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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.  Täl-
laisen osan saa irrottaa 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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Turvaohjeet
2. Turvaohjeet

2.1 Laitteen turvallinen käyttö

Koska liesi on lämpölaite, joka kuumenee käytön aikana, on seuraavia varoituksia ja oh-
jeita noudatettava palovammojen ehkäisemiseksi. 

Pitkäaikaisessa käytössä myös lieden keittopaikkoja reunustava kehys kuumenee.

Keittopaikat ovat kuumia pitkään niiden poiskytkemisen jälkeen, vaikka näkyvä lämpösä-
teily on lakannut.

Turvallinen astioiden käsittely liedellä edellyttää aina suojakäsineiden käyttöä.

Liettä ei tule jättää pitkäksi aikaa päälle kytkettynä täysin ilman valvontaa.

2.2 Laitteen poistaminen käytöstä

Laitteen palveltua taloudellisen elinikänsä loppuun on sen hävittämisessä noudatettava
voimassa olevia paikallisia määräyksiä ja ohjeita. Ympäristölle mahdollisesti haitallisten
aineiden hävittäminen ja kierrätettävien, uudelleen käytettävien materiaalien hyödyntä-
minen tapahtuu parhaiten käyttämällä alan ammattityövoimaa apuna. 
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Toiminnallinen kuvaus
3. Toiminnallinen kuvaus

3.1 Laitteen käyttötarkoitus

Metos Ardox C on erilaisissa astioissa tapahtuvan ruoan kypsentämiseen tarkoitettu liesi.

3.1.1 Muu kuin ohjeessa kerrottu käyttö

Laitteen käyttö muuhun kuin edellä mainittuun tarkoitukseen on kielletty.

Ruuan kypsentäminen suoraan liesilevyllä, esimerkiksi paistamalla, on kielletty.

Laitteen valmistaja ei ota vastuuta tilanteista, jotka saattavat syntyä, mikäli tässä ohjeessa
olevia varoituksia ja ohjeita ei noudateta.

3.2 Rakenne ja toimintaperiaate

Liesitaso on varustettu kahdella, neljällä tai kuudella keittopaikalla liesimallista riippuen.

Keittopaikkaa kuumentaa keraamisen tason alla oleva säteilyvastus, jonka tehoa voidaan
portaattomasti säätää tehonsäätimellä. 

Vastuselementin pienen massan ja keraamisen tason hyvien lämmönsiirto-ominaisuuksi-
en vuoksi keittopaikka lämpenee maksimilämpötilaansa vain muutamassa minuutissa. Jo-
kainen keittopaikka on varustettu ylikuumenemissuojalla, joka suojaa keittopaikkaa,
mikäli se unohtuu tyhjänä päälle. Päälle kytkettyä keittopaikkaa osoittaa vihreä keitto-
paikkakohtainen merkkivalo.

Yksittäisen lieden lisäksi on olemassa liesi-uuni-yhdistelmiä (jalustassa Chef 220 tai Chef
240). Tämä käyttöohje kattaa Ardox C -lieden. Chef 220 ja Chef 240 -uuneillla on oma
käyttöohjeensa.
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Käyttöohjeet
4. Käyttöohjeet

4.1 Ennen käyttöönottoa

4.1.1 Astiavalinta 

Keraamiselle liedelle soveltuvat parhaiten ruostumattomasta teräksestä, alumiinista ja
emaloidusta teräksestä valmistetut astiat. Emaloituja valurauta-astioita voidaan käyttää
erityistä varovaisuutta noudattaen. 

Kupariset, keraamiset ja lasiset astiat eivät sovellu keraamiselle liedelle.

Astioiden tulee aina olla korkealaatuisia ja pohjapinnaltaan sileitä ja tasaisia.

Parhaimman hyödyn saa sekä liedestä että astioista muistamalla seuraavat asiat:

• Nosta aina astioita, älä vedä niitä.
• Käytä aina korkealaatuisia ja tasaisella pohjalla varustettuja astioita.
• Anna kuumien astioiden jäähtyä ennen kuin laitat ne kylmään veteen.
• Varmista, että astioilla on puhdas ja kuiva pohja ennen  käyttöä.
• Käännä aina astioiden kahvat niin, että ne ovat turvallisessa asennossa ja poispäin

lämpölähteistä.
• Käytä aina kansia paitsi paistettaessa.
• Valitse astia ja keittopaikka niin, että niiden halkaisijat ovat suunnilleen samat.
• Korkealaatuiset astiat siirtävät lämpöä hyvin, joten keittopaikan matala tai keski-

teho riittää useimmiten.

Muovi- ja alumiinifolion joutumista liesitasolle on syytä varoa, koska niiden poistaminen
sulamisen jälkeen on työlästä.

4.2 Lieden käyttö

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

Laivakäyttöön tarkoitetut liedet on varustettu kattilaristikolla, joka varmistaa astioiden
pysymisen liesitasolla. Lieden käyttö ilman kattilaristikkoa on kielletty.

Asennuksen yhteydessä  lieden läheisyyteen - usein seinälle - on mahdollisesti asennettu
sähkönsyötön erotuskytkin. Tarkista, että kytkin on päällä-asennossa.
4
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Käyttöohjeet
Lieden keittopaikkoja ohjataan tehonsäätimien ja merkkilamppujen avulla.

Ohjauspaneeli
1. Keittopaikka päällä -merkkivalo
2. Tehonsäädin, etummainen keittopaikka
3. Tehonsäädin, taempi keittopaikka

Keraaminen liesi lämpenee erittäin nopeasti, joten esilämmitys ei ole tarpeen. Tästä joh-
tuen  keittopaikka voidaan kytkeä pois päältä heti, kun sitä ei enää tarvita. Näin toimien
säästetään energiaa ja samalla luodaan miellyttävämpi työskentely-ympäristö. 

Valitse keittopaikka astiakoon mukaan. Tehonsäädin on asetettavissa portaattomasti vä-
lillä 1-6. Tällöin syttyy myös keittopaikan vihreä merkkivalo. 

Keittäminen aloitetaan asennolla 6, mutta kiehumisen alettua voidaan tehoa vähentää tar-
peen mukaan. Siitä huolimatta, että jokainen keittopaikka on varustettu ylikuumenemis-
suojalla, keittopaikkaa ei tulisi jättää päälle tyhjänä pitkäksi ajaksi. Mikäli keittopaikan
asetettu teho ylittää keittoastian lämmönvastaanottokyvyn, kytkeytyy ylikuumenemis-
suoja toimintaan säätäen tehon automaattisesti sopivaksi. 

Mikäli käytön aikana esiintyy pidempiaikaisia katkoksia sähkönjakeluverkostossa, tulee
lieden kaikki kytkimet kääntää 0-asentoon, jotta liesi ei kytkeytyisi odottamattomasti
päälle sähkönjakelukatkoksen päättyessä.

Lieden keraaminen taso on normaalikäytössä erittäin kestävä. Mikäli liesitaso esimerkiksi
poikkeuksellisen voimakkaan pistemäisen iskun takia on haljennut, on lieden käyttö kiel-
letty kunnes keraaminen taso on vaihdettu.
5
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Käyttöohjeet
4.3 Käytön jälkeen

4.3.1 Puhdistus 

Letkupesu tai painepesurin käyttö puhdistuksessa on kokonaan kielletty.

Ota huomioon liesitasoa puhdistaessasi, että se on käytön jälkeen kuuma.

Puhdistus on kaikkein helpointa, kun mahdollisesti ylikiehunut ruoka poistetaan välittö-
mästi kostealla pyyhkeellä.

Sokeri ja runsaasti sokeria sisältävät aineet on syytä poistaa heti, koska niiden poistami-
nen pitkällisen kiinnipalamisen jälkeen on työlästä ja saattaa jättää pysyviä jälkiä liesita-
soon. Sokeri tulee poistaa kuumana. Jos se ehtii jäähtyä, kuumenna uudestaan.

Lieden keraamiseen tasoon mahdollisesti kiinnipalanut ruoka on helppo kaapia irti lieden
mukana toimitetulla kaapimella. Kaapimen terän vaihto tapahtuu avaamalla varressa ole-
va ruuvi, jonka jälkeen terä on esillä. Teränä käytetään tavallista partakoneen terää.

Mikäli muovi- tai alumiinifoliota sulaa liesitasolle, myös niiden poistamiseen käytetään
kaavinta.

Kaikessa puhdistamisessa tulisi suosia kemiallista puhdistamista voimakkaan hankaami-
sen sijasta. Lieden pintojen puhdistukseen käytetään lievästi emäksistä pesuainetta (pH 8-
10) veteen laimennettuna käyttöohjeen mukaisesti.

4.3.2 Muu huolto

Laite ei sisällä käyttäjän huollettavissa olevia osia. Huolto on jätettävä valtuutetun huol-
toliikkeen suoritettavaksi.
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Asennus
5. Asennus

5.1 Yleistä

Tämän laitteen asennus on suoritettava valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti paikal-
lisia ohjeita ja määräyksiä noudattaen. Tätä ohjetta on käytettävä yhdessä laitteen asen-
nuskuvan kanssa.

Laitteen saa liittää sähköverkkoon ainoastaan tarvittavan ammattipätevyyden omaava
henkilö.

5.2 Lieden siirto asennuspaikalle ja pakkauksen purku

Parhaiten liesi on siirrettävissä omassa kuljetuspakkauksessaan samalla kun se on suojat-
tuna ulkoilta vaurioilta. Mikäli se kuitenkin joudutaan poistamaan pakkauksestaan, on
siirroissa liettä nostettava jalustan välipalkeista esim. puisia välikappaleita käyttäen. Vau-
rioiden välttämiseksi liesitasoa ei saa käyttää rakennustyömaa- ja asennusaikaisena työ-
tasona.

5.3 Lieden sijoitus

Koska vahingossa ilman astiaa päälle unohtuneen keittopaikan lämpötila saattaa kohota
jopa 550 °C:seen, liettä sijoitettaessa on varmistettava, että käyttökohteessa voimassa ole-
vat yleiset paloturvallisuusmääräykset täyttyvät. 

Liesi sijoitetaan asennuspaikalleen ja säädetään vaakasuoraan säätöjaloistaan. 

Sen jälkeen kun liesi on oikeassa kohdassa ja vaakasuorassa, se on ehdottomasti kiinni-
tettävä lattiaan, maamallit takajalkojen laipoista ja laivakäyttöön tarkoitetut liedet jokai-
sen jalan laipoista.

5.4 Sähköliitäntä

Mikäli asennuksen yhteydessä joudutaan suorittamaan laitteen koekäyttö ilman että kaik-
ki laitteen suojukset ja vuorauslevyt ovat paikoillaan, on jännitteellisten osien lisäksi eri-
tyisesti varottava laitteen rungon sisällä mahdollisesti liikkuvia osia.

Mahdollisten tulevien huoltotilanteiden helpottamiseksi ja turvallisuuden lisäämiseksi
laitekohtainen erotuskytkin on asennettava laitteen välittömään läheisyyteen. Erotuskyt-
kimen tulee erottaa laite kaikkinapaisesti sähkön syöttöverkosta.
7
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Asennus
Syöttökaapelin sisääntulo on lieden pohjassa, oikeassa etukulmassa. Sähköliitännän suo-
rittamiseksi on kytkinnupit ja lieden etulevy irrotettava. Syöttökaapelin liitäntäpiste löy-
tyy etukotelon oikeasta sivusta. 

5.5 Koekäyttö

Tutustu laitteen käyttöohjeeseen ennen laitteen koekäyttöä. Liesitason alla olevan laitteen
osalta tutustu sitä käsittelevään omaan käyttöohjeeseen.

Syöttökaapelin liittämisen jälkeen koekäytä laite.

Tarkista 

• että jokainen keittopaikka lämpenee ja sitä vastaava merkkilamppu syttyy kun
keittopaikka kytketään päälle tehonsäätimellä

• ettei mikään johdin jää puristuksiin ennen vuorauslevyn paikalleen laittoa.

Kiinnitä vuorauslevy paikalleen.
8
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6. Vianetsintä

Mikäli laite ei toimi, tarkista seuraavat asiat:

• Onko laitetta käytetty ohjeiden mukaisesti?
• Ovatko irrotettavat osat paikoillaan?
• Onko laitteessa tai sen välittömässä läheisyydessä - usein seinällä - oleva erotus-

kytkin päällä-asennossa?
• Ovatko sähköpääkeskuksessa olevat laitteen ylivirtasuojat (sulakkeet) ehjät? Pyy-

dä tehtävään opastettu henkilö tarkistamaan ylivirtasuojat.

Mikäli tämäkään ei auta, niin mieti etukäteen, miten lyhyesti kuvaisit laitteen vian ja ota
yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
9
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Vianetsintä
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8. Tekniset tiedot

Pää- ja ohjausvirtakaavio T02110 A3

Pää- ja ohjausvirtakaavio T02111 A3

Asennuskuva T02023 A3

Asennuskuva T02025 A3

Asennuskuva T02024 A3

Asennuskuva T02026 A3
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Tekniset tiedot
C=ARDOX C
4=C4,  6=C6
22=Chef 220,  24=Chef 240
A=3/N/PE∼400/230V 50Hz,  G=3/N/PE∼415/240V 50Hz,  H=3/PE∼230V 50Hz,  I=3/PE∼220V 60Hz

Määre Malli Tyyppi Lisäva-
rusteet

Arvo

Ulkomitat LxSxK C 4 800x800x900 mm
Ulkomitat LxSxK C 6 1200x800x900 mm
Keittotason mitat LxS C 4 650x650 mm
Keittotason mitat LxS C 6 347x650 mm, 650x650 mm
Keittopaikkoja C 4 2x ø230mm, 2x270x270mm
Keittopaikkoja C 6 3x ø230mm, 3x270x270mm
Tehon säätö C Portaaton tehonsäädin, levykohtainen merkkivalo
Materiaali C Keraaminen liesitaso, ulkovuoraukset ruostuma-

tonta terästä
Paino pakkauksineen C 4 n. 95 kg
Paino pakkauksineen C 4 22 n. 145 kg
Paino pakkauksineen C 4 24 n. 155kg
Paino pakkauksineen C 6 n. 140 kg
Paino pakkauksineen C 6 22 n. 190 kg
Paino pakkauksineen C 6 24 n. 200 kg
Paino ilman pakkausta C 4 n. 60 kg
Paino ilman pakkausta C 4 22 n. 110 kg
Paino ilman pakkausta C 4 24 n. 120 kg
Paino ilman pakkausta C 6 n. 85 kg
Paino ilman pakkausta C 6 22 n. 135 kg
Paino ilman pakkausta C 6 24 n. 145 kg
Pakkauksen mitat LxSxK C 4 860x920x1050 mm
Pakkauksen mitat LxSxK C 6 1260x920x1050 mm
Sähköliitäntä Katso asennuskuvat
Käyttöolosuhteet Normaalit suurkeittiöolosuhteet, lämpötila yli 0°C.
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