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MALLIT
Mallimerkinnän kirjaimet kuvaavat uunin ominaisuuksia. Mallimerkinnän numerot viittaavat uunin kapasiteettiin.

KAPASITEETTI

(023)  4 x GN 2/3 - 4 x 460x340
(041)  4 x GN 1/1 - 4 x 600x400
(051)  5 x GN 1/1 - 5 x 600x400
(071)  7 x GN 1/1 - 7 x 600x400
(101)  10 x GN 1/1 - 10 x 600x400

IC_T = MEMO T

__E_ = Sähkö

__G_ = Kaasu
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1. YLEISIÄ VAROITUKSIA 

Huolto- ja korjaustoimenpiteet saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike.
• Tutustu huolellisesti tämän ohjekirjan sisältöön, koska siinä on tärkeää tietoa laitteen oikeasta, tehokkaasta ja turvallisesta asen-

tamisesta, käytöstä ja huoltamisesta.
• Säilytä käyttöohje huolellisesti mahdollisia muitakin käyttäjiä varten.
• Laite on suunniteltu ruoan kypsentämiseen. Käyttö muuhun tarkoitukseen on kielletty!
• Vain laitteen käyttöön perehdytetyt henkilöt saavat käyttää laitetta
• Henkilöt (mukaan lukien lapset), joiden fyysiset tai psyykkiset valmiudet tai tietotaito eivät ole riittävät eivät tule käyttää laitetta 

ilman turvallisuudesta vastaavan henkilön valvontaa
• Lapsia on valvottava, etteivät pääse leikkimään laitteella
• Uunia ei saa käyttää ilman valvontaa.
• Osa uunin pinnoista tulevat polttavan kuumiksi käytön aikana. Palovamman vaara!
• VAROITUS: Kuumaa höyryä saattaa purkautua, kun ovi avataan.
• Jos uunin sähköjohto on vaurioitunut, tulee se heti vaihtaa valtuutetun huollon toimesta.
• Kytke uuni heti pois päältä mikäli se vikaantuu tai toimii normaalista poiketen!
• VAROITUS: Katkaise aina virransyöttö laitteeseen ennen puhdistus-, ylläpito- tai huoltotoimenpiteitä
• VAROITUS: Lattia uunin läheisyydessä saattaa olla liukas!
• Turvallisuustarrat
• Maksimi korkeus, jolle nesteellä täytetty astia voidaan asettaa.
• VAROITUS: Nesteitä tai nesteytyviä ruoka-aineita sisältäviä astioita ei pidä asettaa korkeudelle jolle käyttäjällä ei ole suoraa näky-

mää. Palovamman vaara!



| 5

90029120rev02  (25.5.2018)Metos Memo T

• Mikäli tekninen tuki on tarpeen, on varauduttava antamaan kaikki arvokilven tiedot sekä ongelman yksityiskohtaiset tiedot ottaes-
sa yhteyttä huoltoon.

• Tutustu huolella vedenpehmennyksen käyttöön. Kalkkikertymät voivat aiheuttaa laitteen vaurioitumisen tai huonon paistotuloksen.
• Uuni tule asentaa tilaan, jossa on hyvä ilmanvaihto!
• Jokainen uuni on varustettu yksilöllisellä arvokilvellä. Kilvestä ilmenevät uunin malli, ominaisuudet sekä laitteen sarjanumero.

• Tämä käyttöohje on myös saatavana sähköisessä muodossa (pdf), ota yhteyttä toimittajaan.

YLEISIÄ VAROITUKSIA 
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2. MUISTETTAVIA ASIOITA 

• 2.1. Ennen kun uunia käytetään, on se puhdistettava huolelli-
sesti, katso ”Päivittäinen puhdistus”.

• 2.2. Varmista uunin virheetön toiminta ja pitkä käyttöikä puh-
distamalla se sisä- ja ulkopuolelta huolellisesti aina työpäivän 
päätyttyä.

• 2.3. Painepesurin käyttö uunin puhdistukseen on kielletty!
• 2.4. Käytä päivittäisessä puhdistuksessa vain elintarvikekäyt-

töön soveltuvia emäksisiä puhdistusaineita. Älä käytä uunin 
pintaa vaurioittavia hankaavia pesuaineita tai -välineitä.

• 2.5. Työn päätyttyä sammuta uuni, irrota laite sähköverkosta 
sekä sulje mahdolliset vesi- kaasuliitännät.

• 2.6. Varo suolan kerrostumista uunin pinnoille. Astiasta 
läikkynyt suola tai suolavesi on poistettava välittömästi.

• 2.7. Höyrykypsennyksen loputtua, avaa uunin luukku varo-
vasti varoen purkautuvaa höyryä. Palovamman vaara!

• 2.8. Älä tuki uunin tuuletus- tai muita aukkoja.

2.9. VAROITUS   
Alkoholin kuumentaminen uunissa on kiellettyä!

• 2.10. Käyttöohjeessa annettujen ohjeiden noudattamatta 
jättäminen saattaa vaarantaa laitteen toiminnan ja aihe-
uttaa vaaran käyttäjälle!
Valmistaja ei ole vastuussa käyttöohjeiden vastaisesta 
käytöstä aiheutuneista vahingoista. Tällöin raukeaa myös 
takuu.

• 2.11. Määräaikaishuolto, ainakin kerran vuodessa, takaa 
laitteen pitkän,tehokkaan ja luotettavan toiminnan. Tä-
män vuoksi huoltosopimuksen solmiminen valtuutetun 
huoltoliikkeen kanssa on suositeltavaa.

• 2.12. Älä jäähdytä uunia ruiskuttamalla siihen kylmää vet-
tä. Jäähdytä uuni ohjeiden mukaisesti!
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3. OHJAUSPANEELI

• 3.1. ON/OFF / valintakiekko & painike (1)
Aktivoi ohjauspaneelin / aktivoi  self-diagnosis -ohjelman.
Käynnistä uuni painamalla valintakiekkoa 3 sekuntia.
Muuta näytöllä 7 ja 8 näkyviä arvoja kiertämällä valintakiekkoa.
Sammuta uuni painamalla valintakiekkoa  3 sekuntia.

Tärkeää:
Ainoastaan kiertoilmamallit ovat varustettuja kiertoilmatoi-
minnolla (painike 2)

• 3.2. Kiertoilmapainike (2)
Kiertoilmatoiminnon valintapainike.

• 3.3. Höyrypainike (3)
Höyrytoiminnon valintapainike.

• 3.4. Yhdistelmäpainike (4)
Yhdistelmätoiminnon valintapainike.

• 3.5.  Automaattisen kosteudenhallinnan painike (5)
Tällä painikkeella voidaan myös lisätä kosteutta painamalla 
sitä kypsennyksen ollessa käynnissä (painikkeen merkkivalo 
palaa).
Tätä toimintoa käytetään tuotteissa, jotka vaativat lisää koste-
utta kypsennyksen aikana.
Lisää toivottu määrä kosteutta pitämällä painiketta painettuna, 
kosteutta lisätään kammioon painikkeen ollessa painettuna.

Huomio: Uunissa on automaattinen järjestelmä, joka laskee 
lämpötilaa, joka toimii kaikilla kypsennystavoilla. Jos lämpötila 
ylittää näytössä olevan lämpötilan 30°C, suihkuttaa kosteus-
toiminto automaattisesti kylmää vettä uunikammioon mikä 
laskee lämpötilan nopeasti. Tämä estää tuotteen kypsentä-
misen liian korkeassa lämpötilassa. Lisäksi kosteuden lisäys 
estää ruoan kuivumasta.

Direct Steam Models

Convection Models

14

2 3 4 5 6 7 8 109 1211 131

14

2 5 6 7 8 109 1211 131

HÖYRYMALLIT

KIERTOILMAMALLIT

Direct Steam Models

Convection Models

14

2 3 4 5 6 7 8 109 1211 131

14

2 5 6 7 8 109 1211 131



90029120rev02  (25.5.2018)Metos Memo T

8 |

OHJAUSPANEELI

• 3.6.  Lämpötilapainike (6)
Painikkeen avulla voidaan asettaa kypsennyslämpötila.

• 3.7.  Aikapainike (9)
Painikkeen avulla voidaan asettaa kypsennysaika.

• 3.6.  Tuotteen lämpötila-anturi (painike 10)
Painikkeen avulla voidaan aktivoida tuotteen lämpötila-anturin 
asetuksia.

• 3.7.  Kypsennyspainike (11)
Painikkeen avulla voidaan asettaa, palauttaa ja näyttää kypsen-
nysohjelmia ja ennalta tallennettuja reseptejä sekä asettaa ja 
näyttää kypsennysvaiheet.
Palava LED-valo osoittaa ohjelman asetuksia.
Vilkkuva LED-valo osoittaa käynnissä olevaa ohjelmaa.

• 3.8.  Puhaltimen nopeuspainike (12)
Painikkeen avulla voidaan asettaa puhaltimen nopeus:
Normaali nopeus, valo ei pala.
Hidas nopeus ja matala teho, valo palaa.

Huomio: Nopea jäähdytys avonaisella luukulla
Tämä toiminto aktivoituu vain, uunin luukku ollessa auki. Jos 
painiketta 12 painetaan 5 sekunnin ajan, käynnistyy puhallin, 
jolloin kammiolämpötila laskee nopeasti lämpötilaan 50°C.
Tämä toiminto on erityisen hyödyllinen silloin, kun uuni 
on puhdistettava välittömästi kypsennyksen jälkeen

• 3.9.  Puhdistuspainike (13)
Painikkeen avulla voidaan valita kammion puhdistustila.

• 3.10.  TOUCH & COOK -painikkeet (14)
Painikkeen avulla voidaan valita ja käynnistää jokin kymme-
nestä tehdasasetetusta kypsennysohjelmasta.
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4. MANUAALINEN KYPSENNYS AJASTIMELLA
TOIMINNOT

• 4.1. Uunin päälle kytkeminen
Paina valintakiekkoa (1) 3 sekuntia. Jos näytöille   (7 - 8) il-
mestyy virheilmoituksia, katso ”Self-diagnosis ja vianetsintä”.

TÄRKEÄÄ:
Ainoastaan kiertoilmamallit ovat varustettuja kiertoilma-
toiminnolla (painike 2)

• 4.2. Kypsennystavan valinta
Kypsennystapojen merkkivalot vilkkuvat:
Paina toivotun kypsennystavan painiketta (2 - 3 - 4) ja aloi-
ta kypsennys.
Valitun kypsennystavan merkkivalo palaa.

Kypsennys käynnistyy, näytöllä (8) näkyy [InF] osoittaen että 
ääretön kypsennysaika on asetettu.

• 4.3. Lämpötilan asetus
Paina painiketta (6), lämpötila vilkkuu näytöllä (7). Aseta läm-
pötila kääntämällä valintakiekkoa (suurenna lämpötilaa kään-
tämällä oikealle ja pienennä kääntämällä vasemmalle), näkyy 
näytöllä.

Vahvista uusi lämpötila painamalla painiketta (6) tai odotta-
malla 10 sekuntia. Näytöllä (7) näkyy uunikammion todellinen 
lämpötila.

• 4.4. Kypsennysajan asetus
Aikanäytöllä näkyy [InF].
Paina painiketta (9), näytöllä (8) näkyy [0.00]. Käännä valinta-
kiekkoa (1):
- oikealle asettaaksesi kypsennysajan
- vasemmalle asettaaksesi äärettömän kypsennysajan [InF].

Vahvista aika-asetus painamalla painiketta (9) tai odottamalla 
10 sekuntia.

HUOMIO: Jos kypsennyksen aikana on tarvetta vaihtaa tuo-
telämpötila-anturiohjattuun kypsennykseen, paina painiketta 
(10) ja aseta tuotteen toivottu sisälämpötila.
Vahvista tuotelämpötila-anturin valinta painamalla painiketta 
(10) tai odottamalla 10 sekuntia.
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MANUAALINEN KYPSENNYS AJASTIMELLA
TOIMINNOT

Laita kypsennettävät tuotteet uuniin. Katso myös ”Käytännöl-
lisiä suosituksia”.

Nyt...
Näytöllä 7 näkyy uunikammion todellinen lämpötila.

Näytöllä 8 näkyy jäljellä oleva kypsennysaika.

• 4.5. Kypsennys suoritettu loppuun
Jos kypsennysajaksi valittiin ääretön, lopetetaan kypsennys 
pitämällä käytössä olevan kypsennystavan painiketta (merkki-
valo palaa) painettuna 3 sekuntia.
Kun kypsennys on lopetettu, vilkkuu kypsennystapojen merk-
kivaot (2 - 3 - 4).

Jos kypsennysaika on asetettu kuuluu merkkiääni kun aika on 
kulunut loppuun.

Hiljennä merkkiääni avaamalla uunin luukku tai kääntämällä 
valintakiekkoa (1).

Poista tuotteet uunista ohjeiden mukaisesti (”2. Muistettavia 
asioita” kohta 2.7.).

Tallennettujen arvojen tarkistus ja muuttaminen 
Tarkistaa asetusarvoja kypsennyksen aikana, painamalla pai-
niketta (11) jolloin arvot näkyvät 10 sekunnin ajan vilkkuvina 
näytöillä.

Jos on tarvetta muutta asetuksia, toimi kohtien 4.3. ja 4.4. 
ohjeiden mukaisesti.
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5. MANUAALINEN KYPSENNYS TUOTELÄMPÖTILA-ANTURILLA

TOIMINNOT

• 5.1. Uunin päälle kytkeminen
Paina valintakiekkoa (1) 3 sekuntia. Jos näytöille (7 - 8) il-
mestyy virheilmoituksia, katso ”Self-diagnosis ja vianetsintä”.

• 5.2. Kypsennystason valinta tuotelämpötila-anturilla
Paina painiketta (10), näytöllä (8) näkyy ”SP”.

TÄRKEÄÄ:
Ainoastaan kiertoilmamallit ovat varustettuja kiertoilma-
toiminnolla (painike 2)

• 5.3. Kypsennystavan valinta
Kypsennystapojen merkkivalot vilkkuvat:
Paina toivotun kypsennystavan painiketta (2 - 3 - 4) ja aloi-
ta kypsennys.
Valitun kypsennystavan merkkivalo palaa.

Kypsennys käynnistyy, näytöllä (8) näkyy [50°] (tuotelämpöti-
la-anturin vakioasetus).

• 5.4. Lämpötilan asetus
Paina painiketta (6), lämpötila vilkkuu näytöllä (7). Aseta läm-
pötila kääntämällä valintakiekkoa (suurenna lämpötilaa kään-
tämällä oikealle ja pienennä kääntämällä vasemmalle), näkyy 
näytöllä.

Vahvista uusi lämpötila painamalla painiketta (6) tai odotta-
malla 10 sekuntia. Näytöllä (7) näkyy uunikammion todellinen 
lämpötila.

• 5.5. Tuotelämpötila-anturin lämpötilan asetus
Paina painiketta (10), näytöllä (8) näkyy tuotelämpötila-anturin 
lämpötila. Aseta lämpötila kääntämällä valintakiekkoa (suuren-
na lämpötilaa kääntämällä oikealle ja pienennä kääntämällä 
vasemmalle), näkyy näytöllä (8).

Vahvista uusi lämpötila painamalla painiketta (6) tai odotta-
malla 10 sekuntia.

Katso ”14 TUOTELÄMPÖTILA-ANTURIN ASETUS).

 HUOMIO: Jos kypsennyksen aikana on tarvetta vaihtaa aika-
ohjattuun kypsennykseen, paina painiketta (9) ja aseta toivot-
tu kypsennysaika.
Vahvista tuotelämpötila-anturin valinta painamalla painiketta 
(9) tai odottamalla 10 sekuntia.
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MANUAALINEN KYPSENNYS TUOTELÄMPÖTILA-ANTURILLA

TOIMINNOT

Laita kypsennettävät tuotteet uuniin. Katso myös ”Käytännöl-
lisiä suosituksia”.

Nyt...
Näytöllä 7 näkyy uunikammion todellinen lämpötila.
Näytöllä 8 näkyy tuotelämpötila-anturin lämpötila

• 5.6. Kypsennys suoritettu loppuun
Kun tuotelämpötila-anturin lämpötila on saavutettu kuuluu 
merkkiääni merkkinä siitä, että kypsennys on suoritettu lop-
puun.

Hiljennä merkkiääni avaamalla uunin luukku tai kääntämällä 
valintakiekkoa (1).

Poista tuotteet uunista ohjeiden mukaisesti (”2. Muistettavia 
asioita” kohta 2.7.).

Tallennettujen arvojen tarkistus ja muuttaminen 
Tarkistaa asetusarvoja kypsennyksen aikana, painamalla pai-
niketta (11) jolloin arvot näkyvät 10 sekunnin ajan vilkkuvina 
näytöillä.

Jos on tarvetta muutta asetuksia, toimi kohtien 5.3. ja 5.4. 
ohjeiden mukaisesti.
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6. OHJELMA, JOSSA PERÄKKÄISIÄ VAIHEITA (enintään 4 kpl)

TOIMINNOT

• 6.1. Uunin päälle kytkeminen
Paina valintakiekkoa (1) 3 sekuntia. Jos näytöille (7 - 8) il-
mestyy virheilmoituksia, katso ”Self-diagnosis ja vianetsintä”.

Huomautus: Kypsennysohjelma useammalla vaiheella mah-
dollistaa uunin esilämmitystä ennen ruoan asettamista. Aseta 
vaiheen 1 ajaksi ääretön [InF]; kun asetettu esilämmitysläm-
pötila on saavutettu, kuuluu äänimerkki näytöllä näkyy [LoA] 
osoittaen, että kypsennettävät tuotteet voidaan laittaa uuniin. 
Kun uunin luukku suljetaan, vilkkuu painikkeen (11) merkkivalo 
osoittaen, että ohjelman vaihe 2 on aktivoitunut.

• 6.2. Ohjelman valita
Paina reseptipainiketta (11), näytöllä näkyy [L01].
Käännä valintakiekkoa (1) kunnes ensimmäinen vapaa ohjel-
mapaikka näkyy (kyppsennystavan merkkivalo vilkkuu ja oh-
jelmanumeri näytöllä (7) vilkkuu), vahvista painamalla vlinta-
kiekkoa 1.

Varoitus
Ohjelma on ”uusi” kun kypsennystavan merkkivalo ja nume-
ro näytöllä 7 vilkkuvat.

Ohjelma on ”varattu” kun kypsennystavan merkkivalo ja nu-
mero näytöllä 7 palavat jatkuvasti.

TÄRKEÄÄ:
Ainoastaan kiertoilmamallit ovat varustettuja kiertoilma-
toiminnolla (painike 2)

• 6.3. Kypsennystavan valinta
Kypsennystapojen merkkivalot vilkkuvat:
Paina toivotun kypsennystavan painiketta (2 - 3 - 4) ja aloi-
ta kypsennys. Valitun kypsennystavan merkkivalo palaa.

• 6.4. Ensimmäisen vaiheen lämpötilan asetus
Paina painiketta (6), lämpötila vilkkuu näytöllä (7). Aseta läm-
pötila kääntämällä valintakiekkoa (suurenna lämpötilaa kään-
tämällä oikealle ja pienennä kääntämällä vasemmalle), näkyy 
näytöllä.

Vahvista uusi lämpötila painamalla painiketta (6) tai odotta-
malla 10 sekuntia. Näytöllä (7) näkyy uunikammion todellinen 
lämpötila.
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OHJELMA, JOSSA PERÄKKÄISIÄ VAIHEITA (enintään 4 kpl)

TOIMINNOT

• 6.5A. Ensimmäisen vaiheen ajan asetus
Aikanäytöllä näkyy [InF].
Paina painiketta (9), näytöllä (8) näkyy [0.00]. Käännä valinta-
kiekkoa (1):

 - Oikealle asettaaksesi kypsennysajan
 - Vasemmalle asettaaksesi äärettömän ajan [InF] käyttääk-

sesi ensimmäisen vaiheen uunin esilämmitykseen

Vahvista painamalla painiketta (9) tai odottamalla 10 sekuntia.

tai

• 6.5B. Ensimmäisen vaiheen tuotelämptila-anturin lämpö-
tilan asetus
Paina painiketta (9), näytöllä (8) näkyy tuotelämpötila-anturin 
lämpötila.Aseta lämpötila kääntämällä valintakiekkoa (1) (suu-
renna lämpötilaa kääntämällä oikealle ja pienennä kääntämällä 
vasemmalle), näkyy näytöllä (8).
Vahvista uusi lämpötila painamalla painiketta (9) tai odotta-
malla 10 sekuntia. 

Katso ”Tuotelämpötila-anturin asetus”.

• 6.6. Toisen vaiheen ja seuraavien vaiheiden valinta (enin-
tään 4 vaihetta)
Paina painiketta (11), painikkeen toinen merkkivalo syttyy. 
Aseta kohdan 6.3. mukaisesti. Jos tarvitaan lisää vaiheita, 
aseta ne edellisen mukaisesti.

Kun viimeinen vaihe on asetettu, vahvista asetukset 
odottamalla 10 sekuntia.
Asetettujen vaiheiden merkkivalot painikkeessa (11) palaa.

• 6.7. Ohjelman tallentaminen
Pidä painiketta (11) painettu 3 sekunnin ajan, näytöllä (7) nä-
kyy [REC], vahvista painamalla painiketta (6). Ohjelmanumero 
johon kypsennysohjelma tallentui, näkyy näytöllä (7).

• 6.8. Tallennetun ohjelman käynnistys
Käynnistä ohjelma painamalla vilkkuvaa kypsennystapapai-
niketta (2 - 3 - 4). Kypsennystavan merkkivalo palaa.

• 6.9. Uuden kypsennystason asettaminen
Jos haluat asettaa uuden kypsennystason, on edellinen oh-
jelma nollattava. Pidä painike (11) painettuna 3 sekunnin ajan, 
näytöllä (7) näkyy [ESC]. Vahvista nollaus painamalla painiket-
ta (9). Vilkkuvat kypsennystapamerkkivalot ilmaisevat, että 
ohjelma on nollattu.
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7. TALLENNETUN OHJELMAN VALINTA JA KÄYNNISTYS

TOIMINNOT

• 7.1. Uunin päälle kytkeminen
Paina valintakiekkoa (1) 3 sekuntia. Jos näytöille   (7 - 8) il-
mestyy virheilmoituksia, katso ”Self-diagnosis ja vianetsintä”.

• 7.2. Valinta
Paina reseptipainiketta (11), näytöllä näkyy [L01].
Valitse toivottu ohjelma kääntämällä valintakiekkoa (1), ohjel-
ma näkyy näytöllä (7).

• 7.3. Käynnistys

Asetusten tarkistus 
Jos kypsennyksen aikana on tarpeen tarkistaa käynnissä ole-
van ohjelman asetuskia, paina painiketta (11), näytöt vilkkuvat.
Odota 10 sekuntia, todelliset arvot palaavat näytölle.
Jos haluat tarkistaa muut ohjelmavaiheet, paina valintakiek-
koa (1) ja käännä sitä kunnes toivottu vaihe näkyy näytöllä.

•  7.3 a
Ohjelman käynnistäminen kun ohjel-
ma sisältää esilämmityksen
Paina kypsennystapapainiketta, jonka 
merkkivalo palaa, näytöllä (8) lukee [PrE].
Merkkiääni kuuluu ja näytölle ilmestyy 
teksti [LoA] kun uuni on saavuttanut esi-
lämmityksen asetuslämpötilan.
Laita kypsennettävät tuotteet uuniin. Jos 
ohjelma on sisälämpötila-anturiohjattu, 
työnnä anturi tuotteeseen.
Sulje uunin luukku.
Painikkeen (11) merkkivalo (2) vilkkuu il-
moittaen, että kypsennysvaihe 2 on käyn-
nissä.

•  7.3 b
Ohjelman käynnistäminen kun ohjel-
ma ei sisällä esilämmitystä
Laita kypsennettävät tuotteet uuniin. Jos 
ohjelma on sisälämpötila-anturiohjattu, 
työnnä anturi tuotteeseen.
Käynnistä kypsennys painamalla kypsen-
nystapapainiketta, jonka merkkivalo palaa. 
Pidä painiketta (11) painettuna 3 sekunnin 
ajan tai paina painiketta (9), näytöllä näkyy 
[0.00]. Paina painiketta (9) uudestaan.
Painikkeen merkkivalo (2) ja merkkiääni 
ilmoittavat, että ohjelmassa ei ole esiläm-
mitystä.
Varoitus: esilämmitys ei ole tarpeen jos 
uuni on jo valmiiksi kuuma.

•  7.3 c
Tallennetun ohjelman (ilman esilämmi-
tystä) käynnistäminen
Laita kypsennettävät tuotteet uuniin. Jos 
ohjelma on sisälämpötila-anturiohjattu, 
työnnä anturi tuotteeseen
Käynnistä kypsennys painamalla kypsen-
nystapapainiketta, jonka merkkivalo palaa.

• 7.4. Käynnissä olevan ohjelman pysäytys
Pysäytä käynnissä oleva kypsennysohjelma pitämällä aktii-
vista kypsennystapapainiketta (merkkivalo palaa) painettuna 
kolmen sekunnin ajan.
Kun kypsennysohjelma on pysähtynyt vilkkuvat kypsennysta-
pojen merkkivalot (2 - 3 - 4). Poistu valikosta painamalla pai-
niketta (11).
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8. TALLENNETUN OHJELMAN POISTAMINEN

9. TALLENNETUN OHJELMAN KOPIOIMINEN

• 8.1. Uunin päälle kytkeminen
Paina valintakiekkoa (1) 3 sekuntia.

• 8.2. Valinta
Paina reseptipainiketta (11), näytöllä näkyy [L01].
Valitse toivottu ohjelma kääntämällä valintakiekkoa (1), ohjel-
ma näkyy näytöllä (7).

• 8.3. Poistaminen
Pidä painiketta (11) painettuna 3 sekunnin ajan, näytöllä (8) 
näkyy [ESC], käännä valintakiekkoa kunnes näytöllä (8) näkyy 
[DEL]. Vahvista poisto painamalla painiketta (9).
Kun ohjelma on onnistuneesti poistettu vilkkuvat painikkeiden 
(2 - 3 - 4) merkkivalot merkkinä siitä, että ohjelmapaikka on 
tyhjä.

• 9.1. Uunin päälle kytkeminen
Paina valintakiekkoa (1) 3 sekuntia.

9.2. Valinta
Paina reseptipainiketta (11), näytöllä näkyy [L01].
Valitse toivottu ohjelma kääntämällä valintakiekkoa (1), ohjel-
ma näkyy näytöllä (7).

• 9.3. Kopioiminen
On mahdollista kopioida ohjelma ja sen jälkeen tehdä 
muutoksia siihen.
Pidä painiketta (11) painettuna 3 sekunnin ajan, näytöllä (7) 
näkyy [CPY]. Vahvista kopioiminen painamalla painiketta (6).
Näytöllä (7) näkyy ensimmäinen vapaa ohjelmapaikka, valitse 
haluttu ohjelmapaikka kiertämällä valintakiekkoa (1) ja vahvis-
ta painamalla valintakiekkoa.



| 17

90029120rev02  (25.5.2018)Metos Memo T

10. TALLENNETUN RESEPTIN VALINTA JA KÄYNNISTYS

TOIMINNOT

• 10.1. Uunin päälle kytkeminen
Paina valintakiekkoa (1) 3 sekuntia. Jos näytöille   (7 - 8) il-
mestyy virheilmoituksia, katso ”Self-diagnosis ja vianetsintä”.

• 10.2. Valinta
Paina reseptipainiketta (11), näytöllä näkyy [L01].
Valitse toivottu ohjelma kääntämällä valintakiekkoa (1), ohjel-
ma näkyy näytöllä (7).

• 10.3. Käynnistys

•  10.3 a
Ohjelman käynnistäminen kun ohjelma sisältää esilämmi-
tyksen
Paina kypsennystapapainiketta, jonka merkkivalo palaa, näytöllä 
(8) lukee [PrE].
Merkkiääni kuuluu ja näytölle ilmestyy teksti [LoA] kun uuni on 
saavuttanut esilämmityksen asetuslämpötilan.
Laita kypsennettävät tuotteet uuniin. Jos ohjelma on sisälämpö-
tila-anturiohjattu, työnnä anturi tuotteeseen.
Sulje uunin luukku.
Painikkeen (11) merkkivalo (2) vilkkuu ilmoittaen, että kypsen-
nysvaihe 2 on käynnissä.

 •  10.3 b
Ohjelman käynnistäminen kun ohjelma ei sisällä esilämmi-
tystä
Laita kypsennettävät tuotteet uuniin. Jos ohjelma on sisälämpö-
tila-anturiohjattu, työnnä anturi tuotteeseen.
Käynnistä kypsennys painamalla kypsennystapapainiketta, jonka 
merkkivalo palaa. Pidä painiketta (11) painettuna 3 sekunnin ajan 
tai paina painiketta (9), näytöllä näkyy [0.00]. Paina painiketta 
(9) uudestaan.
Painikkeen merkkivalo (2) ja merkkiääni ilmoittavat, että ohjel-
massa ei ole esilämmitystä.
Varoitus: esilämmitys ei ole tarpeen jos uuni on jo valmiiksi 
kuuma.

• 10.4. Tallennetun reseptin kopiointi
On mahdollista kopioida tallennettu resepti ja sen jälkeen teh-
dä muutoksia siihen.
Pidä painiketta (11) painettuna 3 sekunnin ajan, näytöllä (7) 
näkyy [CPY]. Vahvista kopioiminen painamalla painiketta (6).
Näytöllä (7) näkyy ensimmäinen vapaa ohjelmapaikka, valitse 
haluttu ohjelmapaikka kiertämällä valintakiekkoa (1) ja vahvis-
ta painamalla valintakiekkoa

Asetusten tarkistus 
Jos kypsennyksen aikana on tarpeen tarkistaa käynnissä ole-
van ohjelman asetuskia, paina painiketta (1).
Jos haluat tarkistaa muut ohjelmavaiheet, paina valintakiek-
koa (1) ja käännä sitä kunnes toivottu vaihe näkyy näytöllä.
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11. TALLENNETUN RESEPTIN VÄLIAIKAINEN MUUTTAMINEN

Yleistä
Käytössä olevaa, tallennettua ohjelmaa/reseptiä voidaan 
muuttaa väliaikaisesti. Reseptiä voidaan muutta ainoas-
taan jos se on käynnissä.

Tämä voi olla tarpeen, kun ohjelma / resepti on tallennettu tuot-
teelle, jolla on erilainen kokonaisuus. Voi olla tarpeen pidentää 
keittoaikaa, lisätä lämpötilaa tai muuttaa mitä tahansa muuta pa-
rametria.

TOIMINNOT

Valitse ohjelma / resepti ja käynnistä kypsennys ohjeiden mu-
kaisesti.

Tallennetun ohjelman / reseptin muuttaminen:

Kypsennystapa
... paina toivotun kypsennystilan painiketta, muutos tallentuu 
automaattisesti.

Lämpötilan nostaminen / laskeminen
Paina painiketta (6), lämpötila vilkkuu näytöllä (7). Aseta uusi 
lämpötila kääntämällä valintakiekkoa (1), uusi lämpötila näkyy 
näytöllä (7).
Vahvista painamalla painiketta (6) tai odottamalla 10 sekuntia.

Kypsennysajan pidennys / lyhennys
Paina painiketta (9), näytöllä (8) näkyy [0.00].
Käännä valintakiekkoa (1):
- oikealle asettaaksesi kypsennysajan
- vasemmalle asettaaksesi äärettömän kypsennysajan [InF].
Vahvista painamalla painiketta (9) tai odottamalla 10 sekuntia.

Tuotelämpötila-anturin lämpötilan nostaminen / laskeminen
Paina painiketta (9), näytöllä (8) näkyy tuotelämpötila-anturin 
lämpötila. Aseta lämpötila kääntämällä valintakiekkoa (1) (suu-
renee oikealle, pienenee vasemmalle), näkyy näytöllä (8).
Vahvista painamalla painiketta (9) tai odottamalla 10 sekuntia.

AUTOMAATTISEN KOSTEUDENSÄÄDÖN ASETUKSIEN 
muuttaminen
... paina painiketta (5), näyttö (7) vilkkuu, aseta uusi arvo kään-
tämällä valintakiekkoa (1), vahvista painamalla painiketta (5) 
tai odottamalla 10 sekuntia (TIME OUT).

Huomio: näyttö (7) osoittaa tilapäiset muutokset kolmella 
pisteellä.
Muutokset häviää kun kypsennys on suoritettu loppuun, re-
septin / ohjelman alkuperäinen versio jää voimaan.
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12. TOUCH & COOK -OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN

Yleistä
Toiminto mahdollistaa 10 valmiiksi määritettyä kypsennysoh-
jelmaa, jotka tunnistetaan kuvakkeilla, jotka voidaan käynnis-
tää välittömästi

Voit nopeasti ja helposti valita haluamasi kypsennysohjelma 
yhdellä painalluksella (ihanteellista toistuvaan standardoituun 
ruoanvalmistukseen).

TOIMINNOT

• 12.1. Uunin päälle kytkeminen
Paina valintakiekkoa (1) 3 sekuntia. Jos näytöille   (7 - 8) il-
mestyy virheilmoituksia, katso ”Self-diagnosis ja vianetsintä”.

• 12.2 Touch & Cook -ohjelman käynnistys
Paina haluamaasi Touch & Cook painiketta.
Kypsennys käynnistyy ja näytöllä (7) näkyy käytössä oleva re-
septi / ohjelma (esimerkiksi [L01]).

• 12.3 Esitallennetut reseptit:
L01 Pakasettu leivos
L02 Pakastettu leipä
L03 Jälkiruoka ja kakut
L04 Pizza ja focaccia uunipellillä
L05 Paistettu kana
L06 Grillattu
L07 Paistetut lihat
L08 Paistettu kala
L09 Höyrytys
L10 Lämmitys
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13. TOUCH & COOK -OHJELMAN MUOKKAAMINEN

TOIMINNOT

• 13.1. Uunin päälle kytkeminen
Paina valintakiekkoa (1) 3 sekuntia.

• 13.2. Ohjelman valinta
Paina painiketta (11), näytöllä (7) näkyy [L01].
Valitse ohjelman jota haluat muuttaa kiertämällä valintakiek-
koa (1), näkyy näytöllä (7).

• 13.3. Tallentaminen
Paina 3 sekuntia Touch & Cook painiketta (14) johon haluat lin-
kittää valitun ohjelman. Näytöllä (8) näkyy linkitetyn ohjelman 
numero, esimerkiksi [b06].

Merkitse uusi ohjelma laitteen mukana toimitetulle muistilis-
talle vastaavan kuvakkeen viereen.

MY RECIPE
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14. TUOTELÄMPÖTILA-ANTURIN ASETUS

Yleistä
Tuotelämpötila-anturi mahdollistaa kypsennyksen jota ohjaa 
tuotteen sisälämpötila. Kypsennys päättyy, kun tuotelämpö-
tila-anturin asetettu lämpötila on saavutettu, ei ole tarpeen 
asetta kypsennysaikaa.

Tuotelämpötila-anturia voidaan helposti käyttää itsenäisenä 
lämpömittarina. Sitä voidaan käyttää uunin ollessa missä ta-
hansa aikaohjatussa tilassa painamalla painiketta (10) jolloin 
näytöllä (8) näkyy tuotelämpötila-anturin lämpötila muutaman 
sekunnin ajan. Tämä mahdollistaa tuotteen sisälämpötilan tar-
kistamisen silloin kun sitä ei kypsennetä, myös uunikammion 
ulkopuolella.

TOIMINNOT

• 14.1. Tuotelämpötila-anturiohjattu kypsennys
Jos ensimmäinen vaihe käytetään esilämmitykseen, on tuo-
telämpötila-anturi pidettävä uunikammion ulkopuolella, muu-
ten ohjelma ei käynnisty.

Kun kypsennyslämpötila on asetettu ohjeiden mukaisesti, 
työnnä lämpötila-anturi kypsennettävään tuotteeseen, katso 
”14.2. Tuotelämpötila-anturin käyttösuosituksia” ja jatka vali-
tun kypsennystavan mukaisesti.

Käytännön esimerkki
Asetukset
Kypsennystapa: Kiertoilma
Uunikammion lämpötila: 140 °C
Aika: Ääretön
Tuotteen sisälämpötila: 78 °C

Mitä tapahtuu?
Kun ruoan lämpötila on saavuttanut asetetun 78°C, uunin 
lämpötilan ollessa 140°C, lämmitys lakkaa, lämmitys alkaa 
uudelleen kun ruoan lämpötila laskee 1°C. Käytännössä uunin 
lämmitystä ohjaa tuotelämpötila-anturin asetukset, ei uunin 
lämpötilan asetus.
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TUOTELÄMPÖTILA-ANTURIN ASETUS

EI

EI

Kyllä

Kyllä

• 14.2. Tuotelämpötila-anturin käyttösuosituksia
Tuotelämpötila-anturin käytössä on anturin sijainnilla erittäin tär-
keä merkitys:
Anturi tulee työntää kokonaan kypsennettävän ruoan keskelle, yl-
häältä alaspäin. Mikäli ruoka-aineen paksuus on vähemmän kuin 
kaksi kertaa anturin mitta, asetetaan anturi vaakatasoon astian 
pohjan linjaan niin, että anturin kärki ylettyy ruoan keskikohtaan. 
(katso alla olevat kuvat).
Tuotelämpötila-anturilla varustetut ruoat suositellaan sijoitettavik-
si uunin keskiosaan.

Vaihtoehtoisesti: Lisävarusteena on saatavana toinen paisto-
mittari, joka voidaan sijoittaa pieniin ruokamääriin tai vakuumi-
pakattuihin ruokiin.

Hyödyt
• Parantaa lämpötilan seurantaa koko kypsennyksen ajan, 

mikä vähentää hävikin ja jätteen määrää
• Mahdollistaa ruoan määrästä ja laadusta riippumattoman 

täsmällisen kypsennyksen
• Säästää aikaa, koska kypsennyksen hallinta on automaat-

tista
• Taattu hygieenisyys; tarkka ruoan seuranta ei edellytä ruo-

an esiin ottamista, pistelyä tai muuta käsittelyä
• Soveltuu erityisesti suurille ruokakappaleille
• Yhden Celsius asteen lämpötilatarkkuus soveltuu erityi-

sesti herkille ruoka-aineille, kuten paahtopaistille
• Noudattaa HACCP -standardin perusvaatimuksia
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TUOTELÄMPÖTILA-ANTURIN ASETUS

• 14.3. Esimerkkejä tuotteen sisälämpötilasta

NAUTA
PAAHTOPAISTI  ............................................... 48°C - 55°C
PAISTETTU  ..................................................... 78°C - 84°C
KEITETTY  ....................................................... -87°C - 90°C

VASIKKA
LEG  ................................................................. 72°C - 75°C
CAP  ................................................................. 75°C - 78°C
FRICANDEAU  ................................................. 75°C - 78°C
SHOULDER  .................................................... 75°C - 80°C
RACK  .............................................................. 67°C - 72°C
LOIN  ............................................................... 67°C - 72°C

SIANLIHA
LEG  ................................................................. 65°C - 72°C
RACK  .............................................................. 65°C - 70°C
LOIN  ............................................................... 67°C - 72°C
SHOULDER  .................................................... 70°C - 75°C
SHANK  ............................................................ 78°C - 83°C
BOILED HAM  ................................................. 65°C - 70°C
SUCKLING PIG  ............................................... 68°C - 73°C

LAMMAS
LEG  ..................................................................72°C - 76°C
RACK  ...............................................................72°C - 76°C

SIIPIKARJA
KANANRINTA .................................................. 65°C - 70°C
KALKKUNA  ..................................................... 78°C - 83°C
KALKKUNANRINTA  ........................................ 67°C - 72°C
ANKAA  ............................................................ 78°C - 83°C
ANKANRINTA (vaaleanpunainen)  .................... 55°C - 57°C

KALA
LOHI  ............................................................... 58°C - 63°C
FISH “IN BELLA VISTA”  .................................. 60°C - 65°C

PATEET JA TERRIINIT
PATEE  ............................................................. 70°C - 75°C
FOIE-GRAS  ................................................................ 52°C
KANATERRIINI ................................................. 64°C - 65°C
KALATERRIINI ................................................. 60°C - 65°C
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15. AUTOMAATTINEN KOSTEUDENSÄÄTÖ

Yleistä
AUTOMAATTINEN KOSTEUDENSÄÄTÖ mahdollistaa tasai-
sen kosteuden käytettäessä kiertoilma tai yhdistelmäkypsen-
nystä.
Kosteudensäädöllä on kaksi merkitystä, toisaalta se lisää kos-
teutta ja toisaalta poistaa kosteutta ruoasta silloin kun asetet-
tu arvo on ylitetty.

Toiminto on erityisen hyödyllinen tuoreiden tuotteiden kohdal-
la, joiden kosteus vaihtelee mutta jotka kypsennyksen jälkeen 
ovat tasalaatuisia. Kosteuden määrä uunissa tarkkaillaan koko 
kypsennyksen ajan ja säädetään tarpeen mukaan.
Järjestelmä takaa tasaisen kypsennyksen kypsennyserien ko-
kojen vaihteluista huolimatta.

TOIMINNOT

• 15.1. Kypsennys käyttäen automaattista kosteudensäätöä

Huomio: Kypsennystapa joko kiertoilma tai yhdistelmä-
kypsennys.

Aseta kypsennystaso ohjeiden mukaan, aseta AUTOMAAT-
TINEN KOSTEUDENSÄÄTÖ painamalla painiketta (5). Aseta 
kosteus h00 (hyvin kuiva) ... h99 (hyvin kostea) kiertämällä 
valintakiekkoa (1)  (suurenee oikealle, pienenee vasemmalle).
Arvo näkyy näytöllä (7).
Vahvista uusi lämpötila painamalla painiketta (5) tai odotta-
malla 10 sekuntia 

Suosituksia
Kosteusarvojen määrittely edellyttää tiettyä kokemustasoa.
Joka tapauksessa ei ole mahdollista tehdä peruuttamattomia 
virheitä, koska tämä toiminto arvioi tuotteen ulkonäköä.

Sopivuus
Sopii tuotteille, jotka helposti kuivuvat, pienikokoisille tuot-
teille tai tuotteille, jotka yleensä vapauttavat paljon kosteutta 
(esim. paistettu kana) tai uudelleenlämmitykseen (erityisesti 
lautasella).

Etuja
Tuloksia voidaan jäljitellä myös tuotteille, joilla on erilaiset omi-
naisuudet.
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16. KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT TIEDOT

Lähtökohta
Kypsennyksen aikana (merkkivalo palaa) näytöillä näytetään 
todellisia arvoja (senhetkisestä tilanteesta).

Asetettuja arvoja voidaan kuitenkin tarkistaa alla olevan mu-
kaisesti:

TOIMINNOT

• 16.1. Asetusarvojen tarkastelu kypsennyksen aikana (kes-
keyttämättä kypsennystä)

Paina painiketta 11, näytöillä näkyy asetetut arvot vilkkuvina. 
Näytöt palaavat näyttämään todellisia arvoja taas 10 sekunnin 
kuluttua (TIME OUT). 

 - Vilkkuvat näytöt = asetusarvot. 
 - Tasaisesti palavat näytöt = todelliset arvot.

• 16.2. Asetusarvojen muuttaminen kypsennyksen aikana 
(keskeyttämättä kypsennystä)
Katso luku 11.

• 16.3. Kypsennyksen väliaikainen pysäytys
Avaa uunin luukku. Kypsennys keskeytyy ja ajastin pysähtyy 
kunnes ovi luukku suljetaan uudestaan, jolloin kypsennys jat-
kuu siitä kohdasta, josta se keskeytyi.

• 16.4. Kypsennyksen lopetus
Voit lopettaa äärettömän ajan kypsennyksen tai lopettaa kyp-
sennyksen pitämällä aktiivista kypsennystavan painiketta 
(merkkivalo palaa) painettuna 3 sekuntia.
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• 17.1. Uunin esilämmitys
Uunin esilämmitys on hyvin tärkeää ja hyödyllistä onnistu-
neen paistamisen kannalta.
Yleensä kannattaa asettaa esilämmityslämpötilaa 15% - 25% 
korkeammalle kun käytettävä paistolämpötila. Esilämmitä 
uuni aina tyhjänä.

Höyrykypsennyksen yhteydessä kannattaa esilämmittää uu-
nia ilmankiertotoiminnolla jolloin yli 130°C lämpötiloja voivaan 
valita.

• 17.2. Uunin täyttö
Paistoastian syvyys on oltava sopiva ruoan korkeuteen näh-
den.
Tasaisen kypsymisen kannalta, on suositeltavaa jakaa kuorma 
useampaan matalaan astiaan sen sijaan, että kaikki laitettaisi 
yhteen syvään astiaan.
Pidä täyttömäärät alla olevan taulukon mukaisina.

Astioiden luku-
määrä

Maksimi kuorma 
/ astia

Maksimi koko-
naiskuorma

4 x GN 2/3
4 x 460 x 340

2,5 Kg. 10 Kg.

4 x GN 1/1
4 x 600 x 400

4 Kg. 16 Kg.

5 x GN 1/1
5 x 600 x 400

4 Kg. 20 Kg.

7 x GN 1/1
7 x 600 x 400

4 Kg. 28 Kg.

10 x GN 1/1
10 x 600 x 400

4 Kg. 40 Kg.

Huom: Täytön yhteydessä on ruoan painon lisäksi otetta-
va huomioon ruoan koko, koostumus ja paksuus.

VAROITUS
Ala aseta nesteitä sisältäviä astioita ylemmäksi kuin 1,6 
m.

• 17.3. Pakasteet
Uuni esilämmitetään ja uunia täytettäessä tulee huomioida 
ruoan erityisvaatimukset. Esimerkiksi pakastepinaattia ei tule 
laittaa liian kuumaan uuniin, joka kuivattaa pinaatin pinnan ja 
näin heikentää kypsennystulosta

• 17.4. Paistoastiat
Oikea astiavalinta takaa parhaan mahdollisen kypsennystulok-
sen. Alumiini tai alumiinipäällysteiset sopivat leivonnaisille ja 
leivitetyille ruoille. Rei’itetyt astiat sopivat höyrykypsennyk-
seen, korit soveltuvat esikypsennetyille tuotteille, kuten rans-
kanperunoille.

• 17.5. Astioiden väliset etäisyydet
Uunia täytettäessä on astioiden väliin jätettävä riittävä ilma-
rako. Kun ilma ja lämpö pääsevät virtaamaan astian kaikilta 
sivuilta on paistotulos eri astioissa aina tasaisempi kuin silloin 
jos astiat koskettavat toisiaan.

• 17.6. Vähemmän lisäaineita
Tämäntyyppisen uunin käyttö tekee turhaksi runsaan öljyn, 
voin ja mausteiden käytön. Kypsennysmenetelmä korostaa 
ruoka- aineiden luontaisia makuja ja ruoat säilyttävät ravinto-
sisältönsä. Näistä syistä uuni soveltuu hyvin dieettikeittiöille.

 • VAROITUS
Alkoholin ja sitä sisältävien ruokien kypsentä-
minen on kielletty!

17. HYÖDYLLISIÄ VINKKEJÄ



| 27

90029120rev02  (25.5.2018)Metos Memo T

18. OHJAUSPANEELIN IRROTUS (Versio T)

Seuraavassa on ohjeet ohjauspaneelin irrottamiseksi ohjaus-
kortin tai lasipaneelin vaihtamiseksi.

• 18.1. Ohjauspaneelin irrotus
 

  Katkaise virransyöttö laitteeseen.

Irrota ohjauspaneeli poistamalla ensin muovisuojat (väännä 
litteällä ruuvitaltalla), jotka suojaavat 3 kiinnitysruuvia ja löysää 
3 ruuvia.

Löysää ja irrota kaksi mustaa kiinnitysnuppia ohjauspaneelin 
alaosassa jolloin paneeli laskeutuu alaspäin.

• 18.2. Ohjauspaneelin näppäimistön vaihtaminen

Irrota ohjauspaneelin näppäimistön liitin ja valintakiekon liitin.

Ruuvaa irti ohjauspaneelin näppäimistön / kehyksen 4 kiinni-
tysruuvia.

Aseta ohjauspaneelin uusi näppäimistö / kehys, ruuvaa kiinni 
4 ruuvia ja kytke johdot uudelleen

Asenna ohjauspaneeli takaisin.

• 18.3. Lasipaneelin vaihtaminen
Irrota valintakiekon nuppi ja ruuvaa auki kiinnitysmutteri.

Irrota ohjauspaneelin näppäimistön liitin ja valintakiekon liitin.

Ruuvaa irti ohjauspaneelin näppäimistön / kehyksen 4 kiinni-
tysruuvia.

Irrota valintakiekon kortti.

Asenna valintakiekon kortti uuteen lasipaneeliin ja kiinnitä kiin-
nitysmutteri. Laita valintakiekon nuppi paikalleen.

Aseta ohjauspaneelin uusi näppäimistö / kehys, ruuvaa kiinni 
4 ruuvia ja kytke johdot uudelleen

Asenna ohjauspaneeli takaisin.

Tämän toiminnon saa suorittaa ainoastaan tarvittavan ammattipätevyyden omaava huoltohenkilö!STOP
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• AJOITTAIN ...
... ilmanohjanlevyt sekä johteet on puhdistettava aina tarpeen 
tullen.
Puhdistus tapahtuu seuraavasti:

 - Sammuta uuni ja katkaise kaikki syötöt (sähkö, vesi ja 
mahdollinen kaasu)

 - Irrota johteet
 - Avaa ilmanohjauspellin kiinnitysruuvit sopivankokoisella 

ruuvimeisselillä tai kolikolla.
 - Parhaan puhdistustuloksen saavuttamiseksi suositellaan 

käsisuihkun käyttöä
 - Kuivaa puhtaalla liinalla
 - Ilmanohjauspelti on irrotettava puhdistusta varten jos lika 

on vaikeasti irrotettavissa. Älä käytä hankaavia aineita tai 
hankaussieniä, ne vahingoittavat ruostumatonta teräs-
pintaa. Ilmanohjauspelti voidaan puhdistaa astianpesuko-
neessa (jos mahtuu astianpesukoneeseen. 

 - Asenna ilmanohjauspelti takaisin ja kiristä kiinnitysruuvit.

• JOS UUNI JÄÄ PIDEMMÄKSI AIKAA KÄYTTÄMÄTTÄ
Jos uuni käyttämättä pidemmän ajan (viikonloppu, loma um.) 
se tulee puhdistaa huolellisesti ja kaikki ruoanjätteet ja tah-
rat on pistettava huolellisesti. Jätä uunin luukku raollen jotta 
ilma pääsee kiertämään uunikammiossa. Varmista, että uunin 
kaikki syötöt (sähkö, vesi ja mahdollinen kaasu) on katkaistu. 
Lisäksi uunin ulkopinnat voidaan suojata tarkoitukseen sovel-
tuvalla metallin kiillotusaineella.

• Uunin häiriöttömän toiminnan takaamiseksi on suositeltevaa 
tarkistuttaa uuni ainakin kerran vuodessa valtuutetulla huol-
toliikkeellä.

• Valmistaja suosittelee huoltosopimuksen solmimist a valtuu-
tetun huoltoliikkeen kanssa.

19. SÄÄNNÖLLINEN HUOLTO

20. AJOITTAINEN HUOLTO
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ERIKOISOHJELMAT

MANUAALINEN JA AUTOMAATTINEN PUHDISTUS

• PERUSTEELLINEN PUHDISTUS ...
..... on avain häiriöttömään käyttöön ja uunin pitkään jat-
kuvaan ja tehokkaaseen käyttöön:

• Ruoan maut pysyvät muuttumattomina
• Palavat ruokajäämät eivät aiheuta käryä kypsennyksen aikana;
• Energiasäästö
• Huoltotoimenpiteiden tarve pienenee ja uunin elinkaari pite-

nee
• Toiminto on yksinkertainen ja nopeudessaan aiheuttaa vain 

vähäistä vaivaa uunin käyttäjälle

• VAROITUS
Suihkuavan veden tai painepesurin käyttö uunin ulko-
osien puhdistukseen on kiellettyä!
Syövyttävien tai hiovien puhdistusaineiden tai puhdis-
tusvälineiden käyttö on kiellettyä, sekä myös teräsharjojen 
ja teräsvillojen käyttö. Nämä voivat vahingoittaa teräspintoja 
pysyvästi. Lisäksi liian aggressiiviset puhdistusaineet, 
ei-emäksiset tai puhdistusaineet, jotka sisältävät suuria pro-
sentteja natriumia ja ammoniakkia, voivat ennenaikaisesti 
vahingoittaa tiivisteitä huonontaen luukun tiiviyttä.
Uunin ulkopinnat puhdistetaan pyyhkimällä mietoon pesuai-
neliuokseen kostutetulla sienellä tai liinalla.

• On suositeltavaa käyttää sopivaa erikoispuhdistusainetta.

• HUOMIO:
PIKAJÄÄHDYTYS OVI AVOINNA 
Tämä toiminto aktivoituu vain uunin luukun ollessa auki. Jos 
painiketta 12 pidetään painettuna 5 sekunnin ajan, käynnis-
tyy puhallin pudottaen uunin lämpötilan nopeasti lämpötilaan 
50°C. Tämä toiminto on erityisen hyödyllinen silloin, kun 
uuni on puhdistettava välittömästi kypsennyksenjälkeen.
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ERIKOISOHJELMAT

21. MANUAALINEN PUHDISTUS

• Manuaalisen puhdistusohjelman aktivointi [CL] 
Paina painiketta 13, näytöllä 7 näkyy [CL], vahvista painamalla 
painiketta 1.
Näytöllä 8 näkyy [run], aktivoi MANUAALISEN puhdistusohjel-
man painamalla painiketta 9. Katso ohjelman lyhyt kuvaus alla.

Näytöllä näkyy [rAF] jos kammion lämpötila on liian korkea tai 
[Att] jos kammion lämpötila on liian matala. Kun oikea lämpö-
tila on saavutettu kuulu äänimerkki ja näytöllä näkyy [dEt In]. 
Nyt voidaan uunin luukku avata ja suihkuttaa puhdistusaine 
uunikammioon.

Sulje uunin luukku ja jatka pesuohjelmaa painamalla painiketta 
9. Pesuohjelma ei tästä eteenpäin vaadi toimenpiteitä ennen 
kun se on suoritettu loppuun.

Varmista veden ja puhdistusaineen vapaa virtaus poistamalla 
mahdollinen lika uunikammion pohjan keskellä olevasta poisto-
vesisiivilästä.

Kun puhdistusohjelma on suoritettu loppuun kuuluu merk-
kiääni. Vaimenna merkkiääni avaamalla uunin luukku.
Näytöllä 7 näkyy [End], poistu pesuohjelmasta painamalla 
painiketta 13.

Sammuta uuni painamalla painiketta 1.

TÄRKEÄÄ
Poista kaikki pesuainejäämät uunista huuhtelemalla uu-
nikammio huolellisesti. Käytä käsisuihkua (optio) tai vastaavaa.

Kuivaa uunikammion tiiviste sienellä.
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ERIKOISOHJELMAT

22. PUHDISTUSSARJA

Uuni voidaan varustaa puhdistussarjalla (optio, Cleaning Kit), 
joka mahdollistaa viiden eri puhdistusohjelman käyttöä:

• HUUHTELU (RINSE) [riS] (nopea huuhtelu)
• ECO CLEAN [ECo] (PINTTYNYTTÄ likaa varten. Säästää huo-

mattavasti vettä ja pesuainetta hieman pidemmän pesuohjel-
man ansiosta)

• SOFT CLEAN [SC] (NORMAALIA likaa varten)
• MEDIUM CLEAN [MC] (VAIKEAA likaa varten)
• HARD CLEAN [hC] (PINTTYNYTTÄ likaa varten)

Käyttäjän ei tarvitse suoraan puuttua puhdistustoimenpitei-
siin.

Pesuainesuutin suihkuttaa pesuaineen oikeaan aikaan tasai-
sesti niin, että käyttäjä ei missään vaiheessa joudu kosketuk-
siin pesuaineen kanssa.

Muiden kuin valmistajan ilmoittamien pesuaineiden käyttöä ei 
suositella, sillä se ei välttämättä takaa asianmukaista puhdis-
tusta ja voi vahingoittaa puhdistusjärjestelmää.

Varmista, että pesuaineliitäntä on kunnolla kiinni ja että säi-
liössä on riittävästi pesuainetta valmistajan suositusten mu-
kaisesti.
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ERIKOISOHJELMAT

22. PUHDISTUSSARJA

• 22.1 Automaattisen puhdistusohjelman käynnistäminen 
[riS] - [ECo] - [SC] - [MC] - [hC].

Paina painiketta 13, näytöllä 7 näkyy [CL], käännä valintakiek-
koa 1 oikealle kunnes toivottu pesuohjelma näkyy näytöllä 
RINSE [riS], ECO [ECo], SOFT [SC], MEDIUM [MC] tai-
HARD [hC] ja vahvista valinta painamalla valintakiekkoa 1.
Näytöllä 8 näkyy nyt [run], käynnistä valittu ohjelma painamal-
la painiketta 9. Ohjelmien kuvaus alla.

Jos kammionlämpötila on liian korkea, näkyy näytöllä [rAF] ja 
jos se on liian matala, näkyy näytöllä [Att].

Puhdistusohjelmat RINSE [riS], ECO [ECo], SOFT [SC], 
MEDIUM [MC] and HARD [hC] koostuvat automaattisista 
vaiheista (ohjelman pituus ja jäljellä oleva ohjelma-aika näkyy 
näytöllä 8), jotka mahdollistavat kuivan ja puhtaan uunikam-
mion.

Varmista veden ja puhdistusaineen vapaa virtaus poistamalla 
mahdollinen lika uunikammion pohjan keskellä olevasta pois-
tovesisiivilästä.

Kun puhdistusohjelma on suoritettu loppuun kuuluu 
merkkiääni. Vaimenna merkkiääni avaamalla uunin luukku.
Näytöllä 7 näkyy [End], poistu pesuohjelmasta painamal-
la painiketta 13.

On kiellettyä sammuttaa uuni painamalla painiketta 1 puh-
distusohjelmien (RINSE, ECO CLEAN, SOFT CLEAN, ME-
DIUM CLEAN and HARD CLEAN) ollessa käynnissä. Odota 
ohjelman päättymistä ennen uunin sammuttamista.

Kuivaa uunikammion tiiviste sienellä tai liinalla.

Katkaise kaikki syötöt (sähkö, vesi ja mahdollinen kaasu). Jätä 
uunin luukku raolleen kun uunia ei käytetä.
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ERIKOISOHJELMAT

22. PUHDISTUSSARJA

• 22.2. Pesuainesäiliön vaihtaminen
Tarkista pesuaineen määrää säiliössä jos näytöllä 8 näkyy 
[dEt] vilkkuvana käynnistettäessä automaattista pesuoh-
jelmaa (ECO [ECo], SOFT [SC], MEDIUM [MC], or HARD 
[hC]) .

Vaihda säiliö jos se on tyhjä, muuten jatka pesuohjelmaan pai-
namalla painiketta 9.

Pesuainesäiliön vaihtaminen:
Ruuvaa irti tyhjän säiliön korkki ja poista säiliö.
“COMBICLEAN” pesuainesäiliöllä on KELTAINEN korkki.
Sijoita uusi säiliö paikalleen uuniin.
TÄRKEÄÄ: Odota, että neste tasaantuu ennen korkin 
avaamista.
Poista pesuainesäiliön korkki ja aseta putki KELTAISELLA kor-
killa säiliöön varmistaen, että putki osoittaa söiliön etuosaa. 
Sulje korkki kunnolla.

Päivitä pesuaineen taso pitämällä painiketta 9 painettuna 3 
sekunnin ajan (kunnes [dEt] häviää näytöltä).

Käynnistä pesuohjelma painamalla painiketta 9.
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23. DIAGNOSTIIKKA JA VIRHEILMOITUKSET

• 23.1.  Aina kun uuni kytketään päälle painamalla pääkytkin-
tä, elektroninen diagnostiikkatoiminta tarkistaa automaatti-
sesti uunin tärkeimmät toiminnot. Jos uunin toiminnot ovat 
kunnossa, lämpötilanäytössä näkyy uunikammion todellinen 
lämpötila ja kaikkien kypsennystapojen merkkivalot vilkkuvat. 
Tällöin päästään syöttämään kypsennysasetuksia.

• 23.2. Jos jotain poikkeavaa havaitaan, näistä tulee ilmoitus 
näytölle 7. Virhekoodit ovat tärkeitä silloin kun käyttäjä ei pys-
ty korjaamaan vikaa, sillä ne antavat huoltohenkilölle viitteen 
vian laadusta. Näytön viestiin liittyy 5 sekunnin pituinen ääni-
merkki, joka toistuu minuutin välein kunnes uuni kytketään 
pois päältä.

VIRHEILMOITUKSET

E  1 0

E  1 2

E  1 3

A   4

“ E10 ”
Näytetään näytöllä 7. Uunikammion lämpötila-anturi viallinen. Sammuta uuni vä-
littömästi ja kutsu huolto.

“ E12 ”
Lauhdutuksen lämpötila-anturi viallinen. Uunia voidaan käyttää huolellisen 
tarkkailun alaisena (lisää veden kulutusta) kunnes huolto korjaa vian.

“ E13 ”
Tuotelämpötila-anturi viallinen. Uunia voidaan käyttää aikaohjattuna ilman tuoteläm-
pötila-anturia kunnes huolto korjaa vian.

“ A 4 ”
Vedensyöttöhäiriö. Tarkista vedensyöttö ja varmista, että hana on auki. Jos vika on 
vesiverkostossa, ilmoita kiinteistöhuollolle tms. Jos vedensyöttö toimii, kutsu huol-
to. Uunia voidaan käyttää kiertoilmatoiminnolla kunnes huolto korjaa vian.



| 35

90029120rev02  (25.5.2018)Metos Memo T

E   1

E   2

E   7

E   8

23. DIAGNOSTIIKKA JA VIRHEILMOITUKSET

VIRHEILMOITUKSET

“ E 1 ”
Moottorin ylilämpösuoja lauennut.
Sammuta uuni välittömästi ja kutsu huolto.

“ E 2 ”
Uunikammion turvatermostaatti lauennut.
Sammuta uuni välittömästi ja kutsu huolto.

“ E 7 ”
Uunin sähkökotelossa liian korkea lämpötila. Uunia voidaan käyttää huolellisen 
tarkkailun alaisena kunnes huolto korjaa vian.

“ E 8 ”
Uunin sähkökotelossa liian korkea lämpötila, mikä voi vaarantaa uunin turvalli-
suutta. Sammuta uuni välittömästi ja kutsu huolto.

“ doP ”
Luukku avoinna. Varmista, että uunin luukku on suljettu. Kutsu huolto jos virhe ei 
poistu.
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23. DIAGNOSTIIKKA JA VIRHEILMOITUKSET

VIRHEILMOITUKSET

A   6

A  1 4

E  1 5

“ A 6 ”
Ei kaasua. Varmista, että kaasuhana on auki ja että verkostossa on kaasua. Jos 
kaasuverkossa on vikaa, ota yhteys kaasun toimittajaan. Kutsu huolto jos kaasuver-
kon kaasunsyöttö on kunnossa.

“ A14 ”
Kaasulaitteissa on palautusjärjestelmällä varustettu automaattinen sytytysjärjestel-
mä.
Jos palautus ei useista yrityksistä huolimatta tapahdu, ilmestyy näytölle 7  virheil-
moitus [ A14 ]. Merkkiääni varoittaa viasta. Paina painiketta 1 aktivoidaksesi syty-
tyksen uudestaan. Mikäli vika ei poistu, kutsu huolto.

Huom: Polttimoiden sammuttaminen on turvallisuustoimenpide, ei osoitus uunin 
viasta.

Kutsu huolto mikäli tarkastusten jälkeen uuni ei vieläkään toimi moitteetto-
masti.

Huom: Ennen yhteydenottoa huoltoon, tarkista uunin tunnisteet arvokilvestä ja sel-
vitä ilmennyt vika mahdollisimman tarkkaan huollon helpottamiseksi.

“ E15 ”
Poltinhälytys.
Sammuta uuni välittömästi ja kutsu huolto.
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24. TALLENNETUT KYPSENNYSOHJELMAT

Kypsennysohjelma

Kypsennystapa

Kiertoilma

Höyry

Yhdistelmä

Lämpötila

Kypsennysaika

Tuotteen sisälämpötila

Kosteus % / Venttiilin asento

Venttiili kiinni

Venttiili auki

Ilmanvaihtonopeus (* jos olemassa)

Normaali

Hidastettu
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24.TALLENNETUT KYPSENNYSOHJELMAT

ATTENTION: Variable time according to the load size and quantity

L01 Frozen patisserie

Mode

1 175°C ∞ -- 100%

2 145°C 5’ -- 100%

3 160°C 10’ -- 0%

4 165°C 10’ -- 0%

L05 Baked chicken

Mode

1 250°C ∞ -- 100%

2 180°C 30’ -- 30%

3 200°C 10’ -- 10%

4 230°C 10’ -- 0%

L02 Frozen bread

Mode

1 200°C ∞ -- 100%

2 180°C 10’ -- 100%

L03 Desserts and cakes

Mode

1 200°C ∞ -- 100%

2 170°C 25’ -- 100%

L06 Grilled

Mode

1 260°C ∞ -- 0%

2 250°C 10’ -- 10%

L09 Steaming

Mode

1 130°C ∞ -- --

2 100°C 8’ -- --

L04 Pizza and focaccia in baking tray

Mode

1 230°C ∞ -- 100%

2 210°C 2’ -- 40%

3 210°C 8’ -- 100%

L07 Meat roasts

Mode

1 180°C ∞ -- 100%

2 150°C 25’ -- 60%

3 170°C 20’ -- 50%

L08 Baked fish

Mode

1 230°C ∞ -- 100%

2 210°C 8’ -- 50%

3 190°C 8’ -- 20%

L10 Regeneration

Mode

1 140°C ∞ -- 100%

2 120°C 4’ -- 100%

3 120°C 6’ -- 30%

Pakastetut leivonnaiset

Pakastettu leipä

Jälkiruoat ja kakut

Pizza ja focaccia 
uunipellillä

Paistettu kana

Grillatut

Paahtopaisti

Paistettu kala

Höyrytys

Lämmitys

HUOM.: Aika muuttuu kypsennettävän tuotteen koon ja painon mukaan.
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