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Hyvä asiakkaamme,

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

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

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään.

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

METOS TEAM

Metos-huollon puhelinnumero:__________________________________________

Yhteyshenkilö:______________________________________________________
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1. Yleistä

Tutustu huolellisesti tämän ohjeen sisältöön, koska siinä on tärkeää tietoa laitteen o
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 
lisia ohjeita ja määräyksiä noudattaen. Laitteen saa liittää sähköverkkoon ainoasta
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 lait
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 o
datettava, jotta tapaturman vaaraa ei syntyisi.

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

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

1.2 Laitteessa käytetyt merkinnät

Tämä kuvio laitteen osassa kertoo, että osan takana on jännitteellisiä kompone
Tällaisen osan saa irrottaa vain jännitteettömänä, kun laitteen syöttökaapelin pisto
on irrotettu pistorasiasta. Laitteen säätöpaneelin saa avata ainoastaan henkilö, jo
sähkölaitteiden asentamiseen ja huoltamiseen tarvittava ammattipätevyys.

1.3 Laitteen ja käsikirjan yhteenkuuluvuuden tarkistus

Laitteen arvokilvessä on laitteen sarjanumero. Mikäli laitteen ohjeet ovat kadon
valmistajalta tai hänen paikalliselta edustajaltaan voi tilata uudet ohjeet. Tällöin tule
dottomasti ilmoittaa laitteen arvokilvessä oleva sarjanumero.
1
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2. Turvaohjeet

2.1 Turvallinen käyttö

Varmistaaksesi laitteen turvallisen käytön on syytä noudattaa seuraavia turvaohjeit

• Kalustetta siirrettäessä sekä huoltotoimenpiteitä tehtäessä on laite aina kytk
irti sähköverkosta. 

• Pesua suoritettaessa on varottava, etteivät kalusteen sähkölaitteet joudu 
kanssa kosketuksiin. Veden suihkuttaminen kalusteen välittömässä läheisyy
on kielletty.

• Laitteen altistaminen sateelle on kielletty.

Mikäli laite poistetaan pidemmäksi ajaksi käytöstä, se kannattaa kytkeä irti sähköve
ta, puhdistaa ja kuivata sisältä.

2.2 Laitteen poistaminen käytöstä ja hävittäminen

Laite sisältävää osia ja komponentteja, joiden hävittäminen vaatii erikoiskäsitt
Käytöstä poistetun kalusteen hävittämisestä on syytä tiedustella ohjeita paikallisil
ranomaisilta.
2
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3. Toiminnallinen kuvaus

3.1 Laitteen käyttötarkoitus

Corona Buffet on tarkoitettu elintarvikkeiden lyhytaikaiseen säilytykseen ja jakel
ruokaloissa ja ravintoloissa.

Lautasjakelin on tarkoitettu lautasten säilytykseen ja jakeluun. Lautasten maksimih
sija on 270 mm.

Laitteen valmistaja ei vastaa tilanteista, jotka saattavat syntyä, mikäli tässä ohjeess
via varoituksia ja ohjeita ei noudateta.

3.1.1 Muu kuin ohjeessa kerrottu käyttö

Laitteen käyttäminen muuhun tarkoitukseen on kielletty.

Ota yhteys valmistajaan, mikäli aiot käyttää laitetta muuhun kuin ohjeessa maini
tarkoitukseen.

3.2 Toimintaperiaate

Kylmän buffetin toiminta perustuu kylmäaltaan reunojen ulkopuolella kiertäv
kupariputkeen, joka toimii laitteen höyrystimenä. Normaalisti kalusteet toimitetaan om
koneikolla varustettuina, mutta erillisellä tilauksella ne voidaan valmistaa valmiudell
koiseen keskuskylmäjärjestelmään liitettäväksi.

Lämpimän buffetin toiminta perustuu lämmön johtamiseen höyryn avulla altaan poh
olevasta vastuksesta lämpimänä pidettävän astian pohjaan.

Lautajakelimen vastavoima perustuu lämmön johtamiseen höyryn avulla altaan po
olevasta vastuksesta lämpimänä pidettävän astian pohjaan.
3
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4. Käyttöohjeet

4.1 Käyttö

4.1.1 Kylmä CB ja CBUS

Ennen tuotteiden sijoittamista kalusteeseen tulee kalusteen lämpötilan antaa tasaan
mostaatilla säädettyyn lämpötilaan.

Tuotteiden oikealla säilytyksellä voidaan edesauttaa keittiön ja tarjoilulinjan tehok
toimintaa sekä vaikuttaa energiakustannuksiin. Käytössä huomioitavia seikkoja:

• Laita kalusteeseen tuotteita vasta sitten, kun se on saavuttanut oikean toimin
pötilansa.

• Tarkkaile kalusteen lämpötilaa päivittäin.

• Pidä tuotteet aina hyvässä järjestyksessä.

• Älä säilytä kalusteessa pilaantunutta ruokaa.

• Säilytä tuotteet aina kannellisissa astioissa tai peitä ne kelmuilla. Näin voi
välttää ruuan tarpeetonta kuivumista.

Termostaattia ei normaaliolosuhteissa tarvitse säätää.

4.1.2 Lämmin BM ja BMUS

Ennen tuotteiden sijoittamista kalusteeseen tulee kalusteen lämpötilan antaa tasaan
mostaatilla säädettyyn lämpötilaan.

Tuotteiden oikealla säilytyksellä voidaan edesauttaa keittiön ja tarjoilulinjan tehok
toimintaa sekä vaikuttaa energiakustannuksiin. Käytössä huomioitavia seikkoja:

• Laita kalusteeseen tuotteita vasta sitten, kun se on saavuttanut oikean toimin
pötilansa.

• Tarkkaile kalusteen lämpötilaa päivittäin.

• Pidä tuotteet aina hyvässä järjestyksessä.

• Älä säilytä kalusteessa pilaantunutta ruokaa.

• Säilytä tuotteet aina kannellisissa astioissa tai peitä ne kelmuilla. Näin voi
välttää ruuan tarpeetonta kuivumista.
4
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Termostaattia ei normaaliolosuhteissa tarvitse säätää.

Sulje vesiventtiili ja täytä allas lämpimällä vedellä niin, että veden taso on 3-5 cm po
ta.

Älä koskaan käytä haudeallasta ilman vettä.

Allasta tyhjennettäessä on varottava kuumaa vettä.

Haudealtaan päällä on käytön aikana pidettävä GN-astioita tai kansia, jotta vesi ei h
isi ja lämpötila pysyisi oikeana.

4.1.3 Lämmin lautasjakelin PDW

• Laita lautaset kalusteeseen ja säädä haluttu lämpötila.

• Tarkkaile kalusteen lämpötilaa päivittäin.

• Pidä lautaset aina hyvässä järjestyksessä.

Termostaattia ei normaaliolosuhteissa tarvitse säätää.

4.2 Käytön jälkeen

4.2.1 Altaan tyhjennys

Altaan alla on poistoventtiili, jonka avaamalla altaassa oleva vesi voidaan tyhjentää
siköissä on vakiona 1 m poistoletkua, jonka avulla vesi ohjataan tyhjennysastiaan
hjennysastian sijoituspaikka on joko huoltoluukun takana tai, jos  tyhjennysastialle e
riittävästi tilaa kalusteen sisällä, tyhjennys tapahtuu kalusteen ulkopuolelle tyhjenny
ajaksi sijoitettuun tyhjennysastiaan.

Ellei kalusteella ole viemäröintiä, on äärimmäisen tärkeää pitää poistoventtiilin h
suljettuna muulloin kuin tyhjennyksen aikana. Näin erityisesti silloin kun kalusteet o
joitettu vedelle aralle lattiamateriaalille, esimerkiksi parketille.

4.2.2 Puhdistus 

Kylmä CB ja CBUS

Normaalissa käytössä kaluste ei vaadi muuta päivittäistä huoltoa kuin riittävän puhd
sen.

Sisä- ja ulko-osien puhdistukseen tulisi käyttää neutraaleja tai lievästi emäksisiä pu
tusaineita tai kosteapyyhintää. Hankaavia aineita ei tule käyttää, varsinkaan akryy
noilla.

Suihkuveden käyttö laitteen puhdistuksessa on kielletty.

Puhdista kylmäkoneikon lauhdutin kerran viikossa. Muuta puhdistusta koneikko ei
maalisti tarvitse. 
5
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Ennen lauhduttimen imurointia on kaluste kytkettävä irti sähköverkosta irrottamalla s
tökaapelin pistoke pistorasiasta.

Muun kuin lauhdutinpuhdistuksen saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike.

Suosittelemme, että huoltoliike puhdistaa koneiston sisältä 1-2 kertaa vuodessa.

Lämmin BM ja BMUS, lautasjakelimet PDW ja PD

Normaalissa käytössä kaluste ei vaadi muuta päivittäistä huoltoa kuin riittävän puhd
sen.

Sisä- ja ulko-osien puhdistukseen tulisi käyttää neutraaleja tai lievästi emäksisiä pu
tusaineita tai kosteapyyhintää. Hankaavia aineita ei tule käyttää, varsinkaan akryy
noilla.

Suihkuveden käyttö laitteen puhdistuksessa on kielletty.

Neutraali SB ja N

Normaalissa käytössä kaluste ei vaadi muuta päivittäistä huoltoa kuin riittävän puhd
sen.

Sisä- ja ulko-osien puhdistukseen tulisi käyttää neutraaleja tai lievästi emäksisiä pu
tusaineita tai kosteapyyhintää. Hankaavia aineita ei tule käyttää, varsinkaan akryy
noilla.

Suihkuveden käyttö laitteen puhdistuksessa on kielletty.
6
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4.2.3 Lampun vaihto (CBUS, N, BMUS)

Lamppua vaihdettaessa valaisin on kytkettävä irti sähköverkosta.

Lamppu on hyvä vaihtaa sen lähestyessä käyttöikänsä loppua, jotta sytytin ei vahin
Sytytin ei ole vaihdettavissa.

1. Painike
2. Lampunpidin
3. Lamppu
4. Lampunkytkin

Paina painikkeet alas, vedä lampunpitimet  ulospäin ja ota lamppu  pois. Aseta la
paikoilleen ja työnnä lampunpitimet paikoilleen.

4.2.4 Jousimekanismin säätö 

Kytke laite pois päältä (D-I PDW).

Paina tyhjää sylinteriä kädellä, jotta pääs
jousiin käsiksi.

Lautastasossa on reikä varajousille, jotta n
pysyvät paikallaan.

3

2

1

1

24
7



29.5.2009  Rev. 1.0

Käyttöohjeet

al-

an

t

a.
Tartu tukevalla otteella jouseen ja aseta se h
uamaasi asentoon. 

Käytössä oleva jousi tulee kannessa oleva
C:n muotoiseen loveen.

Jousivoiman tulisi jakautua mahdollisimman
tasaisesti koko nostinosalle.

4.2.5 Halkaisijan säätö (lisävaruste)

Poista lautasjakelimen kansi ki-
ertämällä sitä paikallaan pitävä
myrskytangot (4 kpl/sylinteri) irti.

Pujota säätösauvat (4 kpl/sylinteri) paikalleen. Sylinteriä ei tarvitse poistaa laitteest
8
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Nosta sauvaa ja käännä se haluamaasi asentoon. Säätösauvan ylä- ja alapä
ohjaintapit varmistamassa sauvan oikean paikoittumisen.

Kytke laite päälle vasta kun jakelinmekanismi on asetettu takaisin kalusteeseen
PDW).

270 mm sylinterissä säätömahdollisuudet ovat: 180/200/220/235/270 mm

320 mm sylinterissä säätömahdollisuudet ovat: 240/250/270/285/320 mm
9
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5. Asennus

5.1 Käyttöolosuhteet

Laite on suunniteltu toimimaan tilassa, jonka lämpötila on +10°C – +25°C.

Kylmä CB ja CBUS: Kalusteen sijoittamista lähelle lämpöhauteita ja uuneja tulee v
tää.

5.2 Kuljetus ja varastointi

Kaluste on kuljetettava asennuspaikan läheisyyteen kuljetuspakkauksessaan. Pakk
voi purkaa vasta asennuspaikan välittömässä läheisyydessä. Kaluste on kuljetettav
yasennossa.

Kaluste on hiottua rst-levyä, kalustelevyä ja karkaistua lasia ja on siten arka työ
oloissa tapahtuville naarmuuntumisille. Kaluste tulisikin tuoda asennuspaikalle uudi
korjaustyön myöhäisessä vaiheessa. Kalustetta ei saa käyttää asennusalustana.

Kalustetta ei ole tarkoitettu säilytettäväksi ulkona, ei kuljetuspakkauksessakaan.

Kylmä CB ja CBUS

Mikäli kylmäkalustetta on säilytetty lämmittämättömässä tilassa niin, että kylmäka
teen ja etenkin sen koneiston lämpötila on alle 0°C, tulee kalusteen antaa lämmetä k
koneiston lämpötila on vähintään +10°C. Kylmän koneiston käynnistäminen saattaa
rioittaa kylmäkalusteen kompressoria.

Mikäli kylmäkalustetta on kallistettu voimakkaasti juuri ennen aiottua käynnistyshet
tulee odottaa vähintään 30 minuuttia ennen käynnistämistä. Muussa tapauk
kylmäkalusteen kompressorin imuaukkoihin kertynyt öljy pääsee vaurioittam
nesteiskuilla kompressoria.

5.3 Asennus

Kaluste on varustettu pyörillä. Asenna kaluste tasaiselle alustalle.

5.4 Laitteen poistaminen pakkauksesta

Poista rst- ja muovipintoja suojaavat muovikalvot varovasti, jotta pinnat eivät naarm
nu.
10
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5.5 Kytkeminen sähköverkkoon

Liitäntäjohto on päätylevyn takana. Kaluste liitetään sähköverkkoon maadoitettuun p
rasiaan, jolloin yläosallisissa malleissa valo syttyy automaattisesti. Liitäntää varten 
kullekin kalusteelle varata max. 16 A:n sulakkeella suojattu pistorasia.

Kytkettäessä vaunuja linjastoksi johdon voi kiinnittää nippusiteellä sille varattuihin k
nikkeisiin.

5.6 Käynnistys

5.6.1 Kylmä CB ja CBUS, lämmin BM ja BMUS, neutraali N, lämmin lautasjakelin
PDW

Sähköverkkoon liittämisen jälkeen laite käynnistetään pääkytkimestä (vihreä) ja
mistutaan samalla, että kytkimessä oleva merkkivalo syttyy.

Mikäli käyttöönotossa ilmenee ongelmia, ota välittömästi yhteyttä Metos-huoltoon.
11
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6. Vianetsintä

Jos laite ei toimi oletetulla tavalla, tarkasta seuraavan taulukon mukaiset asiat. Näin
aiheettomilta huoltokäynneiltä ja kustannuksilta. Jos sinulla on kysyttävää lait
toiminnasta, ota yhteys Metos-huoltoon. Useimmat ongelmat voidaan hoitaa puhelim

Laite ei sisällä käyttäjän huollettavissa olevia osia. Huolto on jätettävä valtuutetun 
toliikkeen suoritettavaksi.

ONGELMA MAHDOLLINEN SYY KORJAUSTOIMENPITEET

Kaluste ei saa virtaa, vaikka vir-
takytkintä painetaan.

Virtajohto huonosti kiinni pistorasiassa. Kiinnitä pistoke kunnolla.

Viallinen sulake Vaihda sulake.

Kylmä CB ja CBUS: Koneisto käy, 
mutta lämpötila ei laske asetteluar-
voon

Lauhdutin on pölyyntynyt. Imuroi lauhdutin.

Ympäristön lämpötila ylittää maksimi-
arvon (+25°C).

Tarkista, ettei kaluste ole sijoitettu voi-
makkaan lämmönlähteen välittömään 
läheisyyteen. Tarvittaessa tulee järjestää
koneellinen ilmanvaihto.

Lauhduttimen ilmansaanti on estynyt. Poista esteet ilmankierron edestä.

Lämmin BM ja BMUS: Hau-
dealtaan vesi ei lämpene, vaikka 
kytkimen merkkivalo syttyy.

Haudealtaassa ei ole tai ei ole ollut riit-
tävästi vettä lämmityksen aikana.

Lisää kuumaa vettä kunnes veden taso 
on vähintään 5 cm pohjasta.

Ylikuumenemissuoja lauennut. Viritä ylikuumenemissuoja.

Lämmin BM ja BMUS: Ruoka ei 
pysy riittävän lämpimänä.

Haudealtaassa liikaa vettä. Vähennä vettä oikeaan tasoon.

Haudeallas osittain avonainen. Sulje aukot kansilla tai astioilla.
12
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7. Tekniset tiedot

Asennuskuva U00258 A3

Asennuskuva U00314 A3
13
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VIR T AJ OHT O / S UP P LY  C OR D :
     L = 2,5 m (P DW 900, P DW 750)



29.5.2009  Rev. 1.0

Tekniset tiedot
CB=KYLMÄ CB,  CBUS=KYLMÄ + YLÄOSA CBUS,  BM=LÄMMIN BM,  BMUS=LÄMMIN + YLÄOSA BMUS,
SB=NEUTRAALI SB,  N=NEUTRAALI + YLÄOSA N,  PDW=LÄMMIN LAUTASJAKELIN PDW,  PD=NEUTRAALI
LAUTASJAKELIN PD

500=500,  800=800,  1200=1200

Määre Malli Arvo
Sähköliitäntä 230V 50Hz

Liitäntäteho CB,CBUS 0,43 kW

Liitäntäteho BM,BMUS 1,8 kW

Liitäntäteho N 18/30 W

Liitäntäteho PDW 0,7 kW

Kylmäaine CB,CBUS R134a

Eristys CB,CBUS Polystyreenisolumuovi

Ohjausyksikkö CB,CBUS Termostaatti

Lämpötila-alue BM,BMUS 60...90°C

Lämpötilan säätö BM,BMUS,PDW Termostaatti

Vakiovärit, verhoilulevyt, puu Koski mel. Koivu

Harmaa tiwi mel. 802 matta

Koski mel. Kirsikka sileä

Vakiovärit, verhoilulevyt, pelti Punainen RAL 3000

Sininen RAL 5005
19
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