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1.

Yleiset tiedot ja varoitukset

1.1.

Yleiset varoitukset

• Ennen uunin käyttöönottoa käyttäjän tulee lukea tämä käyttöohje huolellisesti ja olla tietoinen sekä teknisistä tiedoista
että hallintalaitteista.
• Käyttäjää täytyy kouluttaa uunin käyttöön.
• Ennen kuin asennat uunin, varmista, että tila, johon uuni
sijoitetaan, on yhteensopiva uunin kokonaiskoon ja painon
kanssa.
• Varmista, että kaikki laitteen nostamiseen käytetyt apuvälineet ovat tehtävään sopivia ja että ne kestävät laitteen painon.
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• Henkilökohtaisten riskien välttämiseksi käytä vain sopivia
työkaluja ja noudata paikallisia turvallisuusmääräyksiä.
• Älä peukaloi sähkö- ja pneumaattisia osia tai muuta mekanismia mistä tahansa syystä.
• Uunia ei saa jättää vartioimatta.
• Käytä vain suojavaatteita, jotka ovat voimassa olevan lainsäädännön mukaisia.
• Jos työ tehdään sellaisessa paikassa, johon ei ylety maasta,
käytä vain turvallisia tikkaita tai nostolaitteita paikallisten turvallisuusmääräysten mukaisesti.
• Jos korjauksia tehdään uunin lähellä tai sen alla, varmista,
mikään koneen osa ei voi käynnistyä ja/tai että laitteen päällä/
vieressä ei ole osia jotka voivat pudota.
• Älä käytä käsiä sopivien työkalujen sijasta.
• Älä yritä pysäyttää liikkuvia osia käsillä tai työkaluilla.
• Älä käytä tulitikkuja, sytyttimiä tai elävää tulta uunin läheisyydessä.
• HUOMIOI UUNISSA OLEVIA VAROITUSMERKINTÖJÄ
KUN SUORITAT TOIMENPITEITÄ UUNILLE TAI SEN LÄHEISYYDESSÄ.
• Käyttäjän tulee huolehtia siitä, että varoitusmerkinnät ovat
luettavissa.
• Käyttäjän tulee myös vaihtaa vahingoittuneet turvamerkinnät.
• Sammuta aina laite ennen huolto/ylläpitotöiden aloittamista.
• Kytke laite pois päältä, mikäli se vikaantuu tai toimii normaalista poiketen. Käytä laitteen huoltamiseen valmistajan valtuuttamaa huoltoliikettä sekä alkuperäisiä varaosia.
• On ehdottomasti kiellettyä käyttää laitetta näiden ohjeiden
vastaisiin tarkoituksiin.
• Mikäli tämän kirjan ohjeita ei noudateta, saattaa laitteen turvallisuus vaarantua. Valmistaja ei ole vastuussa
vahingoista jotka tapahtuvat ohjeiden vastaisen käytön
seurauksena.
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• Nämä turvallisuussäännöt täydentävät paikallisia turvallisuusmääräyksiä.
• ÄLÄ suorita hätiköityjä tai vääriä korjaustoimenpiteitä
jotka saattavat vaarantaa laitteen toimintaa ja turvallisuutta.
• Käänny aina ammattitaitoisen henkilökunnan puoleen
ongelmatilanteissa.
• VALMISTAJA EI OLE VASTUUSSA VAHINGOISTA JA
ONNETTOMUUKSISTA JOTKA JOHTUVAT VÄÄRÄSTÄ
TAI HUOLIMATTOMASTA KÄYTÖSTÄ, TAI SIITÄ, ETTÄ
LAITEEN SÄHKÖ-, ELEKTRONIIKKA- TAI MEKAANISIA
KOMPONENTTEJA ON PEUKALOITU.

1.2. Direktiivien mukaisuus
Laite ja sen turvalaitteet on valmistettu vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa annettujen direktiivien mukaisesti.

1.3. Käsikirjassa käytetyt merkinnät
Monet onnettomuudet johtuvat tiedon puutteesta ja turvallisuusmääräysten noudattamatta jättämisestä käytön ja ylläpitotöiden
aikana.
Vältä onnettomuudet tutustumalla huolellisesti tämän ohjeen
sisältöön ja noudattamalla kaikkia tässä kirjasessa olevia varoituksia ja huomautuksia sekä myös laitteessa olevia varoituksia.
Tässä ohjeessa käytetään seuraavia merkintöjä:

VAARA
Tämä kuvio kertoo tilanteesta, jossa saattaa esiintyä vaaratekijä. Annettuja ohjeita on noudatettava, jotta tapaturman
vaaraa ei syntyisi.
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HUOMIO
Tätä symbolia käytetään ohjeessa turvallisuusviesteissä
kaikissa vaaratilanteissa, jotka, jos niitä ei oteta huomioon,
voivat aiheuttaa pieniä tai kohtalaisia vammoja tai vaurioita.
Viestiä voidaan käyttää myös vaaratilanteissa, jotka voivat
aiheuttaa vaurioita koneelle.

TÄRKEÄÄ
Tätä symbolia käytetään käyttäjälle tärkeiden tietojen kohdalla tai varotoimenpiteiden yhteydessä, jotta vältetään
kaikki toimenpiteet, jotka voivat vähentää laitteen käyttöikää.

VAARA
Selvyyden vuoksi näytetään laitetta joissakin tämän ohjeen
kuvissa ilman suojalaitteita.
ÄLÄ KÄYTÄ LAITETTA ILMAN SUOJALAITTEITA.

1.4. Rakenne
Nämä laitteet ovat pitkän kokemuksen tulos.
• Uunit voivat olla varustettuja yhdellä, kahdella tai kolmella
kammiolla ja niillä on digitaalinen tai manuaalinen toiminto.
• Uunin yläpuolelle voidaan sijoittaa huuva
• Uuni/uunit sijoitetaan jalustan päälle.
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1.5. Asiakkaan tulee huolehtia seuraavista asioista:

1.6. Hätätomenpiteet tulipalon sattuessa

a) Asennuspaikan valmistelut.
• Asennuspaikka tulee valmistella “Asennus” kappaleen mukaisesti.

a) Katkaise laitteen sähkönsyöttö pääkytkimellä.
b) Sammuta palo sopivalla sammutuskalustolla

b) Sähköiset valmistelut.
• Sähköjärjestelmän tulee olla asetuksien mukainen sekä varustettu maadoituksella.
• Syöttölinja on varustettava moninapaisella katkaisijalla joka
katkaisee syöttöjännitteen kaikkinapaisesti ja jonka kärkienväli on väh. 3 mm.
• Syöttökaapelin koko tulee vastata laitteen tehoa siten että
maksimi kuormituksella jännitteen pudotus on alle 2%.
c) Poistoilmajärjestelmä
• Poistoilmajärjestelmän tulee olla asetusten mukainen.

VAARA
Älä käytä vettä palon sammuttamiseksi.

1.7.

Räjähdysvaara

• Älä asenna laitetta räjähdysallttiiseen ympäristöön.

1.8.

Melutaso

Uunin jatkuva melutaso on alle 70dB.
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2.

Chapter 2

Tekniset tiedot
PC

A1

A

OVERALL DIMENSIONS
LP

L

H

H1
L1

P

900 mm

P2

L2

P1

PC

H1

A1

H H=
= Neutraali
huuva
neutral hood
H1H1=
= Moottoroitu
korkeussäätö
motor-driverhuuvan
hodd height

Mita cm
sizes
in cm
Malli
Mod.

435/D-E
635S/D-S/E
635L/D-L/E
935/D-E
835/D-E
1235S/D-S/E
1235L/D-L/E
GB - 6
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Sisämitat
Inside
Size
L
P
75
73
75
108
113
73
113
108
75
73
75
108
113
73

435/D-E
635S/D-S/E
635L/D-L/E
935/D-E

835/D-E
1235S/D-S/E
1235L/D-L/E

LP

L

A
A

900 mm

P
L1

P1

L2

A
15
15
15
15
15
15
15

H

Ulkomitat Size
Outside
L1
P1
A1
H
107.5 108
40
17
107.5 143.5
40
17
145
107.5
40
17
145
152
40
17
107.5 108
73
17
107.5 143.5
73
17
145
107.5
73
17

P2

PC
90
125
90
125
90
125
90

LP
105
105
145
145
105
105
145

H1
43,7
43,7
43,7
43,7
43,7
43,7
43,7

Jalusta
Support
P2
L2
90
105
125
105
90
145
125
145
90
105
125
105
90
145
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2.1. Tekniset tiedot

Malli
Sähköliitäntä
Teho - kW/max
Syöttökaapeli

Maksimi lämpötila
Suhteellinen kosteus
Amp. / vaihe

* 1235S - L/D: Jokainen uunikammio tulee varustaa omalla erotuskytkimellä
* 1235S - L/E: Jokainen uunikammio tulee varustaa omalla erotuskytkimellä

Malli

Ylälämpö

Alalämpö

Max. teho

Koodi

1 kammio
2 kammiota
3 kammiota
1 kammio
2 kammiota
3 kammiota
1 kammio
2 kammiota
3 kammiota
1 kammio
2 kammiota
3 kammiota
2 kammiota
2 kammiota
2 kammiota
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2.2. Kuljetus
2.2.1. Kuljetusmuoto (Kuva 1)
Laite on pakattu pahvilaatikkoon, joka on sijoitettu puulavan päälle, johon se on kiinnitetty vanteilla.
Kone voidaan toimittaa jollakin seuraavista kuljetusvälineistä:
a) Kuorma-auto
b) Lentokone
c) Laivalla
d) Junalla
Kuljetustapa sovitaan toimittajan ja ostajan välisessä sopimuksessa.

Kuva 1

a

b

c

d

TÄRKEÄÄ
Uunia sisältävä pakkaus on kuljetettava säältä suojattuna.
Muiden pakkauksien tai esineiden sijoittaminen sen päälle
on ehdottomasti kiellettyä.
2.2.2. Nostaminen (Kuva 2)
Laatikkoa tulee käsitellä varoen. Nosta ja siirrä laatikko sopivalla
laitteella, joka kestä uunin painon.
Nosta nosturilla hihnoja käyttäen taikka trukilla.
Kuva 2

VAARA
Kaikki käsittely ja nostaminen tulee jättää valtuutetun henkilökunnan tehtäväksi.
Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat ohjeiden ja
määräysten vastaisesta käytöstä ja käsittelystä.
2.2.3. Varastointi
TÄRKEÄÄ
Uunia sisältävä pakkaus on säilytettävä säältä suojattuna.
Muiden pakkauksien tai esineiden sijoittaminen sen päälle
on ehdottomasti kiellettyä.

Nostopisteet

8|
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2.3. Vastaanotto
Varmista, että pakkaus ei ole vahingoittunut. Jos kaikki on OK,
pura pakkaus ohjeiden (2.4.) mukaisesti.
Varmista, että kaikki osat ja ohjekirjat ovat mukana ja ehjät.
Ilmoita mahdolliset puutteet ja vahingot heti laitteen toimittajalle.

KUVA 3

TÄRKEÄÄ
Uuni koostuu kolmesta osasta: Jalusta, uuni ja huuva. Jokainen
osa on pakattu erikseen. Osat liitetään yhteen asennuksen yhteydessä.

2.4.

Pakkauksen purkaminen (kuva 3)

Poista pakkaus seuraavasti:
• Katkaise vanteet (1).
• Avaa pahvilaatikko (2) poistamalla niitit.
• Poista pahvilaatikko (2).
• Tarkista että kaikki osat ovat mukana.
• Avaa uunin luukku (3) ja poista arinan suojapahvi sekä irralliset osat.
• Tarkista että kaikki osat on toimitettu lähetysluettelon mukaisesti.
VAARA
Pakkausmateriaali (muovipussit, pahvi, niitit ym.) on pidettävä lasten ulottumattomissa ja ne on kierrätettävä asianmukaisesti.
TÄRKEÄÄ
Kaikista puutteista tai mahdollisista vauriosta tulee ilmoittaa toimittajalle kahdeksan päivän kuluessa laitteen vastaanottamisesta. Muuten laite katsotaan vastaanotetuksi ja
hyväksytyksi.
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2.5. Osien tunnistaminen

2.6. Laitteen tunnistus

(Kuva 4)
1. Huuva (optio)
2. Uuni 1
3. Uuni 2 (pyydettäessä)
4. Jalusta
5. Pyörät (Optio)
6. Ohjauspaneeli
7. Arvokilpi

(Kuva 4)
Laitteen valmistusnumero ja muut tunnistetiedot löytyvät arvokilvestä (7).

TÄRKEÄÄ
Mainitse aina laitteen valmistusnumero tilatessasi varaosia
tai huoltoa.

KUVA 4

10 |
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3.

Asennus
KUVA 1

VAARA
Kaikki tämän kappaleen toimenpiteet on annettava valtuutetun asentajan tehtäväksi.

3.1. Laitteen nostaminen
Laite tulee nostaa taljalla tai nosturilla seuraavasti (kuva 1):
• Nosta uunia varovasti joka nurkasta kangella ja sijoita välikappaleita (1) kulmien alle kuvan mukaisesti.
• Vedä kaksi hihnaa (2) laitteen alta (3) ja kiinnitä koukkuun (4).

HUOMIO
Älä käytä metallihihnoja nostamiseen, koska ne saattavat
vahingoittaa laitteen ulkopintoja.

3.2. Osien asennus
TÄRKEÄÄ
Seuraa jalustan ja kuvun asennuksessa kyseisen osan ohjekirjaa.

KUVA 2

• Jalusta (1) on sijoitettava mahdollisemman lähelle lopullista
asennuspaikkaa siten että jarrulliset pyörät (lisävaruste) tulevat ohjauspaneelin puolelle. Lukitse pyörien jarrut vivulla (2)
tai säädä uuni vaakasuoraan säätöjalkojen (3) avulla riippuen
varustuksesta.
Yksikammioisen uunin asennus (kuva 2)
• Uuni (4) nostetaan ohjeiden mukaisesti ja sijoitetaan jalustan
päälle.

• Kiinnitä uuni (4) jalustaan (1) jalustan mukana tulleiden
ruuvien (5) ja aluslevyjen avulla.

| 11
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Kaksi- ja kolmikammioisen uunin asennus (Kuva 3) (mallit
430-435)
• Jos kyseessä on kaksikammioinen uuni, asenna toinen uuni (7)
ensimmäisen uunin (6) päälle kiinnittämällä uunit toimituksessa
olevilla ruuveilla (9) ja välilevyillä (8).
• Jos kyseessä on kolmikammioinen uuni, sijoita kolmas uuni
toisen uunin päälle ja kiinnitä edellä mainitulla tavalla.

Huuvan asennus (Kuva 4)
• Huuva (10) sijoitetaan ylimmän uunin päälle ja kiinnitetään
neljällä ruuvilla (11).

Hormin asennus (Kuva 5)
• Poista hormi (12) pakkauksesta ja kiinnitä se uunin taakse
(kts. kuva) toimituksessa olevilla ruuveilla (13) ja välilevyillä.
Jos kyseessä on kaksi- tai kolmikammioinen uuni, aloita
alimmasta uunista ja asenna seuraava hormi edellisen päälle
(kts. kuva).
• Kiinnitä lopuksi pohjalevy (14) alimman uunin hormiin.

12 |
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3.3. Sähkökytkentä (Kuva 6)
KUVA 6

VAARA
• Syöttölinja on varustettava moninapaisella katkaisijalla, joka
katkaisee syöttöjännitteen kaikkinapaisesti ja jonka kärkien
väli on vähintään 3 mm.
• Sähköjärjestelmän tulee olla asetusten mukainen sekä varustettu maadoituksella.
• Syöttökaapelin koon tulee vastata laitteen tehoa siten, että
maksimikuormituksella jännitteen pudotus on alle 2%.
• Tarkista ennen kytkemistä, että laitteen arvokilvessä mainittu
liitäntäjännite vastaa asennuspaikan jännitettä.

VAARA
Varmista ennen laitteen sähköjohdon kytkemistä, että sähkönsyöttö on katkaistu pääkatkaisijalla.
3.3.1. Kytkentä
• Päästäksesi käsiksi kytkentärimaan, poista takapaneeli (1).
• Kytke laitteeseen sopiva kaapeli (2) kytkentärimaan (3). Kytke
vaiheet liittimiin F1, F2 ja F3, nolla liittimeen N ja maadoitus
liittimeen T.
• Vie kaapeli (2) vedonpoistajan (4) läpi ja liitä se uunin yläosassa olevaan pääkatkaisijaan.

TÄRKEÄÄ
Pääkatkaisijaan on päästävä helposti käsiksi.
• Asenna takapaneeli (1) takaisin.

VAARA
Kahden ja kolmen kammion uuneissa jokaisen uunin on
oltava olla kytkettynä omaan erotuskytkimeen, ei ole mahdollista kytkeä useampaa kuin yhtä uunia yhteen erotuskytkimeen.
Malleissa 835 / D-E on vain yksi virtajohto molemmille kammioille.
Käytä 12.35 D / E-malleissa kaksi virtajohtoa.

| 13
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KUVA 7

3.3.c - Potentiaalin tasausjärjestelmä (Kuva 5)
Suosittelemme, että uuni/uunit liitetään asetuksien mukaiseen
potentiaalin tasausjärjestelmään.
Potentiaalin tasausjärjestelmän liitin (1) löytyy uunin takapuolelta.

3.4. Uunin sijoitus (Kuva 7)

KUVA 8

VAARA
Uunia EI SAA ASENTAA lähelle helposti syttyviä seiniä tai
kalusteita. Uunin taakse on paloturvallisuussyistä jätettävä
200 mm:n ilmarako.
Lattian uunin alapuolella on oltava palamatonta ainetta.
• Varmista uunin oikea toiminta sijoittamalla uuni kuvan 8 mukaisesti.
• Lukitse takapyörien jarrut.
3.4.a - Hormin liitäntä Kuva 9)
• Sijoita liitäntäkappale (2) hormiin (1).
• Liitä Ø 100 mm liitäntäkappale (2) ilmanpoistoon tai kupuun.

3.5. Ensimmäinen käynnistys
VAARA
Puhdista uunin sisäosat huolellisesti ennen ensimmäistä käynnistystä “Ylläpito”-kappaleen mukaisesti. Varmista, ettei uunissa
ole irtonaisia tai syttyviä esineitä.
• Käynnistä uuni ohjeiden mukaisesti ja varmista, että lämpötila nousee asetusarvoon. Tarkista uunin toiminta.

14 |
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4.

Turvallisuus
KUVA 1

4.1. Käyttötarkoitus
TÄRKEÄÄ
MILLENNIUM MM/MB -uunit on tarkoitettu ammattikäyttöön ja ne soveltuvat pizzojen ja vastaavien paistamiseen.
Uunia tulee käyttää ainoastaan yllä mainittuun tarkoitukseen. Mikäli näitä ohjeita ei noudateta, saattaa laitteen turvallisuus vaarantua. Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista,
jotka johtuvat ohjeiden vastaisesta käytöstä. Tällöin raukeaa
myös takuu.

4.2. Varoitusmerkinnät (Kuva 1)
Varoitusmerkintöjä on alueilla, jotka voivat olla vaaraksi käyttäjälle
tai huoltohenkilökunnalle.

VAARA
Laitteen kanssa työskentelevien tulee ottaa huomioon laitteessa esiintyvät varoitusmerkinnät. Varoitusmerkintöjen
noudattamatta jättäminen vapauttaa valmistajan kaikesta
vastuusta mahdollisten vahinkojen suhteen.

VAARA: Jännitteellinen osa
• Älä tee toimenpiteitä jännitteelliselle laitteelle.

| 15
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4.3. Turvalaitteet (Kuva 2)
Laite on varustettu seuraavilla turvalaitteilla:
1. Kaikki vaaralliset alueet on suojattu ruuveilla kiinnitetyillä suojilla.
2. Jokainen uuni on varustettu turvatermostaatilla (1), joka katkaisee uunin sähkönsyötön, jos uunikammion lämpötila nousee liian korkeaksi.

KUVA 2

4.4. Työskentelyalueet (Kuva 3)
Käyttäjä seisoo käytön aikana laitteen syöttö tai ulostulopäässä
tai laitteen edessä (O).
Huoltotöiden yhteydessä huoltomies voi olla laitteen takana (T).

4.5. Muut vaaralliset alueet (Kuva 3)
Vaaralliset alueet ovat kaikki ne alueet, joissa suojapaneelit on
poistettu koneen ollessa käynnissä korjauksen aikana. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta saa irrottaa laitteen suojapaneeleita.
• Luukku sekä uunikammio: palovamman vaara.
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5.

Toiminta

5.1. Digitaalisesti ohjatun mallin ohjauspaneeli
Uunissa on seuraavat elementit:

KUVA 1

1. Näyttö
Näytöllä näkyy uunin kaikki toiminnot sekä hälytykset, asetukset ym.
2. Valintakiekko
Valintakiekon avulla voidaan vierittää näytön asetuksia.
Muokkaa ja vahvistaa asetuksia painamalla valintakiekkoa.
3. Toimintojen valintapainikkeet.
Käynnistä toiminto painamalla vastaavaa painiketta.

5.1.1. Uunin käynnistysnäyttö (Kuva 2)

KUVA 2

Seuraavat tiedot näkyvät uunin näytöllä kun uuni kytketään päälle:
1. Kalenteri
Näyttää päivämäärän, kuukauden ja vuoden.
2. Aika
Näyttää kellonajan tunneissa ja minuuteissa.
3. Ohjelmoitu käynnistys
Jos ohjelmoitu käynnistys on asetettu, näkyy tässä käynnistyksen päivämäärä ja aika.

4

4. Ohjelmaversio
Näyttää näytön ohjelmaversion (5a) ja tehokortin ohjelmaversion (5b).
5. Uuni ON/OFF
Kytke uuni päälle tai pois päältä painamalla vastaavaa painiketta.
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5.1.2. Päänäyttö (Kuva 3)

KUVA 3

Käynnistyksen jälkeen näkyy näytöllä seuraavaa:
1. Kalenteri
Näyttää päivämäärän, kuukauden ja vuoden.
2. Aika
Näyttää kellonajan tunneissa ja minuuteissa.
3. Lämpötila
Näyttää uunikammion todellisen lämpötilan.

4

3

5

7

6

4. Lämmitysvastus, ylä
Näyttää ylälämmitysasetuksen prosenteissa.
5. Asetuslämpötila
Näyttää valitun ohjelman asetuslämpötilan tai manuaalisesti
asetetun lämpötilan.
6. Lämmitysvastus, ala
Näyttää alalämmitysasetuksen prosenteissa.
7. Ajastin
Näyttää valitun ohjelman paistoaikaa.
8. Paiston käynnistyspainike
Käynnistä paisto painamalla vastaavaa painiketta. Jäljellä oleva paistoaika näkyy näytöllä (7).
Lopeta paisto painamalla vastaavaa painiketta.
9. Valopainike
Painike sytyttää ja sammuttaa uunikammion valon.
10. Valikkopainike (Menu)
Painamalla painiketta pääsee valikkoon, jossa on seuraavat
toiminnot:
Puhdistusohjelma (11)
Kello (12)
Economy -toiminto (13)
Auto-on (14)
Palaa päänäytölle painamalla painiketta (15).
16. OFF
Kytke uuni pois päältä painamalla painiketta.
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5.1.3. Uunin käynnistys (kuva 4)
• Sulje hormi kääntämällä hormin nuppi (A) asentoon .
Kääntämällä hormin nuppia
suuntaan hormi avautuu.
Kääntämällä hormin nuppia suuntaan hormi sulkeutuu.
• Paina ON -painiketta (1 ).
• Näytöllä näkyy uunikammion todellinen lämpötila (2), ylälämpövastuksen tehoasetus (3), asetettu paistolämpötila (4)
sekä alalämpövastuksen tehoasetus (5).
• Asettaaksesi paistolämpötilan tai lämmityselementtien tehot, valitse asetettava arvo kiertämällä nuppia (6) (asetettavan ympärille ilmestyy kehys) ja vahvista valinta painamalla
nuppia (6). Kierrä nuppia (6) myötäpäivään tai vastapäivään
arvon lisäämiseksi tai pienentämiseksi.
• Vahvista asetettu arvo painamalla nuppia (6). Aseta tarvittaessa toinen arvo kiertämällä nuppia ja toistamalla edellä
mainitun mukaisesti.
• Odota, että uuni saavuttaa asetetun lämpötilan, joka näkyy
näytöllä (4).
• Avaa hormi kääntämällä hormin nuppi (A) asentoon .

KUVA 4

2

3
4
5
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5.1.4. Ohjelmoitu käynnistys (Kuva 5)
• Voit asettaa uunin käynnistymään automaattisesti kahdesti
päivässä jokaisena viikonpäivänä.
• Avaa valikko ohjeiden mukaisesti (kts. ”5.1.2. Päänäyttö”).
• Valitse kuvake (1) ja vahvista valinta painamalla nuppia jolloin
ohjelmoidun käynnistyksen näyttö aukeaa.
• Numerot ”1” - ”7” osoittavat viikonpäiviä maanantaista sunnuntaihin. Valitse viikonpäivä (2) nupin avulla, esimerkissä
maanantai. Vahvista valinta painamalla nuppia. Aseta tunnit ja
minuutit, esimerkiksi ”21: 30”, kääntämällä nuppia, vahvista
sitten asetus painamalla nuppia.

• Aseta halutut automaattiset käynnistysajat myös muille viikonpäiville, valitse sitten kenttä (3) toiminnon aktivoimiseksi
ja käynnistä toiminto painamalla nuppia (ON = toiminto käytössä, OFF = toiminto poistettu käytöstä).

• Kun sammutat uunin työpäivän lopussa ja uuni siirtyy valmiustilaan näkyvät näytöllä automaattisen käynnistyksen päivämäärä (4) ja aika (5).

HUOMIO
Älä katkaise uunin virransyöttöä.

20 |

KUVA 5

14.10.2019

Metos MILLENIUM VALIDO

5.1.5. Paistoajan asetus (Kuva 6)

KUVA 6

• Aseta paistoaika valitsemalla kenttä (1) päänäytöltä ja vahvista valinta painamalla sitten nuppia. Aseta haluttu aika kääntämällä nuppia ja vahvista valinta painamalla nuppia.
• Käynnistä paisto painamalla painiketta kuvakkeen (2) alapuolella, jäljellä oleva paistoaika näkyy näytöllä. Painamalla samaa painiketta uudestaan keskeytyy paisto ja aika nollautuu.

KUVA 7

5.1.6. Puhdistusohjelma (Kuva 7)
• Avaa valikko ohjeiden mukaisesti (kts. ”5.1.2. Päänäyttö”).
• Valitse kuvake (1) ja vahvista painamalla nuppia jolloin puhdistusohjelma käynnistyy ja näytölle puhdistusohjelman tiedot.
• Uuni käynnistää ylä- ja alalämpövastukset täydellä teholla ja
kun uuni on saavuttanut lämpötilan (3) 400°C käynnistyy 20
minuuttia (2) kestävä ohjelma.

• Puhdistusohjelma voidaan milloin tahansa pysäyttää painamalla OFF -painiketta (4).
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5.1.7. Energiansäästötoiminto (Economy function) (Kuva 8)

KUVA 8

• Avaa valikko ohjeiden mukaisesti (kts. ”5.1.2. Päänäyttö”).
• Valitse energiansäästötoiminto (1) ja vahvista valinta painamalla nuppia jolloin toiminto käynnistyy.

HUOMIO
Energiansäästötoiminto voidaan ottaa käyttöön, kun uuni
on saavuttanut paistolämpötilan, mutta uunissa ei paisteta
mitään. Lämpötila ylläpidetään toiminnon aikana käyttämällä ylä- ja alalämpövastuksia vuorotellen, jolloin energiaa
kuluu vähemmän.

• Poistu energiansäästötoiminnosta painamalla kuvakkeen (2)
alapuolella olevaa painiketta.

5.1.8. Päivämäärän ja ajan asetus (Kuva 9)
• Avaa valikko ohjeiden mukaisesti (kts. ”5.1.2. Päänäyttö”).
• Valitse kuvake (1) ja vahvista painamalla painiketta jolloin
avautuu näyttö, jolla päivämäärä ja aika voidaan asettaa.
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• Valitse päivämäärä (2) tai aika (3) ja paina nuppia. Poistu tältä
näytöltä painamalla kuvakkeen (4) alapuolella olevaa painiketta.

5.1.9. Uunin sammuttaminen (Kuva 10)

KUVA 10

• Paina päänäytöllä OFF kuvakkeen (1) alapuolella olevaa painiketta.
HUOMIO
Huomio: ÄLÄ katkaise uunin virransyöttöä jos uunille on ohjelmoitu automaattinen käynnistys.
• Kun uuni kytketään uudestaan päälle, käynnistyy se samoilla
asetuksilla kun sillä oli sammutettaessa.
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5.1.10. Hälytykset (Kuva 11)
Jos toimintahäiriöitä ilmenee, seuraavat hälytykset näytetään
näytöllä
Turvatermostaatti
Kun tämä hälytys aktivoituu, näkyy näytöllä ’TS’ -hälytys.
Tämä osoittaa, että lämpötila kammiossa on yli 512°C; uunin lämmitysjärjestelmä on kytketty pois päältä. Kutsu huolto palauttamaan turvatermostaattia.

Uunikammion ylikuumeneminen
Kun tämä hälytys aktivoituu, näkyy näytöllä ”TC1” -hälytys.
Tämä osoittaa, että lämpötila kammiossa on yli 480°C; uunin
lämmitysjärjestelmä on kytketty pois päältä. Sammuta uuni ja
anna sen jäähtyä ja käynnistä uudestaan. Kutsu huolto jos hälytys toistuu.

Uunikammion anturivirhe
Kun tämä hälytys aktivoituu, näkyy näytöllä ”TC1” -hälytys.
Tämä osoittaa, että uunikammion lämpötila-anturi on viallinen,
uuni sammutetaan.
Kutsu huolto vaihtamaan anturia.

Uunikammion anturi oikosulussa
Kun tämä hälytys aktivoituu, näkyy näytöllä ”TC1” -hälytys.
Tämä osoittaa, että uunikammion lämpötila-anturi on oikosulussa, uuni sammutetaan.
Kutsu huolto vaihtamaan anturia.
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5.2. Manuaalisesti ohjatun mallin ohjauspaneeli

KUVA 12

1. Virtakytkin ON/OFF
Painettaessa syttyy näyttö (2) ja uunikammion valo sekä ohjausyksikkö käynnistyy.

6. Lisäyspainike
Suurentaa asetettavaa arvoa.

2. Näyttö
Näytöllä näytetään asetetut ja todelliset lämpötilat sekä ylä/alalämmön käyttöprosentit.

7. Vähennyspainike
Pienentää asetettavaa arvoa.

3. Valopainike
Sytyttää ja sammuttaa uunikammion valon.
4. Alalämpötilan säätö
Kääntämällä nuppia (4) myötäpäivään lisätään alalämmön tehoa
ja kääntämällä vastapäivään pienennetään.

Lämpötilan asetus
Näytöllä (2) näkyy uunin todellinen lämpötila. Voit muuttaa asetuslämpötilaa painamalla

tai

, jolloin näytölle tulee

asetuslämpötila. Paina sitten 5 sekunnin kuluessa

nos-

taaksesi lämpötilaa tai
alentaaksesi lämpötilaa. Noin 10
sekunnin kuluttua näytölle ilmestyy uunin todellinen lämpötila.

5. Ylälämpötilan säätö
Kääntämällä nuppia (5) myötäpäivään lisätään ylälämmön tehoa
ja kääntämällä vastapäivään pienennetään.
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5.2.1. Uunin käynnistys
• Sulje hormi asettamalla nuppi (A) asentoon

.

• Paina
jolloin näyttö (1) syttyy.
• Näytöllä (1) näkyy uunin todellinen lämpötila.
• Aseta lämpötila painamalla
tai
, jolloin lämpötila näkyy näytöllä (1). Nosta tai laske lämpötilaa painamalla
tai

.

• Säädä ylälämpö nupilla (3) tai painikkeella
(5) tai

(4) sekä

(6) (digitaalisesti ohjatuissa uuneissa) ja säädä

sen jälkeen alalämpö nupilla (7) tai painikkeella

(8) sekä

(5) tai
(6) (digitaalisesti ohjatuissa uuneissa).
• Kun uuni on saavuttanut asetetun lämpötilan, syttyy merkkivalo (9).
• Avaa hormi asettamalla nuppi (A) asentoon

.

5.2.2. Ajastettu käynnistys (Kuva 13)
• Uuni voidaan asettaa käynnistymään automaattisesti asentamalla ulkoisen ajastimen ennen uunin pääkytkintä.
Aktivoi tai deaktivoi tämä toiminta seuraavasti:
- Unin ollessa pois päältä, pidä painiketta
kytke uunin virransyöttö pääkytkimen avulla.

(2) painettuna ja

• Pääset A-x -sivulle jossa:
x=O Itsekäynnistys pois päältä (OFF)
x=1 Itsekäynnistys päällä (ON)
Jos et tee muutoksia 3 sekunnin kuluessa uunin elektroniikka
tallentaa asetukset jonka jälkeen näyttä sammuu.
HUOMIO
Älä katkaise uunin virransyöttöä.
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5.2.5. Paistoajan asettaminen (Kuva 14)

KUVA 14

• Aseta paistoaika pitämällä painikkeet
ja
yhtä
aikaa painettuna 3 - 4 sekuntia (asetettu aika tulee näkyviin
näytölle), lyhennä aikaa painamalla

tai pidennä paina-

malla
.
Uuni poistuu tästä asetustilasta automaattisesti kun ei paina
mitään painikkeita viiteen sekuntiin.
Aika voidaan asetta 30 sekunnin ja 9,55 minuutin välille 5
minuutin askeleissa.
• Käynnistä ajastin painamalla
ja
-painikkeita yhtä
aikaa. Jäljellä oleva paistoaika näkyy näytöllä.
Kun aika on kulunut umpeen kuuluu viisi äänimerkkiä.

5.2.3. Puhidstusohjelma (kuva 15)

KUVA 15

• Jokaisen työpäivän jälkeen ennen uunin sammuttamista tulee suorittaa puhdistusohjelma.
• Paina

tai

ja säädä uunin lämpötilaksi 400ºC

painikkeella .
• Säädä ylälämpö 100%:iin nupilla (1) .
• Säädä alalämpö 100%:iin nupilla (2)
• Jätä uuni päälle noin 20 minuutiksi ja kytke se sitten pois
päältä ja anna jäähtyä.

5.2.4. Sammuttaminen
• Työpäivän päätteeksi uuni sammutetaan painamalla painiketta
.
• Jos höyrykupu on toiminnassa uunin sammuttamisen jälkeen, anna sen vielä toimia jonkin aikaa.
• Käynnistettäessä uuni uudestaan se käynnistyy samoilla asetuksilla, jotka olivat käytössä sammutettaessa.
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5.3. Paiston valmistelu
Pizza voidaan paistaa joko suoraan tulitiiliarinalla tai pizzapannussa.
Seuraavassa tietoa eri asetuksista.
5.3.1. Yleistä suoraan kiviarinalla paistamisesta
• Käynnistä uuni vähintään tunti viisitoista minuuttia ennen
paistamista käyttäen seuraavia asetuksia:
Paistolämpötila 290°C - 350°C
Ylälämpö 75%
Alalämpö 5%
• Aseta lämpötilaksi 320ºC kun paistat ensimmäisen pizzan.
• Jos kohtuullinen työmäärän lisäys on tiedossa, tulee alalämpö säätää 40%:iin.

HUOMIO
Älä suolaa kiviarinaa äläkä jäähdytä pintaa märällä kankaalla.
Käytä ainoastaan pizzataikinaa. Tällä tavalla kiviarinan pinta ei
kulu ja pizza paistuu oikein.
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5.3.2. Yleistä pizzapannulla paistamisesta
• Käynnistä uuni vähintään tunti viisitoista minuuttia ennen
paistamista käyttäen seuraavia asetuksia:
Paistolämpötila 300°C - 350°C
Ylälämpö 40%
Alalämpö 60%
TÄRKEÄÄ
Älä säädä ylä- ja alalämpöä maksimiasetuksiinsa (100%) kun
käynnistät uunia. Tämä nostaa lämpötilaa 50° - 60°C yli asetuslämpötilan, jolloin pizzat palavat.
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5.4. Pizzan paistaminen
• Kun asetuslämpötila on saavutettu, avaa hormi kääntämällä
hormin nuppi asentoon . Avaa luukku ja laita paistettava
pizza uuniin.

HUOMIO
Lämpötila uunissa on hyvin korkea. Käytä asianmukaisia
suojavaatteita kun laitat pizzan uuniin ja poistat sen uunista. PALOVAMMAN VAARA.
• Käynnistä höyrynpoistokuvun moottori.
• Paistamisen aikana on mahdollista muuttaa lämpötila-asetuksia molemmissa uuneissa edellä annettujen ohjeiden
mukaisesti.
• Kun pizza on paistunut, avaa uunin luukku ja poista pizza uunista.
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5.5. Vianetsintä
Uuni ei käynnisty:
• Tarkista sähkökytkentä.
• Varmista, että pääkytkin on ON -asennossa.
• Kutsu huolto.
Pizza ei paistu tasaisesti:
• Arina on likainen. Puhdista.
• Arina on vioittunut. Vaihda arina.
• Säädä uunin lämpötilaa.
• Tarkista höyrynpoistokupu.
Uuni ei toimi kunnolla:
• Asetuslämpötilaa ei saavuteta:
Lämmitysvastus viallinen
Varmista, että sähköliitännät on tehty oikein
Kutsu huolto.

VAARA
Kaikki muut ongelmat: ota yhteys huoltoon.

5.6. Turvatermostaatin palautus
VAARA
Valtuutettu huolto suorittaa tämän toimenpiteen sen jälkeen kun ongelman aiheuttaja on korjattu.
Turvatermostaatti palautetaan manuaalisesti seuraavasti:

VAARA
Katkaise laitteen sähkönsyöttö ja korjaa syy termostaatin
laukeamiseen.
Irrota oikeanpuoleinen paneeli (1).
Paina turvatermostaatin painiketta (2) ja asenna osat takaisin
käänteisessä järjestyksessä.

30 |

KUVA 6

14.10.2019

Metos MILLENIUM VALIDO

6.

Ylläpito

6.1.2. Normaali ylläpito (puhdistus)

6.1. Säännöllinen ja määräaikainen
huolto

Ulkoisten osien puhdistus (päivittäin)

6.1.1. Yleistä

HUOMIO
Uuni on puhdistettava huolellisesti jokaisen työpäivän jälkeen.
Puhdistukseen EI SAA KÄYTTÄÄ metalliesineitä kuten teräsvillaa, teräsharjaa tai teräskaapimia. Syövyttäviä aineita EI MYÖSKÄÄN saa käyttää.
Älä puhdista uunia ruiskuttamalla sitä vedellä.

VAARA
Katkaise aina virransyöttö laitteeseen ennen puhdistustoimenpiteitä
Ylläpitotoimenpiteet on jaettu kolmeen kategoriaan:
• Säännöllinen ylläpito:
Säännöllinen ylläpito sisältää kaikki päivittäin / viikoittain tehtävät ylläpitotoimenpiteet.

• Puhdista uunin ulkoiset osat kostealla liinalla ja sopivilla puhdistusaineilla.

Paistoarinan puhdistus (Kuva 1) (päivittäin)
• Varmista, että uuni on jäähtynyt, avaa uunin luukku ja puhdista paistoarina puhdistustyökalulla

• Määräaikainen ylläpito
Määräaikainen huolto sisältää kaikki huoltosuunnitelman mukaiset kunnossapitotyöt laitteen oikean toiminnan varmistamiseksi.
• Tarpeenmukainen ylläpito:
Tarpeen mukaiset ylläpitotoimenpiteet, esimerkiksi rikkoontuneiden tai kuluneiden komponenttien vaihto.

KUVA 1
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6.1.3. Suunniteltu ylläpito

KUVA 2

Uunikammion huolellinen puhdistus (600 käyttötunnin välein) (Kuva 2)
• Varmista, että uuni on jäähtynyt, avaa uunin luukku, poista
suoja (1) avaamalla ruuvit ja poista paistoarinalevyt (2) uunista. Poista kaikki mahdolliset jäämät uunista imurilla.
• Puhdista paistoarinalevyt erikoisharjalla.

HUOMIO
Käsittele paistoarinalevyt varovasti.
ÄLÄ pese niitä vedellä, ÄLÄ pese niitä astianpesukoneessa,
ÄLÄ käytä mitään puhdistusaineita, käytä ainoastaan kosteaa liinaa.

Joka toinen vuosi

• Pyydä valtuutettu huolto suorittamaan uunille huolellinen tarkistus

7.
Laitteen purkaminen - hajottaminen - hävittäminen
7.1.

7.2.

Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti,
tarkoittaa, että Euroopan unionin alueella
tuote on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun.
Tämä koskee sekä laitetta että tällä symbolilla merkittyjä lisälaitteita. Näitä tuotteita
ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.

Laitteen purkaminen

Noudata asennusohjeessa annettuja ohjeita päinvastaisessa järjestyksessä, mikäli uuni puretaan ja siirretään toiseen paikkaan.

VAARA
Katkaise virransyöttö laitteen ennen laitteen purkamista tai
osien irrottamista.
Laitteen kokoaminen saa suorittaa vain ammattitaitoinen ja
valtuutettu henkilöstö.

HUOMIO
Vaarallisten aineiden hävitys (voiteluaineita, liuottimia,
päällystysaineita jne.), katso seuraava luku

7.3.
HUOMIO
Ota yhteyttä laitteen toimittajaan mikäli on tarpeen irrottaa
laitteen osia tai purkaa laite ohjeiden vastaisesti.

Laitteen hävittäminen

Vaarallisten aineiden hävitys

Hävitä vaaralliset aineet paikallisten ohjeiden ja määräysten mukaisesti.
HUOMIO
Asiakas on vastuussa sopimattomasta käytöstä ennen, sen
aikana tai sen jälkeen, kun laite on hajotettu ja poistettu käytöstä, sovellettavien määräysten mukaisesti.
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8.
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Vaatimustenmukaisuusvakuutus
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