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LUE KÄYTTÖOHJE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ!

Vamistaja / tillverkare / manufacturer:
ALPHATEC ALI Group Srl

Via Schiaparelli 15 - Z.I. S. Giacomo di Veglia - 31029 Vittorio Veneto (TV) - Italy

Valmistaja ei ole vastuussa tämän käyttöohjeen epätarkkuuksista, jotka johtuvat tulostus- tai kopiointivirheistä. Valmistaja pidättää 
oikeuden muuttaa tuotteita heikentämättä niiden perusominaisuuksia.

Tämän käsikirjan minkä tahansa osan jäljentäminen tai kopioiminen millä tahansa tavalla on ehdottomasti kielletty, ellei valmista-
ja ole aiemmin antanut siihen lupaa.

MALLIT

LBET .... / LBGT ....
LVET .... / LVGT ....
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• Älä työskentele laiteella käyttämällä epäsopivia järjestelmiä pääsemään yläosaan (esim. Käyttämällä tikkaita tai kiipeämällä laitteelle)
• Kemiallisten aineiden käsittely:

Käytä asianmukaisia turvatoimenpiteitä. Katso aina turvallisuustiedotteita ja käytetyn tuotteen etikettejä. Käytä käyttöturvallisuus-
tiedotteissa suositeltuja henkilönsuojaimia.

VAROITUKSIA
• Jos pesuainetta joutuu iholle: Pese iho huolellisesti juoksevan veden alla saippualla. Jos ärsytys jatkuu, hakeudu lääkäriin.
• Jos pesuainetta joutuu silmiin: Pese silmät välittömästi runsaalla vedellä. Hakeudu lääkäriin
• Hengitettynä: Siirrä henkilö pois saastumattomalle alueelle. Suorita keinotekoinen ilmanvaihto ja hakeudu välittömästi lääkärin 

hoitoon.
• Nieleminen: Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Näytä lääkärille nautitun tuotteen käyttöturvallisuustiedote, joka löytyy kaikkien 

laitteiden aloituspaketista

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
• Lapset ei saa suorittaa puhdis- tai ylläpitotoimenpiteitä, ellei heitä valvota.
• Lapsia on valvottava, etteivät pääse leikkimään laitteella
• Uunia ei saa käyttää ilman valvontaa.
• A-painotettu äänenpainetaso on alle 70 dB (A).
• Älä käytä korkeapaineisia vesisuihkuja tai höyrypuhdistinta uunin puhdistuksessa!

• VAROITUS: Osa uunin pinnoista tulevat polttavan kuumiksi käytön aikana. Nämä pinnat on merkitty varoitusmerkinnällä 
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Palovamman vaara!
• VAROITUS: Kuumaa höyryä saattaa purkautua, kun ovi avataan. Käytä laitetta käytettäessä henkilönsuojaimia kuumuutta vastaan.
• 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 puhdistustoimenpiteitä
• 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!
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YLEISIÄ VAROITUKSIA 

• Nämä laitteet on tarkoitettu käytettäviksi kaupallisiin tarkoituksiin, esimerkiksi ravintoloiden ja ruokaloiden keittiöissä, sairaaloissa 
ja kaupallisissa yrityksissä, kuten leipomot, lihakaupat jne., mutta ei ruoan jatkuvaa massatuotantoa varten. 

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

• Käyttäjän on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia työskennellessään laitteen kanssa.
• Mikäli tekninen tuki on tarpeen, on varauduttava antamaan kaikki arvokilven tiedot sekä ongelman yksityiskohtaiset tiedot ottaes-

sa yhteyttä huoltoon.
• Tutustu huolella vedenpehmennyksen käyttöön. Riittämätön tai huono ylläpito on tärkein syy laitteelle haitallisen kalkin muodos-

tumiseen.
• Uuni tule asentaa tilaan, jossa on hyvä ilmanvaihto!
• Uunin virransyöttö on varustettava moninapaisella erotuskytkimelle, jonka kosketusväli on vähintään 3 mm napaa kohti.
• Laite on suunniteltu liitettäväksi kiinteästi vesiverkostoon.
• Vesipaineen on oltava välillä 200–500 kPa.
• Asentajan on toimitettava joustava vedenottoletku, ja sen on oltava standardin IEC 61770 mukainen. Älä käytä uudelleen olemassa 

olevia tai käytettyjä liitäntäputkia.
• Uunin on liitettävä potentiaalin tasausjärjestelmään. Liitäntä tehdään 10mm2 kaapelilla uunin takaosan liitäntään, joka on merkitty 

kansainvälisellä tunnuksella IEC60417 - 5021. Yhteys tehdään kaikkien huoneessa olevien vierekkäisten laitteiden ja rakennuksen 
potentiaalin tasausjärjestelmän välille. 

• Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi jopa 2000 metrin korkeudessa merenpinnan yläpuolella. Jos asennat yli 2000 metrin korke-
uteen merenpinnan yläpuolella, ota yhteyttä valtuutettuun tekniseen palveluun.

• Jokainen uuni on varustettu yksilöllisellä arvokilvellä. Kilvestä ilmenevät uunin malli, ominaisuudet sekä laitteen sarjanumero.
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• UUNIN MAKSIMI TÄYTTÖ
 
Pidä täyttömäärät alla olevan taulukon mukaisina.

Astioiden luku-
määrä

Maksimi kuorma 
/ taso

Maksimi koko-
naiskuorma

7 x GN 1/1 15 kg. 35 kg.

10 x GN 1/1 15 kg. 50 kg.

7 x GN 2/1
14 x GN 1/1

25 kg. 70 kg.

10 x GN 2/1
20 x GN 1/1

25 kg. 90 kg.

20 x GN 2/1
40 x GN 1/1

25 kg. 180 kg.

TÄRKEÄÄ.
ilmoitettu arvo sisältää lisävarusteiden painon.

Älä ylitä ilmoitettuja kuormia. Maksimikuormituksen ylittäminen voi vahingoittaa uunia.

YLEISIÄ VAROITUKSIA 
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2. MUISTETTAVIA ASIOITA 

• Ennen kun uunia käytetään, on se puhdistettava huolellisesti, 
katso ”Puhdistusjärjestelmä”.

• Varmista uunin virheetön toiminta ja pitkä käyttöikä puhdis-
tamalla se sisä- ja ulkopuolelta huolellisesti aina työpäivän 
päätyttyä.

• Painepesurin käyttö uunin puhdistukseen on kielletty!
• Käytä päivittäisessä puhdistuksessa vain elintarvikekäyttöön 

soveltuvia emäksisiä puhdistusaineita. Älä käytä uunin pin-
taa vaurioittavia hankaavia pesuaineita tai -välineitä. Jos uuni 
on varustettu automaattisella pesujärjestelmällä, käytä VAIN 
valmistajan suosittelemia tuotteita.

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

• Varo suolan kerrostumista uunin pinnoille. Astiasta läikky-
nyt suola tai suolavesi on poistettava välittömästi.

• Höyrykypsennyksen loputtua, avaa uunin luukku varovasti 
varoen purkautuvaa höyryä. Palovamman vaara!

• Jotta uunin toiminta olisi turvallista, älä tuki uunin tuuletus-
aukkoja tai muita aukkoja!.

2.9. VAROITUS   
Alkoholin kuumentaminen uunissa on kiellettyä!

• Käyttöohjeessa annettujen ohjeiden noudattamatta jät-
täminen saattaa vaarantaa laitteen toiminnan ja aiheut-
taa vaaran käyttäjälle!
Valmistaja ei ole vastuussa käyttöohjeiden vastaisesta 
käytöstä aiheutuneista vahingoista. Tällöin raukeaa myös 
takuu.

• Määräaikaishuolto, ainakin kerran vuodessa, takaa lait-
teen pitkän,tehokkaan ja luotettavan toiminnan. Tämän 
vuoksi huoltosopimuksen solmiminen valtuutetun huol-
toliikkeen kanssa on suositeltavaa.
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3. PERUSTIETOJA

Voit olla ohjata uunina kosketusnäytön kohteita koskettamalla, vetämällä ja vierittämällä sormenpäilläsi.

Ohjaa kosketusnäyttöä seuraavilla toiminnoilla:

• Kosketa
Kosketa kerran valitaksesi tai aloittaaksesi reseptin.

• Paina pitkään
Pidä elementtiä painettuna yli 2 sekuntia.

• Vieritä
Vieritä ylös tai alas vetämällä.
Joissakin näytöissä voit myös vierittää sivusuunnassa.
Vierittämällä sormenpäillä voit myös näyttää näytön sisältöä valitsematta tai aktivoimatta muita toimintoja.

• Vedä
Kosketa elementtiä ja siirrä se uuteen paikkaan. 

4. UUNIN KÄYNNISTYS

Säätöpyörä

Käynnistä uuni painamalla ohjainta 5 sekunnin ajan.
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5. ENSISIJAISET KUVAKKEET

2

3

4

1

76

85
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10 9

1  -  AC Automaattinen kypsennys
2  -  MC Monitasoinen ruoanlaitto
3  -  Monitasoinen kansio
4  -  Ruoanlaittokansio
5  -  Manuaalinen tila
6  -  Monitasoinen tila
7  -  Ohjelmointitila
8  -  Pesu
9  -  Asetukset
10  -  Oma resepti - Resepti -arkisto
11  -  Online apu
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6. VUOROVAIKUTTEINEN RUOANLAITTO

Valitse AC -kuvake aloittaaksesi ”yhden kosketuksen” kypsennyksen ennalta 
määritettyjen asetuksien mukaan.

Uuni käynnistyy ja kun se saavuttaa asetetun lämpötilan, näyttöön tulee ponnahdusikkuna, joka kehottaa sinua asettamaan tuot-
teen.

AC -toiminto ehdottaa automaattisesti valitun kypsennysmenetelmän perusteella parametreja, joita voidaan mukauttaa tarpeen 
mukaan.

• RUSKISTUSASTE (Degree of browning)
Tämä asetetaan kosketusnäytön kautta. Vierittäminen oikealle lisää arvoa ja vieritys vasemmalle pienentää sitä.

• KYPSENNYSASTE (Degree of cooking)
Tämä asetetaan kosketusnäytön avulla. Vierittäminen oikealle lisää arvoa ja vieritys vasemmalle pienentää sitä.
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VUOROVAIKUTTEINEN RUOANLAITTO

Paina ”Display recipe” nähdäksesi kaikki kypsennysvaiheet.

Kypsennyksen lopussa kuuluu summeri ja ponnahdusikkuna ilmoittaa kypsennyksen valmistumisesta.



| 13

90029430rev01 (14.10.2021)METOS LEO LB.. / LV.. Versio T

7. MANUAALISEN KYPSENNYKSEN ASETTAMINEN

Aseta manuaalinen kypsennys painamalla kuvaketta.

• Valitse kypsennystapa.

Kypsennystavat ovat: kiertoilma, höyry ja combi.

Uuni käynnistyy oletuslämpötilalla ja äärettömällä ajalla valitun tilan mukaan.

Kun kypsennystila on asetettu voidaan seuraavia kypsennysparametreja mukauttaa:

• Lämpötila

Tämä asetetaan kosketusnäytön avulla. Vierittäminen oikealle lisää arvoa ja vieritys vasemmalle pienentää sitä.

Keskellä näkyvä arvo on asetettu arvo; oikealla oleva arvo on todellinen arvo.

• Ajastettu / tuotteen sisälämpötila-anturi

Ajastettu kypsennys on oletusasetuksena.

Vaihda sisälämpötila ohjattuun kypsentämiseen painamalla vastaavaa painiketta.

Tämä asetetaan kosketusnäytön avulla. Vierittäminen oikealle lisää arvoa ja vieritys vasemmalle pienentää sitä.

Keskellä näkyvä arvo on asetettu arvo; oikealla oleva arvo on todellinen arvo.
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MANUAALISEN KYPSENNYKSEN ASETTAMINEN 

Fastdry/Autoclima 
Tämä asetetaan kosketusnäytön avulla. Vierittäminen oikealle lisää arvoa ja vieritys vasemmalle pienentää sitä.

Keskellä näkyvä arvo on asetettu arvo.

HUOMAUTUS:
Höyrytilassa ECOVAPOR- ja TURBOVAPOR -tilan valintakuvakkeet näytetään.

• Puhaltimen nopeus.

Tämä asetetaan kosketusnäytön avulla. Vierittäminen oikealle lisää arvoa ja vieritys vasemmalle pienentää sitä.

Jos aika /tuotteen sisälämpötila on asetettu kuuluu ruoanlaiton päätyttyä summeri ja ponnahdusikkuna ilmoittaa, että 
kypsennys on valmis.
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8. MONITASOISEN MANUAALISEN KYPSENNYKSEN ASET-
TAMINEN

Aseta monitasoinen manuaalinen kypsennys painamalla kuvaketta.

• Valitse kypsennystapa.

Kypsennystavat ovat: kiertoilma, höyry ja combi.

Uuni käynnistyy oletuslämpötilalla ja äärettömällä ajalla valitun tilan mukaan.

Kun kypsennystila on asetettu voidaan seuraavia kypsennysparametreja mukauttaa:

• Lämpötila

Tämä asetetaan kosketusnäytön avulla. Vierittäminen oikealle lisää arvoa ja vieritys vasemmalle pienentää sitä.

Keskellä näkyvä arvo on asetettu arvo; oikealla oleva arvo on todellinen arvo.

• Ajastettu / tuotteen sisälämpötila-anturi

Ajastettu kypsennys on oletusasetuksena.

Vaihda sisälämpötila ohjattuun kypsentämiseen painamalla vastaavaa painiketta.

Tämä asetetaan kosketusnäytön avulla. Vierittäminen oikealle lisää arvoa ja vieritys vasemmalle pienentää sitä.

Keskellä näkyvä arvo on asetettu arvo; oikealla oleva arvo on todellinen arvo.
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MONITASOISEN MANUAALISEN KYPSENNYKSEN ASETTA-
MINEN

Fastdry/Autoclima 
Tämä asetetaan kosketusnäytön avulla. Vierittäminen oikealle lisää arvoa ja vieritys vasemmalle pienentää sitä.

Keskellä näkyvä arvo on asetettu arvo.

HUOMAUTUS:
Höyrytilassa ECOVAPOR- ja TURBOVAPOR -tilan valintakuvakkeet näytetään.

• Puhaltimen nopeus.

Tämä asetetaan kosketusnäytön avulla. Vierittäminen oikealle lisää arvoa ja vieritys vasemmalle pienentää sitä.
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MONITASOISEN MANUAALISEN KYPSENNYKSEN ASETTA-
MINEN

”PLAY” -painikkeen painaminen käynnistää kypsennysjakson ja siirtyy kypsennystason asetusnäyttöön.

Valitse haluttu taso suoraan näytöltä.

• Tason mukauttaminen:
Paina asetustasoa kerran muuttaaksesi arvoja ja vahvista painamalla OK.

Näyttöön tulee joka kerta ponnahdusikkuna ilmoittaen suoritetun tason.
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9. ÄLYKÄS MONITASOINEN TUNNISTUS

Kun ”+” -kuvaketta painetaan monitasoisen kypsennyksen aikana, uuni tarkistaa eri ruokien yhteensopivuuden ja 
ehdottaa ruokia, jotka voidaan suorittaa samanaikaisesti.

Valitse lisättävät kypsennysjaksot ja paina ”ADD” -kuvaketta.

Kun ne on lisätty, ne voidaan vetää halutulle tasolle.
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10. MONITASOISEN KANSION HAKEMINEN

Valitse haluamasi monitasoisen kansion kuvake.

Uuni käynnistyy. Vedä kypsennysjaksot suoraan halutulle tasolle.

Näyttöön tulee joka kerta ponnahdusikkuna ilmoittaen suoritetun tason.
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11. PUHDISTUSJÄRJESTELMÄ

Valitse haluamasi pesuohjelma painamalla kuvaketta.

Uuni on varustettu viidellä pesuohjelmalla:

• Manual (Yksinkertainen toimenpide, joka mahdollistaa perusteellisen 
puhdistuksen lyhyessä ajassa ilman käyttäjän väliintuloa).

• Rinse (Menettely uunin nopeaan huuhteluun ilman, että toiminta häiritsee 
suoraan puhdistusta).

• Soft (Puhdistusohjelma päivittäisen lian poistamiseksi ilman, että käyttäjä 
puuttuu suoraan puhdistukseen).

• Hard (Puhdistusohjelma normaalin lian poistamiseksi ilman, että käyttäjä 
puuttuu suoraan puhdistukseen).

• Hard Plus (Puhdistusohjelma raskaan lian poistamiseksi ilman, että käyt-
täjä puuttuu suoraan puhdistukseen).

• Hard Plus ECO (Puhdistusohjelma raskaan lian poistamiseksi ilman, että 
käyttäjä puuttuu suoraan puhdistukseen). 
Säästää huomattavasti vettä ja pesuaineita pidentäen hieman 
puhdistusaikaa.

Puhdistusohjelma käynnistyy kun haluttu vaihtoehto on valittu.

Jos kypsennyskammion alaosassa olevaan tyhjennyssuodattimeen on kertynyt jäämiä, puhdista se varmistaaksesi veden ja pe-
suaineen vapaan virtauksen.

Pesuohjelman päättymisestä ilmoitetaan syklisellä summerilla ja informatiivisella ponnahdusikkunalla.
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PUHDISTUSJÄRJESTELMÄ

Pesuaine- / kalkinpoistokasetin vaihtaminen

Tarkista aina ennen puhdistusta pesuaineen/kalkinpoistoaineen määrä

Kun ilmaisin muuttuu PUNAISEKSI, ponnahdusikkuna neuvoo sinua tarkistamaan pesuaineen määrän: avaa uunin luukku ja uunin 
kypsennyskammion alla oleva luukku ja tarkista pesuaineen määrä patruunassa

Jos patruuna on tyhjä, paina “BACK” ja vaihda se. Muussa tapauksessa jatka pesua painamalla “CONTINUE”.
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PUHDISTUSJÄRJESTELMÄ

Kierrä tyhjän patruunan korkki irti ja poista se.
”COMBICLEAN” -pesuainekasetissa on KELTAINEN korkki.
”CALFREE” -kalkinpoistopatruunassa on VIHREÄ korkki.

Aseta uusi patruuna sille varattuun koteloon uunissa.
TÄRKEÄÄ: Odota nesteen tasaantumista ennen korkin avaamista.
Poista korkki uudesta patruunasta ja aseta putki, jossa on asianmukainen värillinen korkki (KELTAINEN COMBICLEAN -pesuai-
neelle ja VIHREÄ CALFREE -kalkinpoistoaineelle), varmista, että putki osoittaa kasetin etuosaa kohti, ja sulje korkki hyvin.

Paina ”SET MAX” -painiketta, joka vastaa vaihdettua COMBICLEAN tai CALFREE -kasettia.

Ilmaisin näyttää nyt vaaleansinisellä palkilla, että kasetti on täynnä. Aloita puhdistusohjelma valitsemalla haluamasi pudistusvaih-
toehto.
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12. CALOUT (jos kuuluu varustukseen)

Uuni voi laskea höyrygeneraattorin käyttötunnit ja ilmoittaa käyttäjälle, kun on tarpeen suorittaa höyrygeneraattorin kalkinpoisto 
käyttämällä erityistä CALOUT -ohjelmaa.

ENSISIJAISET VAROITUSVIESTIT

Kun CALOUT -toimintoa tarvitaan, näyttöön tulee ponnahdus-
varoitus: “Preform CALOUT by the end of the day”. (Suorita 
Calout päivän loppuun mennessä). Suorita CALOUT heti pai-
namalla “Start CALOUT” (katso seuraava kappale) tai paina 
”Ignore” (ohita) suorittaaksesi toimenpiteen myöhemmin 
(esimerkiksi päivän lopussa).

”Ignore” -painikkeen painaminen aiheuttaa ponnahdusikku-
nan katoamisen ja vihreän kuvakkeen ilmestymisen vasem-
paan yläkulmaan. Paina -kuvaketta saadaksesi ponnahdusik-
kunan uudelleen näkyviin (esimerkiksi suoritaaksesi CALOUT 
-toiminnon päivän päätteeksi).

Jos et suorita CALOUT -toimintoa päivän loppuun mennes-
sä, seuraavana päivänä ilmestyy seuraava ponnahdusikkuna: 
”Boiler maintenance needed, perform CALOUT as soon 
as possible” (Boilerin ylläpito on tarpeen, suorita CALOUT 
mahdollisimman pian.) Suorita CALOUT heti painamalla 
“Start CALOUT” (katso seuraava kappale) tai paina ”Ignore” 
(ohita) suorittaaksesi toimenpiteen myöhemmin (esimerkiksi 
päivän lopussa).

”Ignore” -painikkeen painaminen aiheuttaa ponnahdusikku-
nan katoamisen ja oranssin kuvakkeen ilmestymisen vasem-
paan yläkulmaan. Paina -kuvaketta saadaksesi ponnahdusik-
kunan uudelleen näkyviin (esimerkiksi suoritaaksesi CALOUT 
-toiminnon päivän päätteeksi).
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CALOUT (jos kuuluu varustukseen)

Jos  CALOUT -toimintoa ei suoriteta, kun suurin sallittu huolto-
väli on saavutettu ilmestyy seuraava ponnahdusikkuna näkyviin: 
”Boiler maintenance needed, perform CALOUT immediately” 
(Boilerin ylläpito on tarpeen, suorita CALOUT välittömästi). 
Suorita CALOUT heti painamalla ”Start CALOUT” (katso 
seuraava kappale).

”Ignore” -painikkeen painaminen aiheuttaa ponnahdusikku-
nan katoamisen ja punaisen kuvakkeen ilmestymisen vasem-
paan yläkulmaan. 

VAROITUS
Jos painat ”Ignore” -painiketta, kun enimmäishuoltoväli on 
ylitetty, tulee seuraava ponnahdusikkuna näkyviin joka päivä 
käynnistyksen yhteydessä: ” Routine boiler cleaning not per-
formed within established time frame. Extraordinary main-
tenance by an authorized technician is required” Boilerin 
säännöllistä puhdistusta ei suoriteta asetetussa ajassa. Val-
tuutetun teknikon on suoritettava ylimääräinen huolto. ”

Uuni toimii edelleen normaalisti, CALOUT -toiminto on pois-
tettu käytöstä ja huoltoteknikko tarvitaan mahdollisimman 
pian CALOUT -toiminnon nollaamiseksi



| 25

90029430rev01 (14.10.2021)METOS LEO LB.. / LV.. Versio T

CALOUT (jos kuuluu varustukseen)

CALOUT -TOIMINNON SUORITTAMINEN

Kun CALOUT -toimintoa tarvitaan, näyttöön tulee ponnahdus-
varoitus: “Preform CALOUT by the end of the day”. (Suorita 
Calout päivän loppuun mennessä). Suorita CALOUT paina-
malla “Start CALOUT

Valitse CALOUT tai haluttu pesu + CALOUT ja pesu alkaa.

Pesuohjelman päättymisestä ilmoittaa summeri ja infor-
matiivinen ponnahdusikkuna.

Jos kypsennyskammion alaosassa olevaan tyhjennyssuodatti-
meen on kertynyt jäämiä, puhdista se varmistaaksesi veden 
ja pesuaineen vapaan virtauksen.
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13. OHJELMOINTI

MANUAALISEN OHJELMAN ASETTAMINEN

Luo uusi manuaalinen ohjelma, monitasoinen ohjelma tai muokkaa olemassa olevaa ohjelmaa painamal-
la kuvaketta.

Luo uusi manuaalinen ohjelma painamalla kuvaketta.

Jatka manuaalisen kypsennyksen ohjeiden mukaisesti.

Jos haluat lisätä ohjelmavaiheen, paina ”+” ja aseta seuraavat vaiheet kuten manuaalisessa kypsen-
nyksessä, kunnes ohjelma on valmis.

MONITASOISEN OHJELMAN ASETTAMINEN

Luo uusi monitasoinen ohjelma painamalla kuvaketta.

Jatka monitasoisen kypsennyksen ohjeiden mukaisesti.

OLEMASSA OLEVAN OHJELMAN MUOKKAAMINEN

Voit muokata olemassa olevaa ohjelmaa painamalla kuvaketta.

Etsi muokattava ohjelma kirjoittamalla ainakin osa ohjelman nimestä.

Jatka muutosta valitsemalla yksi tuloksista. 
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OHJELMOINTI

OHJELMAN TALLENTAMINEN

Paina kuvaketta avataaksesi sivun jossa voit tallentaa ohjelman.

• Aseta ohjelman nimi (vähintään 3 merkkiä)

• Aseta ohjelman kuvake painamalla kuvaketta ja valitsemalla yksi ehdotetuista.

• Aseta lisätiedot:
 - Konteksti: Tiedot reseptstä

Ainesosat: Ainesosat ja määrät on lueteltu yksityiskohtaisesti.
 - Ohjeet: Yksityiskohtaiset ohjeet reseptin luomisesta vaihe vaiheelta.
 - Lisävarusteet: Yksityiskohtaiset ohjeet reseptin luomisesta vaihe vaiheelta.
 - Esittely: Valmin annoksen kuva.

• Tallenna ohjelma painamalla ”SAVE” -kuvaketta.
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14. MY RECIPE (omat reseptit)

Siirry My Recipe -kohtaan painamalla kuvaketta.

My Recipe on arkisto kaikista uunin kypsennysohjelmista.

My Recipe kohdasta voit hallita kaikkia uunissa olevia ohjelmia.

Valitsemalla ohjelman näet kaikki tiedot ohjelmasta ja siihen liittyvistä kypsennysvaiheista.

Esimerkki:
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MY RECIPE (omat reseptit)

ETSI OHJELMIA

My Recipes kohdasta voi etsiä ohjelmia seuraavasti:

• Name (nimi): näppäilemällä etsimääsi tekstiä kenttään.

• Type (tyyppi): valitsemalla käytettävissä olevista arvoista (esimerkiksi: Pasta, liha, vihannekset, kala, savugrilli, yökypsennys, lei-
vonnaiset jne.).

• Country (maa): valitsemalla käytettävissä olevista arvoista (esimerkiksi kansainvälinen, Italia, Saksa, Itävalta, Ranska, Venäjä jne.).

• Category (luokka): valitsemalla jokin käytettävissä olevista arvoista (esimerkiksi: Pikaruoka, Grillaus, Sormiruoka, Pikaruoka, Happy 
Hour jne.).

• Multi-lvel: paina ”ONLY ML” näyttääksesi vain monitasoiset ohjelmat.

OHJELMIEN LISÄÄMINEN ALOITUSSIVULLE

Jos haluat lisätä ohjelman uunin aloitusnäyttöön, vedä ohjelma HOME -kuvakkeeseen.

Ohjelma on nyt käytettävissä uunin aloitusnäytössä.

HUOMAUTUS:
Ohjelman poistaminen uunin aloitusnäytöstä ei poista sitä My Recipe kohdasta.
Kaikki uunin aloitusnäytön ohjelmat ovat linkkejä My Recipe ohjelmiin.
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• 15.3. 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

• 15.4. 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.

• 15.5. 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 astiassa oleva ruoka koskettavaisi yläpuolella olevaa astiaa.

 
• 15.6. 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!

15. HYÖDYLLISIÄ VINKKEJÄ

• 15.1. 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.

• 15.2. UUNIN MAKSIMI TÄYTTÖ
 
Pidä täyttömäärät alla olevan taulukon mukaisina.

Astioiden luku-
määrä

Maksimi kuorma 
/ astia

Maksimi koko-
naiskuorma

7 x GN 1/1 4 Kg. 28 Kg.

10 x GN 1/1 4 Kg. 40 Kg.

7 x GN 2/1
14 x GN 1/1

4 Kg. 56 Kg.

10 x GN 2/1
20 x GN 1/1

4 Kg. 80 Kg.

20 x GN 2/1
40 x GN 1/1

4 Kg. 160 Kg.

Huomautuksia: Uunia ladattaessa on luonnollisesti otet-
tava huomioon paitsi ruoan paino myös sen koko, koos-
tumus ja paksuus.

HUOMIO
Älä aseta nesteitä sisältäviä kattiloita/astioita korkeam-
malle kuin 1,6 m.
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16. SÄÄNNÖLLINEN YLLÄPITO

16.1 • PÄIVITTÄINEN YLLÄPITO
Laitteen päivittäinen ylläpito pidentää sen käyttöikää ja pie-
nentää ylläpitokustannuksia.

ANNA LAITTEEN JÄÄHTYÄ JA KÄYTÄ HENKILÖNSUOJAIMIA

TIIVISTE
Kun laite on käyttämättä ja yöllä, jätä ovi hieman raolleen, älä 
sulje sitä.
Suorita automaattinen jäähdytystoiminto oven ollessa auki 
ennen sammutusta käytön päätyttyä.

Poista säännöllisesti tiivisteet ja mahdolliset saostumat jotka 
ovat kerääntyneet oven sisälasiin kypsentämisen aikana.

Käytä vain mikrokuituliinoja ja neutraaleja puhdistusaineita 
tiivisteiden, lasin sekä sisä- ja ulkopintojen puhdistamiseen.
Älä käytä hankaavia ja vahvoja kemikaaleja.

Lattiamalleissa aseta vaunu aina kokonaan sisään, kunnes se 
koskettaa etutiivistettä ja lukitsee pyörät.
Vaunun osittainen asettaminen voi vahingoittaa sekä etutiivis-
tettä että ovitiivistettä.
 
OVEN LASI
Puhdista oven sisälasi säännöllisesti mahdollisista ruoanlait-
tojäämistä pehmeällä kankaalla. Avaa sisälasi säännöllisesti 
vapauttamalla pidikkeet ja puhdista molemmat lasit.
Älä koskaan käytä hankaavia tuotteita, ne voivat vahingoita la-
sipintaa, joka voi rikkoutua kypsennyksen aikana.

RASVASUODATIN
Poista rasvasuodatin ennen päivittäistä puhdistusta käytön 
jälkeen ja pese se erikseen.

RASVAKAUKALO
Poista kaukalo ennen jokaista puhdistusjaksoa ja pese se erik-
seen estääksesi rasvapoistoreiän tukkeutumista.
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 TUOTTEEN SISÄLÄMPÖTILA-ANTURI
Irrota anturi tuotteesta vain tarttumalla anturin kahvaan; älä 
vedä anturin kaapelista.
Poista ruoanlaittojäämät säännöllisesti anturin kaapelista.
Jos anturin kaapeli on vääntynyt, käsittele sitä varovasti äläkä 
vedä sitä.
Älä käytä liikaa voimaa, kun asetat anturin pakastettuihin tuot-
teisiin 

• 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 (optio).

SÄÄNNÖLLINEN YLLÄPITO

 - Jos hiiltä on kertynyt, poista ne ja lisää puhdistehokkuutta/-
tiheyttä;

 - 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 
kunnolla.

KANARITILÄN RASVANPOISTO
Kun olet poistanut tippa -astian, poista työkalulla kaikki jää-
mät, jotka voivat muuten tukkia tyhjennysputken ajan mittaan. 

Tarkista rasvan määrä keräysastiassa päivittäin ja tyhjennä se 
tarvittaessa.
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• 16.2. JOS UUNI JÄÄ PIDEMMÄKSI AIKAA KÄYTTÄMÄTTÄ
Jos uuni jää käyttämättä pidemmäksi aikaa (yli viikkoon), on 
suositeltavaa toimia seuraavasti.

a) Jos laitteessa on Aroma & Smoke, poista patruunat ennen puh-
distusta, aseta pieni putki astiaan, joka on täynnä vettä, ja suorita 
muutama Aroma & Smoke -vaihe putkien puhdistamiseksi.

b) Suorita puhdistusjakso (Caloutilla)* sopivalla tasolla kam-
mion äärimmäisen puhtauden varmistamiseksi. Jos tasoa ei 
saavuteta, suorita uusi puhdistusjakso, tällä kertaa ilman Ca-
lout -toimintoa*.

c) Poista pesuainesäiliö ja suorita pehmeä puhdistusjakso 
käyttäen vain vettä (käytä vanhaa vedellä täytettyä säiliötä ja 
muista poistaa se lopussa).
d) Irrota väliseinät ja irrota kammion ilmanohjain, jotta voit tar-
kastella taka -aluetta ja määrittää sen pudistustarvetta

e) Sulje veden syöttöventtiilit

f) Avaa asetusvalikko ja valitse boiler* -valikko, sitten boilerin 
tyhjennyskomento ja odota, että toiminto on valmis.

g) Irrota veden syöttöputket.

h) Katkaise laitteen virta painamalla virtakytkintä vähintään 3 
sekunnin ajan.

i) Poista suihku ja paina näppäintä tyhjentääksesi piiriin jäänyt 
vesi (laske kahva lattian tasolle).

j) Katkaise virransyöttö irrottamalla pistoke pistorasiasta.

k) Sulje kaasun sulkuventtiili

l) Irrota tyhjennysputki, jotta hajuja tai bakteereja ei pääse 
laitteeseen

m) Jätä ovi raolleen.

n) Jos Brita-suodatin on asennettu, irrota se verkkovirrasta. 
Suodatin on vaihdettava, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan 
(enintään 1 vuosi asennuksen jälkeen).

o) Tarkista tiivisteiden kuluneisuus, jotta voit vaihtaa ne ennen 
käytön jatkamista.

p) Suojaa laite jäätymiseltä välttääksesi virheilmoitukset, kun 
se käynnistetään uudelleen.

SÄÄNNÖLLINEN YLLÄPITO

• 16.3. • KÄYTTÖÖNOTTO PITKÄN KÄYTTÄMÄTTÖMYYDEN 
JÄLKEEN
Pitkän käyttämättömän ajan jälkeen on suositeltavaa ottaa 
yhteyttä valtuutettuun huoltoon, jotta voidaan tarkistaa, tar-
vitaanko huoltoa.
Jos haluat toimia itsenäisesti, toimi seuraavasti ja muista, että 
valmistaja suosittelee laitteen vuosittaista tarkastusta.

a) Huuhtele vesiputket estääksesi sakkojen tai jäännösten 
aiheuttamat tukokset magneettiventtiileissä ja kytke sitten 
syöttöputket takaisin.

b) Jos Brita -suodatin on asennettu, tarkista asennuspäivä 
(suodatin on vaihdettava vuoden sisällä, muuten aktiivihiilet 
huononevat ja aiheuttavat mahdollisen bakteerien leviämi-
sen), huuhtele suodatin ja vaihda se tarvittaessa ohjeiden 
mukaisesti.

c) Tarkista liitäntä/liitä tyhjennysputki uudelleen.

d) Kytke virtalähde ja kytke laitteeseen virta (varo, ettet kään-
nä vaiheita ja nollaa kaasulaitteiden kohdalla virheilmoitusten 
välttämiseksi)

e) Avaa kaasun syöttöventtiili.

f) Käynnistä laite painamalla virtapainiketta 3 sekunnin ajan.

g) Anna laitteelle aikaa täyttää boileri*

h) Aseta/liitä kemiallisen tuotteen säiliöt.

i) Tarkista, ettei vesi- ja kaasuliitännöissä ole vuotoja

j) Jos näyttöön tulee viesti, tee muistiinpanoja tai valokuvaa 
näyttö ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon.

k) Tarkista, onko ohjelmistopäivitys saatavilla; tämä voidaan 
tehdä näytöltä, jos laite on yhteydessä Internetiin, muuten oh-
jelmistoversio on ladattavissa valmistajan verkkosivulta.

l) Esitäytä puhdistus-/calout -järjestelminen pumput suoritta-
malla puhdistusohjelma (Caloutilla)*. Tarkista samalla mahdol-
liset vesivuodot.

* Merkintä koskee vain yksiköitä, joissa on boileri tai Calout -järjestelmä



34 |

90029430rev01 (14.10.2021)METOS LEO LB.. / LV.. Versio T

Asennusoppaan ja takuun mukaisesti ...

• 17.1 Oikean ja turvallisen toiminnan varmistamiseksi uuni tu-
lee tarkistaa vähintään kerran vuodessa vaktuutetun huolto-
liikkeen toimesta. 

17. AJOITTAINEN HUOLTO

• 17.2
Valmistaja suosittelee huoltosopimuksen solmimist a valtuu-
tetun huoltoliikkeen kanssa.

Jos käytät huuhteluainetta, noudata toimittajan ohjeita
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UUNI

Mikä on My Reicpe?
• My Recipe kokoaa ja luetteloi aakkosjärjestyksessä kaikki 

laitteen sisällä olevat reseptit, kussakin uunissa jo olevat 
reseptit ja käyttäjän henkilökohtaiset reseptit. Haku on 
tehty helpommaksi valintasuodattimien avulla.

Miksi kypsennys ei käynnisty, kun kosketan My Recipe -re-
septiä?

• My Recipe sisältää laitteessa olevat reseptit. Reseptin 
aktivoimiseksi se on ensin valittava ja siirrettävä ”aloitus-
sivulle” ruudun alareunaan ilmestyvän ruudun avulla. Kun 
ruutu tulee näkyviin, vedä resepti siihen. Vapauta resepti 
kun latikko muuttuu siniseksi, jonka jälkeen resepti näkyy 
heti aloitussivulla.

Miksi kaikki reseptit ei näy aloitussivulla?
• Uunin aloitussivulla näkyvät suosikit tai ne reseptit, joita 

käytetään usein ja jotka saavat kärkipaikan haulle ja käytöl-
le. Joten voimme tuoda kaikki haluamamme reseptit ha-
luttuun paikkaan, jopa järjestää ne vakio- tai monitasoisiin 
reseptikansioihin.

Miten saan reseptin sekä mukautettuun kan-
sioon että aloitussivulle?

• Kun pidät sormeasi reseptillä, vasemmalle ja oikealle il-
mestyy 2 kuvaketta. Käytä sinistä kopioidaksesi reseptin 
ja siirtääksesi sen tiedostoon tai vedä se My Rcipe näky-
mään (uuden linkin luominen)

Kun resepti on käytetty, voinko poistaa sen aloitussivulta vai 
menetänkö sen lopullisesti?

• Resepti pysyy My Recipe näkymässä, työpöydällä/kansi-
oissa on linkkejä sen käyttämiseen, jotta voit poistaa sen 
työpöydältä ja saada sen takaisin My Recipe näkymästä. 
Resepti voidaan poistaa työpöydältä ja hakea takaisin My 
Recipe näkymästä niin monta kertaa kuin haluat.

Miksi resepti katoaa, kun siirrän sen kansioon?
• Uunin kotisivu on suunniteltu yksinkertaiseksi, nopeaksi 

ja intuitiiviseksi, aivan kuten työpöytä. Reseptit voidaan 
järjestää kansioihin maksimaalisen organisoinnin varmis-
tamiseksi. 
Joten aina, kun haluat saman reseptin useammassa kuin 
yhdessä paikassa, pidä reseptin kuvaketta painettuna ja 
heti kun se alkaa väristä, sinulla on kaksi vaihtoehtoa, 
poista se tai kopioi se. Kopioi resepti sinisellä valitsimella 
ja siirrä se haluamaasi paikkaan. 
Tämä toimenpide voidaan toistaa niin monta kertaa kuin 
haluat (Katso edellinen kohta).

Antaako manuaalinen kypsennys samat toiminnot kuin re-
septit?

• Kyllä. Ainoa rajoitus on, että enempää jaksoja ei voida 
lisätä eikä sitä voi tallentaa kypsennyksen lopussa.

Poistin reseptin työpöydältäni ja loin samanlaisen saman ni-
misen reseptin, mutta uuni sanoo: ” Recipe already exists”. 

(resepti on jo olemassa). Miksi?
• Reseptin poistaminen uunin työpöydältä ei poista sitä 

kokonaan. Jos haluat poistaa sen, se on poistettava My 
Recipe näkymästä.

Kuinka monta reseptiä oletusarvoisesti on uunissa?
• My Recipe kansiossa on noin 270 reseptiä, mukaan luki-

en leivonnaiset, tyhjiökypsennys, yökypsennys, lämmi-
tystuotteet ja paljon muuta. Jotkut näistä on jo järjestetty 
kansioihin.

Voinko ladata HACCP -tietoja
• Kyllä. Voit käyttää HACCP -tietoja koko vuoden uunilla 

tehdystä työstä ja ladata lokin mille tahansa päivälle, 
enintään 365 päivän ajalta USB -muistille.

Mitä voidaan tuoda uuniin?
• Reseptit, jotka on luotu toiselle uunille tai sitä varten (vain 

USB: n kautta).
• JPEG -tiedostot (valokuvat tai kuvat), jotka voidaan ladata 

tietokoneelta USB: lle ja tuoda sitten uuniin.
Kuinka lämpötilan ylläpito toimii uunissa.

• Ylläpito anturilla on sidottu viimeiseen tuotteen sisäläm-
pötila-anturin lämpötilaan + ennalta määritettyyn lämpötila 
-deltaan ylläpitolämpötilan tarkkuuden varmistamiseksi.

• Ilman tuotteen sisälämpötila-anturia ylläpito on linkitetty 
lämpötilaan, jossa haluamme säilyttää ruoan.

Mitä toimintoja löydän ylläpitotoiminnosta?
• ”Dry” (kuiva) säilyttää tuotteen suljetussa kammiossa 

poistamatta kosteutta.
• ”To Dry” (kuivaus) pitää tuotteen kammiossa nopeasti kui-

vuvan ollessa auki.
• ”30” ylläpitää tuotetta 30% kosteudella yhdistelmätilassa.

Kuinka monta tuotetta voidaan lisätä JIT -yksikköön?
• Niin monta kun sillä hetkellä asetettujen astioiden luku-

määrä mahdollistaa, kunhan ne ovat kaikki aikaohjattuja ja 
ilman anturia.

Voiko anturia käyttää monitasoisessa asetuksessa?
• Kyllä voi.

CALOUT

Milloin uuni ilmoittaa minulle, että Calout on suoritettava?
• Uuni ilmoittaa, että sinun tulee suorittaa Calout tarvitta-

essa. Jos Caloutia ei suoriteta odotetussa ajassa, Calout 
poistetaan käytöstä.  
Huoltoteknikkoa tarvitaan Calout -toiminnon palauttami-
seksi. 
 
Suosittelemme suoritettua Calout -toimintoa en-
simmäisen kerran, kun viesti ilmestyy, tai työpäivän 
lopussa.

18. FAQ (Usein kysytyt kysymykset)
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19. ASETUKSET

Siirry uunin asetuksiin painamalla kuvaketta

• Tässä valikossa asetuksia voidaan muuttaa seuraaville:

Lukitus

Kirkkausasetus, vilkkuminen kypsennyksen jäl-
keen ja energiansäästö

Äänenvoimakkuuden säätö ja summerin ase-
tukset

Kieliasetus ja näppäimistön valinta/määrittely

HACCP -lokin lataus

Monitasoiset asetukset 

Ohjelmiston päivitys

HUOLTOvalikko

Jastettu käynnistys

Koko
oti -kuvake

Päivämäärä ja aika

Pesu / Calout
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20. ITSEDIAGNOOSI- JA VIRHEOPAS

20.1 •
Kun uuni kytketään päälle painamalla nuppia 3 sekunnin ajan 
suorittaa laite automaattisesti päätoimintojen elektronisen 
tarkistuksen. Jos tarkistus osoittaa, että uuni on toimintakun-
nossa, näkyy uunikammion todellinen lämpötila lämpötilanäy-
töllä ja kypsennystilan LED -valot vilkkuvat. Kypsennyspara-
metrit voidaan nyt asettaa. 

20.2 • 
Jos uuni toisaalta havaitsee virheitä, ne näytetään näytöllä. 
Virheiden visualisointi on erittäin tärkeää, jos teknistä tukea 
tarvitaan, koska tämä arvo antaa tietoa virheen tyypistä. Näy-
tössä olevaan viestiin liittyy äänimerkki, joka kestää 5 sekuntia 
ja joka toistuu joka minuutti, kunnes uuni sammutetaan.

VIESTIT

A10
Uunikammion lämpötila-antuivirhe. Sammuta heti uuni ja 
ota yhteyttä huoltoon.

A11
Vika boilerin esilämmitysanturissa, uuni voi toimia vain kier-
toilmatoiminnolla, höyry- ja yhdistelmätilaa ei voi aktivoida. 
Ota yhteyttä huoltoon.

A12
Lauhdutuksen lämpötila-anturi viallinen. Höyryn lauhdutus 
toimii jatkuvasti, mutta uuni voi toimia tiukassa valvonnassa (suu-
rempi veden kulutus), kunnes huolto korjaa vian.

A13
Tuotelämpötila-anturi viallinen. Jos tämä virheilmoitus tulee 
näkyviin, tarkista, että liitin on asetettu oikein paikkaan (A1). Täs-
sä tapauksessa uunia voidaan edelleen käyttää aikaohjatussa ti-
lassa, kunnes huolto korjaa vian, mutta ilman tätä lisävarustetta.

A04
Vedensyöttöhäiriö. Tarkista vedensyöttö ja varmista, että hana 
on auki. Jos vika on vesiverkostossa, ilmoita kiinteistöhuollolle 
tms. Jos vedensyöttö toimii, ota yhteyttä huoltoon. Uunia voi-
daan käyttää kiertoilmatoiminnolla kunnes huolto korjaa vian.

A11
Moottorin ylilämpösuoja lauennut.
Sammuta uuni välittömästi ja ota yhteyttä huoltoon.

A02
Uunikammion turvatermostaatti lauennut.
Sammuta uuni välittömästi ja ota yhteyttä huoltoon.

A03
Boilerin turvatermostaatti lauennut.
Sammuta uuni välittömästi ja ota yhteyttä huoltoon.

A07
Uunin sähkökotelossa liian korkea lämpötila. Uunia voidaan 
käyttää huolellisen tarkkailun alaisena kunnes huolto korjaa 
vian.
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ITSEDIAGNOOSI- JA VIRHEOPAS

VIESTIT

Tärkeimmät virheilmoitukset ovat:

A08
Uunin sähkökotelossa liian korkea lämpötila, mikä voi vaa-
rantaa uunin turvallisuutta. Sammuta uuni välittömästi ja ota 
yhteyttä huoltoon.

DOOR OPEN
Uunin ovi avoinna. Varmista, että uunin ovi on suljettu. Ota yh-
teyttä huoltoon jos virhe ei poistu.

A60 - A61 - A62
Steam generator malfunction
Immediately turn off the oven and call the technical support ser-
vice.

EXTRAORDINARY MAINTENANCE REQUIRED
Tämä viesti tulee näkyviin, kun laite sammutetaan, mikä osoittaa, 
että höyrygeneraattorin kalkinpoisto on suoritettava.

RUN CALOUT
Tämä viesti tulee näkyviin, kun laite sammutetaan, mikä osoittaa, 
että höyrygeneraattorin kalkinpoisto on suoritettava.

A05
Tämä viesti osoittaa, että höyrygeneraattori ei ole tyhjennetty ve-
destä. Laite sammuu jos virheilmoitus tulee näkyviin “dE” kal-
kinpoisto -ohjelman aikana, ota yhteyttä huoltoon.

BOILER DISABLED
Boileri on pois käytöstä, koska tyhjennysprosessi epäonnistui. 
Ota yhteyttä huoltoon.

A30 - A31 - A32 - A33 - A34 - A35 - A36 - A37
Invertterin toimintahäiriö
Sammuta uuni välittömästi ja ota yhteyttä huoltoon.

KAASUMALLIEN HÄLYTYKSET

A06
Ei kaasua. Varmista, että kaasuhana on auki ja että verkostossa 
on kaasua. Jos kaasuverkossa on vikaa, ota yhteys kaasun toi-
mittajaan. Ota yhteyttä huoltoon jos kaasuverkon kaasunsyöttö 
on kunnossa.

A21 - A23 - A25 - A27
Kaasulaitteissa on palautusjärjestelmällä varustettu automaatti-
nen sytytysjärjestelmä.
Jos palautus ei useista yrityksistä huolimatta tapahdu, ilmestyy 
näytölle 15  virheilmoitus A21 - A25 (uunikammion polttimet) tai 
A23 - A27 (boilerin polttimet).Merkkiääni varoittaa viasta. Paina 
nuppia 14 aktivoidaksesi sytytyksen uudestaan. Mikäli vika ei 
poistu, ota yhteyttä huoltoon..

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

Ota yhteyttä huoltoon mikäli tarkastusten jälkeen uuni ei 
vieläkään toimi moitteettomasti.

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

A20 - A22 - A24 - A26
Poltinhälytys
Sammuta uuni välittömästi ja ota yhteyttä huoltoon.
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