................................  4
2.7 Service och underhåll av maskinen ...............................................................................  4
2.8 Återvinning av maskinen ...............................................................................................  4

3. Funktionsbeskrivning ...................................................................................  5
3.1 Allmänt ..........................................................................................................................  5

3.1.1 Annan användning .................................................................................................  5
3.2 Styrpanel och signallampor ...........................................................................................  5

3.2.1 Styrpanel, standardmodell .....................................................................................  5
3.2.2 Omkopplare för specialversioner ...........................................................................  6

4. Användningsföreskrifter ..............................................................................  7
4.1 Före användning ............................................................................................................  7

4.1.1 Förberädelser .........................................................................................................  7
4.2 Användning ...................................................................................................................  7

4.2.1 Diskmedel ..............................................................................................................  8
4.2.2 Sköljmedel .............................................................................................................  8
4.2.3 Kompatibilitet med H.A.C.C.P. och hygienbestämmelser ....................................  8
4.2.4 Tömningspump (tilläggsutrustning) ......................................................................  9
4.2.5 Tryckstegringspump ..............................................................................................  9
4.2.6 Anvisningar för att spara vatten samt disk- och sköljmedel ..................................  9

4.3 Efter användning .........................................................................................................  10
4.3.1 Rengöring  ............................................................................................................  10
4.3.2 Periodisk service ..................................................................................................  10
4.3.3 Alarm ...................................................................................................................  11



10.5.2007  Rev. 
5. Installation ...................................................................................................  12
5.1 Allmänt ........................................................................................................................  12
5.2 Installation av maskinen ..............................................................................................  12

5.2.1 Uppackning ..........................................................................................................  12
5.2.2 Vattenanslutning  .................................................................................................  12
5.2.3 Sköljmedelpump ..................................................................................................  14
5.2.4 Installation av diskmedelpump ............................................................................  15

6. Felsökning ....................................................................................................  17



10.5.2007  Rev.  2.0
Allmänt
1. Allmänt

Läs noggrant anvisningarna I denna manual emedan den innehåller viktig information om 
apparatens rätta, effektiva och säkra installation, användning och underhåll.

Förvara dessa anvisningar väl för eventuella andra användares bruk.

Installation av denna apparat skall utföras enligt tillverkarens anvisningar samt följande 
lokala direktiv och bestämmelser. Apparaten får anslutas till el- och vattennätet endast av 
behörig yrkespersonal.

Personer som använder denna apparat skall vara instruerade om rätt och säker användning 
av apparaten.

Stäng av apparaten om den får fel eller fuktionerar avvikande från det normala. Appara-
tens service skall utföras av tillverkaren bemyndigad servicepersonal med användande av 
originalreservdelar.

Om ovanstående anvisningar ej följes kan apparatens säkerhet äventyras.

1.1 I anvisningarna använda symbolers betydelse

Denna symbol informerar om en situation där en fara eventuellt kan uppstå. Givna anvis-
ningar skall följas för att undvika att en risk för olycksfall uppstår.

Denna symbol informerar om rätt förfarande för att undvika möjligheten till dåligt slutre-
sultat, apparatskada eller risk för fara.

Denna symbol informerar om rekommendationer och tips med vilka man får den bästa 
nyttan av apparaten.

Denna symbol meddelar om en funktion, som bör beaktas i egenkontroll.

1.2 I apparaten använda symbolers betydelse

Denna symbol på en apparatdel indikerar att spänningförande komponenter finns bakom 
delen. Apparatdelen får lösgöras endast av behörig yrkespersonal, som har rätt att instal-
lera och utföra service på elektriska apparater.

1.3 Kontroll av sambandet mellan apparat och anvisningar

På apparatens typskylt finns dess serienummer, som identifierar apparaten. I det fall att 
apparatens anvisningar har förlorats är det möjligt att beställa nya av tillverkaren eller 
hans lokala representant. Därvid bör ovillkorligen serienumret från apparatens typskylt 
uppges.
1
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2. Säkerhetsföreskrifter

2.1 Allmänt

Denna diskmaskin är avsedd för professionellt bruk och endast behörig yrkespersonal får 
får installera den och utföra servicearbeten på den enligt tillverkarens anvisningar samt 
följande lokala direktiv användande av orginal delar. Apparatens tillverkare är inte ansva-
rig om givna användnings-, installations- och serviceanvisningar inte följs.

Öppna och stäng huven försiktigt. Följ huven hela vägen.

Försäkra dig om att apparaten inte vilar på elkabeln eller vatten- och avloppsslangarna. 
Ställ apparaten vågrättt med hjälp av ett vattenpass. Justera med hjälp av maskinens ben.

Maskinen är avsedd för diskning av sådant diskgods som använts i samband med tillag-
ning och servering av mat samt olika typer av gods för förvaring av livsmedel. Annan an-
vändning är förbjuden. Diska INTE kärl som innehåller rester av bensin, färg eller järn/
metallfilspån, bräckliga kärl eller kärl som inte lämpar sig för maskinell disk. Diskning 
skall ske med därför avsett diskmedel, använd inga frätande-, alkaliska- eller klorbaserade 
ämnen

Öppna inte huven då maskinen är igång. Maskinen är försedd med en gränslägesbrytare 
som stoppar maskinen för att förhindra vatten- eller personskador om huven öppnas. 
Stäng alltid av maskinen och töm tanken före rengörings- eller andra åtgärder på maski-
nen innre delar.

Efter användning vid slutet av dagen rekommenderas det att strömtillförseln till maskinen 
bryts samt att vattenmatningskranen stängs.

Några viktiga regler gällande användning:

1. Vidrör aldrig apparaten med fuktiga händer eller fötter
2. Använd aldrig maskinen barfota
3. Installera maskinen på ställen där den kan utsättas för vattenstrålar

Användaren bör INTE utföra reparations- eller servicearbeten på maskinen, dessa bör 
lämnas till auktoriserad servicepersonal med användande av originalreservdelar. I annat 
fall upphör garantin att gälla.

Tillverkaren är inte ansvarig för skador som uppstått p.g.a att ovnnämnda regler inte 
följts.

VIKTIGT: Vänta minst 10 minuter efter det att maskinen stängts av före rengöring av ma-
skinens innre delar.

Akta tankens heta ytor efter utfört diskprogram.
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2.2 Säkerhetsföreskrifter då maskinen inte fungerar

Stäng omedelbart av diskmaskinen vid störningar eller fel. Service av maskinen får endast 
utföras av utbildad tekniker användande av orginal delar. De regelbundna kontroller som 
nämns i handboken bör utföras enligt instruktionerna.

2.3 Installation

Apparaten får anslutas till el- och vattennätet endast av behörig yrkespersonal.

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

Vattenanslutningar måste utföras på ett sätt som överensstämmer med den lokala vatten-
distributörens gällande förordningar. Kontrollera att anslutningar för vatten och ånga hål-
ler tätt innan maskinen startas.

2.4 Disk- och sköljmedel

I maskinen får endast disk- och torkmedel avsedda för industriella diskmaskiner använ-
das. Handdiskmedel får ej användas i maskinen eller vid blötläggning. Kontakta din disk-
medelsleverantör för val av lämpligt diskmedel.

Var uppmärksam på risken vid hantering av disk- och torkmedel. Skyddshandskar och 
skyddsglasögon bör användas vid hanteringen. Läs varningstexten på disk- och torkme-
delsbehållaren samt diskmedelsleverantörens föreskrifter.

2.5 Rengöring

Slutsköljvattnets temperatur i maskinen är 85° C. Luckan får inte öppnas förrän slutkölj-
ningen är slutförd.

Vattnet i tanken har en temperatur av c:a 60°C och innehåller diskmedel. Var försiktig vid 
tömning och rengöring av tanken. Använd skyddshandskar.

2.5.1 Rengöring med högtryckstvätt

Högtryckstvätt får ej användas vid rengöring av maskinen.

Enligt rådande föreskrifter används komponenter med godkända IP klasser i maskinen. 
Det finns dock ingen kapslingsklass som klarar högtryck

2.5.2 Maskinens inre delar

Använd EJ stålull eftersom denna ger upphov till rostbildning i maskinen.. 

Använd inga skummande rengöringsmedel vid rengöring.
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2.5.3 Maskinens utsida

Vid rengöring av maskinens utsida rekommenderas användning av endast fuktig trasa.

2.6 Rengöring av golv

Vid rengöring av golv kan det stänka vatten uppåt och skada maskinens elkomponenter 
som inte är planerade för att hålla mot sköljning med vatten. Använd aldrig högtryck på 
golv närmare än 1 meter från maskinen utan speciell skyddskåpa mot återstänk.

Stänkrisk finns även om golvet endast tvättas med vattenslang.

2.7 Service och underhåll av maskinen

Bryt strömtillförseln till maskinen innan den främre skyddplåten avlägsnas. Rör ej vid 
heta rör och genoströmmare.

2.8 Återvinning av maskinen

När diskmaskinen är förbrukad skall den återvinnas enligt gällande förordningar. Kontak-
ta personal specialiserad på återvinning.
4
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3. Funktionsbeskrivning

3.1 Allmänt

Maskinen är avsedd för diskning av sådant diskgods som använts i samband med tillag-
ning och servering av mat samt olika typer av gods för förvaring av livsmedel. Diskning 
skall ske med därför avsett diskmedel.

3.1.1 Annan användning

Vid användning av diskmasinen för annat än för det ovannämnda bör tillverkaren alltid 
ovillkorligen konsulteras på förhand.

3.2 Styrpanel och signallampor

3.2.1 Styrpanel, standardmodell

 
Startknapp 0-1

 
Genomströmmarens tempe-
ratur

 
Signalla,pa för program

 
Tankens temperatur

 
Val av programtid  (se tabell 
nedan)

Manuell/automatisk tömm-
ning (extra utrustning)

Start av samt signallampa för 
återvinningsprogrammet 
(extra utrustning)

Mekanisk eller elektronisk timer  (2 stan-
dardtider)

Mekanisk timer (1 tid) ECO-version

Tid t1 60s. 90s. (120s. endast för den optionella tömnings-
pumpen)Tid t2 120s.
5
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3.2.2 Omkopplare för specialversioner

Programstart  
0 = påfyllning  
2 = 120s

  
1 = 60s  
3 = 180s
6
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4. Användningsföreskrifter

4.1 Före användning

4.1.1 Förberädelser

• Placera nivåröret på plats i tanken.
• Försäkra dig om att silarna sitter ordentligt på plats i tanken.
• Silarna bör rengöras med 40-50 diskprograms mellanrum och alltid vid be-

hov.(Använd inte maskinen utan silarna).
• Öppna inkommande vattenkranen
• Koppla dill drivspänningen med huvudbrytaren och starta maskinen med knapp 

(1). 
• Placera sköljmedelutrustningens gröna slang i sköljmedelbehållaren och granska 

att mängden sköljmedel är tillräklig.
• Stäng huven
• Efter påfyllning kopplas uppvärmningen automatiskt på.
• Då de rätta temperaturerna (genomströmmaren 80-85° C och tanken 50-55° C) 

uppnåtts är maskinen klar för användning.

4.2 Användning

Maskinen godkänner inget nytt program förrän huven öppnats eller knappen (A) tryckts 
två gånger.

• Välj programtid med knapp (3)  
1 = kort tid  
2 = lång tid  
OBS!  Om maskinen är utrustad med “Termostop” -funktion kan disktiden förlän-
gas för att försäkra att börvärdet för vattnets temperatur nås (80-85°).

• Placera diskgodset i en korg, skjut korgen in i maskinen och stäng huven. Program-
met startar automatiskt och följs av sköljningsfasen. Under pågående program ly-
ser signallampan (2).

• Då signallampan slocknar har programmet slutförts
• Maskinen är klar för följande diskprogram.
• Det är rekommendabelt att byta vattnet i tanken tillräkligt ofta, efter ca 40-50 ut-

förda diskprogram eller två gånger per dag.
• Rengör maskinen vid dagens slut (se “Rengöring”)
• Bryt strömtillförseln till apparaten och stäng kranen för inkommande vatten.
7
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• Om maskinen är utrustad med specialomkopplare (8) bör användaren välja en pas-
sande disktid och stänga huven varvid programmet startar automatiskt.

• OBS! Följande program efter det att tiden ändrats har inte ännu rätt länd. Program-
verket behöver en hel tvätt för att ställa kammarna i rätt lägen.

• Om läget “0” väljs startar inte maskinen då huven stängs.

4.2.1 Diskmedel

I apparaten får endast användas disk- och torkmedel som är avsedda för 
industriella diskmaskiner som INTE ORSAKAR SKUM. Användning 
av flytande diskmedel rekommenderas. Kontakta Din diskmedelsför-
säljare för bästa medel och mängd. Maskinen kan i samband med be-
ställning förses med inställbar automatisk diskmedelutrustning.

4.2.2 Sköljmedel

Maskinen är utrustad med sköljmedelutrustning. Sköljmedelmängden 
kan justeras med hjälp av sköljmedepumpens justeringsskruv. Genom 
att skruva skruven motsols ökas sköljmedelmängden och genom att 
skruva den medsols minskas mängden.

För lite eller för mycket medel inverkar negativt på diskpumpens effekt.

4.2.3 Kompatibilitet med H.A.C.C.P. och hygienbestämmelser

• Maskinen är försedd med två temperaturmätare som visar genomströmmarens och 
tankens temperaturer. Vänta tills funktionstemperaturerna uppnåtts.

• Avlägsna matrester från kärlen före disk för att undvika att silar, munstyck och rör 
täpps till.

• Töm tanken och rengör silarna 2 gånger per dag.
• Försäkra att disk- och sköljmedeldoseringarna är rätta (enligt leverantörens re-

kommendationer). Granska på morgonen före start av maskinen att det finns till-
räkligt med medel i disk- och sköljmedelbehållarna för dagens behov.

• Håll luckans innre sida ren
• Ta ut korgen ur maskinen med rena händer eller använd rena handskar så diskgod-

set inte blir smutsat.
• Torka eller polera inte kärlen med trasor, borstar eller dukar som inte är sterila.
8
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4.2.4 Tömningspump (tilläggsutrustning)

Töm tanken genom att avlägsna nivåröret och lämna 
huven öppen. Starta därefter tömningspumpen genom 
att trycka på knapp (6). Efter tömningen övergår maski-
nen i stand by -läge. Stäng av maskinen efter tömning 
genom att trycka på knapp (1) och bryt strömtillförseln. 
Om maskinen inte tömdes inom utsatt tid blinkar sig-
nallampan (2) som tecken på att det fortfarande finns 
vatten i maskinen (granska pumpens silar samt att nivå-
röret är avlägsnat). Stäng av maskinen, placera nivårö-
ret på plats och koppla på maskinen igen. Maskinen är 
nu färdig att användas igen

Under pågående program avlägsnas överlopps vatten automatiskt.

4.2.5 Tryckstegringspump

Om maskinen inte använts på en tid kontrollera då 
att tryckstegringspumpen kan rotera fritt. Detta kan 
du göra genom att vrida med en skruvmejsel i skåran 
på motorns axel.  Om motorn inte roterar; vrid axeln 
med och moturs med hjälp av skruvmejseln.

4.2.6 Anvisningar för att spara vatten samt disk- och sköljmedel

Diska alltid full korgar om möjligt. Detta minskar disk- och sköljmedel samt vatten och 
energiförbrukningen.

Disk- och sköljmedel

Använd disk- och sköljmedel som sönderfaller lätt, detta skyddar naturen. Låt granska 
disk- och sköljmedelförbrukningen minst en gång per år så att de motsvarar vattnets kva-
litet. En för stor dosering sliter på naturen och en för liten dosering ger sämre diskresultat 
och/eller hygien.

Tankens och genomströmmarens temperaturer

Tank- och genomströmmartemperaturerna har på fabriken ställts in för bästa diskresultat 
med de flesta diskmedel på marknaden. Vid behov kan temperaturerna justeras i samband 
med installationen så de passar för det använda diskmedlet.

Avlägsnande av matrester från kärlen

Avlägsna noggrannt matrester från kärlen genom att skölja med måttlig mängd av rums-
tempererat vatten för att avlägsna djurfetter. För avlägsnande av vidbrända matrester re-
kommenderas blötläggning i hett vatten.
9
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Obs:

Diska kärlen så fort som möjligt för att undvika att matresterna torkar fast.

Rengör och underhåll maskinen regelbundet för att försäkra ett bra diskresultat .

Att inte följa ovannämnda råd och andra anvisningar i denna manual kan öka på energi-, 
vatten-, samt disk- och sköljmedelförbrukningen och på detta vis öka på driftskostnaderna 
och/eller försämra diskresultatet.

4.3 Efter användning

Högtryckstvätt får ej användas vid rengöring av maskinen. Om högtryckstvätt riktas mot 
elskåpet, kan vatten tränga in och skada den elektriska utrustningen och därmed påverka 
säkerheten. Använd inga klor baserade rengöringsmedel.

4.3.1 Rengöring 

För att garantera god funktion bör diskmaskinen rengöras regelbundet minst en gång per 
dag enligt följande:

Manuell rengöring:

• Försätt maskinen i viloläge genom att stänga av den med knapp (0-1).
• Bryt strömtillförseln till maskinen och stäng kranen för inkommande vatten.
• Töm tanken geniom att avlägsna nivåröret. Om maskinen är utrustad med töm-

ningspump, tryck på knapp (6) tills tömningen är utförd.
• Avlägsna silarna och rengör dem med en borste under rinnande vatten
• Avlägsla diskrören genom att skruva upp fästet. rengör disk- och spolarmarnas 

munstycken ordentligt under rinnande vatten.
• Montera tillbaka tvättrören och fäst den genom att skruva fast fästet..
• Rengör tanken noggrannt, använd inga klorbaserade rengöringsmedel.
• Efter arbetsdagen rekommenderas det att maskinens huv lämnas öppen.

Det rekommenderas att vattnet i tanken byts tillräkligt ofta, med ca 40-50 tvättars mellan-
rum eller två gånger per dag. Använd inte skrapor av metall och/eller frätande ämnen vid 
rengöring, det kan skada maskinen.

4.3.2 Periodisk service

Be en auktoricerad service utföra följande punkter en eller två gånger om året:

• Rengöring av magnetventilens filter
• Avkalkning av värme-elementen
• Granska att tätningarna håller
• Granskning av komponenternas skick/slitage
• Granskning av skölj- och diskmedelutrustningarnas funktion
• Elanslutningarna bör dras åt minst en gång per år.
10
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4.3.3 Alarm

Alarm Orsak Åtgärd
Diskprogrammets signal-
lampa blinkar

Tanken fylls inte Granska att kranen för inkomman-
de vatten är öppen och att nivåröret 
är på plats. Kvittera larmet genom 
att stänga av maskinen och koppla 
på den igen.

Maskiner med ter-
mostop-funktion: ge-
nomströmmaren blir 
inte varm

Genomströmmarens termostat el-
ler värme-element felaktigt. Gran-
ska och kalla vid behov på service

Signallampan för återvin-
ning blinkar

Tanken har inte tömts Avlägsna nivåröret och töm tan-
ken. Kvittera larmet genom att 
stänga av maskinen och koppla på 
den igen.
11
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5. Installation

5.1 Allmänt

Se installationsritningarna i “Tekniska specifikationer”.

Det är förbjudet att borra hål i maskinen i samband med anslutning av sorteingsbord mm 
till maskinen!

“CE” märkningen är i kraft endast på en maskin i orginalutförande.

5.2 Installation av maskinen

5.2.1 Uppackning

Tag bort emballaget. Kontrollera att maskinen inte har fått några 
transportskador. Kontrollera mot packsedeln att samtliga enheter 
är levererade.

Emballaget skall tas om hand för förstöring eller återvinning en-
ligt lokala bestämmelser.

5.2.2 Vattenanslutning 

Avstängningskran med vilken man snabbt och helt kan stänga av vattentillförseln skall in-
stalleras på inkommande ledning. 

Försäkra att vattentrycket är enligt tabellen.

Om vattentrycket understiger 2,5 bar (250 KPa) är det skäl att utrusta maskinen med en 
tryckstegringspump för att uppnå bästa diskresultat (maskinen kan på begäran förses med 

Trycktabell Min Max
KPa KPa

Statiskt P 250 500
Dynamiskt P 200 400
Hårdhet 2 °f / 1,1ºdh 10 °f / 5,6ºdh
12
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tryckstegringspump). Om vattentrycket överstiger 4 bar (400 KPa) rekommenderas det att 
vattenanlutningen förses med en tryckreduceringsventil.

Om vattnets hårdhetsgrad överstiger 10°f / 5,6ºdh rekommenderas användning av vatten-
filter, detta är säkrar ett bättre diskresultat och längre livslängd för diskmaskinen. Disk-
maskinen är försedd med en 3/4”F vattenslang med anslutningsdon.

Anslut avloppsslangen som ingick i leveransen till en golvbrunn 
så att den mynnar fritt över vattenytani. Maskinen kan även ut-
rustas med en tömningspump om det inte är möjligt att leda ut 
avloppsvattnet under maskinen.

Avloppsslangen bör alltid ledas till avlopssystemet via ett stank-
lås.

Elanslutning

I 400Vac3N maskiner bör H05RN-F eller H07RN-F eller motsvarande typs matarkabel, 
som fyller denationella kraven, användas.

Apparaten bör förses med en yttre huvudströmbrytare vars brytargap är minst 3 mm för 
att strömtillförseln till apparaten kan brytas.

Användning av ett läckströmsskydd på 30 mA rekommenderas.

Om maskinen är utrustad med en 3-fas pump, försäkra dig 
då att pumpen roterar i rätt riktning. Fel rotationsriktning 
kan förutom med hjälp av rotationsriktningspilen konstate-
ras t.ex genom att att pumpmotorn har ett högre ljud än nor-
malt under pågående tvätt. Detta problem uppträder inte 
om maskinen är utrustad med en en-fas pump (standard).
13
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5.2.3 Sköljmedelpump

Funktion

Sköljmedellpumpen fungerar med hjälp av inkommande vattentryck, min. 200 kPa.

Vattenanslutning 

1. Anslut sköljmedelpumpen (A) till pumpen med 
hjälp av gummislangen i diskmaskinen (pum-
pens tryck).

2. Anslut den svarta gummisslangen från anslut-
ningen bredvid genomströmmaren till anslut-
ningen på sköljmedelpumpen (B).

3. Den gröna insugningsslangens (från anslutning 
C) filterföredda ända sänks ner i sköljmedelbe-
hållaren.

Fördosering (i samband med provkörning av maskinen eller vid byte 
av sköljmedelpump):

Starta maskinen och utför några diskproram eller tryck på sköljmedelpumpens justerings-
skruv (D) upprepade gånger.

Justering:

Vid varje sköljning suger pumpen  0 - 4 cm3 sköljmedel vilket motsvarar ca. 0 - 30 cm i 
insugningsslangen. Minimimängd fås genom att justeringsskruven (D) skruvas medsols 
ända till botten och maximimängd fås genom att justeringsskruven skruvas ca. 20 varv 
motsols.

Utred rätt dosering med hjälp av sköljmedeltillverkarens uppgifter.

Den mängd sköljmedel som pumpen suger ändras 1,6 cm (0,2cm3) per justeringsskruvens 
varv (ca. 0,21g/varv med en sköljmedelhalt på 1,05g/cm3). Sköljmedelspumpen fungerar 
inte ordentligt om höjdskillnaden mellan maskinens botten och sköljmedelsbehållaren är 
över 40 cm.

C

D

B

A
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Sköljmedelpumpens fabriksinställning är 5 cm/program. I samband med installation bör 
sköljmedelpumpen justeras enligt det använda sköljmedlet och vattnets kvalitet.

5.2.4 Installation av diskmedelpump

Elanslutning:

Se diskmaskinens kopplingsschema.

Vattenanslutning:

• Gör ett Ø 12 hål i maskinens bak-
sida. På en del modeller finns det-
ta hål färdigt igenpluggat. 
Avlägsna pluggen och montera 
diskmedelpumpens doseringsdys.

• I annat fall, borra ett hål med di-
mesion enligt sköljmedelpum-
pens dys. Denna åtgärd bör 
lämnas åt behörig yrkespersonal.

Hålet bör ligga över vattenlinjen.

Viktigt. Gör inte hålet för nära nivåröret 
så diskmedlet rinnar rakt ut. Fäst dyset så 
att slangen och fästena pekar neråt och så 
att dysen inte är belägen ovanför elkom-
ponente.

• Montera dysen och en passande tätning.
• Anslut insugningsslangen (A)
• Anslut doseringsslangen (B)
• Placera insugningsslangen med sil i behållaren för diskmedel
• Fördosera diskmedel och justera diskmedelspumpen.

FELSÖKNING
Problem Orsak och åtgärd
Det kommer vatten ur skäljmedelpumpens 
insugningsslang

Ventilerna 10805 sluter inte ordentligtRengör venti-
lerna 10805 och granska att insugningsslangen är för-
sedd med filter. Granska att behålleran inte innehåller 
klumpar av torkat sköljmedel.

Sköljmedelpumpen suger inte sköljmedel a) Ventilerna 10805 sluter inte ordentligtRengör ven-
tilerna 10805 och granska att insugningsslangen är 
försedd med filter.b) Axeltätningen 10806 felaktig-
Byt tätningen mot en ny orginal reservdelc) Granska 
att membranet 10807 är heltd) Granska att vatten-
trycket inte är mindre än 200 kPa
15
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Justering av diskmedelspumpen: 

Justeras med en skruvmejsel, se bild).

2 cm diskmedel i slangen motsvarar 0,25 
cm3 (0,3g)

Förväxla inte slangarna sinsemellan. 
Detta skulle förstöra pumparna och 
äventyra diskmaskinens funktion.

Tömningspump (extra utrust-
ning)

Fäst vid installationen speciell uppmärksamhet på 
avloppsslangens läge (se bild) Avloppsanslutning-
en får inte befinna sig högre än 1 m och den måste 
vara försedd med stanklås.

Tryckstegringspump

Om maskinen inte använts på en tid kontrollera då att 
tryckstegringspumpen kan rotera fritt. Detta kan du 
göra genom att vrida med en skruvmejsel i skåran på 
motorns axel (se bild). Om motorn inte roterar; vrid 
skruvmejseln med- och motsols. Detta kan vara nöd-
vändigt om alarmet för tankens påfyllningstid (7) ak-
tiveras.
16
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6. Felsökning

Kalla på service om andra fel uppstår sig i maskinen.

Tillverkaren bibhåller rättern till ändringar

PROBLEM MÖJLIG ORSAK LÖSNING
Maskinen startar inte Huvudbrytaren är avslagen Slå på huvudbrytaren.
Maskinen fyller ej vatten Vattenventilen är stängd. Öppna ventilen.

Sköljmunstyckena eller magnetventilens sil är 
tilltäppta.

Rengör sköljmunstyckena, anslutningsrör 
och magnetventilens filter. Granska att 
vattnets hårdhetsgrad är <10°f / kalla på 
service

Felaktig pressostat Kalla på service
Diskresultatet är inte tillfredsstäl-
lande.

Diskmunstyckena tilltäppts eller diskarmarna 
roterar inte.

Lösgör och rengör munstyckena och dis-
karmarna och montera sedan tillbaka dem

Silarna smutsiga Avlägsna och rengör silarna med borste 
under rinnande vatten. Montera sedan till-
baka silarna

För mycket skum Använd diskmedel som inte skummar el-
ler minska på diskmedeldoseringen. 
Granska sköljmedlets mängd

Fett eller stärkelse lossnade inte För lite diskmedel
Granska tanktemperaturen (bör vara mellan  
50°C och 60°C)

Ställ in termostatet eller grasnka värme-
elementens funktion

För kort disktid Välj ett program med längre disktid
Diskvattnet för smutsigt Töm tanken, rengör silarna, fyll tanken på 

nytt och placera silarna på plats.
Diskgodset är inte torrt Sköljdoseringen är för liten. Öka på sköljmedlets dosering / kalla på 

service
Fel typ av korg för det använda godset Använd en passande korg
Diskgodset har varit för länge i maskinen efter 
avslutat diskprogram.

När diskprogrammet är slut; dra ut korgen 
så att diskgodset torkar snabbare.

Sköljvattentemperaturen är under +80°C. Kalla på service
Om maskinen är ansluten till kallvatten Använd ett längre program

Diskgodset har ränder och prickar. För mycket sköljmedel. Minska på sköljmedlet.
För hårt vatten Granska vattnets kvalitet, hårdhetsgrade 

får inte överstiga 10°f
Maskinen stannar under pågående 
program.

Maskinen anslutits till en överbelastad krets Kalla på service
Maskinens säkerhetsanordning har avbrutit 
programmet

Kalla på service

Maskinen stannar under ett pro-
gram och tar in vatten.

Gårdagens vatten har inte ersatts med nytt. Töm tanken och fyll den på nytt.
Vattnet i tanken är för hett Låt tekniska servicen kontrollera termo-

staten och pressostaten.Fel i pressostat.
Nivåröret är i fel läge. Installera nivårör på nytt.

Maskinen diskar inte eller pumpen 
har högt ljud.

Pumpens rotationsriktning fel. Kontrollera och byt inkommande faser.
17
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE
DECLARATION OF CONFORMITY CE
DECLARATION DE CONFORMITE CE

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG CE
DECLARACION DE CONFORMIDAD CE
DECLARAÇAO DE CONFORMIDADE CE

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

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

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

ANNO DI COSTRUZIONE 
MANUFACTORING YEAR

ANNEE DE CONTRUCTION
JAHR DES BAU

AÑO DE CONSTRUCCIÓN
ANO DE FABRICO

2007

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

CASTELFRANCO VENETO, data 

2006/95/CE
93/68
92/31

89/336

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

A. I. Spinetti
Managing Director

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

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

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

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