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

Tämän laitteen asennus on suoritettava valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti 
paikallisia ohjeita ja määräyksiä noudattaen. Laitteen saa liittää sähköverkkoon aino-
astaan tarvittavan 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-
teen huoltamiseen valmistajan valtuuttamaa huoltoliikettä sekä alkuperäisiä varaosia.

Mikäli yllä olevia ohjeita ei noudateta, saattaa laitteen turvallisuus vaarantua.

1.1. Ohjekirjassa  käytetyt merkinnät
Tämä kuvio kertoo tilanteesta, jossa saattaa esiintyä vaaratekijä. Annettuja ohjeita on 
noudatettava, jotta tapaturman vaaraa ei syntyisi.

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

Tämä kuvio kertoo käyttösuosituksista ja vihjeistä, jolla laitteesta saadaan paras 
mahdollinen hyöty. 

1.2. Laitteessa käytetyt merkinnät
Tämä kuvio laitteen osassa kertoo, että osan takana on jännitteellisiä komponentte-
ja. Tälläisen osan saa irroittaa vain henkilö, jolla on sähkölaitteiden asentamiseen ja 
huoltamiseen tarvittava amattipätevyys.
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2. Turvaohjeet

2.1. Uunin turvallinen käyttö
Koska uuni on lämpölaite, joka kuumenee käytön aikana on seuraavia varoituksia ja 
ohjeita noudatettava palovammojen ehkäisemiseksi:

- Pitkäaikaisessa käytössä myös uunin ovi ja sen lasi kuumenevat.

- Turvallinen paistaminen edellyttää aina suojakäsineiden käyttöä peltejä käsiteltäessä.

- Uunin ovea avatessa on varottava purkautuvaa vesihöyryä.

- Uunia ei tule jättää pidemmäksi aikaa päälle kytkettynä täysin ilman valvontaa.

- Uunia ei ole tarkoitettu nestemäisten aineitten kuumentamiseen.

2.2. Laitteen poistaminen käytöstä
Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että Euroopan unionin alueella 
tuote on toimitettava erilliseen kierrätyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun.

Tämä koskee sekä laitetta että tällä symbolilla merkittyjä lisälaitteita. Näitä tuotteita 
ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.
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3. Toiminnallinen kuvaus

3.1. Laitteen käyttötarkoitus
Uunit ovat leipomoihin ja myymälöihin tarkoitettu kiertoilmauuneja, jotka on varustettu 
pyörivällä paistokehikolla.

Uunit on tarkoitettu leipomotuotteiden  paistamiseen.

Laitteiden käyttö muuhun kuin edellä mainittuun tarkoitukseen on kielletty.

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

3.2. Toiminta
Uunit on 450x600mm:n paistopeltikoolle tarkoitettuja kiertoilmauuneja.

Uuneissa olevat sähkövastukset lämmittävät uunien kammiossa olevan ilman.  Il-
mankierto saadaan aikaan keskipakopuhaltimella. Puhallin imee sähkövastusten 
lämmittämän ilman ja puhaltaa sen  suutinseinän kautta kammiotilaan ja imuseinän 
kautta taas sähkövastuksille.

Höyrytyksessä tarvittava höyry saadaan aikaiseksi ruiskuttamalla vettä kuumaan rauta-
massaan. Höyry kulkeutuu puhallusilman mukana suutinseinän kautta kammiotilaan.

Paiston kulku on seuraavanlainen:

1. Painetaan paiston käynnistysnappia, jolloin paistoaika lähtee juoksemaan. Jos
    höyrytysaika on 0 edetään kohtaan 4
2. Höyrytys alkaa ja kestää valitun ajan (normaalisti 10-25s), Puhallus ja pyöritys
    seisahtuvat.
3. Höyrytys loppuu ja seuraa yhden minuutin tasausaika (aikaa ei voi muuttaa).
4. Tasausaika loppuu, jolloin puhallus ja pyöritys käynnistyvät.
5. Höyrynpoistoaika käynnistyy ja höyrynpoistoläppä aukeaa ennen paiston loppua,
   valitun ajan (normaalisti 1-3min) mukaisesti.
6. Paistoaika loppuu ja summeri soi.  
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4. Käyttöohjeet

4.1. Yleistä
Pidä uunin ovi suljettuna, kun käytät kosketusnäppäimistöä! 

Mikäli painat näppäintä huolimattomasti pitemmän aikaa (4-5s), niin logiikka joutuu 
häiriötilaan ja näyttöön ilmaantuu seuraavanlainenvalikko:

Poistu näytöstä painamalla ESC-painiketta ja jatka normaalisisti. 

4.2. Kielen valinta
Valitse näyttöön Aikapaisto (resepti 0) ja paina F4-toimintanäppäintä viiden sekunnin 
ajan, kun uuni ei ole paistotilassa. Tällöin näyttöruudulle ilmestyy seuraavanlainen   
valikko

Paina Numero-painiketta, jolloin näyttötauluun ilmestyy seuraavanlainen valikko
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Valitse numero-painikkeilla haluamasi kieli ja paina Enter-painiketta. Tämän jälkeen 
poistu kielivalinnasta painamalla Valmis-painiketta.

4.3. Käynnistys
Käännä pääkytkin asentoon 1. Uuni käynnistyy hetken kuluttua ja näyttötauluunilmestyy 
seuraavan kaltainen valikko (viimeiseksi käytössä ollut): 

Uuni lämpenee siihen lämpötilaan, joka on ollut viimeksi käytössä (yläkuvassa200 
asteeseen).



8

Rev.(201205)27.04.2012Leipomouuni Metos Mini Rotor 70R, 100R

4.4. Aikapaisto (ohjelma 0)
Paistoarvojen muuttaminen:

Valitse paistoparametri, jota haluat muuttaa painamalla kyseistä harmaapohjaista 
kenttää kosketusnäytöllä. Esimerkiksi painamalla paistolämpötila 200 C näyttöön 
ilmestyy seuraavanlainen valikko:

 

Näppäile numeropainikkeilla uusi paistolämpötila ja paina Enter-painiketta.Mikäli ha-
luat keskeyttää paistolämpötilan muuttamisen, niin paina Esc-painiketta,jolloin näyttö 
palautuu edelliseen valikkoon.

Käynnistä paisto painamalla Aloita paisto-painiketta.

Jos uunin lämpötila poikkeaa yli 100 astetta valitusta paistolämpötilasta, niin näyttöön 
ilmestyy seuraavanlainen valikko:

tai



Rev.(201205)27.04.2012

9

Leipomouuni Metos Mini Rotor 70R, 100R

Jos haluat aloittaa paiston, niin paina Jatka-painiketta.Jos haluat odottaa paistolämpö-
tilan korjaantumista, niin paina Keskeytä-painiketta.Kun uuni on saavuttanut halutun 
lämpötilan, niin summeri soi katkonaisesti 10s:najan. Käynnistä paisto painamalla 
Aloita paisto-painiketta.Näyttötauluun ilmestyy seuraavanlainen valikko:

 

Paiston loputtua summeri soi katkonaisesti. Tarkista paistotulos. Mikäli haluat jatkaa 
paistoaikaa, niin paina +-painiketta. Yksi painallus lisää paistoaikaa yhdellä minuutilla.

Vastaavasti voit lyhentää paistoaikaa –painikkeella.

Paistoajan pidennyksen tai  lyhennyksen voit tehdä myös paiston aikana.

Lopeta tai keskeytä paisto painamalla Keskeytä-painiketta.
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4.5. Reseptipaisto
Valitse haluamasi resepti painamalla Vaihda resepti-painiketta, jolloin näyttötauluun 
ilmestyy seuraavanlainen valikko:

Voit valita reseptin joko selaamalla nuolinäppäimillä tai painamalla Reseptin numero-
painiketta ja kirjoittamalla haluamasi reseptin numeron. Paina tämän jälkeen Ota 
käyttöön-painiketta ja aloita paisto painamalla Aloita paisto-painiketta.

Reseptin ohjelmointi/muutos

Valitse haluamasi resepti/vapaa reseptipaikka nuolinäppäimillä tai numeronäppäimillä.

Paina Muokkaa reseptiä-painiketta, jolloin näyttötauluun ilmestyy seuraavanlainen valikko:

:
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Kirjoita tuotteen nimi painamalla Reseptin nimi-painiketta, jolloin näytölle ilmestyy 
seuraavanlainen valikko:

Kirjoita uuden tuotteen nimi tai muuta vanhaa. Lopuksi paina Enter-painiketta.

Tallenna loput paistoarvot samoin kuin Aikapaistossa ja paina Tallennus muutos 
-painiketta, tai jos haluat perua muutoksen, niin paina Peru muutos-painiketta.

Lopuksi paina Ota käyttöön-painiketta ja aloita paisto.

Kun lopetat paistamisen, niin käännä pääkytkin asentoon 0.

4.6. Uunin esilämmitys viikkoaikakellon avulla
Paina Aloita paisto-painiketta kahden sekunnin ajan kun paisto-ohjelma ei ole käynnissä 
ja ovi on suljettuna.

Näyttöön ilmestyy seuraavanlainen valikkoi:

Jos aloitusajankohta on oikea, niin jätä uuni tähän tilaan ja pääkytkin asentoon 1.. Uuni 
käynnistyy ilmoitettuna ajankohtana. 
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Kun haluat uunin paistotilaan, niin avaa ovi tai paina Keskeytä -painiketta. Mikäli esi-
lämmityksen aloitusajankohdasta alkaen yhteen tuntiin ei ole avattu ovea tai painettu 
Keskeytä -painiketta, niin uunin esilämmitys katkeaa ja se jää odottamaan seuraavaa 
ohjelmoitua esilämmitysajankohtaa. 

Kun uuni esilämmitetään, niin sen lämpötilaksi tulee viimeiseksi käytössä ollut pais-
tolämpötila.

Mikäli haluat muuttaa esilämmitysajankohtaa, niin paina Muuta ajastusta -painiketta, 
jjolloin näyttötauluun ilmestyy seuraavalainen valikko: 

       
Valitse haluamasi viikonpäivän muutettava kellonaika painamalla ko. harmaapohjaista 
painiketta, jolloin näyttötauluun ilmestyy seuraavalainen valikko:

Näppäile numeropainikkeilla uusi kellonaika ja paina Enter-painiketta.

Valitse haluamasi viikonpäivän kohdalta onko esilämmitys käytössä ko. päivänä, pai-
namalla Päällä/Pois painiketta.
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4.7. Logiikan kellon aikaan asetus
Laita uuni esilämmitystilaan (katso edellinen kappale).

Paina Kellon asetus -painiketta kahden sekunnin ajan, jolloin näyttötauluun ilmestyy 
seuraavanlainen valikko:

Paina Päivämäärä/Aika -painiketta, jolloin näyttötauluun ilmestyy seuraavalainen 
valikko:

   
Muuta päivämäärä ja kellonaika, jonka jälkeen paina Enter -painiketta. Painamalla 
Valmis -painiketta uuni palaa esilämmitystilaan.
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4.8. Häiriötilanteet
Mikäli uuni ylikuumenee, puhallus- ja pyöritysmoottorin lämpösuoja laukeaa, niin 
summeri alkaa soida katkonaisesti ja näyttötauluun ilmestyy seuraavanlainen valikko:

Esimerkkitapauksessa Pyörityksen lämpösuoja on lauennut. Lämpösuojan laukeami-
sen syy on selvitettävä ja lämpösuoja kuitattava.

Kutsu valtuutettu huoltoliike selvittämään vian syy.

5. Puhdistus
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Painepesurin tai juoksevan veden käyttö uunin puhdistukseen on ehdottomasti 
kielletty!

Uunin jäähdyttyä pyyhi likaantuneet kohdat pesuaineliuokseen kostutetulla liinalla.

Uunikammion puhdistuksen helpottamiseksi poista pyörityskehikko seuraavasti. 
Käännä kehikko niin, että peltien takatoppari on uunin oven puolella.

Nosta kehikon alapuolen keskitappi pois paikoiltaan. Nosta kehikkoa ylöspäin ja vedä 
se ulos uunista. 

Uunin ulommainen lasi lähtee pois paikoiltaan työntämällä sitä kiinitysurissaan 
poispäin oven kahvasta. Näin pääset pesemään kaikki lasipinnat. Laittaessasi lasin 
takaisin asenna oven ja lasin väliin sinne kuuluvat kumipalaset.

6. Asennus
Laitteet saa liittää sähkö- ja vesiverkostoon vain tarvittavan ammattipätevyyden 
omaava henkilö.

Uunit on säädettävä vaakasuoraan ja huolehdittava siitä, että piirustuksen BP00 mu-
kaiset minimietäisyydet muista kohteista täyttyvät.

6.1. Höyryn poisto höyrykuvulta
Höyrynpoisto suositellaan liitettäväksi kiinteistön ilmanpoistojarjestelmään rasvasuo-
timen kera tai vaihtoehtoisesti muiden laitteiden kanssa yhteisen poistohuuvan alle.

6.2. Höyryn poisto paistotilasta
Paistotilasta tulevat höyryt johdetaan kiinteistön ilmanpoistojärjestelmään rasvasuo-
dattimen kera. Tällöin on huolehdittava siitä, että uunin ja rasvasuodattimen välinen 
etäisyys on riittävä, että höyryt kerkiävät jäähtymään. Vaihtoehtoisesti höyryt voidaan 
johtaa muiden laitteiden kanssa yhteiseen poistohuuvaan.

6.3. Vesiliitäntä
Vesiliitäntä yhdistetään sulkuhanan kera kylmään käyttöveteen. Käytä liitännöissä 
kuumuutta kestäviä materiaaleja.

6.4. Hukkavesiliitäntä
Hukkavesiliitäntä tulee valmistaa joko kupari- tai rautaputkesta, koska muovinen sulaa. 
Huolehdi riittävästä kaadosta viemäriin päin. Mikäli viemäriä ei ole lähettyvillä, niin 
hukkavesi voidaan johtaa kuumankestävään astiaan, joka on helposti tyhjennettävissä. 

Huomioi, että hukkavesiputkesta purkautuva vesi on tulikuumaa.
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6.5. Sähköliitäntä
On suositeltavaa varustaa sähkösyöttö erotuskytkimellä.

Sähkökytkentöjen jälkeen tulee tarkistaa moottorien pyörimissuunnat, jotka on merkitty 
nuolilla moottorin/vaihteen kylkeen.

Uuni on koestettu tehtaalla 280 asteen lämmössä, jolloin suurin osa metallien suoja-
rasvoista ja eristeistä muodostuvista käryistä on jo hävinnyt. On kuitenkin hyvä antaa 
uunin olla muutaman tunnin päällä ennen ensinmäistä paistoa. Samalla voit myös 
kuumentaa uudet paistopellit.

7. Varaosat
Varaosia, huoltoa tai teknistä apua tilatessanne, ilmoittakaa aina uunin tyyppi ja val-
mistusnumero, jotka löytyvät laitteessa olevasta tuotekilvestä.
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8. Mittakuvat
Minirotor 70R
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Minirotor 100R
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9. Sähkökaaviot

9.1. Minirotor 70R  Päävirtapiiri
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9.2. Minirotor 70R Ohjausvirtapiiri
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9.3. Minirotor 100R Päävirtapiiri
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9.4. Minirotor 100R Ohjausvirtapiiri










