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Bästa kund,

Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott
val. Vi gör vårt bästa för att även Ni skall  bli en nöjd Metos-kund, såsom våra andra tio-
tusentals kunder över hela världen.

Bekanta Er väl med denna bruksanvisning. I bruksanvisningen beskrivs rätta, säkra och
effektiva arbetssätt, som ger den bästa nyttan av apparaten. Anvisningar och tips i denna
bruksanvisning hjälper Er att snabbt komma igång och få största möjliga nytta av Er Me-
tos-apparat.

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.

På maskinens typskylt ser Ni apparatens tekniska data. Vänligen meddela apparatens se-
rienummer från typskylten den första gången Ni behöver service eller tekniskt stöd. Detta
ger Er snabbare hjälp. Er servicekontakt går snabbare och lättare om Ni redan nu fyller i
kontaktinformationen till närmaste Metos-service på nedanstående rader.

METOS TEAM

Metos-service telefonnummer: ___________________________________________

Kontaktpersonens namn:_______________________________________________
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Allmänt
1. Allmänt

Läs noggrant anvisningarna I denna manual emedan den innehåller viktig information om
apparatens rätta, effektiva och säkra installation, användning och underhåll.

Förvara dessa anvisningar väl för eventuella andra användares bruk.

Installation av denna apparat skall utföras enligt tillverkarens anvisningar samt följande
lokala direktiv och bestämmelser. Apparaten får anslutas till el- och vattennätet endast av
behörig yrkespersonal.

Personer som använder denna apparat skall vara instruerade om rätt och säker användning
av apparaten.

Stäng av apparaten om den får fel eller fuktionerar avvikande från det normala. Appara-
tens service skall utföras av tillverkaren bemyndigad servicepersonal med användande ov
originalreservdelar.

Om ovanstående anvisningar ej följes kan apparatens säkerhet äventyras.

1.1 I anvisningarna använda symbolers betydelse

Denna symbol informerar om en situation där en fara eventuellt kan uppstå. Givna anvis-
ningar skall följas för att undvika att en risk för olycksfall uppstår.

Denna symbol informerar om rätt förfarande för att undvika möjligheten till dåligt slutre-
sultat, apparatskada eller risk för fara.

Denna symbol informerar om rekommendationer och tips med vilka man får den bästa
nyttan av apparaten.

1.2 I apparaten använda symbolers betydelse

Denna symbol på en apparatdel indikerar att spänningförande komponenter finns bakom
delen. Apparatdelen får lösgöras endast av behörig yrkespersonal, som har rätt att instal-
lera och utföra service på elektriska apparater.

1.3 Kontroll av sambandet mellan apparat och anvisningar

På apparatens typskylt finns dess serienummer, som identifierar apparaten. I det fall att
apparatens anvisningar har förlorats är det möjligt att beställa nya av tillverkaren eller
hans lokala representant. Därvid bör ovillkorligen serienumret från apparatens typskylt
uppges.
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Funktionsbeskrivning
2. Funktionsbeskrivning

2.1 Användningsområde

Brödvärmaren i draglådsmodell är ämnad för värmeförvaring av brödprodukter. 
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3. Användningsföreskrifter

3.1 Innan användning

3.1.1 Uppackning av apparaten

Tillverkaren har testat apparatens funktion innan leverans. Kontrollera att ingenting ska-
dats under transporten. Om skada upptäcks, kontakta genast varuleverantören och spara
alla förpackningsmaterial noggrannt. Anmärkningar bör göras inom tre dagar från leve-
ransen.

3.1.2 Förberedelser för ibruktagning

• Ta ut allt förpackningsmaterial ur värmaren.
• Avlägsna alla plastomslag.
• Lösgör den stansade plattan från apparatens botten och tvätta och torka den nog-

grannt. Placera den tillbaka på plats.
• Lösgör vattentråget och tvätta och torka noggrannt. Placera tillbaka på plats.
• Torka alla ytor med rengöringsmedel lämpligt för rostfritt stål eller med en het,

fuktig trasa.

3.1.3 Installation

Ställ brödvärmaren på önskad plats, nära eluttag. Värmaren är utrustad med en 13A stick-
kontakt med tre insatser, kontrollera före koppling, att den passar ihop med elnätet.
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3.2 Användning

3.2.1 Bruksanvisning

• Ta ut vattentråget och fyll till hälften med friskt vatten.
• Tryck på värmaren med den röda “ON”-brytaren.
• Förvärmningen tar ungefär 20 minuter.
• Placera bröden i den förvärmda lådan.
• Termostaten är förinställd på 45°C (WD2)/ 50°C (WD4).

De flesta brödprodukter är serveringsvarma efter 15-20 minuter och håller sig i värmaren
ungefär tre timmar. Förvaringstiden är längre om bröden är i sina förpackningar.

Kontrollera vattentrågets vattenmängd var 6:e timme.

3.2.2 Val av temperatur

Brödvärmarens termostat är förinställd på 45°C (WD2)/ 50°C (WD4). Temperaturen kan
ställas mellan 40-50°C (WD2)/ 45-55°C (WD4). För att ändra temperaturinställningen,
gör enligt följande:

• Tryck på den “SET”-märkta knappen, varvid den inställda temperaturen börjar
blinka på indikatorbilden.

• När siffran blinkar, tryck på pilarna upp eller ner för att öka eller minska tempera-
turinställningen.

• Tryck på “SET” igen och den nya temperaturen blir i apparatens minne.
• Det tar ca. 10 minuter att uppnå inställd temperatur.

3.3 Efter användning

3.3.1 Rengöring

• Släck apparaten “OFF” och koppla ur. Vänta tills apparaten svalnat.
• Lösgör den stansade bottenplattan och vattentråget och tvätta med varmt tvål-

vatten. Skölj och torka noggrannt.
• Lösgör draglådan, ta bort brödsmulor och tvätta och torka. Ställ försiktigt lådan

tillbaka på plats på skenorna.
• Torka alla ytor med rengöringsmedel lämpligt för rostfritt stål eller med en het,

fuktig trasa. Torka noggrannt.
• Ställ tillbaka bottenplattan och vattentråget.
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4. Felsökning

All service på apparaten bör utföras av befullmäktigad montör. Koppla alltid apparaten ur
elnätet före service.

PROBLEM MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRDER

ON/ OFF- brytarens lampa tänds inte. 1. Ingen ström i apparaten. 
2. ON/ OFF- brytaren felaktig.

1. Kontrollera, att apparaten 
är ikopplad och påslagen 
‘ON’. Kontrollera 13A säk-
ringen. Kontrollera i elskå-
pet, att huvudbrytaren är 
på.

2. Byt ut brytaren..

Inget temperaturvärde på digitalindika-
torn.

1. Apparaten av  ‘OFF’
2. ON/ OFF- brytaren felaktig.
3. Termostaten felaktig.

1. Koppla apparaten på ‘ON’.
2. Se ovan.
3. Byt termostat.

Apparaten blir inte varm. 1. Ingen ström i apparaten.
2. Apparaten av ‘OFF’.
3. ON/ OFF- brytaren felaktig.
4. Termostaten felaktig.
5. Värmemotståndet felaktigt.
6. Givaren felaktig.

1. Se första åtgärd.
2. Koppla apparaten på ‘ON’.
3. Byt ut brytaren.
4. Byt termostat.
5. Byt motstånd.
6. Byt givare.
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6. Tekniska specifikationer

Elschema
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Tekniska specifikationer
Bestämmning Typ Specifikation
Motor WD2, WD4
Effekt WD2 1 kW
Effekt WD4 1.4 kW
Max. ström WD2 4.2A
Max. ström WD4 6.1A
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