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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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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.

��� .lVLNLUMDVVD�Nl\WHW\W�PHUNLQQlW

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.

��� /DLWWHHVVD�Nl\WHW\W�PHUNLQQlW

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.

��� /DLWWHHQ�MD�NlVLNLUMDQ�\KWHHQNXXOXYXXGHQ�WDUNLVWXV

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.
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��� /DLWWHHQ�Nl\WW|WDUNRLWXV

Metos Rowlett -leivänpaahdin on tarkoitettu paahtoleivän paahtamiseen

��� 7RLPLQWDSHULDDWH

Metos Rowlett -leivänpaahtimet ovat perinteisellä nostomekanismilla varustettuja leivän-
paahtimia.

��� 7XUYDRKMHHW

Paahdinta ei saa käyttää lähellä kaihtimia tai muita helposti syttyviä materiaaleja.

Älä koskaan jätä paahtimen pistoketta pistorasiaan kiinni, kun laitetta ei käytetä. Irroita
aina pistoke pistorasiasta.

Anna paahtimen jäähtyä ainakin 15 minuuttia, ennen kuin siirtelet tai puhdistat paahdinta.

Älä käytä veitsiä tai muita teräviä esineitä puhdistamiseen tai kiinnitarttuneen leivänvii-
paleen irroittamiseen. Se voi olla vaarallista ja voi vahingoittaa laitetta.

Jos virtajohto vaurioittuu, irroita pistoke pistorasiasta ja soita valtuutettuun huoltoliik-
keeseen. Älä käytä paahdinta.

Älä koskaan upota paahdinta veteen.

Päällekytketyn paahtimen päällä ei saa lämmittää lautasia tai muita astioita, se voi aiheut-
taa ylikuumenemista, jolloin paahdin voi syttyä palamaan.

��� 5DNHQQH

Metos Rowlett -leivänpaahtimien rakenne on kauttaaltaan ruostumatonta terästä. Ala-
osassa on ulosvedettävä murulaatikko. Paahtimia on saatavana neljälle, kuudelle ja kah-
deksalle viipaleelle.
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1. Merkkilamppu

2. Ajastin

3. Nostovipu

4. Murulaatikko

5. Paahtoaukko valitsin
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Varmista, että kaikki pakkausmateriaali on poistettu ennen laitteen käyttämistä.

��� .l\WW|

����� <OHLVWl

Käytä paahtamiseen vähintään päivän vanhoja leipiä, joiden paksuun on n. 12 mm (ei
paksumpia).

Älä käytä suoraan pakastimesta otettua leipää, vaan sulata se niin, että sen kosteuspitois-
uus vastaa päivän vanhaa leipää.

Paahtimessa ei ole erillistä käynnistyskytkintä, vaan se toimii ajastimella ja käynnistyy
kun leivänviipaleet lasketaan paahtumaan nostovivulla. Ajastimen merkkivalo ilmoittaa,
kun leivänpaahdin on päällä.

Paahtimessa on valitsin, jolla valitaan paahtoaukot. 

����� 3DDKWRDXNRQ�YDOLWVLQ

1HOMlQ�YLLSDOHHQ�SDDKGLQ

Kun paahtoaukon valitsin on asennossa 2, lämpeää kaksi vasemman puoleista paahtoauk-
koa ja asennossa 4 lämpeää kaikki paahtoaukot.

.XXGHQ�YLLSDOHHQ�SDDKGLQ

Paahtoaukon valitsin sallii toiminnan jokaiselle peräkkäiselle paahtoaukkoparille vasem-
malta lukien.

.DKGHNVDQ�YLLSDOHHQ�SDDKGLQ

Paahtoaukon valitsin on käännettävä kytkin, joka sallii toiminnan jokaiselle peräkkäiselle
paahtoaukkoparille vasemmalta lukien.
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Varmista, että pistoke on laitettu pistorasiaan.

Valitse käytettävien paahtoaukkojen määrä.

Laita leipäviipaleet paahtoaukkoihin nostovipu yläasennossa. 

Älä kytke paahtoaukkoja päälle, jos niitä ei käytetä. Paahtoaukot lämpeävät silloin epäta-
saisesti. Käytä aina kaikkia valitsemisiasi paahtoaukkoja.

Laske nostovipu.

Ajastinta käännetään halutulle paahdolle, yleensä 1 - 2 minuuttia. Merkkilamppu syttyy
ja ajastin käynnistyy.

Säädetyn ajan kuluttua ajastin kytkeytyy pois päältä ja merkkivalo sammuu.

Paahdettu leipäviipale jää koneeseen, jossa se pysyy lämpimänä. Viipale nostetaan nos-
tamalla nostovipua.

Leipää, joka sisältää hedelmiä tai pähkinöitä, voidaan paahtaa, mutta luonnon sokeri voi
aiheuttaa kiinnitarttumista. Tälläiset kiinnitarttumiset on puhdistettava välittömästi, sillä
ne aiheuttavat kiusallista savua ja hajua, ja voivat vahingoittaa lämpövastuksia.

��� .l\W|Q�MlONHHQ

����� 3XKGLVWXV�

Tehokkaan toiminnan varmistamiseksi on erittäin tärkeää pitää leivänpaahdin puhtaana.

Irroita paahtimen pistoke seinästä. Anna laitteen jäähtyä ennen puhdistusta.

Pyyhi kaikki pinnat ruostumattomalle teräkselle sopivalla puhdistusaineella ja kostealla
rätillä. Älä käytä puhdistusaineita, jotka naarmuttavat pintoja ja voivat vahingoittaa laitet-
ta.

Tyhjennä murulaatikko säännöllisesti ja puhdista se hyvin.

����� 0llUlDLNDLVKXROORW

Kaikki korjaus- ja huoltotoimenpiteet on jätettävä valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi.
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Laitteen kaikki huolto on annettava valtuutetun asentajan tehtäväksi. Irroita laite aina
sähköverkosta ennen huoltoa. 

ONGELMA MAHDOLLINEN SYY TOIMENPITEET

Paahtoleipä alapuolelta liikaa paahtu-
nut.

Paahdettava leipä liian kostea tai kylmä. Käytä vain vähintään päivän van-
haa  ja huoneenlämpöistä leipää.

Paahtoleipä tarttunut paahtoaukkoon. Leipäviipale liian ohut tai liian paksu 
(käpristynyt).

Käytä korkeintaan 12 mm:n paksu-
isia viipaleita.

Sähkövastuksen johdin palanut loppu-
un.

Jos käytetty vain hyvin pientä leivänpal-
aa koekappaleena.

Älä käytä 12 mm ohuempaa 
leipäviipaletta.

Paahtoleipä paahtuu vain toiselta 
puolelta.

Sähkövastus palanut. Kutsu huolto.
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Määre Tyyppi Arvo
Sähköliitäntä Rowlett 4 230V1~2,4kW 16A

Sähköliitäntä Rowlett 6 230V1~3,0Kw 16A

Sähköliitäntä Rowlett 8 400V3N~4,3kW 10A

Mitat Rowlett 4 370x210x225 mm

Mitat Rowlett 6 460x210x225 mm

Mitat Rowlett 8 385x450x360 mm

Max. kapasiteetti Rowlett 4 195 viipaletta tunnissa

Max. kapasiteetti Rowlett 6 290 viipaletta tunnissa

Max. kapasiteetti Rowlett 8 390 viipaletta tunnissa
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