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1. Yleistä

Tämä ohje pitää olla uunin käyttäjän käytettävissä. Käyttäjän tulee tuntea uunin toimintaa ja käyttöä.
Tämä ohje on säilytettävä uunin läheisyydessä mahdollisia muitakin käyttäjiä varten.

Älä säilytä tulenarkoja nesteitä, aineita tai esineitä uunin läheisyydessä.

Väärin tehty asennus, säätö, muutostyö, huolto tai ylläpito voi aiheuttaa vahinkoa laitteelle tai ympäris-
tölle,  henkilövahinkoja tai hengenvaaraa. Tutustu huolellisesti tämän ohjeen sisältöön, koska siinä on 
tärkeää tietoa laitteen oikeasta, tehokkaasta ja turvallisesta asentamisesta, käytöstä ja huoltamisesta.

Laitteen kytkentäkaavio löytyy laitteen moottoritilan sisältä.

Pura pakkaus heti toimituksen jälkeen ja varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjät. Ilmoita mahdolli-
set puutteet ja vahingot heti laitteen toimittajalle.

Käytä laitteen huoltamiseen ainoastaan valmistajan valtuuttamaa huoltoliikettä sekä alkuperäisiä varaosia.

Valmistajan tuotevastuu raukeaa jos käytetään muita kun alkuperäisiä varaosia. Tällöin raukeaa myös ta-
kuu.

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. 

Takuu ei ole voimassa jos laitteen asennus, käynnistys sekä käyttöönotto on tapahtunut muun kuin val-
tuutetun asentajan toimesta.

Ainoastaan tehtaan valtuuttama asentaja saa asentaa tämän laitteen.

Tämä laite on tarkoitettu koulutusta saaneen ammattihenkilökunnan käytettäväksi.

Säilytä tämä ohje huolellisesti mahdollisia muitakin käyttäjiä varten.

Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että Euroopan unionin alueel-
la tuote on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty lop-
puun. 
Tämä koskee sekä laitetta että tällä symbolilla merkittyjä lisälaitteita. Näitä tuot-
teita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.

 



REV. 3-26-08

5

METOS Kiertoarinauuni PS 640E

2. Toiminta

2.1. Käyttötarkoitus
PS 640 -uunia voidaan käyttää laajan tuotevalikoiman 
paistamiseen/kypsentämiseen, kuten esimerkiksi piz-
zat, pizza-tyyppiset tuotteet, pikkuleivät, voileivät, ym.

2.2. Uunin rakenne
A.  Kuljetinmoottori
B.  Murupellit (arinan molemmissa päissä).
C.  Rata
D.  Päätylevy: Mahdollistaa pääsyn uunin sisäosiin.
E.  Säätölevy: Korkeus voidaan säätää ja näin ehkäistä 
 lämmönhukkaa ympäristöön.
F.  Ikkuna
G.  Moottoritila. EI sisällä käyttäjän huollettavia osia.
H.  Tyyppikilpi: 
I.  Ohjauspaneli
J.  Valokenno
K.  Puhaltimet (ei näy kuvassa)
L.  Ilmasuuttimet (ei näy kuvassa

F

E
D

J
I

G

H

A

C
B

2.3. Tekniset tiedot

Mitat Yksi uuni Kaksi uunia Kolme uunia

Kokonaiskorkeus 1219 mm 1575 mm 1981 mm

Kokonaissyvyys 1524 mm 1524 mm 1524 mm

Kokonaisleveys 1930 mm 1930 mm 1930 mm

Kiertoarinan leveys (radan leveys=32”) 838 mm tai 2 x 381 mm 838 mm tai 2 x 381 mm 838 mm tai 2 x 381 mm

Minimi turvavälit (mainittu myös arvokilvessä)

Uunin takaosasta seinään 76 mm 76 mm 76 mm

Ohjauspäädyn väli seinään 25.4 mm 25.4 mm 25.4 mm

Toisen päädyn väli seinään 25.4 mm 25.4 mm 25.4 mm

Yleiset PS640 ELECTRIC

Paino 522 kg

Energiankulutus 34.4 kW/h

Maksimi käyttölämpötila 315°C

Kiertoilmapuhallin Kaksi puhallinta 1900 RPM

Lämpenemisaika 15 min.

Kuva 1-1
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SERIES PS640 ELECTRICAL SPECIFICATIONS
Main Blower & Control Circuit Phase Frequency Amperage Poles Wires

Elements Voltage Voltage Draw

208-240V 208-240V 3 Ph 50/60 Hz 100 Amp 4 Pole 4 Wire
(3 hot, 1 grd)

HEATER AMPERAGE

380V 208-240V 3 Ph 50/60 Hz 50 Amp 4 Pole 5 Wire
(3 hot, 1neut, 1 grd)

HEATER AMPERAGE

480V 208-240V 3 Ph 50/60 Hz 60 Amp 4 Pole 5 Wire
(3 hot, 1neut, 1 grd)

HEATER AMPERAGE

Voltage kW Amp Average Amps
208 34.4 75 37 37 37
240 34.4 65 33 33 33

Voltage kW Amp Average Amps
380v 34.4 40-44 22 22 22

Voltage kW Amp Average Amps
480 34.4 32.5 28 28 28

PS 640 sähköliitännät

Pääpuhaltimen ja 
vastusten jännitteet

Ohjauspiirin 
jännite

Vaiheet Taajuus Virta Napaisuus Johtimet

208-240V 208-240V 3 ph 50/60 Hz 100 A 4-nap

3 vaihetta, nolla
 + maa

3 vaihetta, nolla 
+ maa

4-nap

4-nap

3 vaihetta + maa

V kW A A (keskimäärin)

V kW A A (keskimäärin)

Lämmitys

Lämmitys

Lämmitys

Kts. lisätietoa uunin moottoritilassa olevasta kytkentäkaaviosta sekä laitteen arvokilvestä.

V kW A A (keskimäärin)
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3. Asennus
Muista AINA huolto-, säätö- tai ylläpitotoimintojen jälkeen:
• Tarkista uunin ilmavaihtojärjestelmä.

Älä säilytä tulenarkoja nesteitä tai esineitä uunin läheisyydessä.

Uuni tulee asentaa tasaiselle, palamattomalle alustalle. Myös lähellä olevien seinien on oltava palamatto-
mia. Minimi turvavälit, kts. tekniset tiedot

Älä estä ilman pääsyä uuniin ja uunista pois. Poista esteet ohjauspaneelin ilmastointiaukkojen edestä. Jos 
asennuspaikalla tehdään muutostöitä tulee varmistaa että ne eivät vaikuta uunin ilmanvaihtoon.

Uunin ja syttyvien rakennelmien väliin on jätettävä tarpeeksi tilaa. Tilaa on myös jätettävä huoltotöitä 
varten.

Uunin kytkentäkaavio löytyy moottoritilan sisäpuolelta.

Tämän laitteen asennus on suoritettava valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti paikallisia ohjeita ja 
määräyksiä noudattaen. Laitteen saa liittää sähköverkkoon ainoastaan tarivttavan ammattipätevyyden 
omaava henkilö.
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3.1. Ilmastointi
A. Vaatimukset
Uuni tulee asentaa konneellisen ilmastoinnin huuvan alle. Ilmastointi on uunin ostajan vastuulla.

B. Suosituksia
Huomaa, että alla olevan höyrykuvun mitat ovat ohjeellisia. Ilmastointi tulee asentaa paikallisten asetuk-
sen ja määräysten mukaisesti.

Ilmanvaihtojärjestelmän kautta poistetun ilman virtaus voi vaihdella laitekokoonpanon sekä huuvan raken-
teesta riippuen. Varmista huuvan valmistajalta sopivuus.

Alipaineen välttämiseksi keittiössä tulee poistettu ilma korvata paluuilmalla. Alipaine voi aiheuttaa saman-
laisia lämpöognelmia uunin komponenteille kun jos ilmastointia ei olisi ollenkaan. Paras tapa tuoda korva-
usilmaa keittiöön on ilmastointijärjestelmän kautta jolloin tuloilman lämpötilaa voidaan säätää vuodenajan 
mukaan. Korvausilma voidaan myös tuoda suoraan ulkoa mutta tällöin korkeat tai matalat ulkolämpötilat 
saattavat vaikuttaa negatiivisesti uunin toimintaan.

Koneellisen ilmastoinnin tuloilmaa EI saa suunnata puhaltamaan suoraan uunin aukkoon, tuloksena saat-
taa olla heikentyneet paisto-ominaisuudet.

C. Muuta
• Riittämätön tai vääränlainen ilmanvaihto voi heikentää uunin suorituskykyä..
• On suositeltavaa, että ilmastointi tarkistetaan joka kolmas kuukausi. Paikalliset säännökset saattavat 

vaatia rasvasuodattimien käyttöä höyrykuvun sisääntulossa.

18″ (458mm)
minimum

(Typical - both
ends of oven)

2″ (51mm)
minimum

3″ (76mm)
minimum

8″ (203mm)
minimum
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3.2. Asennus

3.2.1. Jalustan ja kannen asennus

1. Asenna jalustan jalat kuvan mukaisesti käyttäen 
jalustasarjan mukana toimitettuja 3/8”-16x1” ruu-
veja, 3/8” prikkoja ja 3/8” lukkoprikkoja. Asenna 
välijalka ehjä pinta ULOSPÄIN. Toinen takajalka tu-
lee kiinnittää käyttäen kolmea 3/8”-16 × 1” ruuvia 
sekä yhsellä silmukkapultilla turvavaijeria varten 
(kts. ”Turvavaijerin kiinnitys”).

2. Jos uunisi on varustettu alahyllyllä; sijoita se kuvan 
2.6 mukaisesti niin, että pokattu reuna tulee alas-
päin. Tiivistä jalan ja hyllynvälinen liitos silikoonilla.

3. Asenna yksi pyörä jokaiseen jalkaan kuvan 2.7 
mukaisesti. Käytä asennussarjan mukana toimi-
tetut 3/8”-16 × 1” ruuvit, 3/8” prikat sekä 3/8” 
lukkoprikat. Lukittavat pyörät tulee asentaa uunin 
etuosaan.

4. Asenna alempi uuni jalustalle. Kts kuva 2-7.
5. Yksikköuunille AINOASTAAN:
Asenna uunin kansi käyttäen jalustasarjan mukana 
tulevia ruuveja, kts. kuva 2-8. Hyppää tämän jalkeen 
kohtaan ”Turvavaijerin kiinnitys”.

Jos asennetaan kaksi tai kolme uunia päällekkäin, 
jatka lukuun “Pinoaminen”. Huomaa, että uunin kansi 
asennetaan vasta pinoamisen JÄLKEEN.

Kuva 2.6 Jalustan ja pyörien asennus

Finished sides of
leg extension face

corner of base
pad

Lower
shelf

Locking casters -
FRONT of oven

Non-locking casters 
REAR of oven

3/8″ flat
washer

3/8″ lock
washer

3/8″-16 × 1″
hex screw

Domestic and
standard export

ovens:

Jalan viimeistelty 
pinta ulospäin

Alahylly

Lukittavat 
pyörät eteen

3/8” prikka

3/8” 
lukkoprikka

3/8”-16 x 1”
pultti 

Kuva 2.7 Jalustan asennus Kuva 2.8 Kannen asennus

Assembled•
base pad

#10-32 × 3/4″
screw length

Top
panel

#10-32 × 2-1/2″
screw length

Ala-uuni

Kansiruuvi

ruuvi

Alahylly
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3.2.2. Pinoaminen

Yksikköuuneille, jatka kohtaa ”Turvavaijerin kiinnitys.

TÄRKEÄÄ
Kaasu-uunien pinoaminen tulee suorittaa valtuutetun henkilökunnan toimesta.
1. Nosta toinen uuni ala-uunin päälle ja tarkista seuraavat asiat:
• Että yläuunin pohjassa oleva ”huuli” ylittää alauunin yläosan joka puolelta.
• Että uuni on suorassa.
• Että uuni on kunnolla paikallaan
Kts. kuva 2-9.
2. Kolmoisuuneille, toista kohta 1 asentaessa ylintä uunia.
3. Asenna uunin kansi käyttäen jalustasarjan mukana tulevia ruuveja, kts. kuva 2-10.

3.2.3. Turvavaijerin asennus (koskee kaasu-uuneja)

Uunin ollessa varustettu pyörillä tulee uunin liikettä rajoittaa turvavaijerilla niin, ettei putkien pikaliittimiin 
kohdistu voimia. Vaijerin toinen pää kiinnitetään uunin takana alaoseaan olevaan silmukkaruuviin ja toinen 
pää seinään, kts. kuva 2-11.
Siirrä uuni paikalleen vaijerin asennuksen jälkeen ja säädä säätöjalat niin, että pyörät nousevat irti lattiasta.

y
the following:

• All four sides of the lower lip (on the bottom edge
of the oven cavity) overlap the top of the lower oven

• The oven is level

• The oven is firmly seated

See Figure 2-9.

2. For triple ovens, repeat Step 1 to install the top
oven cavity.

3. Install the top panel using the screws included in the base
pad kit, as shown in Figure 2-10.

Figure 2-9.  Stacking

#10-32 × 3/4″
screw length

Top
panel

Figure 2-11.  Installing the Restraint Cable

Wall of structure

Restraint cable assembly

3/4″ (19mm)
eyebolt

3/8″-18 × 1″
eyebolt on

rear leg
extension

#10-32 × 2-1/2″
screw length

Kuva 2.9. Pinoaminen

Kuva 2.10. Kannen asennus

Kuva 2.11. Turvavaijerin asennus

jalustassa oleva 
silmukkaruuvi 

Kansi
ruuvi

ruuvi

silmukkaruuvi 

Seinä

Turvavaijeri
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conveyor can only be installed from the end of the oven
with the drive motor.

2. Continue moving the conveyor into the oven until the
frame protrudes equally from each end of the oven.
Check that the crumb tray supports located on the under-
side of the conveyor frame rest firmly against the lower
end plugs, as shown in Figure 2-13.

3. When the conveyor is positioned properly, check for
freedom of movement of the conveyor belt by pulling it for
about 2-3 feet (0.6-1.0m) with your fingers. The drive and
idler shafts must rotate smoothly, and the belt must move
freely without rubbing on the inside of the oven.

4. Check the tension of the conveyor belt as shown in
Figure 2-14. The belt should lift about 1″ (25mm).
DO NOT OVERTIGHTEN THE CONVEYOR BELT.

NOTE: If necessary, the belt tension can be adjusted by
turning the conveyor adjustment screws, located at
the idler (non-control) end of the conveyor. See
Figure 2-14.

Figure 2-12.  Conveyor installation

Figure 2-14.  Conveyor Belt tension

Folded
frame

Crumb tray
support
bracket

End plug

Conveyor
placed in

oven

Adjustment
screws (2) on
idler end of
conveyor

Idler end (with belt tension
adjustment screws)

Drive end (with
drive sprocket)

1″ (25mm)
vertical

deflection

Kuva 2.12. Radan asennus

Kuva 2.14. Arinan kireys

Kuva 2.13. Radan sijoitus

Taitettu 
runko

Radan ulostulopää jossa 
kireyden säätöruuvit.

Säätöruuvit
2 kpl

Arinan tulee 
nousta n. 25 mm

Murupellin 
kannatin

Uunin 
päätypelti

Radan vetopää jossa 
hammaspyörä

3.2.4. Radan asennus

1. Avaa taitettu rata kuvan 2-12 mukaisesti. 
Työnnä tämän jälkeen rata uuniin. Rata 
voidaan asentaa unnin ainostaan uunin 
moottoripäästä.

2. Työnnä rata uuniin kunnes radan runko 
työntyy ulos uunista yhtä paljon molem-
missa päissä. Varmista, että rungon ala-
puolella oleva murulevyn kannatin  lepää 
tukevasti uunin päätypeltiin, kts. kuva 2-13.

3. Radan ollessa kunnolla paikoillaan, tar-
kista että arina liikkuu vapaasti pyörittä-
mällä sitä kasin 0,6-1,00 m. Vetopään ja 
ulostulopään akselit tulee pyöriä tasai-
sesti ja arinan liikkua vapaasti hankaa-
matta uunin sisäosiin.

4. Tarkista arinan kireys kuvan 2-14 mukai-
sesti. Arinan pitäisi nousta n. 25 mm, 
kts. kuva 2-14. ÄLÄ KIRISTÄ ARINAA 
LIIKAA.

HUOM, arinan kireyttää voidaan tarvittaes-
sa säätää säätöruuvilla radan ulostulopääs-
sä, kts. kuva 2-14.
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5. Jos on tarpeellista poistaa tai lisätä arinan lenkkejä TAI jos on tarpeen kääntää arinaa saadakseen sen 
oikeaan suuntaan on se irroitettava radan rugosta seuraavasti:

• Poista rata uunista ja aseta se lattialle.
• Irroita lukkolinkit kärkipihtejä käyttäen. Rullaa sitten arina radan runkoa pitkin.
• Lisää tai poista arinan linkkejä tarpeellinen määrä saavuttaaksesi oikean arinakireyden.
• Sijoita hihna takaisin radan rungolle. Tarkista, että linkit ovat oikein päin, kts. kuva 2-15, ja että hihnan 

tasainen puoli on ylöspäin. 
• Yhdistä sisäpuolen lukkolinkki. Tarkista, että linkit ovat kuvan 2-15 suuntaiset.
• Yhdistä lukko-linkit. Huomaa, että uloimmat lukkolinkit ovat varustettuja koukulla. Nämä koukut ovat 

linjassa hihnan linkkien kanssa, kts. kuva2-15.
• Asenna rata takaisin uuniin.

Direction
of travel

CORRECT
master link

position

Incorrect
master link

position

Kuva 2.15. Radan lukkolinkkien suunta

Lukkolinkin 
OIKEA asento

Lukkolinkin 
VÄÄRÄ 
asento

Kulkusuunta

Kuva 2.16. Murupellit

Crumb tray
insertion
Murupellin 
asennus

Murupeltien asennus
1. Asenna murupellit kuvan 2-16 mukaisesti.

3.2.5. Radan kulkusuunnan muuttaminen

Tämä toimenpide koostuu kolmesta vaiheesta:
1. Radan kääntö.
2. Ohjauspiirilevyn oikosulkupalan siirtäminen.
3. Valokennon siirtäminen.

Radan kääntäminen
Poista rata uunista ja etsi lukkolinkit. Irrota lukkolinkit ja poista rata rungosta. Asenna rata takaisin rungolle 
toiseen suunta ja kiinnitä lukkolinkit. Asenna rata takaisin uuniin.

Ohjauspiirilevyn oikosulkupalan siirtäminen
Katkaise virransyöttö laitteeseen ennen työn aloittamista 
Paikallista oikosulkipala P1 ohjauspiirilevyllä. Siirrä oikosulkupala nastoista 1 ja 2 nastoihin 2 ja 3.
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Valokennon siirtäminen

Katkaise virransyöttö laitteeseen ennen työn aloittamista

Irrota ohjausyksikön luukun kolme ruuvia. Avaa luukku ja irrota valokennon liitin. Irrota valokennokotelo 
ohjausyksiköstä irottamalla sen kaksi kiinnitysruuvia. Irrota valokenno kotelosta irrottamalla 4 mutteria. 
Käännä velokenno 180 astetta ja kiinnitä se uudestaan valokennokoteloon.

Irrota toisen puolen ohjausyksiköstä suojapelti, johon valokennokotelo tullaan kiinnittämään ja kiinnitä 
valokennokotelo kahdella ruuvilla. Kiinnitä tämän jälkeen suojapelti kohtaan mistä valokenno siirrettiin. 
Kiinnitä lopuksi ohjausyksikön luukku.

Irrota toisen ohjausyksikön luukun kolme ruuvia. Avaa luukku ja kiinnitä valokennon liitin ja sulje tämän 
jälkeen luukku kolmella ruuvilla.

Kytka virransyöttö laitteeseen ja säädä valokennon korkeutta löysäämällä sen kiinnitysruuvit ja liu’uttamalla 
koteloa ylöspäin tai alaspäin niin, että valojuova on noin 7-8 mm  radan yläpuolella.

Tämä toimenpide on helpompi suorittaa, jos vähentää valaistusta.

Kiinnitä kaikki luukut. 
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To Oven

To Oven

Suggested dimensions are shown; utility code
requirements supersede any factors shown.
Kuva 2.19 Tyypillinen asennus

Uuniin

Uuniin

3.2.6. Sähköliitäntä

Laitteen saa liittää sähköverkkoon vain tarvit-
tavan ammattipätevyyden omaava asentaja.

Uuni on varustettava ulkopuolisella erotus-
kytkimellä, joka kytkee laitteen kaikkinapai-
sesti irti sähköverkosta turvamääräysten 
mukaisesti. Syöttökaapelin tulee täyttää pai-
kalliset määräykset. Jokaista uunia varten 
tulee asentaa oma erotuskytkin. 
Kytkimen tehonkesto: 
• 208-240V: 100 A
• 380-480V: 50A

Tarkista ennen kytkemistä, että laitteen 
arvokilvessä mainittu liitäntäjännite vastaa 
asennuspaikan jännitettä.

Älä käytä hormia maadoituspisteenä.

Figure 2-18.  Utility Connection Locations forKuva 2.18. Liitäntäkotelon sjoitus

Liitäntäkotelo

Kuva 2.17. Tyyppikilpi

Jätä uunin mootoripäähän trvittavaa huoltotilaa.

Kytkentäkaaviot löytyvät tämän ohjeen lopussa
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4. Käyttöohjeet

4.1. Ohjauspaneeli
C. Lämpötilanäyttö

E. Ilmoitusrivi

Pienentää

B. Radan aika-asetus

VasemmalleOikealle

D. Lämpötila-asetus

ON/OFF painike

Suurentaa

A.  ON/OFF -painike
Käynnistää tai sammuttaa uunin kaikki toiminnot. 
• Käynnistettäessä uunin lämpötila nousee astettuun arvoonsa jonka jälkeen rata käynnistyy
• Jos uuni on kuuma sammutettaessa jatkavat puhaltimet toimintaansa, kunnes lämpötila on laskenut 

alle 93°C
B.  Radan aika-asetus
Säätää ja näyttää kypsentämisajan. 
• Jaetulla radalla on kaksi näyttöä, yhdellä radalla yksi näyttö.
C. Lämpötilanäyttö
Näyttää asetuslämpötilan.
D. Lämpötila-asetus
Painamalla “TEMP” saadaan lämpötila näytölle
E. Ilmoitusrivi
Näyttää eri ilmoituksia sekä uunin tilaa.
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4.2. Asetukset
Kun uuni on ollut OFF-tilassa yli minuutin ilmestyy 
näytölle näytönsaastäja, kts. kuva 3-1.

Käynnistä uunin toimnta painamalla “Enter/
Reset” -painiketta jolloin näytöllä näkyy ”OFF”- 
näyttö, kts. kuva 3-2.

Käynnistä uuni painamalla “ON/OFF” -painiket-
ta jolloin näyttö muuttuu kuvan 3-3 mukaiseksi.

Muuta lämpötilaa painamalla “TEMP” jolloin näyt-
tö muuttuu kuvan 3-4 mukaiseksi. Paina sen jäl-
keen “←” -painiketta ja muuta lämpötila “↑” tai 
“↓” -painikkeiden avulla. Kun haluttu lämpötila on 
asetettu paina “Enter/Reset” -painiketta jolloin 
näyttä muuttuu kuvan 3-3 mukaiseksi.

©2005 Middleby Corporation,All rightsreserved

The Middleby Corporation
1400Toastmaster Drive

Elgin, IL 60120
Phone: 847-741-3300
Fax:        847-741-0015

Kuva 3-1.

The Middleby Corporation

BELT 01 SPEED

OFF 4m.   30s.
450 F

Kuva 3-2.

FRONT BELT JAMMED

BELT 01 SPEED

ON 4m.   30s.
450 F

ON/OFF button
Kuva 3-3.

ON/OFF

TEMPERATURE SET UP

ON

ACTUAL TEMP

450.0 F
133.8 F

TEMP Set buttonKuva 3-4. TEMP
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Aseta radan nopeus painamalla “TIME” -paini-
ketta jolloin näyttö muuttuu kuvan 3-5 mukaisek-
si. Muuta minuutti asetus painamalla ensin “←” 
-painiketta ja asettamalla sen jälkeen minuutit 
painikkeiden “↑” ja “↓” avulla. Muuta sekunti 
asetus painamalla ensin “←” -painiketta ja asetta-
malla sen jälkeen sekunnit painikkeiden “↑” ja “↓” 
avulla. Kun haluttu aika on asetettu paina “Enter/
Reset” -painiketta jolloin näyttä muuttuu kuvan 3-3 
mukaiseksi

BELT 01 SPEED
LEFT FOR MINUTES - RIGHT FOR SECONDS

4m. 30s.

Kuva 3-5.

ON/OFF TEMP TIME

Ilmoitusrivi

4.3. Uunin päivittäinen käynnistys
1. Tarkista, että pääkatkaisija (erotuskytkin) on ”ON” asennossa. Tarkista, että uunin ikkuna on suljettu. 

Ohjauspaneelin tulisi nyt olla valaistu.
2. Säädä haluttu kypsentämisaika (radan nopeus).
3. Paina ”TEMP” -painiketta ja tarkista uunin lämpötila. Säädä tarvittaessa.
4. Käynnistä uuni painamalla ”ON/OFF” painiketta. Rata käynnistyy kun uuni on saavuttanut asetetun 

lämpötilan.

4.4. Uunin päivittäinen sammutus
1. Varmista, että rata on tyhja ja ettei uuniin ole jäänyt tuotteita.
2. Sammuta uuni painamalla “ON/OFF” -painiketta
3. Avaa uunin ikkuna jolloin se jäähtyy nopeammin.
4. Kun uuni on jäähtynyt ja puhaltimet pysähtyneet voidaan uunin sähkönsyöttö katkaista pääkatkaisijalla.
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4.5. Vianetisntä

ONGELMA SYY TOIMENPIDE

Uuni ei käynnisty Sähkönsyöttöongelma Varmista, että pääkytkin on 
”ON” -asennossa.

Uuni ei lämpene Viallinen kontaktori Kutsu huolto

Viallinen lämmitysvastus Kutsu huolto

Puhallinmoottorit pyörivät, kui-
tenkin suuttimista tulee ilmaa 
liian vähän tai ei ollenkaan.

Suuttimet on puhdistuksen jäl-
keen ehkä koottu väärin.

Sammuta uuni ja anna sen jääh-
tyä. Asenna suuttimet oikein

Rata ei kulje Rata saatta olla jumittunut Sammuta uuni ja anna sen jääh-
tyä. Tarkista rata.

4.5.1. Vikailmoitukset näytöllä

NÄYTTÖ SYY TOIMENPIDE

Pariston kuva näytön oikeassa 
alanurkassa

Muistinvarmennusparisto on 
vaihdettava

Kutsu huolto

High Control Compartment
Temperature

Puhdista uunin takaosan ilma-
aukkojen ritilät

Jos ritilöitä ei putsata, tulee uuni 
lopulta sammumaan liian korke-
an lämpötilan takia.

Front belt jammed Etummainen rata pysähtynyt Poista rataa jumittanut esine.

Jos ei mikään esine jumita rataa, 
kutsu huolto.

Rear Belt jammed Takimmainen rata pysähtynyt Poista rataa jumittanut esine.

Jos ei mikään esine jumita rataa, 
kutsu huolto.

High Temp Error Anturi- tai PLC-vika Kutsu hulto

Belt off-Oven not in temperature Normaali toiminta. Uuni lämpe-
nee.

Energy Saving Mode 1 Normaali toiminta
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5. Ylläpito
Suorita seuraavat toimenpiteet AINA ennen kun uunille suoritetaan puhdistus- tai ylläpitotoimenpitritä:
1. Sammuta uuni ja anna sen jäähtyä. ÄLÄ suorita puhdistus- tai ylläpitotoimenpiteitä kuumalle uunille.
2. Katkaise uunin sähkönsyöttö pääkytkimellä.
Puhdistus-tai ylläpitotoimenpiteiden jälkeen:
1. Siirrä uuni takaisin paikalleen jos sitä siirrettiin ylläpitotoimenpiteitä varten.
2. Kytke mahdollinen turvavaijeri  jo se irrotettiin ylläpitotoimintojen ajaksi.
3. Kytke sähkönsyöttö.
4. Käännä pääkytkin ON-asentoon.
5. Suorita uunin normaali käynnistys.

Laite sisältää liikkuvia osia ja sähköä johtavia komponentteja! Katkaise AINA virransyöttö laitteeseen en-
nen puhdistus-, ylläpito- tai korjaustoimenpiteitätoimenpiteitä. ÄLÄ KOSKAAN irrota mitään osia uunista 
tai puhdista uunia puhaltimen (( )) kytkimen tai minkään muun kytkimen ollessa ”ON” -asennossa.

Älä koskaan käytä vesiletkua tai painepesuria laitteen puhdistukseen. Vältä liiallista veden käyttöä, jotta 
uunin eristeet eivät kastuisi.

Älä käytä syövyttäviä aineita, koska ne voivat vahingoittaa uunikammion alumiinipintoja.

Käytä laitteen huoltamiseen valmistajan valtuuttamaa huoltoliikettä sekä alkuperäisiä varaosia.

5.1. Päivittäinen ylläpito
• Tarkista, että uuni on jäähtynyt ja että vir-

ransyöttö on katkaistu.
• Puhdista KAIKKI tuuletusritilät ja ilma-au-

kot (kts kuva 4-1) nylonharjalla.
• Puhdista uunin ulkopinnat pehmeällä kan-

kaalla ja miedolla pesuaineella.
• Tarkista, että KAIKKI jäähdytyspuhaltimet 

toimivat asianmukaisesti.

Älä käytä uunia, jos jokin jäähdytyspuhallin ei 
toimi. Viallinen puhallin on vaihdettava HETI.
Uunin käyttäminen ilman tarpeellista jääh-
dytystä voi aiheuttaa vakavaa vauriota uunin 
sisäisille osille.

• Puhdista rata nylonharjalla. Käynnistä rata 
ja asetu uunin ulostulopuolelle ja poista 
rataan tarttuneet ruon jäännökset (murut 
jne.) harjaamalla ne murupellille.

• Kun uuni on jäähtynyt, poista murupelti 
uunin kummastakin päästä ja puhdista. 
Aseta murupellit takaisin paikoilleen puh-
distuksen jälkeen. 

• Puhdista uunin ikkuna sen ollessa paikal-
laan.

ents on
nt panel

of oven

Fan grills (3) on rear
of oven and control

compartment

Vents (2) on rear
of machinery
compartment

Kuva 4-1. Tuuletusritilät ja aukot

Etupuolen 
ilmanvaihto-

reiät

Puhaltimen ritilät (3 
kpl) uunin takana sekä 

ohjausyksiköissä

Puhaltimen ritilät (2 kpl) 
moottoritilan takana
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5.2. Ylläpito kerran kuussa
Irrotettaessasi rataa, kts. ”Radan asennus” sekä 
kuvaa 2-12.

• Tarkista, että uuni on jäähtynyt ja että virran-
syöttö on katkaistu.

• Poista murupellit. 
• Nosta radan vetopäätä hiukan ja työnnä se 

hieman uuniin jolloin ketju löystyy niin, että se 
voidaan irrottaa hammaspöyrästä.

• Vedä rata ulos uunista ja taita se. 

Jaettua rataa voidaan poistaa uunista ainoastaan 
radan mootoripäästä.

Yksiosaista rataa voidaan poistaa uunin kummas-
takin päästä. Jos rataa poistetaan uunin päästä 
jossa ei ole moottoria tulee moottorin hammas-
pyörä irrottaa ennen radan poistamista.

• Poista uunin päätylevyt (kts. ”D” kuvassa 1-1).
• Vedä sulkulevyt sekä ilmasuuttiment ulos uu-

nista kuvan 4-2 mukaisesti. MERKITSE SUUT-
TIMET ja niiden PAIKAT sjoituskoodilla poista-
essasi niitä varmistaaksesi, että ne asennetaan 
takaisin samoille paikoille. Alla esimerkki :

(Ylärivi)   Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6
(Alarivi)  A1 B2 A3 A4 A5 A6

• Pura suuttimet kuvan 4-3- mukaisesti ja mer-
kitse samalla suuttimen KAIKKI OSAT yllä 
mainitulla koodilla, tämä helpotta suuttimien 
takaisin asennusta. 

Suuttimien väärä asennus vaikuttaa negatiivisesti 
uunin toimitaan.

• Puhdista suuttimet ja uunin sisäosat pölyn-
imurin sekä kostean liinan avulla. Ota huomi-
oon tämän luvun alussa olevia varoituksia.

• Kokoa suuttimet ja aseta ne takaisin uuniin si-
joituskoodin mukaisesti.

• Asenna uunin päätylevyt.
• Asenna rata takaisin uuniin. Asenna myös moot-

torin hammaspyörä takaisin jos se irrotettiin.
• Aseta ketju paikalleen.
• Tarkista radan kireys ohjeiden ja kuvan 2-14 

mukaisesti. Säädä tarvittaessa säätöruuveilla. 
ÄLÄ KIRISTÄ RATAA LIIKAA.

• Laita murupellit paikoilleen.

Figure 4-3.  Disassembling the Air Fingers

Kuva 4-2. Suuttimien ja levyjen irrotus

Kuva 4-2. Suuttimien purkaminen

Suuttimen kotelo

Sisempi levy

Ulompi levy

Vedä ulompi levy 
suoraan ylöspäin 

ja irti

Astu varovasti suuttimen 
reunan päälle

Vedä sisempi levy ja suuttimen 
runko erilleen

Vedä sisempi 
levy ylöspäin ja 
irti suuttimen 

rungosta.
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5.3. Ylläpito joka kolmas kuukausi

A.  Varmista, että uuni on jäähtynyt ja että se on kytketty irti sähköverkosta.
B.  Imuroi puhaltimet ja puhallinkotelot puhtaaksi.
C.  Kiristä kaikki kytkentärimojen ruuvit.
D.  Jaetun radan irrotus ja puhdistus.
Kts ”Radan asennus” ja poista seuraavat osat uunista:

 · Radan päätypelti, murupellit, ketjun suoja, ketjut,
päätylevyt, rata

Kuva 4-4. Vapaa-akselin irrotus

• Irrota kummankin radan lukkolinkit ja rullaa sitten rata 
runkoa pitkin ja poista radat rungolta.

• Ruuvaa irti radan kireyden säätöruuvit (1) kuvan 4-4 mu-
kaisesti.

• Poista vapaa-akseli radan rungosta (2).
• Vedä akselin osat erilleen (3).
• Puhdista akselin osat huolellisesti liinalla ja voitele ak-

selin kiinteä sisäosa ja onton akselipuolen sisäpinta 
kevyellä elintarivekturvallisella voiteluöljyllä. ÄLÄ käytä 
voiteluun WD40 tai vastaavaa ainetta. Se aiheuttaa ak-
selin ennenaikaisen kulumisen.

• Tarkista ennen takaisinasennusta, että akselit ovat oikein päin.
• Asenna akseli takaisin radan runkoon. Varmista, että pronssinen välilevy on paikallaan akselin osien 

välissä, kts. kuva 4-4.
• Ruuvaa radan säätöruuvit paikoilleen, älä kiristä tässä vaiheessa.
• Löysää vetoakselin molempien vetävien hammaspyörien ruuvit ja irrota hammaspyörät.
• Tarkista tämän jälkeen radan tyyppi:

”High-speed” radan akselin molemmissa päissä on isot laippalaakerit, kts. kuva 4-5. Tämän kohdalla 
ruuvaa irti kaksi ruuvia jolla laakeri on kiinnitetty radan runkoon ja nosta sen jälkeen akselin päätä ja 
vedä akselikokoonpano irti radan rungosta.
”Standard” radan akselin molemmissa päissä on pronssiset välilevyt ja kiinnikket, kts. kuva 4-5. Tä-
män kohdalla ruuvaa irti kiinnikkeen kaksi kiinniys ruuvia ja nosta kaselin päätä ja vedä akselikokopano 
irti radan rungosta. Kiinnikkeet irtoavat akselin mukana.

• Irrota vatoakselin kaksi osaa toisitaan ja voitele kuten vapaa-akselin kohdalla ylempänä.
• Tarkista ennen takaisinasennusta, että akselit ovat oikein päin.

Kuva 4-5. Vetoakselin tyyppi

• Asenna vetoakseli takaisin radan runkoon. 
Varmista, että pronssinen välilevy on pai-
kallaan akselin osien välissä, kts. kuva 4-4.

• Asenna hammaspyörät takaisin. Asenna 
rata rungolle ja kiinnitä lukkolinkit.

• Asenna rata ja päätylevyt takaisin uuniin.
• Aseta ketjut paikoilleen ja asenna ketjun-

suojus
• Tarkista radan kireys ohjeiden mukasesti. 

Säädä tarvittaessa.
• Asenna kaikki irrotetut osat takaisin uuniin.

Kuva 4-6. Vetoakselin irrotus
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E.  Puhaltimen hihna
• Irrota kahdeksan ruuvia kuvan 4-7 mukaisesti ja poista uunin takapaneli.
• Tarkista puhaltimen hihnan kireys (6 mm taipuma hihnan keskeltä) sekä kuluneisuus (helkeamia), kts. 

kuva 4-7. Liian kireä hihna aiheuttaa laakereiden liiallista kulumista ja mahdollisesti tärinää. Liian löysä 
hihna voi myös aiheuttaa tärinää.

• Säädä tarvittaessa hihnan kireyttä löysäämällä moottorin neljää kiinnityspulttia ja siirtämällä moottoria 
tarpeen mukaan saavuttaakseen 6 mm:n taipuman. Kiristä kiinnityspultit.

Remove eight (8)
screws to remove

rear panel

Blower belt

Bearings
(2 total)

Blower motor

Loosen four (4) screws to adjust
motor position and belt tension

Kuva 4-7. Takapanelin irrotus

Irrota 8 ruuvia ja 
poista takapaneli

Laakerit 
(2 kpl kaiken 

kaikkiaan)

Puhaltimen hihna

Puhaltimen moottori

Puhaltimen moottorin kiinnityspultit 
(4 kpl).

5.4. Ylläpito puolivuosittain
• Varmista, että uuni on jäähtynyt ja että se on kytketty irti sähköverkosta.
• Tarkista radan moottorin kuluneisuus. Moottorin hiiliharjat tulee vaihtaa jos ne ovat kuluneet ja ovat alle 

6 mm pitkät. Varmista, että harjat asennetaan takaisin samaan asentoon.
• Kaasu-uunien kohdalla tarkista polttimen suuttimet sekä sytytyksen elektrodi.
• Tarkista radan akseleiden välilevyt ja holkit. Vaihda tarvittaessa.
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6. Vianetsintä

PROBLEM:
PRODUCTS ARE OVERCOOKED

OR UNDERCOOKED

Check for correct
setting of conveyor

speed control.

Set the conveyor speed
control at correct setting.

Check for correct
setting on tempera-

ture controller.

Turn temperature
control to correct

setting.

If products still cook incorrectly,
call your Middleby Marshall

Service Agency.

Verify the food
preparation process.

PROBLEM:
OVEN DOES NOT HEAT

Check to see if both BLOWER
switch and HEAT switch are in

the “ON” or “I” position.

If oven does not heat, call your
Middleby Marshall Service Agency.

PROBLEM:
BLOWER MOTOR IS RUNNING, YET LITTLE

OR NO AIR BLOWS FROM AIR FINGERS

Air fingers reassembled incorrectly,
after cleaning.

Assemble air fingers correctly, after cleaning.
Refer to Section 4 procedure, or call your

Middleby Marshall Service Agency.

PROBLEM:
OVEN BLOWER AND CONVEYOR OPERATE,

YET THE OVEN IS NOT HEATING

Start the oven again. If the oven still does not
heat, call your Middleby Marshall Service Agency.

Reset the temperature controller
to a new setting (above 200°F),

after turning the BLOWER switch
to off for 30 seconds.

PROBLEM:
OVEN DOES NOT TURN ON WHEN ITS

SWITCHES ARE TURNED ON

Check that all electric supply switches are set to
the “ON” or “I” position.  Then, start the oven.

If oven still will not start, contact your Middleby
Marshall Service Agency.

PROBLEM:
CONVEYOR WILL NOT HOLD PROPER SPEED

OR WILL NOT RUN AT ALL

Check whether the conveyor is
jammed on something in oven.

Check for proper tension of conveyor drive
chain and conveyor belt.  Refer to Section 4 for

correct procedure.

If conveyor still does not run correctly, contact
your Middleby Marshall Service Agency.

Check that the conveyor
drive sprocket is tight.

Tuotteet paistuvat liikaa tai liian vähän Uunin puhallin ja rata toimivat mutta uuni ei lämpene

Tarkista radan 
nopeus-asetukset

Aseta radan nopeus

Tarkista lämpötila-
asetus

Aseta lämpötila

Tarkista tulos

Ota yhteys huoltoon jos ongelma ei 
poistunut

Aseta puhaltimen kytkin OFF-asen-
toon ja odota 30 sekuntia. Aseta 
sen jälkeen lämpötila uudestaan 

(yli 93 °C).

Käynnistä uuni
Ota yhteys huoltoon jos ongelma ei poistunut

Uuni ei lämpene

Tarkista että sekä puhaltimen että 
lämmityksen kytkimet ovat ”ON” 

tai ”I” -asennossa

Ota yhteys huoltoon jos ongelma ei 
poistunut

Puhaltimen moottori toimii mutta suuttimista tulee 
vain vähän ilmaa tai ei ilmaa ollenkaan

Suuttimet väärin asennettu puhdistuk-
sen jälkeen

Tarkista suuttimien asennus, kts. ”Ylläpito kerran 
kuussa”. Ota yhteys huoltoon jos ongelma ei 

poistunut

Radan nopeus vaihtelee tai rata ei liiku ollenkaan

Ota yhteys huoltoon jos ongelma ei poistunut

Tarkista jos joku esine uunissa 
jumittaa rataa

Tarkista radan kireys ja säädä tarvittaessa. 
Kts. ”Radan asennus”

Trakista radan hammaspyörän 
kiinnitys

Ota yhteys huoltoon jos ongelma ei poistunut

Uuni ei käynnisty ON/OFF painikkeesta

Tarkista, että kaikki kytkimet ovat ”ON” tai ”I” asen-
nossa ja käynnistä sen jälkeen uuni



REV. 3-26-08METOS Kiertoarinauuni PS 640E

24

Kytkentäkaavio 208-240 V 50/60 Hz, 3 vaihetta.       60227 Rev. A4

7. Kytkentäkaaviot




