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Hyvä asiakkaamme,

Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hy-
vän valinnan. Teemme parhaamme, jotta Teistäkin tulisi tyytyväinen Metos-asiakas, ni-
inkuin tuhansista asiakkaistamme ympäri maailmaa.

Tutustukaa huolellisesti tähän käsikirjaan. Käsikirjassa kerrotaan oikeista, turvallisista ja
tehokkaista käyttötavoista, joilla laitteesta saa parhaan mahdollisen hyödyn.

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään.

Tarvitessanne huoltoa tai teknistä apua, ilmoittakaa meille jo ensimmäisellä kerralla lait-
teen valmistenumero, joka löytyy laitteessa olevasta tuotekilvestä. Se nopeuttaa Teidän
palveluanne. Täyttäkää allaoleville viivoille valmiiksi lähimmän Metos-huoltopisteen
yhteystiedot, niin asiointinne on nopeaa ja vaivatonta.

METOS TEAM

Metos-huollon puhelinnumero:_________________________________

Yhteyshenkilö:_____________________________________________
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Yleistä
1. Yleistä

Tutustu huolellisesti tämän ohjeen sisältöön, koska siinä on tärkeää tietoa laitteen oikeas-
ta, tehokkaasta ja turvallisesta asentamisesta, käytöstä ja huoltamisesta.

Säilytä tämä ohje huolellisesti mahdollisia muitakin käyttäjiä varten.

Tämän laitteen asennus on suoritettava valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti paikal-
lisia ohjeita ja määräyksiä noudattaen. Laitteen saa liittää sähköverkkoon ainoastaan tar-
vittavan ammattipätevyyden omaava henkilö.

Tämän laitteen käyttäjät tulee perehdyttää laitteen oikeaan ja turvalliseen käyttöön.

Kytke laite pois päältä, mikäli se vikaantuu tai toimii normaalista poiketen. Käytä laitteen
huoltamiseen valmistajan valtuuttamaa huoltoliikettä sekä alkuperäisiä varaosia.

Mikäli yllä olevia ohjeita ei noudateta, saattaa laitteen turvallisuus vaarantua.

1.1 Käsikirjassa käytetyt merkinnät

Tämä kuvio kertoo tilanteesta, jossa saattaa esiintyä vaaratekijä. Annettuja ohjeita on nou-
datettava, jotta tapaturman vaaraa ei syntyisi.

Tämä kuvio kertoo oikeasta suoritustavasta, jolla huonon lopputuloksen, laitevaurion tai
vaaran mahdollisuus vältetään.

Tämä kuvio kertoo käyttösuosituksista ja vihjeistä, joilla laitteesta saadaan paras mahdol-
linen hyöty.

1.2 Laitteessa käytetyt merkinnät

Tämä kuvio laitteen osassa kertoo, että osan takana on jännitteellisiä komponentteja. Täl-
laisen osan saa irroittaa ainoastaan henkilö, jolla on sähkölaitteiden asentamiseen ja huol-
tamiseen tarvittava ammattipätevyys.

1.3 Laitteen ja käsikirjan yhteenkuuluvuuden tarkistus

Laitteen arvokilvessä on laitteen sarjanumero. Mikäli laitteen ohjeet ovat kadonneet, val-
mistajalta tai hänen paikalliselta edustajaltaan voi tilata uudet ohjeet. Tällöin tulee ehdot-
tomasti ilmoittaa laitteen arvokilvessä oleva sarjanumero.
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2. Turvaohjeet

2.1 Turvallinen käyttö

Lue tämän ohjekirjan ohjeet huolellisesti, sillä ne sisältävät tärkeää tietoa laitteen turval-
lisesta asennuksesta, käytöstä ja huollosta. Säilytä ohjekirja tallessa myöhempää käyttöä
varten.

Metos-papumyllyn tehokkuuden ja asianmukaisen käytön varmistamiseksi on tärkeää
noudattaa valmistajan antamia ohjeita ja huolehtia siitä, että huoltotoimenpiteitä suoritta-
vat ainoastaan pätevät ammattilaiset.

Älä koskaan käytä laitetta märin käsin.

2.2 Turvaohjeet vikatilanteessa

Jos laite ei toimi oikealla tavalla, niin sulje se ja katkaise virta pääkatkaisijasta. Soita huol-
toon.

Vain pätevät ja valtuutetut henkilöt saavat tehdä huoltoja.

Käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia.

Epäpätevien henkilöiden suorittamat huoltotoimenpiteet saattavat vaarantaa laitteen tur-
vallisuuden.

Jos laitteen virtajohto on vioittunut, niin sulje laite ja ota yhteyttä huoltoon sen vaihtami-
seksi.

Laitteen turvallisen toiminnan varmistamiseksi seuraavia kohtia on noudatettava:

• Noudata kaikkia valmistajan antamia ohjeita.
• Varmista, että laitteen huoltavat vain siihen erikoistuneet henkilöt.
8



22.10.2001  Rev. 2.0
Toimintakuvaus
3. Toimintakuvaus

3.1 Yleistä

Magnum papumyllyä käytetään kahvipapujen jauhamiseen ja jauhetun kahvin annoste-
luun espresso kahvinkeittimelle.

Magnum papumyllyssä jauhatus käynnistyy automaattisesti, kun kahvin määrä vähenee.
Annoskoko on säädettävissä 5-9 g. Mekaaninen annoslaskuri.

3.2 Muu kuin ohjeessa kerrottu käyttö

Laitteen käyttö muuhun, kuin yllä kuvattuun käyttöön voi olla vaarallista henkilöille ja
vahingoittaa laitetta.
9
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3.3 Rakenne

Rungon rakenne on muotoonvalettua alumiinia. Magnum-papymyllyssä on teleskooppi-
painin.
10
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1. Säiliön kansi
2. Kahvipapusäiliö
3. Papusäiliön sulkija
4. Laitteen säätöruuvi
5. Kahvinjakelijan kansi
6. Jauhetun kahvin jakelija
7. Kahvin tamppari
8. Mekaaninen vetojen laskija
9. Jauhetun kahvin jakeluvipu
10. PÄÄLLÄ merkkivalo
11. PÄÄLLÄ- POIS PÄÄLTÄ kytkin
12. Suodatin korin kannatin
13. Jauhetunkahvin keräyskaukalo
14. Arvokilpi
15. Sähkökaavio
16. Unipotentiaali terminaali
17. Annostelun säätöruuvi
18. Jauhatusviitteen merkkivalo
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4. Käyttöohjeet

4.1 Ennen käyttöä

Tarkista, että kahvipapusäiliö (2) on oikein asetettu kahvin jauhaja/jakelijaan, nosta kansi
(1) ja täytä kahvinpavuilla. Tarkasta, että luukku (3) on täysin auki ja työnnä kohti sisä-
osaa.

Kuvan suunnat ovat:

• A = Avaa
• B = Sulje
12
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4.2 Käyttö

Ennen kuin käynnistät laitteen varmista, että pääsähkökytkin on PÄÄLLÄ.

Käännä kytkin (11) asentoon “1” kytkeäksesi laitteen päälle ja tarkista, että merkkivalo
“PÄÄLLÄ” (10) palaa.

Laitteessa on automaattinen pois päältä kytkentä laite, joka aktivoituu aina, kun kahvin
jakelija (6) on riittävän täynnä jauhettua kahvia. Jättämällä kytkimen (11) asentoon “1”,
kahvin jauhaja alkaa toimia automaattisesti uudelleen, kun jauhetun kahvin määrää tarvit-
see lisätä uudelleen.

Työpäivän päätteeksi, kytke laite POIS PÄÄLTÄ kääntämällä kytkin (11) asentoon “0”.
Merkkivalo (10) sammuu
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Käyttöohjeet
4.2.1 Jauhatuksen säätö

Kuvan suunnat ovat:

• A = Karkea
• B = Hieno

Laite voidaan säätää eri jauhatuksille (hienosta karkeaan) ruuvilla (4), kuten jauhatusviit-
teen merkkivalo osoittaa (18).

Jos kahvi virtaa laitteesta hyvin hitaasti, kahvi on liian hienosti jauhettua. Käännä säätö-
ruuvia (4) vastapäivään karkeamman jauhatuksen saavuttamiseksi

Jos kahvi virtaa laittesta hyvin nopeasti, kahvi on liian karkeaa. Käännä säätöruuvia (4)
myötäpäivään hienomman jauhatuksen saavuttamiseksi.

4.2.2 Jauhetun kahvin poisto

Aseta kahvinkeittimen kahva telineeseen (12) ja työnnä, kunnes se koskettaa pintaa (19).

Vedä jauhetun kahvin jakelijan vipua (9) kohti itseäsi saadaksesi annoksen kahvia (yksi
annos vastaa kupillista kahvia) ja anna vivun palata automaattisesti alkuasentoonsa.

Käännä kahva kohti kahvin tamppari (7) ja paina kahvia työtämällä kahvin tamppari (7)
alas.
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4.2.3 Jauhettun kahviannoksen säätö

Säätääksesi jauhetun kahvin annosta, nosta kahvin jakelijan kantta (5) ja käännä annoksen
säätöruuvia (17).

Lisätäksesi jauhetun kahvin määrää käännä vastapäivään.

Vähentääksesi jauhetun kahvin määrää käännä myötäpäivään.

4.2.4 Lämpösuoja

Jos laitteen moottori ylikuumenee viallisen toiminnan johdosta, lämpösuoja katkaisee
laitteen päältä.

Anna laitteen jäähtyä useamman minuutin, ennen kuin kytket sen uudelleen päälle.

Jos ongelma jatkuu, niin ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon.

4.2.5 Kahvin säilytys

Käytä aina tuoreita kahvinpapuja, joita säilytetään tölkeissä tai vedenpitävissä, ilmatii-
viissä pusseissa, poissa valosta ja viileässä, kuivassa paikassa.

Työpäivän päättyessä, yritä käyttää kaikki kahvinjakelijassa oleva jauhettu kahvi, sillä se
menettää arominsa ja pilaantuu.

4.2.6 Käyttötauko

Kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan (öisin, viikonloppuina ja lomien aikana) tulee suo-
rittaa seuraavat toimenpiteet:

• Sulje laite kytkimestä.
• Sulje pääsähkökytkin.

Näiden turvatoimenpiteiden noudattamatta jättäminen vapauttaa laitteen valmistajan kai-
kesta laitteen viallista toimintaa, sekä henkilö-, että esinevahinkoja, koskevasta vastuusta. 
15
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Käyttöohjeet
4.3 Puhdistus ja huolto

4.3.1 Yleistä

Kahvin jauhaja/annostelija on puhdistettava säännöllisesti. Erityistä huomiota tulee kiin-
nittää osiin, jotka joutuvat kosketuksiin kahvin kanssa.

Kytke laiteesta virta pois ja sulje pääsähkökytkin.

Älä upota laitetta veteen.

4.3.2 Kahvipapusäiliön puhdistus

Poista kahvipapusäiliö kahvin jauhaja/jakelijasta ja pyyhi se kostealla liinalla käyttäen pe-
suainetta ja toimenpiteitä, jotka ovat sopivia esineille, jotka joutuvat kosketuksiin elintar-
vikkeiden kanssa, huuhtele huolellisesti ja kuivaa.

Varmista, että kahvipapusäiliö on täysin kuiva, ennen kuin laitat sen takaisin kahvin jau-
haja/jakelijaan.

4.3.3 Jauhetun kahvin jakelijan puhdistus

Puhdistaaksesi kahvin jakelijan, poista ensin kaikki jauhettu kahvi, poista kansi ja puhdis-
ta sisäpinnat ja jakelutähti harjalla, pyörittäen jälkimmäistä.

Pidä harjaa suljetussa ja suojatussa paikassa, sekä varmista, että sitä käytetään vain kahvin
jauhaja/jakelijan puhdistukseen.

Älä puhdista kahvin jakelijaa ja sen osia pesuaineilla tai kostealla liinalla.

4.3.4 Ulkopinta

Käytä pehmeää liinaa ja pesuainetta, joka ei sisällä ammoniakkia ja hankausjauheita.
16
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5. Asennus

5.1 Yleistä

Asennuksen, purkamisen ja asetusten tekemisen saa suorittaa vain valtuutettu ja pätevä
huoltohenkilöstö.

Liitännät, jotka asiakkaan täytyy valmistella:

• Schuko pistorasia 1N 10A, maadoitus pakollinen.
• Kytkin: Omnipolar-kytkin 3 mm kontaktiaukolla. 30mA dispersiovirtasuojaus.

Maadoitus pakollinen. (Optio)

Katso laitteen arvokilvestä tekniset tiedot.

Laitteen melutaso on 75,6 dB.

5.1.1 Pakkauksen poisto

Poistettua pakkauksen varmista, että laite on ehjä. Pakkaustarvikkeita (muovipusseja, po-
lystyreenivaahtoa, nauloja jne.) ei saa jättää lasten ulottuville, sillä ne voivat olla vaaral-
lisia.
17
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Asennus
5.2 Laitteen sijoittaminen

Varmista, ennen laitteen kytkemistä, että käytettävissä olevan sähkön tarjonta vastaavat
arvokilven määrityksiä.

Laite tulee asettaa vakaalle ja tasaiselle pinnalle siten, että runko on vähintään 20 mm etäi-
syydellä kantavasta pinnasta. Sähköliitännän tulee sijaita lähellä laitetta.

Oikean toiminnan ja turvallisuuden varmistamiseksi laitetta ei saa altistaa ulkoilma olo-
suhteille (sade, aurinko, jne).

Älä asenna laitetta huoneisiin (keittiöihin), jotka puhdistetaan vesisuihkua käyttäen.

Laitteen sähköturvallisuus taataan vain, jos se on oikein liitetty voimassaolevien turvalli-
suusnormien mukaiseen maadoitusjärjestelmään. Tämä välttämätön turvallisuusvaade on
tarkistettava. Pienimmänkin epävarmuuden ilmetessä, on koko asennus täydellisesti tar-
kistettava valtuutetun ja pätevän henkilöstön toimesta. Laitteen valmistaja ei kanna vas-
tuuta mistään vahingosta, jotka aiheutuvat laitteen maadoittamiseen liittyvistä puutteista
ja virheistä.

Adapterien, monipistorasioiden ja/tai jatkojohtojen käyttöä ei suositella. Jos tälläisten vä-
lineiden käyttö on välttämätöntä, niin silloin vain nykyisten turvallisuusnormien mukaisia
yksittäis- ja moniadaptoreja voidaan käyttää. Varmistaen kuitenkin, että yksittäisille
adapterieille ja jatkojohdoille ilmoitettuja sähkövirran rajoja, sekä moniadaptereille il-
moitettuja maksimitehoja, ei ylitetä.

Vaarallisen ylikuumenemisen välttämiseksi on virtajohto kerittävä täysin auki.

5.3 Sähköliitännät

5.3.1 Yleistä

Muista, että laitteen valmistaja ei ota vastuuta virheellisten sähköliitäntöjen aiheuttamista
vahingoista vaan, että tällöin asentaja kantaa vastuun vahingoista.

Ylläolevan lisäksi tarkista:

• virtajohdon kilvessä ilmaistu liitännän tyyppi
• että jännite arvokilven tietoja.
18
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5.3.2 Potentiaalin tasaava kytkentä (Optio)

Tämä kytkentä, joka mainitaan useissa normeissa, välttää sähköpotentiaalierojen synty-
mistä eri laitteiden kesken, jotka voidaan asentaa samaan tilaan. Laitteen alla on liitän-
tänapa, johon ulkoinen potentiaalintasausjohto kytketään.

Käytä johtoa, jonka poikkipinta-ala vastaa olemassaolevia normeja.
19
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6. Vianetsintä

Turhien kustannusten välttämiseksi tarkista, ennen kuin soitat huoltoon, vastaako laitteen
ongelma jotakin alla olevan listan kohtaa.

Ongelma Syy Ratkaisu

Papumylly ei toimi ja merkkivalo on 
POISSA PÄÄLTÄ.

Sähkökatkos. Tarkista sähkövirran saanti. Tarkista 
pääkytkimen asento.

Laite ei toimi ja merkkivalo palaa. Lämpösuoja lauennut Odota, että laite jäähtyy.

Laite toimii oikein, mutta jauhettua 
kahvia ei tule ulos.

Kahvipapusäiliön sulkija kiinni. Työnnä luukkua kohti sisäosaa avatak-
sesi jauhettavan kahvin kulkuväylän.
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	Jos laitteen virtajohto on vioittunut, niin sulje laite ja ota yhteyttä huoltoon sen vaihtamiseksi.
	Laitteen turvallisen toiminnan varmistamiseksi seuraavia kohtia on noudatettava:
	• Noudata kaikkia valmistajan antamia ohjeita.
	• Noudata kaikkia valmistajan antamia ohjeita.
	• Varmista, että laitteen huoltavat vain siihen erikoistuneet henkilöt.
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	3.1� Yleistä
	Magnum papumyllyä käytetään kahvipapujen jauhamiseen ja jauhetun kahvin annosteluun espresso kahv...
	Magnum papumyllyssä jauhatus käynnistyy automaattisesti, kun kahvin määrä vähenee. Annoskoko on s...
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	Rungon rakenne on muotoonvalettua alumiinia. Magnum-papymyllyssä on teleskooppipainin.
	<GRAPHIC>
	1. Säiliön kansi
	1. Säiliön kansi
	2. Kahvipapusäiliö
	3. Papusäiliön sulkija
	4. Laitteen säätöruuvi
	5. Kahvinjakelijan kansi
	6. Jauhetun kahvin jakelija
	7. Kahvin tamppari
	8. Mekaaninen vetojen laskija
	9. Jauhetun kahvin jakeluvipu
	10. PÄÄLLÄ merkkivalo
	11. PÄÄLLÄ- POIS PÄÄLTÄ kytkin
	12. Suodatin korin kannatin
	13. Jauhetunkahvin keräyskaukalo
	14. Arvokilpi
	15. Sähkökaavio
	16. Unipotentiaali terminaali
	17. Annostelun säätöruuvi
	18. Jauhatusviitteen merkkivalo



	4.� Käyttöohjeet
	4.� Käyttöohjeet
	4.1� Ennen käyttöä
	4.1� Ennen käyttöä
	Tarkista, että kahvipapusäiliö (2) on oikein asetettu kahvin jauhaja/jakelijaan, nosta kansi (1) ...
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	Kuvan suunnat ovat:
	• A = Avaa
	• A = Avaa
	• B = Sulje
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	Käännä kytkin (11) asentoon “1” kytkeäksesi laitteen päälle ja tarkista, että merkkivalo “PÄÄLLÄ”...
	Laitteessa on automaattinen pois päältä kytkentä laite, joka aktivoituu aina, kun kahvin jakelija...
	Työpäivän päätteeksi, kytke laite POIS PÄÄLTÄ kääntämällä kytkin (11) asentoon “0”. Merkkivalo (1...
	4.2.1� Jauhatuksen säätö
	4.2.1� Jauhatuksen säätö
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	Kuvan suunnat ovat:
	• A = Karkea
	• A = Karkea
	• B = Hieno

	Laite voidaan säätää eri jauhatuksille (hienosta karkeaan) ruuvilla (4), kuten jauhatusviitteen m...
	Jos kahvi virtaa laitteesta hyvin hitaasti, kahvi on liian hienosti jauhettua. Käännä säätöruuvia...
	Jos kahvi virtaa laittesta hyvin nopeasti, kahvi on liian karkeaa. Käännä säätöruuvia (4) myötäpä...

	4.2.2� Jauhetun kahvin poisto
	4.2.2� Jauhetun kahvin poisto
	<GRAPHIC>
	Aseta kahvinkeittimen kahva telineeseen (12) ja työnnä, kunnes se koskettaa pintaa (19).
	Vedä jauhetun kahvin jakelijan vipua (9) kohti itseäsi saadaksesi annoksen kahvia (yksi annos vas...
	Käännä kahva kohti kahvin tamppari (7) ja paina kahvia työtämällä kahvin tamppari (7) alas.

	4.2.3� Jauhettun kahviannoksen säätö
	4.2.3� Jauhettun kahviannoksen säätö
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	Säätääksesi jauhetun kahvin annosta, nosta kahvin jakelijan kantta (5) ja käännä annoksen säätöru...
	Lisätäksesi jauhetun kahvin määrää käännä vastapäivään.
	Vähentääksesi jauhetun kahvin määrää käännä myötäpäivään.

	4.2.4� Lämpösuoja
	4.2.4� Lämpösuoja
	Jos laitteen moottori ylikuumenee viallisen toiminnan johdosta, lämpösuoja katkaisee laitteen pää...
	Anna laitteen jäähtyä useamman minuutin, ennen kuin kytket sen uudelleen päälle.
	Jos ongelma jatkuu, niin ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon.

	4.2.5� Kahvin säilytys
	4.2.5� Kahvin säilytys
	Käytä aina tuoreita kahvinpapuja, joita säilytetään tölkeissä tai vedenpitävissä, ilmatiiviissä p...
	Työpäivän päättyessä, yritä käyttää kaikki kahvinjakelijassa oleva jauhettu kahvi, sillä se menet...

	4.2.6� Käyttötauko
	4.2.6� Käyttötauko
	Kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan (öisin, viikonloppuina ja lomien aikana) tulee suorittaa s...
	• Sulje laite kytkimestä.
	• Sulje laite kytkimestä.
	• Sulje pääsähkökytkin.

	Näiden turvatoimenpiteiden noudattamatta jättäminen vapauttaa laitteen valmistajan kaikesta laitt...
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	4.3.1� Yleistä
	Kahvin jauhaja/annostelija on puhdistettava säännöllisesti. Erityistä huomiota tulee kiinnittää o...
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	4.3.2� Kahvipapusäiliön puhdistus
	Poista kahvipapusäiliö kahvin jauhaja/jakelijasta ja pyyhi se kostealla liinalla käyttäen pesuain...
	Varmista, että kahvipapusäiliö on täysin kuiva, ennen kuin laitat sen takaisin kahvin jauhaja/jak...

	4.3.3� Jauhetun kahvin jakelijan puhdistus
	4.3.3� Jauhetun kahvin jakelijan puhdistus
	Puhdistaaksesi kahvin jakelijan, poista ensin kaikki jauhettu kahvi, poista kansi ja puhdista sis...
	Pidä harjaa suljetussa ja suojatussa paikassa, sekä varmista, että sitä käytetään vain kahvin jau...
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	4.3.4� Ulkopinta
	4.3.4� Ulkopinta
	Käytä pehmeää liinaa ja pesuainetta, joka ei sisällä ammoniakkia ja hankausjauheita.
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	Liitännät, jotka asiakkaan täytyy valmistella:
	• Schuko pistorasia 1N 10A, maadoitus pakollinen.
	• Schuko pistorasia 1N 10A, maadoitus pakollinen.
	• Kytkin: Omnipolar-kytkin 3 mm kontaktiaukolla. 30mA dispersiovirtasuojaus. Maadoitus pakollinen...

	Katso laitteen arvokilvestä tekniset tiedot.
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	5.1.1� Pakkauksen poisto
	Poistettua pakkauksen varmista, että laite on ehjä. Pakkaustarvikkeita (muovipusseja, polystyreen...
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	5.2� Laitteen sijoittaminen
	Varmista, ennen laitteen kytkemistä, että käytettävissä olevan sähkön tarjonta vastaavat arvokilv...
	Laite tulee asettaa vakaalle ja tasaiselle pinnalle siten, että runko on vähintään 20 mm etäisyyd...
	Oikean toiminnan ja turvallisuuden varmistamiseksi laitetta ei saa altistaa ulkoilma olosuhteille...
	Älä asenna laitetta huoneisiin (keittiöihin), jotka puhdistetaan vesisuihkua käyttäen.
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	Vaarallisen ylikuumenemisen välttämiseksi on virtajohto kerittävä täysin auki.
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	Muista, että laitteen valmistaja ei ota vastuuta virheellisten sähköliitäntöjen aiheuttamista vah...
	Ylläolevan lisäksi tarkista:
	• virtajohdon kilvessä ilmaistu liitännän tyyppi
	• virtajohdon kilvessä ilmaistu liitännän tyyppi
	• että jännite arvokilven tietoja.
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	Tämä kytkentä, joka mainitaan useissa normeissa, välttää sähköpotentiaalierojen syntymistä eri la...
	Käytä johtoa, jonka poikkipinta-ala vastaa olemassaolevia normeja.
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	Turhien kustannusten välttämiseksi tarkista, ennen kuin soitat huoltoon, vastaako laitteen ongelm...
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