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1. Uunin käyttötarkoitus

Omega arinauunit  on suunniteltu leipomotuotteiden paistamiseen.

Käyttö muuhun tarkoitukseen on kielletty.

Älä paista uunissa runsaasti alkoholia sisältäviä leivonnaisia.

Uunin asennus tulee suorittaa paikallisten määräysten mukaisesti.

Ennen uunin käyttöä, tulee jokaisen käyttäjän tutustua tähän käyttöohjeeseen ja siinä annettuihin ohjeisiin.

2. Arvokilpi

   1.  Valmistajan logo   8.    Virta A 

   2.  Valmistajan yhteystiedot  9.    Taajuus Hz

   3.  Uunin tyyppi                                     10.  Paino Kg

   4.   Sarjanumero   11.  Teho 

   5.   Valmistusvuosi   12.  Määrämaa

   6.   Syöttövirta   13.  Lämmitysmuoto 

   7.   Jännite V     
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3. Yleistä

Omega uunit ovat sähköisesti ohjattuja arinauuneja.

3.1. Tyyppimerkinnät

Esimerkiksi tyyppi 801 / 5-203
                              A B  C     D

A = paistokaistan leveys
B = paistokaistojen lukumäärä
C = kerroksien lukumäärä
D = paistokaistan syvyys

Lisälaite vaihtoehtoja:
Sähköventtiili jokaiseen kerrokseen, sähköventtiili ylimpään kerrokseen
Kiinteä kuljetin (kolmanteen ja neljänteen kerrokseen)
Irroitettava koukku (kolmanteen ja neljänteen kerrokseen)
Rst taso
Teline uuninsuulle (yksiasentoinen kolmanteen ja kaksiasentoinen neljänteen kerrokseen)
Elektromekaaninen ohjaus

Laite on suunniteltu EU:n kone-, sähköturvallisuustta koskevien direktiivien mukaan.
Laite on varustettu höyrypaistamiseen soveltuvalla termostaatilla.

Laitteen sähkökuvat eivät sisälly tähän käyttöohjeeseen, koska uunit ovat yksilöllisesti koottavia ja siksi 
sähköistykseltään erilaisia.
Valmistaja pidättää oikeuden muutoksiin.

4. Teknisiä tietoja

Materiaalit
Uuni
• lasivillaeriste

• arinat lasikuituvahvisteista sementtiä

• ovi lämmönkestävää lasia

• vastukset suojattu ruostumattomalla teräksellä

Painon jakautuminen alustalle
750...900 kg/m2 uunin tyypistä riippuen.
Alustan kantokyvyn tulee olla  n. 1200 kg/m2.

Melutaso
Standardi: Pr IN 21301 
Mittaus avoimella paikalla, ääntäheijasteisella alustalla.
Etäisyys: 1 m
Korkeus: 1,60 m
Vakuumimittarin tulos LAeq = 60 dBa.

Liitännät
Sähkön syöttö 400/3N+T(P/E) 50 Hz

Kylmävesiliitäntä, dia 1/2” - 12/14 mm, Cu, 2.5 - 4b
Viemäri, galvanoitu putki h 300 mm, dia 3/4”

Höyrynpoistoputki h 2955 mm, dia 200 mm, poisto 450 ja 800 m3/ h
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Mitat
Uunikammion korkeus  mm 185 / 235
Paistokaistan  leveys mm 600 / 800
Lämpenemisnopeus  3...3.5°C / min.
Maksimilämpötila  300°C

Uunikohtaiset tiedot  tämän käyttöohjeen lopussa. 

5. Asennus

5.1. Vastaanotto, varastointi ja uunin käsittely

Ennen pakkauksen purkamista, tulee vastaanottajan tarkistaa, että pakkaus ei ole vaurioitunut.
Reklamaatio kuljetusvaurioista on tehtävä rahdinkuljettajalle tavaran vastaanoton yhteydessä.

Uunia voidaan nostaa haarukkatrukilla. Annettuja nosto-ohjeita tulee noudattaa.

Pakkausta purettaessa on noudatettava suurta varovaisuutta. Vaikka uunin vuoraus on suojattu kel-
mulla, saattaa harjattu teräs naarmuuntua huolimattomassa käsittelyssä.

Laite tulee asentaa ilmastoituun tilaan, paikallisia määräyksiä noudattaen.

Asennuksen ja koekäytön saa suorittaa vain koulutettu huoltohenkilö.

Uuni on varastoitava UV säteilyltä suojassa ja sitä ei saa altistaa varastoinnin yhteydessä
kemikaaleille tai kosteudelle. Varastointilämpötilan tulee olla 0...60°C.

6. Elektronisen ohjausyksikön käyttö

Ohjausyksikkö

On/Off
kytkin
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6.1. Uunin ohjauksen esittely

1. Valaistus Päälle/Pois painike

2. ON-OFF painike

3. Manuaalisen toiminnan painike

4. Lämpötilan asetuspainike

5. Kypsennysajan asetuspainike: ajan asettaminen:

kellon vaihtaminen

6. Monitoimipainike

7. Poistopuhaltimen painike: suuri nopeus/

pieni nopeus/ pysäyty

8. Höyrynkehittimen käynnistys-/pysäytyspainike

9. Asetuspainike +/-

10. Auki/ Kiinni höyrynpoistoventtiilin

painike

11. Ohjelman 02 suoravalintapainike

12. Höyrytyksen painike

13. Ohjelman 01 suoravalintapainike

14. Jakson ON-OFF painike

15. Poistopuhaltimen merkkivalo

16. Alamerkkivalo: ilmankierto: poltin. Ylämerkkivalo:

ilmankierto, höyrykehitin

17. Höyrytyksen merkkivalo

18.Höyrynpoistoventtiilin merkkivalo 

Kun uuniin kytketään virta, siirtyy ohjaus valmiustilaan.
Paina painiketta aloittaaksesi esilämmityksen.
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6.2. Päivämäärän asettaminen
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6.3. Käynnistystavat (manuaalinen/automaattinen)
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Kun uuni pysäytetään ja käynnistetään painamalla näppäintä 2
jäävät ohjelmoidut ajat ja päivät uunin muistiin.

Muistiin voi tallentaa enintään 14 aikaa.

6.5. Toimintalaskin
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6.4. Häiriöt
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6.6. Manuaalinen toiminta
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6.6.1. Manuaaliset muutokset kypsennyksen aikana
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6.6.2. Ohjelmoiminen
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6.6.3. Reseptin valitseminen ja käynnistäminen
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6.6.4. Poistopuhallin
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7. Käyttö

7.1.  Ennen käyttöä

Älä käytä uunissa silikonipaistoalustoja.

Lämmitä uuni vaiheittain ensimmäisellä kerralla, jotta suoja öljyt- ja rasvat irtoavat ja arinat lämpenevät 
tasaisesti.
1. Pidä uuni noin tunnin ajan 95C asteisena.

2. Nosta lämpötila 170C asteeseen ja pidä lämpötila noin tunnin ajan.

3. Nosta uunin lämpötila 250C asteeseen ja pidä lämpö noin tunnin ajan.

Käytä ohjausyksikön ohjelmaa P50, joka on erityisesti tarkoitettu arinoiden ensimmäiseen lämmitykseen.

Uunin käyttöönoton saa suorittaa vain koulutettu huoltohenkilö. 

Ennen käyttöönottoa on syytä tarkistaa, että uuni on asianmukaisesti asennettu. Erityisesti on huolehdit-
tava höyrynpoistokanavan asennuksesta. Höyry tulee johtaa asianmukaiseen poistokanavaan niin, että se 
ei missään olosuhteissa pääse aiheuttamaan henkilövahinkoja uunin käyttötilassa.

7.2. Paistaminen

Aseta paistettavat tuotteet tasaisesti paistoalustalle.
a)    Käynnistys ja lämpötilan nosto. Kun ase-
tettu lämpötila on saavutettu, odota 20 mi-
nuuttia.
b)   Täytä uuni
c)   Pidä käyttötauko paiston jälkeen. Läm-
pötila tasaantuu vain tyhjässä kammiossa. 
Anna lämmön tasaantua puoli tuntia ennen 
seuraavaa täyttöä.
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7.3. Paistoohjeita

Tuote Paisto

Patonki 200 g ��245°; ��250° 20...22 min.

Patonki 250 g ��245°; ��250°�min.

Leipä 400 g ��235°; ��240° 23 minuutin ajan

Croissants Pans au chocolat ��200°; �200° 13...15 min.

Kokojyväleipä 400 g 220...230°C 25 min. 210°C venttiili 
avoinna

Yllä annetut arvot vaihtelevat käytetyn vaivaismenetelmän, taikinan sitkon, halutun tummuuden ja hyväk-
si havaitun paisolämpötilan mukaan.

Mikäli jostain ulkoisesta syystä yksi tai useampi luukun lasi rikkoutuu paiston aikana, on uunin kaikkien 
kammioiden sisällöt heitettävä roskiin. Puhdista uunikammiot huolella, imuroi sirpaleet ja puhdista pinnat 
puhdistussienellä. Kaikissa olosuhteissa on lasinsirpaleiden joutuminen paistettaviin tuotteisiin estettävä.
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8. Laitteen ylläpito puhdistus

Laitteen moitteettoman toiminnan takaamiseksi, tulee laitetta huoltaa säännöllisesti.

Käyttäjän tulee huoletia päivittäisestä puhdistuksesta, mutta varsinaisen huoltotyön saa suorittaa vain 
koulutettu huoltohenkilö.

Sammuta uuni ja kytke se pois sähköverkosta aina ennen puhdistus ja huoltotoimenpiteitä.

Käännä laitteen ohjauspaneelin turvakytkin 0-asentoon..

8.1. Ylläpitotehtävien aikataulu

8.1.1. Käyttäjä

Päivittäin

Poistaaksesi jauhopölyn imuroi uunikammiot. Poista tahrat nihkeällä pesusienellä.

Viikoittain

Puhdista rst- ja maalatutosat liinalla

Joka kuukausi

Tarkista uunilamput
Ovilasien puhdistus

Neljännesvuosittain

Puhdista suihku- ja poistoputki

8.1.2. Koulutettu huoltohenkilö

Neljännesvuosittain

Oven saranoiden tarkistus.
Kontaktoreiden puhdistuis.

Vuosittain

Oven tiivisteen vaihti.
Venttiilien kunnon tarkistus
Viemäröinnin puhdistus.
Sähköliitäntöjen tarkistus.

8.2. Ylläpitotehtävien suorittaminen

Suihkuavan veden ja painepesurin käyttö on kielletty.

Hiovia tai syövyttäviä pesuaineiden käyttö on kielletty.

Anna uunin jäähtyä ennen puhdistusta.
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Päivittäinen puhdistus

Käytä puhdistukseen lyhytvartista harjaa.
Poista jauhopöly huolellisesti imurilla.

Viikoittainen puhdistus

• Rst-osat

Käytä puhdistukseen mietoon saippuaveteen kostutettua liinaa. 
Erittäin vaikeiden tahrojen poistoon voi käyttää denaturoitua spriitä.

Mikäli leipomon lattian puhdistuksen yhteydessä uunin teräsosiin läikkyy voimakasta puhdistusainetta - 
huuhtele roiskeet välittömästi puhtaalla vedellä.

• Maalatut osat

Puhdista osta mietoon saippuaveteen kostutetulla liinalla.

Kuukausittaiset toimenpiteet

Lamppujen huolto sisältää
- puhdistuksen
- tiivisteen tarkistuksen

Ovien huolto
- ovilasien puhdistus tapahtuu aina lasien ollessa kylminä.

• Irroita ruuvit (1) ja irroita lasi varovasti. Pistä lasi likoamaan saippuaveteen vuorokaudeksi, mikäli mah-
dollista. Tai pesi lasi saippuavedellä ja huuhtele se puhtaalla vedellä. Älä koskaan puhdista lasia hiovalla 
pesuaineelle tai puhdistusvälineellä.

• Kootessasi luukun varmista, että tiiviste (2) on paikoillaan lasin kiinnikkeissä. Logo lasin pinnalla tulee 
olla luukun oikessa reunassa. Pujota lasi paikoilleen mahdollisimman pystyssä asennossa, jolloin tiivis-
te pysyy paikoillaan. Testaa luukun toiminta avaamalla ja sulkemalla sen. 

• Kiristä ruuvit kuusiokoloavaimella - ei kuitenkaan liian tiukalle.
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8.3. Erityishuoltotoimenpiteet

Oven tarkistus, kostutusputkien, kontaktorien, höyrynkehittimen ja releiden puhdistus tulee jättää koulu-
tetun huoltohenkilön tehtäviksi.

Vuosihuollon yhteydessä tulee huoltoliikkeen suorittaa
• Putkiston ja venttiilien kaikkien tiivisteiden kuntotarkistus

• Ylivuotoastian kalkinpoisto 

• Poistoputkiston puhdistus

• Vastusten kiinnikkeeiden ja kuparitiivisteiden kuntotarkistus

9. Vianetsintä

9.1. Laitteen epätyypillinen toiminta

Vika Korjaustoimenpide

Uuni ei saa virtaa Tarkista virransyöttö.

Käännä käynnistyskytkin ON asentoon

Tarkista turvakytkimen asento

Uunikammio ei kuumene Tarkista, että asennuspaikan ja laitteen 
jännitteet ovat samat.

Säädä lämpötila.

Sulje ovi kunnolla.

Onko hälyytys aktivoitu?

Hälyytys Tarkista vikakoodin mukainen toiminto.

Ylikuumeneminen Odota muutama minuutti ja käynnistä 
uudelleen

Liian vähän tai ei lainkaan höyryä Resetoi termoeventtiili.

9.2. Epätyypillinen paistotulos

Epätasainen paistotulos ylä- ja alata-
son välillä

Säädä ilmaläppää

Epätasainen paistotulos keski ja sivu-
peltien välillä

Ilma-aukko ei ole oikein säädetty.
Tarkista aukko

Leipä on liian vaalea Paistolämpötila on liian alhainen, paist-
oaika on liian lyhyt.

Leipä on liian tumma Paistolämpötila on liian korkea, paistoaika 
on liian pitkä.

Leivän kuori on pehmeä Paisto on liian nopeaa; pidennä paistoai-
kaa, laske paistolämpötilaa

Leivän kuori on liian paksu Lisää paistolämpötilaa.

Epätyydyttävän paistotuloksen syynä voi olla myös
fermentointikaapin säätö
taikinan koostumus, sitko tai jauhojen laatu
taininan lämpötila alustuksen lopussa jne.
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10. Uunivaihtoehdot
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