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Varoitukset eivät estä uunia, mutta osoittavat poikkeavuutta, joka on ratkaistava mahdollisimman 
pian.

E13
Alarm Failure to 

read steamer drain, 
valve malfunction.

W06
Abnormal power-

off to power 
failures.

Hälytykset ja varoitukset

Hälytykset estävät uunin toiminnon ja palauttavat sen valmiustilaan.

Esimerkki varoituksesta Esimerkki 
hälytyksestä

VAROITUSKOODI NÄYTÖN VIESTI TOIMENPITEET

W01 Pesuaine loppumassa Lisää pesuainetta

W02 Kalkinpoistoaine on loppumassa Lisää kalkinpoistoainetta

W03 Kosteudensäätöhäiriö Ota yhteyttä huoltoon.
Uuni toimii edelleen.

W04 Varoitus: tuoteanturi ei kytketty Aseta tuoteanturi.
Uuni ei salli paistoa, johon kuuluu anturin käyttö.



| 5

27.1.2021Metos EGO & EGO SLIM 

HÄLYTYSKOODI NÄYTÖN VIESTI TOIMENPITEET

E01 Ei vettä Tarkista vesiliitäntä ja veden paine.
Vähimmäispaine 2 bar.

W02 Uunikammion lämpötilan hälytys. Tarkista turvatermostaatti

E03 Moottorin lämpötilan hälytys. Ota yhteyttä huoltoon.

E04 Höyrynkehittimen lämpötilahäiriöhälytys.
Ota yhteyttä huoltoon.

Höyrykehitin ei toimi, mutta uuni toimii suoralla
kostutuksella. 

E05 Uunin lämpötila liian korkea. Ota yhteyttä huoltoon.

E06 Uunikammion lämpötila-anutrin hälytys Uunikammon lämpötila-anturi (PT100) viallinen tai irtikyt-
ketty. Ota yhteyttä huoltoon.

E07 Moottorin nopeuden valvonta. Ota yhteyttä huoltoon.

E08 Tehokortin (T002) hälytys Ota yhteyttä huoltoon.

E09 Ohjauksen lämpötilahälytys. Tarkista elektroniikkakotelon ilmanvaihto

E10 Höyrynkehittäjän ylilämpö.
Ota yhteyttä huoltoon.

Höyrykehitin ei toimi, mutta uuni toimii suoralla
kostutuksella. 

E11 Höyrynkehittimen vedenpinnan valvonta-
ongelma.

Ota yhteyttä huoltoon.
Höyrykehitin ei toimi, mutta uuni toimii suoralla

kostutuksella. 

E12 Höyrynkehittimen anturivirhe

Höyrynkehittimen lämpötila-anturi (PT100) viallinen tai 
irtikytketty . 

Ota yhteyttä huoltoon.
Höyrykehitin ei toimi, mutta uuni toimii suoralla

kostutuksella. 

E13 Höyrynkehittimen tyhjennyshäiriö
Ota yhteyttä huoltoon.

Höyrykehitin ei toimi, mutta uuni toimii suoralla
kostutuksella. 

E14 Höyrynkehittimen piirikortin (T003) hälytys. Ota yhteyttä huoltoon.
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Näytön päällekytkeminen

• Paina valmiustilassa olevan näytön On/Off 
-painiketta.
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Kotisivu

Päivämäärä

Manuaalinen kypsennys

TIME’S UP

Automaattinen 
puhdistus

Valmiustila näyttö Asetukset

Erikoisohjelmat

Cook & Go

Keittokirja

Aika
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Kypsennysvaihe

Tila

Esilämmitystoiminto

Kypsennystila

Aikaohjattu kypsennys

Lämpötila

YES/CLIMA suhde (%)

Puhaltimen nopeus

Jäähdytys

Takaisin

Kotiin

Tallenna

Poista

Puhaltimen pulssitoiminto

Hormin asetus

Delta T kypsennys

Tuotelämpötila-anturioh-
jattu kypsennys

Lämpösäilytys

Aika

Lisää uusi vaihe

Manuaalinen kypsennys
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Manuaalisen kypsennyksen asetukset

• Paina ”MANUAL” kotisivulla.

• Tee asetukset seuraavilla sivuilla kuvatulla 
tavalla.
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Esilämmitystoiminnon käynnistäminen

Painan ”PREHEAT” -kuvaketta

PREHEAT -toiminto on valinnainen, ja sitä ei 
ole pakko käyttää. Valmistaja suosittelee kui-
tenkin käyttämään toimintoa ruoanlaittotehon 
parantamiseksi.

• Aseta haluttu arvo:

Vahvista arvo (VAHVISTA ASETUS)

                 TAI

Sulje ikkuna (HYLKÄÄ ASETUS)

ESILÄMMITYS voidaan keskeyttää myös 
KÄYNNISTYKSEN jälkeen avaamalla uunin ovi. 
Kun taas suljet oven, käynnistyy kypsennys au-
tomaattisesti vaiheesta 1.
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1 1 1

Kypsennystavan valinta

• Valitse haluamasi kypsennystapa:

Kuiva kiertoilma (DRY)
Kypsennys tapahtuu kuivassa kammiossa, jossa kosteus poistetaan nopeasti. Ihanteellinen tuotteille, jot-
ka vaativat korkean lämpötilan sekä grillaamiseen, gratinointiin, paistamiseen ja ruskistamiseen. Soveltuu 
erityisesti tuotteiden kuivattamiseen.

Yhdistelmä (Combi)
Kypsennys tapahtuu kuivassa kammiossa, johon lisätään kosteutta. Näiden elementtien yhdistelmä mahdollis-
taa nopeamman lämpösiirron. Säilyttää paistettavan tuotteen koostumuksen ja painon ja parantaa kypsennyk-
sen laatua. Suositellaan lihalle, kalalle sekä taikinoille ja pakastetuille tuotteille sekä esimerkiksi laatikkoruoille.

Höyry (Steam)
Kypsennys tapahtuu höyryllä kyllästetyssä kammiossa säilyttäen ravinteita.

1 1 1

1 1 1

1 1 1
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Aikaohjatun tai tuotteen sisälämpötilaohjatun kypsennyksen asetus

11

2

4 4

3

• Valitse aikaohjattu kypsennys painamalla.

        TAI

• Sisälämpötilaohjattu kypsennys painamalla.

• Paina aktiivinen alue halutun parametrin asettamisek-
si

• Aseta haluttu arvo:

Vahvista arvo (VAHVISTA ASETUS)

                 TAI

Sulje ikkuna (HYLKÄÄ ASETUS)
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Lämpötila tai DELTA T tilojen asetukset

• Paina LÄMPÖMITTARIA asettaaksesi lämpötilan.

      TAI

• Paina DELTA T valitaksesi Delta T kypsennyksen.

 
DELTA T vaatii tuotteen sisälämpötila-anturin käyttämistä.

• Paina aktiivinen alue halutun parametrin asettamisek-
si

• Aseta haluttu arvo:

Vahvista arvo (VAHVISTA ASETUS)

                 TAI

Sulje ikkuna (HYLKÄÄ ASETUS)
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Kosteusasetukset (YES CLIMA)

1

3 3

2

• Paina aktiivinen alue (YES CLIMA) halutun parametrin 
asettamiseksi

YESCLIMA mahdollistaa suhteellisen kosteuden asetta-
mista kypsennystavan mukaan.

• Aseta haluttu arvo:

Vahvista arvo (VAHVISTA ASETUS)

                 TAI

Sulje ikkuna (HYLKÄÄ ASETUS)

Valittu YESCLIMA -prosentti näkyy helposti myös YES-
BAR -liukupalkissa punaisella ja sinisellä värillä.
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AUTO

MANUAL

AUTO

MANUAL

AUTO

MANUAL

AUTO

MANUAL

Hormin automaattinen / manuaalinen asetus kosteuden poistamiseksi

• Hormin oletusasento on AUTO mutta se voidaan 
myös säätää manuaalisesti painamalla MANUAL -ku-
vaketta.

Aktivoi automaattitila painamalla kuvaketta AUTO: hormin 
kosteudenpoistoventtiili toimii automaattisesti (AUTO).

Aktivoi manuaali -tilaa painamalla kuvaketta MANUAL: 
hormin kosteudenpoistoventtiili säädetään manuaalises-
ti auki tai kiinni (MANUAL).

Vaihda venttiilin asentoa (kiinni / auki) painamalla venttii-
lin kuvaketta (MANUAL)

Siirtyminen AUTOMATIC -tilasta MANUAL -tilaan (täy-
dellinen avaaminen tai sulkeminen) voi heikentää kyp-
sennystehoa.
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AUTO

PULSE

AUTO

PULSE

AUTO

PULSE

Puhaltimen asetus ja PULSE -toiminto

• Paina aktiivinen alue (YES CLIMA) ha-
lutun parametrin asettamiseksi

• Aseta haluttu arvo:

Vahvista arvo (VAHVISTA ASETUS)

                 TAI

Sulje ikkuna (HYLKÄÄ ASETUS)

Puhallin vaihtaa pyörimissuuntaa kaikissa nope-
uksissa kypsnnyksen tasaisuuden takaamisek-
si. Toiminto on jatkuvassa toiminnassa (AUTO).

Aktivoi pulssitoiminto painamalla PULSE -ku-
vaketta. Toiminto on ihanteellinen pehmeille ja 
herkille tuotteille ja pitkän kypsennysajan vaati-
ville tuotteille, joita ei tarvitse altistaa voimak-
kaalle ilmavirralle.

Palaa AUTO -toimintoon painamalla AUTO -ku-
vaketta jolloin puhallin on päällä koko ajan.

Siirtyminen automaattisesta tilasta PULSE -ti-
laan voi vaarantaa kosteudenpoiston ja kypsen-
nyksen kokonaisajan.
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Kypsennysvaiheiden lisääminen

• Paina kuvaketta ADD PHASE ja toista aiemmin kuvat-
tu toiminto lisätäksesi parametrit uusien kypsennys-
vaiheidenlisäämiseksi

Kypsennysprosessi siirtyy ohjelman aikana automaatti-
sesti vaiheesta toiseen.

Lämpösäilytyksen aktivointi

• Paina HOLD -kuvaketta.

• HOLD -toiminnon aktivointi asettamiesi kypsennys-
vaiheiden jälkeen luo automaattisesti olosuhteet, 
joka pitää ruoan lämpötilassa 70°C YESCLIMA -kos-
teusprosentin ollessa 30%.
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Asetetun kypsennystilan käynnistäminen

Käynnistä ohjelma painamalla START kun kaikki tarvitta-
vat parametrit on asetettu.

Ennen kypsennyksen aloittamista on myös mahdollista 
asettaa vaihtoehdot COOL (jäähdytä), poista toiminto ja 
BACK (takaisin), palata KOTISIVULLE, SAVE RECIPE (tal-
lenna resepti)ja POISTA valitut ARVOT (katso seuraavat 
luvut).

Käynnissä olevan kypsennysohjelman pysäytys

• Käynnissä olevaa ohjelmaa voidaan pysäyttää paina-
malla STOP.

Kypsennysohjelman loppuminen ilmoitetaan äänimerkil-
lä.
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Lisätietoja kypsennystilasta

Siirtyminen kypsennysvaiheesta toiseen tapahtuu auto-
maattisesti, ja siitä ilmoitetaan äänimerkillä.

Valitse kypsennysvaiheen aikana hetkellisen arvon alu-
een oikealla / vasemmalla puolella olevat kuvakkeet ha-
lutun parametrin muokkaamiseksi.

Oikealla alareunassa olevan LAMP -kuvakkeen avulla on 
mahdollista sytyttää / sammuttaa uunikammoin valot. 
Valmistaja suosittelee valojen sammuttamista aina, kun 
kypsennystä ei ole tarpeen seurata.

Kypsennyksen lopussa näytetään samanaikaisesti ääni-
merkin kanssa käytettävissä olevat vaihtoehdot
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Cook book (Ketottokirja) tila

• Paina ”COOK BOOK” kotisivulla.

COOK BOOK -tilassa pystyt käsittelemään ja / tai muok-
kaamaan YESRECIPES- ja / tai MY COOK BOOK -tieto-
kantoihin tallennettuja reseptejä.

• Jatka valitsemalla resepti:

YESRECIPES -valikosta

                 TAI

Keittokirjasta (MY COOK BOOK)

YESRECIPES on YESOVENSin tietokannassa olevia re-
septejä. MY COOK BOOK on kokoelma reseptejä, jotka 
käyttäjä on tallentanut tietokantaan.
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Reseptin valitseminen YESRECIPES -tietokannasta

• Valitse haluamasi tuoteryhmän kuvake.

Tuoteryhmät voivat olla samanlaisia YESRECIPES- ja MY 
COOK BOOK -tietokannoissa. Varmista, että etsit oikeas-
ta tietokannasta.

• Etsi tuoteryhmästä haluamasi resepti vierittämällä ja 
valitse tuote.

• Aloita kypsennys painamalla kuvaketta START

     TAI

     TAI

Muuta tarvittaessa kypsennysvaiheiden parametreja 
kappaleessa ”Manuaalisen kypsennyksen asetukset” 
kuvatulla tavalla

Kopioi resepti MY COOK BOOK -tietokantaan painamalla 
kuvaketta TALLENNA.
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Reseptin valitseminen MY COOK BOOK -tietokannasta

• Paina MY COOK BOOK kuvaketta ja valit-
se sen jälkeen haluttu tuoteryhmä.

Tuoteryhmät voivat olla samanlaisia YESRE-
CIPES- ja MY COOK BOOK -tietokannoissa. 
Varmista, että etsit oikeasta tietokannasta.

• Etsi tuoteryhmästä haluamasi resepti vie-
rittämällä ja valitse tuote.

• Aloita kypsennys painamalla kuvaketta START

     TAI

     TAI

Muuta tarvittaessa kypsennysvaiheiden parametreja 
kappaleessa ”Manuaalisen kypsennyksen asetukset” 
kuvatulla tavalla

Kopioi resepti MY COOK BOOK -tietokantaan painamalla 
kuvaketta TALLENNA.



| 23

27.1.2021Metos EGO & EGO SLIM 

1

2

33 54

7

6

8

Reseptin tallentaminen MY COOK BOOK -tietokantaan

• Kun olet lisännyt parametrit manuaali-
sesti ohjeiden mukaisesti (Manuaalisen 
kypsennyksen asetukset), paina SAVE 
-kuvaketta.

• Kosketa MY COOK BOOK sivulla olevaa 
RECIPE NAME aluetta ja kirjoita ohjelman 
nimi.

Kirjoita ohjelman nimi näytölle ilmestyvän 
näppäimistön avulla ja paina sitten kuvaketta 
LOW THE KEYBOARD.

• LINKITÄ resepti haluttuun tuotekategori-
aan.

• Tallenna painamalla SAVE -kuvaketta.

• Kun ohjelma on tallentunut palaa näyttö tallennetun 
reseptin sivulle. Nyt on mahdollista:

Käynnistää kypsennys painamalla START -kuvaketta
 

       TAI

Palata kotisivulle painamalla HOME -kuvaketta
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CLICK & SHARE toiminto

• Suorita reseptin tallennus aiemmin kuvatul-
la tavalla: kosketa RECIPE NAME -aluetta, 
kirjoita reseptin nimi ja linkitä resepti halut-
tuun tuoteryhmään mutta liitä USB muisti-
tikku laitteeseen ennen kun tallennat pai-
namalla SAVE -kuvaketta (katso alaviitteessä 
olevat tiedot)

• Kun tallennat reseptin (ennen vahvistamista 
SAVE -kuvakkeella), aseta USB muistitikku, 
johon kuvatiedosto on tallennettu, ja odota, 
että oletuskuva korvataan juuri ladatulla uu-
della. (katso alaviitteessä olevat tiedot)

USB muistitikulla ei saa siirrettävän kuvatie-
doston lisäksi olla muita tiedostoja. Kuvan on 
oltava alla olevan mukainen:
Kuvan nimi: recipe.png
Kuvan formaatti: png
Kuvan koko: 206x150 (pixel)

• Vahvista painamalla SAVE -kuvaketta ja pois-
ta sen jälkeen USB muistitikku.
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Reseptin poistaminen MY COOK BOOK -tietokannasta

KEEP TOUCH 3’’

KEEP TOUCH 3’’

2

1

3

5

4

6

• Paina kotisivulla kuvaketta COOKBOOK
• Paina MY COOK BOOK

• Valitse haluttu tuoteryhmä
• Pidä valittua reseptiä painettuna

Pidä x -kuvaketta painettuna

Ponnahdusikkuna ilmoittaa, että resepti on poistettu.
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Reseptin etsiminen tietokannasta

• Paina kotisivulla kuvaketta COOKBOOK
• Paina SEARCH aluetta sivun yläosassa.

• Kirjoita reseptin nimi näppäimistöllä.
• Kirjoitettujen merkkien kanssa yhteensopi-

vat reseptit näkyvät päänäytössä.
• Valitse näytöllä näkyvistä resepteistä ha-

luamasi

Reseptin oikealla puolelle olevat kuvakkeet 
osoittavat mihin tietokantaan resepti on tallen-
nettu.

• Käynnistä resepti painamalla START -kuvaketta.

     TAI

Valitse jokin alareunan kuvakkeista jatkaaksesi muita 
toimintoja.
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”Times’s Up” erikoistoiminto käynnistäminen

• Paina kotisivulla kuvaketta TIME’S UP

TIME’S UP -erikoistoiminto mahdollistaa erilaisten kyp-
sennysten käynnistäminen joille synkronoidaan sama 
päättymisaika.

• Jatka valitsemalla:

• Yksi ehdotettu kypsennystapa

   TAI

• Mahdollisesti lisäämällä esilämmitysvaihe

   TAI

• Aseta parametrit manuaalisesti (valitse haluamasi ar-
voalue sen muokkaamiseksi)).

   SITTEN

• Siirry seuraavaan vaiheeseen painamalla NEXT.
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Ehdotettujen kypsennystapojen asetukset

PREHEAT (ESILÄMMITYS)
Lämmittää uunia valitun kypsennystavan 

lämpötilaan.

BOIL WITH STEAM
Luo sopivat kosteusolosuhteet höyry-

kypsennykselle tai keittämiseen.

FRY AND GRATIN
Luo sopivat olosuhteet paistokypsennyk-

selle tai gratinointiin.

GRILL
Luo sopivat olosuhteet grillikypsennyk-

selle.

TOSS
Luo sopivat olosuhteet yhdistelmäkyp-

sennykselle.

• Valitse kypsennystapa

   TAI

Aseta parametrit manuaalisesti (valitse ha-
luamasi arvoalue sen muokkaamiseksi).

   SITTEN

• Siirry seuraavaan vaiheeseen painamalla 
NEXT.

   TAI

Palaa kotisivulle jatkaaksesi muita toimintoja 
painamalla HOME -kuvaketta.
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TIME’S UP -erikoistoiminnon käynnistäminen

• Valitse kypsennystapa

   TAI

Aseta parametrit manuaalisesti (valitse haluamasi arvo-
alue sen muokkaamiseksi).

   SITTEN

• Siirry seuraavaan vaiheeseen painamalla NEXT.

   TAI
Palaa kotisivulle jatkaaksesi muita toimintoja painamalla 
HOME -kuvaketta.

• Valitse yksi käytettävissä olevista tasoista jatkaaksesi 
ja asettaaksesi parametrit.

Vasemmalla näkyvät numerot viittaavat johteeseen, jo-
hon astia sijoitetaan synkronoidun kypsennyksen aikana.

• Paina TIMER -kuvaketta asettaaksesi aikaohjatun kyp-
sennyksen (katso seuraavat luvut).
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TIME’S UP -erikoistoiminnon käynnistäminen manuaalisella ajastuksella

• Paina AJASTIN -kuvaketta ja ase-
ta haluamasi parametrit / ajastimet: 
Vahvista valittu arvo (VAHVISTA VALINTA)

   TAI

• Sulje ikkuna 
(sulje valinta)

• Kun olet asettanut ajastimen / ajastimet 
eri tasoille näkyy näytössä kaikki asetetut 
ajastimet.

• Siirry seuraavaan vaiheeseen painamalla 
START -kuvaketta.

• Jos esilämmitys on käytössä, odota, kun-
nes asetettu lämpötila on saavutettu.

• Aseta ensimmäinen astia uunikammioon 
näytön osoittavalle tasolle. Ajastin käyn-
nistyy kun uunin ovi suljetaan.

• Kypsennyksen aikana näkyy näytössä 
kaikkien ajastimien ajat.

• Aseta seuraavat astiat uuniin näytön oh-
jeiden mukaisesti (insert tray 1,2,3,…)

• Poista lopuksi kaikki astiat uunista.
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00:10

Lisätietoja TIME’S UP -erikoistoiminnosta

Ohjelmointitasolla näkyvän punaisen palkin 
yläpuolella näkyy jäljellä oleva aika.

Paina punaista ristiä punaisen palkin oikealla 
puolella poistaaksesi parametrin / ajastimen.

Synkronoitujen kypsennyksien arvioitu loppu-
aika näkyy näytössä.
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”Cook&GO” erikoistoiminnon käynnistäminen

1

3

2 2

• Paina kotisivulla kuvaketta COOK & GO

COOK & GO -erikoistoiminto sallii eri kypsennyksien 
aloittamisen samanaikaisesti.

• Jatka valitsemalla:

• Yksi ehdotettu kypsennystapa

   TAI

• Mahdollisesti lisäämällä esilämmitysvaihe

   TAI

• Aseta parametrit manuaalisesti (valitse haluamasi 
arvoalue sen muokkaamiseksi)).

   SITTEN

• Siirry seuraavaan vaiheeseen painamalla START.
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Ehdotettujen kypsennystapojen asetukset

PREHEAT (ESILÄMMITYS)
Lämmittää uunia valitun kypsennystavan 

lämpötilaan.

BOIL WITH STEAM
Luo sopivat kosteusolosuhteet höyry-

kypsennykselle tai keittämiseen.

FRY AND GRATIN
Luo sopivat olosuhteet paistokypsennyk-

selle tai gratinointiin.

GRILL
Luo sopivat olosuhteet grillikypsennyk-

selle.

TOSS
Luo sopivat olosuhteet yhdistelmäkyp-

sennykselle.

• Valitse kypsennystapa

   TAI

Aseta parametrit manuaalisesti (valitse ha-
luamasi arvoalue sen muokkaamiseksi).

   SITTEN

• Siirry seuraavaan vaiheeseen painamalla 
START.

   TAI

Palaa kotisivulle jatkaaksesi muita toimintoja 
painamalla HOME -kuvaketta.
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Vasemmalla näkyvät numerot viittaavat johteeseen, jo-
hon astia sijoitetaan synkronoidun kypsennyksen aikana.

• Valitse kypsennystapa

   TAI

Aseta parametrit manuaalisesti (valitse ha-
luamasi arvoalue sen muokkaamiseksi).

   SITTEN

• Siirry seuraavaan vaiheeseen painamalla 
START. Jos esilämmitys on käytössä, odota, 
kunnes asetettu lämpötila on saavutettu

   TAI
Palaa kotisivulle jatkaaksesi muita toimintoja 
painamalla HOME -kuvaketta.

 
• Aseta astia uunin, sulje ovi ja paina kyseisen 

tason PLUS -painiketta ja aseta kypsennys-
aika.

• Paina TIMER -kuvaketta asettaaksesi aikaohjatun kyp-
sennyksen (katso seuraavat luvut).

   TAI

• Paina CORE PROBE -kuvaketta asettaaksesi tuotteen 
tavoiteltu sisälämpötila (katso seuraavat luvut).

COOK&GO -erikoistoiminnon käynnistäminen
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• Paina AJASTIN -kuvaketta ja ase-
ta haluamasi parametrit / ajastimet: 
Vahvista valittu arvo (VAHVISTA VALINTA)

   
TAI

• Sulje ikkuna 
(sulje valinta)

• Kun olet asettanut ajastimen / ajastimet 
eri tasoille näkyy näytössä kaikki asetetut 
ajastimet.

• Siirry seuraavaan vaiheeseen painamalla 
START -kuvaketta.

1
2

2
3 3

5

4

6
6
6

COOK&GO -erikoistoiminnon käynnistäminen manuaalisella ajastuksella

• Vasemmalla näkyvät numerot viittaavat 
johteeseen, johon astia sijoitetaan synkro-
noidun kypsennyksen aikana.

•  Kypsennyksen aikana näkyy näytöllä kaik-
kien ajasti mien ajat.

• Paina STOP -kuvaketta, jos haluat keskeyt-
tää kaikki samanaikaiset kypsennykset.

• Poista astiat uunista näytön ohjeiden mu-
kaisesti (remove 1,2,3,…) kun asetettu 
aika on kulunut loppuun.

• Odota, että muiden ajastimien aika kuluu 
loppuun ja / tai lisää samalla uusia ajasti-
mia käytettävissä oleville tasoille.
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COOK&GO -erikoistoiminnon käynnistäminen tuotteen sisälämpötilaohjauksella

• Paina TUOTTEEN SISÄLÄMPÖ-
TILA-ANTURIN -kuvaketta ja ase-
ta haluamasi parametrit / ajastimet: 
Vahvista valittu arvo (VAHVISTA VALINTA)

TAI

• Sulje ikkuna 
(sulje valinta)

• Vahvistuksen jälkeen näkyy näytössä kaikki 
asetetut asetukset.

• Paina PLUS -kuvaketta jos haluat lisätä ajas-
timia ja toistaa toimenpiteet

• Vasemmalla näkyvät numerot viittaavat joh-
teeseen, johon astia sijoitetaan synkronoi-
dun kypsennyksen aikana.

• Kypsennyksen aikana näkyy näytössä kaik-
kien parametrien jäljellä oleva aika.

• Paina STOP -kuvaketta, jos haluat keskeyt-
tää kaikki samanaikaiset kypsennykset.

• Poista astiat uunista näytön ohjeiden mu-
kaisesti (remove 1,2,3,…) kun asetettu aika 
on kulunut loppuun.

• Odota, että muiden ajastimien aika kuluu 
loppuun ja / tai lisää samalla uusia asetuksia 
käytettävissä oleville tasoille.
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• On mahdollista asetta aikaohjattu kypsennys ja tuotteen 
sisälämpötilaohjattu kypsennys samanaikaisesti (yksi si-
sälämpötilaohjattu kypsennys)

Punaisen palkin yläpuolella näkyy aikaohjatun kypsennyk-
sen jäljellä oleva aika tai tuotteen todellinen sisälämpötila 
jos kyseessä on tuotteen sisälämpötilaohjattu kypsennys.

Painamalla punaisen palkin sivussa olevia kuvakkeita voi 
vähentää, lisätä ja / tai poistaa kyseisen tason kypsennys-
aikaa / parametria.

Vasemmalla oleva numero osoittaa tason johon astia ase-
tetaan.

Lisätietoja COOK & GO -erikoistoiminnosta



38 |

27.1.2021Metos EGO & EGO SLIM 

Automaattinen pesuohjelma

MEDIUM
Normaali likaisuustaso
(Käytettävä YESCLEAN 

puhdistusainetta)

QUICK
Hyvin matala likaisuus-
taso.
(Käytettävä YESCLEAN 
puhdistusainetta)

HARD
Hyvin korkea likaisuus-
taso.
(Käytettävä YESCLEAN 
puhdistusainetta)

RINSING (HUUHTELU)
Ainoastaan vettä ilman 

puhdistusaineita

SOFT
Hyvin matala likaisuus-

taso.
(Käytettävä YESCLEAN 

puhdistusainetta)

Peruuta

Kotisivulle

Puhdistusaineen 
annostelu
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QUICK 20 17 130

SOFT 36 26 260

MEDIUM 52 37 390

HARD 67 46 520

QUICK 20 17 180

SOFT 36 26 360

MEDIUM 52 37 540

HARD 67 46 720

QUICK 20 17 90

SOFT 36 26 180

MEDIUM 52 37 270

HARD 67 46 360

Automaattinen pesuohjelma, kulutus

• Pienet uunit:
6 peltiä / 7 peltiä

YESCLEAN
(grammaa)

PESU AIKA
(min)

VETTÄ
(litraa)

YESCLEAN
(grammaa)

PESU AIKA
(min)

VETTÄ
(litraa)

YESCLEAN
(grammaa)

PESU AIKA
(min)

VETTÄ
(litraa)

• Keskikokoiset uunit:
10 peltiä / 11 peltiä

• Isot uunit:
16 peltiä / 20 peltiä
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1

Automaattisen pesuohjelman käynnistäminen

• Paina kotisivulla kuvaketta WASHING
• Ole erityisen varovainen ja käytä aina suojakäsineitä 

kaataessasi nesteitä säiliöihin. Sulje sen jälkeen uunin alla 
olevat säiliöt kunnolla työntämällä ne mekaaniseen vas-
teeseen asti.

KÄYTÄ AINOASTAAN YESCLEAN JA YESCAL -TUOTTEIL-
LA.

• Jatka valitsemalla:

HUUHTELU (RINSE). Ainoastaan vettä ilman puhdistusai-
neita

   TAI

Yksi ehdotetuista automaattisista pesuohjelmista (quick, 
soft, medium, hard)

   TAI

Annostele puhdistusainetta järjestelmään. Tämän jälkeen on 
pakollista suorittaa huuhtelu jotta kaikki puhdistusainejää-
mät poistuvat uunikammista.

   TAI

Palaa kotisivulle painamalla BACK/HOME -kuvaketta.
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Automaattisen pesuohjelman käynnistäminen

1

2

• Paina kotisivulla kuvaketta WASHING.
• Valitse yksi ehdotetuista automaattisista 

pesuohjelmista.

• Odota ohjelman päättymistä tai paina STOP 
-kuvaketta, jos haluat keskeyttää jo aloitetun 
pesun

• COMPLETELY OPEN THE DOOR -näyttö 
osoittaa, että lämpötila on liian korkea ja 
uuni on jäähdytettävä ennen halutun pe-
suohjelmankäynnistämistä

• Avaa uunin ovi ja anna uunin jäähtyä. CLO-
SE THE DOOR -näyttö kertoo, että lämpötila 
on laskenut tarpeeksi ja ovi voidaan sulkea.
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Lisätietoja automaattisista pesuohjelmista

• Jo käynnistetyn pesuohjelman keskeyttämi-
nen edellyttää pakollista huuhtelua kemial-
listen tuotteiden mahdollisten jäännösten 
poistamiseksi.

• Pesuaineen annostelun jälkeen on viiden 
minuutin huuhtelu pakollinen kemiallisten 
tuotteiden mahdollisten jäännösten poista-
miseksi.

• Poista kaikki lisävarusteet uunin sisältä en-
nen automaattisen pesun käynnistämistä.
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Erikoisohjelman käynnistäminen

1

2

• Paina kotisivulla kuvaketta CYCLES

• Valitse yksi erikoisohjelmista (katso seuraavat kohdat)

• Näytössä esitetään yhteenvetona valitun ohjelman 
parametrit.

• Käynnistä ohjelma painamalla START -kuvaketta, 
muokkaa haluttuja parametreja tai valitse muiden käy-
tettävissä olevien vaihtoehtojen välillä.
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-
6 0 °c

-
1 0 0 %

3 0 °c
5 0 %
4 0 %

7 0 °c
1 0 0 %
7 0 %

7 0 °c
1 0 0 %
7 0 %

7  ’
1 3 0 °c

0 %
8 0 %

6 5 °c
1 3 0 °c

0 %
7 0 %

1  ’
1 2 0 °c

0 %
4 0 %

5  ’
1 3 0 °c
3 0 %
7 0 %

1  ’
1 4 0 °c

0 %
9 0 %

1  ’
1 2 0 °c

0 %
4 0 %

1  ’
1 4 0 °c

0 %
9 0 %

6 5 °c
1 3 0 °c
3 0 %
7 0 %

7  ’
1 0 0 °c
1 0 0 %
1 0 0 %

6 5 °c
1 0 0 °c
1 0 0 %
1 0 0 %

Erikoisohjelmien parametrit

Uunikammion 
jäähdytys

Nostatus

Säilöntä

Säilöntä anturilla

Aikaohjattu lämmi-
tys, kuiva

Anturiohjattu läm-
mitys, kuiva

Aikaohjattu lämmi-
tys, yhdistelmä

Anturiohjattu läm-
mitys, yhdistelmä

Aikaohjattu kuiva 
lämmitys, höyry

Anturiohjattu kuiva 
lämmitys, höyry
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Asetusvalikko

• Paina kotisivulla kuvaketta SETTING

SETTING-valikko mahdollistaa ohjelmiston joi-
denkin toimintojen muokkaamisen. ota yhteyt-
tä tekniseen neuvontaan saadaksesi lisätietoja.
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Asetusvalikko - RECIPE BLOCK-toiminnon aktivointi

• Paina kotisivulla kuvaketta SETTING
• Paina kuvaketta BLOCK

Toiminto RECIPE BLOCK sallii tietokannassa ole-
vien reseptien käytön, mutta estää mahdolliset 
muutokset ja uusien reseptien tallentamisen.

• Kirjota salasanasi näppäimistön avulla
• Vahvista salasana painamalla valintamerk-

kiä

• Paina RECIPE BLOCK sivulla olevaa luki-
tuskuvaketta

Oletussalasana: pass

• Kuvakkeen sininen palkki osoittaa, että muutos onnis-
tui.

• Palaa edelliseen näyttöön painamalla BACK -kuvaketta 
tai palaa oletusnäyttöön painamalla HOME -kuvaketta.
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Asetusvalikko - Näytön kirkkauden säätö

• Paina kotisivulla kuvaketta SETTING
• Paina kuvaketta BRIGHTNESS

• Aseta näytön kirkkaus vierityspalkin avulla

• Palaa edelliseen näyttöön painamalla BACK 
-kuvaketta tai palaa oletusnäyttöön paina-
malla HOME -kuvaketta.
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Asetusvalikko - HACCP -tietojen lataus

1

2

7 7
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4
4

5

6

• Paina kotisivulla kuvaketta  SETTING
• Paina kuvaketta HACCP

• Valitse ENABLE -kuvake AKTIIVISELLA ALU-
EELLA.

• Aseta haluamasi päivä vierittämällä.

• Aseta USB -muistitikku USB -liitäntään ja 
paina SAVE -kuvaketta viedäksesi tietoja USB 
-muistitikulle.

• Tiedosto/tiedostot viety onnistuneesti

• Poista USB -muistitikku

• Palaa edelliseen näyttöön painamalla BACK -kuvaketta 
tai palaa oletusnäyttöön painamalla HOME -kuvaketta.

USB -muistitikun on oltava tyhjä
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Asetusvalikko - WiFi -asetus

1

2

• Paina kotisivulla kuvaketta  SETTING
• Paina kuvaketta WIFI

• Kenttä lukittu, ota yhteyttä tekniseen neuvontaan.
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Asetusvalikko - Äänet

1

2

4 4

3

• Paina kotisivulla kuvaketta  SETTING
• Paina kuvaketta SOUNDS

• Valitse toiminto  ENABLE -kuvakkeen avul-
la.

• Palaa edelliseen näyttöön painamalla BACK -kuvaket-
ta tai palaa oletusnäyttöön painamalla HOME -kuva-
ketta.
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Asetusvalikko - Kielet

• Paina kotisivulla kuvaketta  SETTING
• Paina kuvaketta LANGUAGES

• Valitse haluttu kieli.

• Vihreä valintamerkki osoittaa, että kielenva-
linta onnistui

• Palaa edelliseen näyttöön painamalla BACK -kuvaketta 
tai palaa oletusnäyttöön painamalla HOME -kuvaketta.



52 |

27.1.2021Metos EGO & EGO SLIM 

1
2

5 5

3

4

• Paina kotisivulla kuvaketta  SETTING
• Paina kuvaketta UPDATE

• Palaa edelliseen näyttöön painamalla BACK 
-kuvaketta tai palaa oletusnäyttöön paina-
malla HOME -kuvaketta.

Asetusvalikko - Ohjelmistopäivitykset

• Valitse AW-update 
• Laita USB tikku liittimeen ja valitse siirrettä-

vät tiedostot.
• Poista USB tikku kun lataus on valmis. 

• Valitse haluamasi vaihtoehto
• Aseta USB -muistitikku USB -liittimeen ja 

vie / tuo tietoja muistitikulta valitsemalla ha-
luttu vaihtoehto

• Tiedosto / tiedostot viety onnistuneesti

• Irrota USB -muistitikku
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Asetusvalikko - Info

• Paina kotisivulla kuvaketta  SETTING
• Paina kuvaketta INFO

• Näytössä näkyy järjestelmän tiedot.

• Palaa edelliseen näyttöön painamalla BACK -kuvaketta 
tai palaa oletusnäyttöön painamalla HOME -kuvaketta.



54 |

27.1.2021Metos EGO & EGO SLIM 

1
2

Asetusvalikko - Service -asetukset

• Paina kotisivulla kuvaketta  SETTING
• Paina kuvaketta SERVICE

• Kentän lukitus lukittu, ota yhteyttä tekniseen neuvon-
taan.
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Asetusvalikko - Boilerivaihtoehdot

• Paina kotisivulla kuvaketta  
SETTING.

• Paina kuvaketta BOILER.

• Ponnahdusikkuna näyttää, jos BOILERI ei 
ole käytettävissä uunissasi, näyttää muuten 
käytettävissä olevat vaihtoehdot

• Valitse ENABLE -kuvaketta käynnistääksesi 
boilerin pesun tai boilerin tyhjennyksen.

TÄYTÄ SÄILIÖT AINOASTAAN 
YESCLEAN JA YESCAL-TUOTTEILLA.

• Käynnistä toimenpide painamalla START 
-kuvaketta.

• Kun toimenpide on suoritettu loppuun, il-
mestyy näyttöön ponnahdusikkuna joka 
ilmoittaa, että voit jatkaa  uunin käyttöä.

• Palaa edelliseen näyttöön painamalla BACK 
-kuvaketta tai palaa oletusnäyttöön painamal-
la HOME -kuvaketta.
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Asetusvalikko - Päivämäärän ja ajan asetus

1 2

5 5

4

3
3

• Paina kotisivulla kuvaketta  
SETTING.

• Paina kuvaketta DATE AND TIME.

• Tee tarvittavat asetukset vierittämällä.
• Tallenna asetukset painamalla SAVE -kuvaketta.

• Palaa edelliseen näyttöön painamalla BACK 
-kuvaketta tai palaa oletusnäyttöön paina-
malla HOME -kuvaketta.
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Asetusvalikko - Tasojen lukumäärä

1 2

4 4

3

• Paina kotisivulla kuvaketta  
SETTING.

• Paina kuvaketta LEVEL NO.

Vaihtoehto LEVEL NO. näyttää käytettävien 
tasojen määrän erikoistoiminnoissa TIME’S 
UP ja COOK & GO.

• Valitse halutut parametrit
• Vihreä valintamerkki osoittaa, että valinta 

onnistui

• Palaa edelliseen näyttöön painamalla BACK -kuvaketta 
tai palaa oletusnäyttöön painamalla HOME -kuvaketta.

• Tehdyt muutokset näkyvät nyt TIME’S UP ja 
COOK&GO erikoistoiminnoissa.
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Asetusvalikko - CLOUD

1 2

• Paina kotisivulla kuvaketta  
SETTING.

• Paina kuvaketta CLOUD.

• Kentän lukitus avattu, ota yhteyttä tekniseen neuvon-
taan.
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Asetusvalikko - YES CLIMA

• Paina kotisivulla kuvaketta  
SETTING.

• Paina kuvaketta CLOUD.

• Poista Advanced Clima Technology (ACT Technolo-
gy) käytöstä valitsemalla kuvake ENABLE yläriviltä.

   TAI

• Käynnistä CLIMATE SYSTEM WASING (pesu) valit-
semalla kuvake ENABLE alariviltä.

TÄYTÄ SÄILIÖT AINOASTAAN YESCLEAN JA YES-
CAL-TUOTTEILLA.

• Käynnistä toimenpide painamalla START 
-kuvaketta.

• Kun toimenpide on suoritettu loppuun, 
ilmestyy näyttöön ponnahdusikkuna 
joka ilmoittaa, että voit jatkaa  uunin 
käyttöä.

• Palaa edelliseen näyttöön painamalla 
BACK -kuvaketta tai palaa oletusnäyttöön 
painamalla HOME -kuvaketta.
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