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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
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. Täl-
laisen osan saa irroittaa ainoastaan henkilö, jolla on sähkölaitteiden asentamiseen ja huol-
tamiseen tarvittava ammattipätevyys.

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

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.
1
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��� 7XUYDOOLQHQ�Nl\WW|

Ennen kuin puhdistat tai työskentelet CVAP matalalämpöuunilla, lue tämä ohjekirja ja
noudattaa tässä annettuja ohjeita.

• Katkaise laitteesta aina virta, kun laitetta ei käytetä.

• Puhdista uuni aina päivittäin. Ruuan jäännökset voivat aiheuttaa vauriota ruostu-
mattomalla teräkselle, joka voi saastuttaa ruuan.

• Anna laitteen jäähtyä ennen puhdistusta.

• Kuumaa höyryä vapautuu laitteesta, kun ovi aukaistaan. Seiso siis oven takana sitä
avatessasi.

Puhdista höyrystin päivittäin ehkäistäksesi suolojen kasaantumisen, joka aiheuttaa höy-
rystimen altaaseen syövytysreaktion, jolloin se alkaa vuotaa. Tämä estetään vain päivit-
täisellä puhdistuksella. Vuotava höyrystin voi aiheuttaa takuun raukeamisen.

����� $VHWXVWHQ�MD�VllW|MHQ�PXXWWDPLQHQ

Tämän laitteen muuttaminen tai muuttamisen yrittäminen on äärimmäisen vaarallista ja
aiheuttaa takuun täydellisen raukeamisen.

��� 7XUYDRKMHHW�YLNDWLODQWHHVVD

Jos uuni ei toimi kunnolla tai se vikaantuu, kutsu huolto. Hätätilanteessa irrota laite säh-
köverkosta tai katkaise virta laitteen läheisyyteen mahdollisesti asennetusta erotuskytki-
mestä

��� /DLWWHHQ�SRLVWDPLQHQ�Nl\W|VWl

Laitteen palveltua taloudellisen elinikänsä loppuun on sen hävittämisessä noudettava voi-
massa olevia paikallisia määräyksiä ja ohjeita. Mahdollisesti huolimattomasti käsiteltyinä
ympäristölle haitallisten aineiden hävittäminen ja kierrätettävien matieriaalien hyödyntä-
minen tapahtuu käyttämällä alan ammattityövoimaa apuna.
2
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��� <OHLVWl

Metos Winston -lämpösäilytyskaapeissa on elektroninen ohjausjärjestelmä, joka mahdol-
listaa tarkan kosteuden hallinnan ja lämpötilan säädön välillä +29 - +82°C. Oven avaami-
sen jälkeen laite palauttaa nopeasti oikeat säilytysolosuhteet. Selkeän käyttöpaneelin
ansiosta laite on helppokäyttöinen. Erilliset säädöt ilman lämpötilalle ja kosteudelle. Joh-
deväli kaapissa on 89 mm. Kostutusallas täytetään manuaalisesti.

��� /DLWWHHQ�Nl\WW|WDUNRLWXV

Metos Winston -lämpösäilytyskaapit on suunniteltu ruuan korkealaatuiseen säilytykseen.

����� 0XX�Nl\WW|

Laitetta saa käyttää ainoastaan laitteen suunniteltuun käyttötarkoitukseen.

��� 5DNHQQH

Metos Winston -lämpösäilytyskaappien rakenne on kauttaaltaan ruostumatonta terästä.
Neljä kääntyvää pyörää, joista kaksi on lukittavaa. Voidaan on mahdollistapäällekkäin.
Lisävarusteena kaappeihin saadaan molemminpuoleiset ovet läpiantoa varten sekä oviin
lasi-ikkunat.

��� 7RLPLQWDSHULDDWH

Altaasta höyrystyvän veden lämpötila säätää ruuan sisälämpötilaa, toimien lämmön siir-
täjänä ja aikaansaaden höyrysulun tuotteen ympärille. Siksi kosteuden haihtuminen ruu-
asta on hyvin vähäistä ja ruoka säilyttää luonnollisen mehukkuutensa. Eri ruoka-aineiden
välillä ei tapahdu makujen siirtymistä, joten samassa CVAP lämpösäilytyskaapissa voi-
daan pitää erilaisia ruoka-aineita. Ilman lämpötilaa säätämällä vaikutamme ruuan pinta-
rakenteeseen. Vaikka ovea avataan ja suljetaan useasti, kykenee Winston -
lämpösäilytyskaappi palauttamaan ihanteelliset säilytysolosuhteet varsin nopeasti, ilman
tuotteen laadun kärsimistä.
3
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HUOM:  käy kaikille malleille.

1. 2+-$863$1((/, mahdollistaa oikean ruuan lämpötilan ja ruuan pintaraken-
teen tarkkailun elektronisen ohjausjärjestelmän avulla.

2. 29(1�7,,9,67((7 ovat kosteuden ja lämpötilan pitäviä.

3. 29,/8..2 on varustettu magneettisalvalla.

4. .$8.$/2, kerää oveen tiivistyneen kosteuden.

5. 32,672.$36(/, poistetaan höyrystimen vettä tyhjennettäessä.

6. .$$3(/,13,',1 (ei kuvassa) kaapelin säilytystä varten silloin kun laitetta ei
käytetä.

7. /b03g9$678.6(7 (ei näkyvissä) sijaitsevat laitteen sivuilla. Ne kuumenta-
vat ilman ja pitävät optimaalisen ympäristön oikeaan ruuan pintarakenteeseen.

8. 6bb'(77b9b� .$11$77,0(7 ovat sijoitettu uunin seinille molemmille
puolille GN-astiat ja pellit voidaan sijoittaa niihin.

9. +g<5<67,1 sijaitsee sisäpuolella. Itsenäiset vedenkuumentimet ovat sijoitettu
sisäpuolelle, ne vakiinnuttavat ruuan lämpötilan ja ruuan optimaalisen kosteuden.

10. $592.,/3, ilmoittaa mallin ja sarjanumeron (tärkeä huollossa ja varaosissa),
jännitteen, tehon ja sähkötiedot. 

11. 3<g5b7 mahdollistavat helpon siirtämisen, etupyörät ovat lukittavat.
4
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1. 9,57$.<7.,1�

2. ',*,7$/,1(1�1b<77g ilmoittaa lämpötilan.

3. 588$1�/b03g7,/$1�6bb',1; säädetään ruualle sopiva säilytyslämpötila.

4. 588$1�3,17$5$.(11(�6bb',1; säädetään ruualle sopiva pintarakenne
lämpötila.

1 2

3 4
5
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��� 3lLYLWWlLQHQ�WRLPLQWD

Varmista, että höyrystimessä on vettä toimintaan. Vedenpinnan on oltava n. 2,5 cm reu-
nasta.

1. Aseta lämpötilat. Ruuan lämpötila valitaan RUUAN LÄMPÖTILA (HÖYRYSTIN)
säätimestä. Ruuan pintarakenne valitaan RUUAN PINTARAKENNE säätimestä.

2. Täytä HÖYRYSTIN (jos vesi on kovaa, lisää 1 ruokalusikallinen valkoviinietikkaa tai
sitruunamehua höyrystimen veteen, estämään kalkin muodostumista). Saat neuvoja pai-
kallisesta vesilaitokselta mahdollisesta veden käsittelystä.

3. Käynnistä VIRTAKYTKIMESTÄ. Lämmitys kestää on 30 minuuttia.

4. Laita tuotteet sisälle.

5. Lisää tai vähennä RUUAN LÄMPÖTILAA (HÖYRYSTIN) haluttuun arvoon.

6. Lisää tai vähennä RUUAN PINTARAKENNETTA (ILMAN LÄMPÖTILA) halut-
tuun arvoon.

Pidä ovi (ovet) suljettuna, kun laite ei ole käytössä. Jos ruuan lämpötila laskee säilytyksen
aikana liian alhaiseksi, nosta RUUAN LÄMPÖTILAA n. 5-10°C korkeammaksi.

(6,0�

7827( 588$1
/b03g7�

,/0$1�/b03g7�

Hyvin kosteat ruuat - kastikkeet, vihannekset, yms. 60°C 3°C

Kevyet kosteat ruuat - leivonnaiset, lihat, kala, kana, yms. 60°C 6°C

Kiinteät sisältä kosteat - Sormin syötävät, paistetut peru-
nat, yms.

60°C +8 - +16°C

Leivitetyt tuotteet, ranskalaiset perunat ym. 60°C +28 - +33°C
6
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7827( 5XXDQ�OlPS|WLOD�
�&

5XXDQ�SLQWDUDNHQQH�
�&

9,/-$78277((7

Keksit
Sämpylät
Wienerleivät
Croissantit
Valkoinen-/vehnä leipä
Ranskalainen /Italialainen leipä
Pannukakut/vohvelilt
Paahtoleipä
Hedelmä piirakat

60 - 66
60 - 66
60 - 66
60 - 66
60 - 66
60 - 66
60 - 66
60 - 66
60 - 66

+11
+6
 +6
+6
+6
+8
+6
+6
+8

0$,72�-$�081$�78277((7

Munat (Benedict, paistetut, kokkeli, 
uppomuna)
Munakkaat
Vanukkaat

62 - 66
66 - 71
60 - 66

+3
+6
+3

/,+$7

Nauta (kylki, paisti)
Sika (Pekoni, kinkku, makkara)
Lammas ja vasikka
Hampurilais pihvi
Makkara

130 - 140 / 54 - 60

140 - 150 / 60 - 66
140 - 150 / 60 - 66
150 - 160 / 66 - 71
150 - 160 / 66 - 71

+8

+8
+8
+6
+6

6,,3,.$5-$

Kana
- paistettu, pehmeä
- paistettu, rapea
- paahdettu
- grillattu
Kalkkuna, hanhi, ankka

 66 -71
54 - 60
66 - 71
66 - 71
66 - 71

+8
+28
+8
+8
+8

.$/$�-$�b<5,b,6(7

Kala, paistettu
Kala, keitetty
Katkarapu, paistettu
Kala/katkarapu kastikkeessa

54 - 60
66 - 71
54 - 60
66 - 71

+28
+8

+28
+3

7827( 5XXDQ�OlPS|WLOD�
�&

5XXDQ�SLQWDUDNHQQH
��&

9,+$11(.6(7

Vihannekset, keitetty
Vihannekset, leivitetty
Uuniperunat

66 - 71
54 - 60
66 - 71

+3
+33
+8

3$67$�-$�/,(0,582$7

Spaghetti
Riisi
Lasagne
Pavut
Keitot ja kastikkeet
Pataruoat

60 - 66
60 - 66
66 - 71
60 - 66
60 - 66
66 - 71

+3
+3
+6
+8
+3
+3
7
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• Nämä ovat suositusarvoja. Jos halutaan pinnaltakuivempia tuotteita, voidaan ruu-
an pintarakenne lämpötilaa nostaa ja vastaavasti kosteammille tuotteille laskea.

• Säilytysaika hyvin rapeakuorisille tuotteille on lyhyempi kuin muille tuotteille.

• Käytä lämpömittaria tarvittaessa varmistaaksesi tuotteiden turvallisen säilytys-
lämpötilan.

5$3($�3,17$,6(7�588$7

Pizzat
Pasteijat
Rapea leivitys
Rapea kuiva
Ranskalaiset

54 - 60
54 - 60
54 - 60
54 - 60

38

+33
+33
+33
+33
+33

9$/0,6588$7

Äyriäiset kastikkeessa
Hampurilaiset
Juustohampurilaiset
Lämpimät voileivät kastikkeella
Lautas ruoat
Eturuoat
Hot Dogs

66 - 71
66 - 71
66 - 71

66 - 71
66 - 71
66 - 71
66 - 71

+8
+ 6
+6

+3
+3
+8
+22

1RVWDWXV

Taikina (hiivataikina, voitaikina croi-
sant)

38 +6

7827( 5XXDQ�OlPS|WLOD�
�&

5XXDQ�SLQWDUDNHQQH
��&
8
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����� 3XKGLVWXV

Puhdista höyristin päivittäin ehkäistäksesi suolojen kasaantumisen, joka aiheuttaa höy-
rystimen altaaseen syövytysreaktion, jolloin voi esiintyä vuotoa. Tämä estetään vain päi-
vittäisellä puhdistuksella. Vuotava höyrystin voi aiheuttaa takuun raukeamisen.

3b,9,77b,1(1�38+',6786�

1. Ennen puhdistustoimenpiteitä, irroita sähköjohto pistorasiasta ja anna laitteen
jäähtyä ainakin 0,5 tuntia.

2. Aseta tyhjä astia poistokapselin alle, irroita kapseli ja anna höyrystimen tyhjentyä.

3. Irroita ja puhdista telineet miedolla pesuaineliuoksella.

4. Puhdista höyrystin miedolla pesuaineliuoksella.

5. Pyyhi sisäpinnat poistaaksesi kaikki ruuan jäämät.

6. Jos höyrystimeen on muodostunut kalkkia, suorita kalkinpoisto käytettävän aineen
ohjeen mukaisesti.

7. Huuhtele sisäpinnat, myös höyrystin. ÄLÄ SUIHKUTA ULKOPINTOIHIN TAI
OHJAUSPANEELIIN PUHDISTUKSESSA VETTÄ.

8. Huuhtele, kuivaa ja aseta telineet paikoilleen.

9. Varmista, että O-rengas tyhjennysletkussa asettuu paikoilleen, sulje tyhjennyskap-
seli.
9
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��� 9lOLNDSSDOHHQ�DVHQQXV�+$�����

1. Sivutuki

2. Päätytuki

3. Välituki

4. Ruuvi 8 x 

5. Yläkannatin

6. Ruuvi 10-32 x 

7. Mutteri 10-32

8. Laitteen kansi

9. Laitteen sisäpuolinen sivupaneeli (ulkopuolinen sivupaneeli siirretty)

• Irroita laite sähköverkosta ja anna jäähtyä kunnolla.

• Irroita kuusi ruuvia molemmilta sivuilta alemman laitteen kannesta.

• Irroita alemman laitteen kansi ja uloimmat sivupaneelit (sivupaneeli siirretään ir-
roittamalla ruuvit ja lui’iuttamalla ylöspäin).

• Asenna neljä yläkannatinta ruuveilla ja muttereilla laitteen sisäpuoliseen sivupa-
neeliin.

• Kiinnitä ulkopuolinen sisäpaneeli ruuveilla takaisin paikoilleen ja laita alemman
laitten kansi paikoilleen.

• Asenna sivutuet kohdilleen reikiin ja kiinnitä ruuvit takaisin molemmille puolille
laitteen kanteen.

• Asenna välituki sivutukiin kiinnittämällä ruuvit välituen molempiin päihin.
10
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• Irroita ylemmän laitteen alapuolelta listat (listat voi jättää paikoilleen jos halu-
taan). Irroita kuusi ruuvia ylemmän laitteen alapuolelta. Aseta ylempi uuni paikoil-
leen, kohdistaen laitteen ruuvien reiät sivutukiin. Käytä samoja ruuveja
kiinnittämään sivutuet ylempään laitteeseen.

• Kiinnitä päätytuki ruuveilla.

• Tarkasta kaikki ruuvit ja varmista, että laite on tukevasti paikoillaan. Yhdistä laite
takaisin sähköverkkoon ja voit aloittaa normaalin toiminnan.

��� 9lOLNDSSDOHHQ�DVHQQXV�+$�����

1. Sivutuki

2. Päätytuki

3. Välituki

4. Ruuvi 8 x 

5. Laitteen kansi

• Irroita laite sähköverkosta ja anna jäähtyä kunnolla.

• Irroita kuusi ruuvia molemmilta sivuilta alemman laitteen kannesta.

• Asenna sivutuet kohdilleen reikiin ja kiinnitä ruuvit takaisin molemmille puolille
laitteen kanteen.

• Asenna välituki sivutukiin kiinnittämällä ruuvit välituen molempiin päihin.

• Irroita ylemmän laitteen alapuolelta listat (listat voi jättää paikoilleen jos halu-
taan). Irroita kuusi ruuvia ylemmän laitteen alapuolelta. Aseta ylempi laite paikoil-
leen, kohdistaen laitteen ruuvien reiät sivutukiin. Käytä samoja ruuveja
kiinnittämään sivutuet ylempään laitteeseen..

• Kiinnitä päätytuki ruuveilla.

• Tarkasta kaikki ruuvit ja varmista, että laite on tukevasti paikoillaan. Yhdistä laite
takaisin sähköverkkoon ja voit aloittaa normaalin toiminnan.

1

2

3
4

5
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��� 6lKN|OLLWlQWl

Katso yksityiskohdat teknisten tietojen asennuskuvasta ja kytkentäkaaviosta sekä allaole-
vasta kaaviosta.

��� 9HVLOLLWlQWl��RSWLR�

Laitteen höyrystin on täytettävä joka päivä ja tarvittaessa käytön aikana. Kun vesi haihtuu
höyrystimen kuumennuspinnoista, veden mineraalit saostuvat pinnoille. Nämä saostumat
heikentävät kuumennusta ja vahingoittavat höyrystintä.  On tärkeää pitää höyrystimen ja
allas puhtaana.

��� ,OPDVWRLQWL

Ilmanvaihto - Varmista laitteen ilmastointi. Laitteen ja ympäröivien kalusteiden väliin on
jätettävä ainakin 50 mm tilaa riittävän ilmankietton varmistamiseksi. Laite on asennettava
laitteen mukan toimitettavien jalkojen tai pyörien päälle palamattomalle alustalle. Puoli-
korkea laite voidaan asentaa toisen päälle käyttämällä ainoastaan Winstonin välikappalet-
ta ja seuraamalla ohjeita.

Liesituutelin - Laitetta ei tarvitse asentaa liesituulettimen alle.
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Katso vianetsintätaulukko, ennen huollon kutsumista.

21*(/0$ 0DKGROOLQHQ�YLND 7RLPHQSLGH

Virtalamppu ei pala Irronnut virtakatkaisin Kutsu huolto

Sulake palanut Vaihda/kutsu huolto

Virtajohto ei kiinnitetty Kutsu huolto

Viallinen virtajohto Kutsu huolto

Viallinen käyttökytkin Kutsu huolto

Vuotava vesi Viallinen öljyloukun O-rengas Kutsu huolto

Öljyloukku murtunut/viallinen Kutsu huolto

Viallinen oven tiiviste Kutsu huolto

Ruoka kuivuu Tyhjä höyrystimen allas Täytä/kutsu huolto

Liian alhainen höyrystimen lämpötila Säädä/kutsu huolto

Liian korkea ilman lämpötila Säädä/kutsu huolto

Viallinen oven tiiveste Vaihda/kutsu huolto

Ruoka liian kosteaa Liian alhainen ilmän lämpötila Säädä/kutsu huolto

Liian korkea höyrystimen lämpötila Säädä/kutsu huolto

Ruoka ei tarpeeksi kuumaa Liian alhainen höyrystimen lämpötila Säädä/kutsu huolto

Liian alhainen ilman lämpötila Säädä/kutsu huolto

Viallinen oven tiiviste Vaihda/kutsu huolto

Ruoka liian kuumaa Liian korkea höyrystimen lämpötila Säädä/kutsu huolto

Liian korkea ilman lämpötila Säädä/kutsu huolto

Virtalamppu ei pala Irronnut virtakatkaisin Kutsu huolto
13
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Tehokortti
Effektkort

Powerboard

Ohjauskortti
Styrkort

Prosessor Board
V
irtapiirikaavio

Jäähdytys puhaltimet
Kylfläktar

Cooling fans

Puhaltimen moottori
Fläktens motor  Blower motor

MG-venttiili
MG-ventil

Solenoid valve

Uimuri kytkin
Flottöromkopplare

Float switch

Ilmavastus
Luftmotsdtånd

Air heaters

Höyrystimen vastus
Vattenbadets motstånd

Evaporator heater



Asennuskuva HA4002 



Asennuskuva HA4003 [4003] 
HA4003



Asennuskuva HA4022 



Asennuskuva HA4507 
HA4507



Asennuskuva HA4509 
HA4509



Asennuskuva HA4522 
HA4522
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Mitat LxSxK 4002 505x688x833 mm

Mitat LxSxK 4003 505x688x907 mm

Mitat LxSxK 4022 701x876x1910

Paino 4002 66 kg

Paino 4003 73 kg

Paino 4022 162 kg

Kapasiteetti 4002 3xGN 1/1-65

Kapasiteetti 4003 5xGN 2/1-65

Kapasiteetti 4022 14xGN 2/1-65

Sähköliitäntä 4002 230V1~1,65kW 10A

Sähköliitäntä 4003 230V1~1,65kW 10A

Sähköliitäntä 4022 230V1~2,02 kW 10A

Materiaali Ruostumaton teräs
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