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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, niin-
kuin 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 yh-
teystiedot, 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.
Tällaisen osan saa irroittaa ainoastaan henkilö, jolla on sähkölaitteiden asentamiseen ja
huoltamiseen tarvittava ammattipätevyys.

1.3 Laitteen ja käsikirjan yhteenkuuluvuuden tarkistus

Laitteen arvokilvessä on laitteen sarjanumero. Mikäli laitteen ohjeet ovat kadonneet,
valmistajalta tai hänen paikalliselta edustajaltaan voi tilata uudet ohjeet. Tällöin tulee eh-
dottomasti ilmoittaa laitteen arvokilvessä oleva sarjanumero.
1



4.1.2002  Rev.  2.0
Toiminnallinen kuvaus
2. Toiminnallinen kuvaus

2.1 Laitteen käyttötarkoitus

Vetolaatikkomallinen sämpylälämmitin on tarkoitettu leipätuotteiden lämpösäilytykseen. 
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3. Käyttöohjeet

3.1 Ennen käyttöä

3.1.1 Laitteen poistaminen pakkauksesta

Laitteen toiminta on testattu valmistajan puolesta ennen toimitusta. Tarkista, ettei mitään
ole vaurioitunut kuljetuksessa. Vahinkotapauksissa ota heti yhteys tavarantoimittajaan ja
säilytä kaikki pakkausmateriaalit huolellisesti. Huomautukset on tehtävä kolmen päivän
kuluessa toimituksesta.

3.1.2 Käytön valmistelu

• Poista kaikki pakkausmateriaali lämmittimen sisältä.
• Poista kaikki muovipäällysteet.
• Irroita rei’itetty levy laitteen pohjalta ja pese ja kuivaa huolellisesti. Aseta takaisin

paikalleen.
• Irroita kostutusallas ja pese ja kuivaa huolellisesti. Aseta takaisin paikalleen.
• Pyyhi kaikki pinnat ruostumattomalle teräkselle sopivalla puhdistusainella tai ku-

umalla, kostealla rätillä.

3.1.3 Asennus

Aseta sämpylälämmitin haluttuun paikkaan, lähelle pistorasiaa. Lämmitin on varustettu
16A pistokkeella, tarkista ennen kytkemistä yhteensopivuus sähköverkkoon.

3.2 Käyttö

3.2.1 Käyttöohje

• Ota kostutusallas ulos ja täytä puolilleen raikkaalla vedellä.
• Paina lämmitin päälle ‘ON’ punaisesta kytkimestä.
• Esilämmitys kestää n. 20 minuuttia.
• Aseta sämpylät lämpimään laatikkoon.
• Termostaatti on esiasetettu 45°C (WD2)/ 50°C (WD4).

Useimmat leipätuotteet ovat tarjoilulämpöisiä 15-20 minuutin kuluttua ja säilyvät läm-
mittimessä n. 1 tunnin ilman pakkausta.
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Laita leipätuotteet esim. lämpöä kestävään muovipussiin, niin leipätuotteet säilyvät tar-
joilulämpöisinä kuivumatta useita tunteja.

Tarkista kostutusaltaan vesimäärä 3 tunnin välein.

3.2.2 Lämpötilan valinta

Sämpylälämmittimen termostaatti on esiasetettu 45°C (WD2)/ 50°C (WD4). Lämpötilaa
voidaan säätää välillä 40-50°C (WD2)/ 45-55°C (WD4). Vaihtaaksesi lämpötila-asetuk-
sen, toimi seuraavasti:

• Paina ‘SET’-merkittyä nappia, jolloin näytöllä alkaa vilkkua asetettu lämpötila.
• Numeron vilkkuessa, paina ylös- tai alas-nuolia nostaaksesi tai laskeaksesi läm-

pötila-asetusta.
• Paina ‘SET’ uudelleen, jolloin uusi lämpötila jää  laitteen muistiin.
• Uuden lämpötilan saavuttaminen kestää n. 10 minuuttia.

3.3 Käytön jälkeen

3.3.1 Puhdistus 

• Kytke laite pois päältä ‘OFF’ ja irroita pistoke seinästä. Odota laitteen jäähtymistä.
• Irroita rei’itetty pohjalevy ja kostutusallas ja pese kuumalla saippuavedellä. Hu-

uhtele ja kuivaa huolellisesti.
• Irroita vetolaatikko ja puhdista leivänmuruista ja pese ja kuivaa. Aseta laatikko

varoen takaisin paikalleen kiskoille.
• Pyyhi kaikki pinnat ruostumattomalle teräkselle sopivalla puhdistusainella tai ku-

umalla, kostealla rätillä. Kuivaa huolellisesti.
• Aseta pohjalevy ja kostutusallas takaisin paikoilleen.
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4. Vianetsintä

Laitteen kaikki huolto on annettava valtuutetun asentajan tehtäväksi. Irroita laite aina
sähköverkosta ennen huoltoa. 

OIRE MAHDOLLINEN SYY TOIMENPITEET

ON/ OFF- kytkimen valo ei syty. 1. Laitteessa ei virtaa.
2. ON/ OFF- kytkin viallinen.

1. Tarkista, että pistoke on 
seinässä ja laite on kytketty 
päälle ‘ON’.  Tarkasta 16A 
varoke. Tarkista 
sähkökaapista, että pääkyt-
kin on päällä.

2. Kutsu huolto.

Digitaalinäytöllä ei lämpötilalukemaa. 1. Laite ei päällä ‘OFF’
2. ON/ OFF- kytkin viallinen.
3. Termostaatti viallinen.

1. Kytke laite päälle ‘ON’.
2. Ks. ensim. vastaus.
3. Kutsu huolto.

Laite ei lämpene. 1. Laitteessa ei virtaa.
2. Laite ei päällä ‘OFF’.
3. ON/ OFF- kytkin viallinen.
4. Termostaatti viallinen.
5. Lämmitysvastus viallinen.
6. Anturi viallinen.

1. Ks. ensim. vastaus.
2. Ks. toinen vastaus.
3. Ks. toinen vastaus.
4. Ks. toinen vastaus.
5. Kutsu huolto.
6. Kutsu huolto.
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6. Tekniset tiedot

Sähkökaavio
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Määre Tyyppi Arvo
Moottori WD2, WD4 220/ 240V 1~50Hz
Teho WD2 1 kW
Teho WD4 1.4 kW
Max.virta WD2 4.2A
Max.virta WD4 6.1A
15




