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VAROITUS
Väärin suoritettuna asennus, muutostyöt, säädöt, huolto ja ylläpito voivat johtaa aineellisiin vahinkoihin, 
loukkaantumisiin ja tapaturmiin. Laitteen käyttäjien tulee tutustua tämän käyttöohjeen sisältöön ennen 
käytön aloitusta.

Käyttäjän turvallisuus
Älä säilytä syttyviä nesteitä aineita tämän tai muun sähkölaitteen välittömässä läheisyydessä.

VAROITUS - TULIPALON VAARA
Laitteen läheisyydessä ei saa säilyttää syttyviä materiaaleja kuten moppeja, puhdistusliinoja, rasvaa, kää-
repaperia ja sähköjohtoja.

Varoitus - maadotoitusohje
Tämä laiteen johto on maadoitettu - älä vaihda johtoa. Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.

Huomioitavaa
Laite on suunniteltu käytettäväksi paloturvallisessa ympäristössä. Aseta laite vankalle, tasaiselle ja sytty-
mättömälle alustalle.
Laite asennetaan vähintään 15 cm etäisyydelle seinästä.

Laitteen oikea hoito pidentää sen käyttöikää ja vähentää korjauksien tarvetta.

Laite on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Laitteen rakenne on järkevä ja se on helppo käyttää ja 
huoltaa. Laite soveltuu hotelleihin, pikaruokaloihin, ravintoloihin sekä myymälöihin.

1. Yleistä
Oikea asennus, oikea käyttö ja jatkuva ylläpito takaavat laitteen oikean toiminnan ja pitkän käyttöiän.

Tutustu huolellisesti tämän ohjeen sisältöön, koska siinä on tärkeää tietoa laitteen oikeasta, tehokkaasta 
ja turvallisesta asentamisesta, käytöstä ja huoltamisesta.

Säilytä tämä ohje huolellisesti mahdollisia muitakin käyttäjiä varten.

Laitteessa voidaan paahta joko 2, 4, 3 tai 6 leipäviipaletta kerrallaan. Laitteen käyttökytkimet ovat kookkai-
ta ja helppokäyttöisiä. Käsikäyttöinen, HI-lift nostosmekanismi takaa paahtoleivän pysymisen kuumana ja 
leivän poistamisen paahtimesta turvallisena.
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2. Laitteen osat

1. Aukko  4.  Hi-lift nostovipu
2. Kytkin  5.  Murupelti
3. Ajastin

laitetta on kahta kokoa, 4- ja 6-aukkoinen. Käyttöohjeessa on käytetty esimerkkinä 4-aukkoista mallia .

3. Tekniset tiedot

Malli Tempo 4ATS-A Tempo 6ATS-A

Jännite 220...240 V 220...240 V

Teho 2.24 kW 3.24 kW

Ajastus 0~5 min. 0~5 min.

Viipalemäärä 2 tai 4 viipaletta 3 tai 6 viipaletta

Mitat 370 x 210 x 220 mm 360 x 225 x 220 mm

4. Asennus
1. Varmista, että laitteen arvokilven sähköarvot vastaavat asennuspaikan arvoja.
2. Laite kytketään maadoitettuun pistorasiaan. Käyttömukavuuden vuoksi, älä kerää tavaroita laitteen 

läheisyyteen.

5. Käyttö
3. Työnnä pistotulppa pistorasiaan ja käynnistä laite kytkimestä (2), työnnä leipäviipale aukkoon (1), Kään-

nä ajastimen nuppi (3) myötäpäivään haluttuun lämpötilaan. Kun asetettu aika umpeutuu, kuuluu sum-
merin ääni osoituksena siitä, että paataminen on päättynyt. Paina Hi-lift vipua ja poista leipäviipale 
aukosta.

4. Paahtamisen aikana leivästä varisevat murut putoavat automaattisesti murupellille. Murupellin puhtau-
desta tulee huolehtia jatkuvasti.

5. Pahdettavan leipäpalan tulee olla paahtoaukkoa hiukan korkeampi tai muuten sen poistaminen paah-
timesta on hankalaa.
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6. Kuljetus ja varastointi
Laitetta tulee käsitellä varavasti, voimakiasta ravistamista välttäen. Laitetta tulee säilyttää pakkaukses-
saan ilmastoidussa paikassa jossa laite ei altistu syövyttäville aineille. Laite tulee säilyttää aina pystyasen-
nossa   ja aina sisätiloissa. Laite ei saa joutua kosketuksiin pölyn tai kosteuden kanssa. Säilytyspaikan 
tulee olla suojassa suoralta auringon valolta. Suojaa laite tärinältä ja iskuilta. Väliaikaisessa varastoinnissa 
saattaa olla varminta suojata laite vedenpitävällä suojalla.

7. Puhdistus ja ylläpito
Sammuta laite ja irroita pistotulppa aina ennen puhdistus tai huoltotoimenpiteitä.

Työpäivän päätyttyä irroita murupelti ja puhdista se mietoon pesuaineveteen kastetulla liinalla.

Älä käytä hiovia tai syövyttäviä puhdistusaineita.

Juoksevan veden tai painepesurin käyttö on kielletty. 
Älä upota laitetta veteen.

Älä paahda sokeripintaisia tuotteita paahtimessa. Sokerin joutuminen laitteen sisään voi aiheuttaa laitteen 
rikkoutumisen.

8. Huomioitavaa
1. Asennuspaikan jännite tulee olla sama kuin laitteen arvokilvessä mainittu jännite.
2. Laite tulee olla suojattu sulakkeella ja sukopistokkeella.
3. Laite tulee olla oikein maadoitettu. Laiten sähköliitäntä tulee olla paikallisten määräysten mukainen.
4. Ennen käyttöä varmista vielä, että jännite on oikea ja että johto ei ole löysällä.

9. Päivittäiset huoltotoimet
Tarkista laite aina ennen käyttöä ja myös käytön jälkeen.
Ennen käyttöä tarkista, että laite on suorassa.
Tarkista, että sähköjohto ei ole murtunut tai venynyt.

Jos laitteen sähköjohto on vaurioitunut on se vaihdettava uuteen välittömästi. Ota yhteys huoltoon.
Laittetta, jonka johto on vaurioitunut ei saa käyttää.

Tarkkaile, että laitteesta ei lähde asiaankuulumatonta ääntä tai hajua.

SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE LAITTEEN LÄHEISYYDESSÄ

Jokaisen laitteen käyttäjän ja asentajan tulee ymmärtää tämän käyttöohjeen sisältö. Mikäli haluatte lisätie-
toja laitteen toiminnasta tai sen asennuksesta, ottakaa yhteys Metos Oy Ab:n henkilökuntaan.

Tämä käyttöohje on osa laitetta ja sen on seurattava laitetta loppukäyttäjälle. Ohjeen tulee seurata laitetta 
koko sen elinkaaren ajan. 

Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että Euroopan unionin alueel-
la tuote on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty lop-
puun. 
Tämä koskee sekä laitetta että tällä symbolilla merkittyjä lisälaitteita. Näitä tuot-
teita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.

 




