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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 funktionerar avvikande från det normala. Appara-
tens service skall utföras av tillverkaren bemyndigad servicepersonal med användande av
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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2. Säkerhetsföreskrifter

2.1 Säker användning

Griddle-Line induktionsstekhällarna av bordsmodell är speciellt lämpliga som stekenhe-
ter i kök och för tillredning av mat. Stekhällen kan användas för stekning och varmhåll-
ning av mat.

Informationskyltar fästa direkt på apparaten bör observeras hela tiden och de bör hållas i
fullt läsbart skick.

Fara för personer, för miljön och för stekhällen kan uppkomma vid ouppmärksamhet an-
gående säkerhetsinformation. Vissa risker kan uppkomma, om säkerhetsanvisningar inte
följs, t ex:

• Fara för personer p.g.a. elektricitet.
• Fara för personer p.g.a. överhettad stekyta.
• Fara för personer p.g.a. överhettad olja eller överhettat fett.
• Fara för personer p.g.a. hett hölje.

Den säkerhetsinformation, som ingår i denna användningsanvisning, i kraft varande na-
tionella direktiv för förhindrande av skada likväl som interna arbets-, användnings- och
säkerhetsregler bör observeras.

Varje risk för elstötar bör elimineras. Induktionsenheten får användas endast om installa-
tionen av el har utförts av en godkänd installationsfirma med iakttagande av specifika na-
tionella och lokala bestämmelser.

• Griddle-Line induktionsenheten får endast användas för stekning och varmhåll-
ning av livsmedel.

• Värm inte kokkärl på stekhällen, då detta kan leda till att de skadas eller förstörs.
• Sätt inte papper, papp, tyg, e.d. på stekytan, ty detta kan starta en eldsvåda.
• Placera inte kreditkort, telefonkort eller andra föremål, som är känsliga för magne-

tism, på kokplattan.
• Eftersom metallföremål värms mycket snabbt när de ställs på en påkopplad värme-

platta, bör  inga andra föremål (konservburkar, aluminiumfolie, bestick, smycken,
klockor osv.) ställas på induktionsstekhällen.

• Personer med pacemaker bör fråga sin läkare om de är säkra i närheten av en in-
duktionsstekhäll eller inte.

• Induktionsstekhällen har ett internt luftkylningssystem. Spärra inte luftintags- och
utluftsöppningarna med föremål (tyg). Detta kan förorsaka överhettning och därför
kan stekhällen stängas.

• Undvik att få vätska i apparaten. Låt inte vatten eller mat koka över stekområdet.
Rengör inte stekhällen med vattendusch.
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• Om stekområdet är sprucket eller trasigt, bör induktionsstekhällen kopplas från
och kopplas ur elnätet. Rör inga delar inne i stekhällen.

2.1.1 Ändring av inställningar

Modifiering och försök till modifiering av apparaten är förbjuden. Kontakta leverantören
om ändringar skall utföras på apparaten. För att säkra säkerheten, använd endast original-
reservdelar och tilläggsutrustning, som rekommenderas av tillverkaren. Används andra
komponenter upphör garantin.

2.2 Säkerhetsföreskrifter då fel uppstår

Öppna inte induktionsstekhällen, farlig spänning i apparaten!

Om stekytan är sprucken eller trasig, bör induktionsstekhällen kopplas från och kopplas
ur elnätet. Stekhällen får öppnas endast av befullmäktigad servicepersonal. Rör inga delar
inne i stekhällen.

2.3 Ur bruktagning och demontering

När stekhällen har nått slutet av sin bruksålder, se till att den tas ur bruk på ett säkert sätt.

Undvik missbruk: Stekhällen får inte användas av personer utan vederbörliga kvalifika-
tioner. Undvik att stekhällen, inlämnad för avfallshantering, kan tas i bruk. Stekhällen be-
står av vanliga el- elmekaniska- och elektroniska komponenter. Inga batterier används.

Användaren ansvarar för en saklig och säker avfallshantering av stekhällen.

2.4 Andra förbud (farliga metoder och funktionssätt)

Spisens användningssäkerhet kan garanteras endast om den används på rätt sätt. Angivna
gränsvärden får under inga omständigheter överskridas.
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3. Funktionsbeskrivning

3.1 Konstruktion

Griddle-Line induktionsstekhällar finns i två storlekar, vardera med två olika effekter.

Konstruktionen är robust i ett rostfritt stålskal. Apparaten är kompakt och högeffektiv
med “RTCS”-teknologi. Hela skalet är gjort av CrNi-stål med en fördjupning för stek-
hällsplattan. Rundade hörn och jämn yta gör apparaten lätt att rengöra. Temperaturen kan
väljas med en steglös regulator. Inställd och verklig temperatur visas på LCD displayen.

• Modern RTCS-teknik (Realtime Temperature Control System) möjliggör en tem-
peraturstyrd stekprocess med sladdlös temperaturmätning och temperaturreglering
i realtid.

• Grillplatta med HPCR-INOX yta.
• Hela stekytans temperatur mäts, regleras och kontrolleras.
• Snabb kontroll av stektemperaturen.
• Senaste SMD-teknologi, styrd och kontrollerad av en mikroprocessor.
• Maximal säkerhet tack vare mångfaldig funktion av säkerhet och kontroll.
• Elektronisk kontroll av energimatningen.
• Temperaturreglering mellan 20° och 250°C.
• Kort uppvärmningstid från 20°-200°C på 4 ½ minuter.
• Utbytbart fettfilter.
• Europatent EP 0858722.
• Fyller de nyaste direktiven: VDE EN 60335-1/-2/36, CE-conforming UL 197;

CAN/CSA/C 22.2 No. 109, NSF 4-1996.
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4. Användningsföreskrifter

4.1 Innan användning

4.1.1 Funktionstest

Stekytan värms upp till inställd temperatur. För att undvika skador (brännsår), vidrör inte
grillplattan eller skalet.

Vrid temperaturvredet från 0-läge till önskad position. Vi rekommenderar en temperatur
på 200°C. Medan vredet vrids och två sekunder därefter visas inställd temperatur på LCD
displayen. Efter två sekunder visar displayen igen grillplattans verkliga temperatur.

Vrid vredet i “OFF”-läge, LCD displayen tömms.

Om stekhällen inte fungerar, kontrollera:

• Är stekhällen kopplad till elnätet?
• Är temperaturvredet i “ON”-läge?

Om stekhällen inte fungerar trots ovanstående kontroll, se “Felsökning”.

4.2 Användning

Griddle-Line enheten är genast klar för användning. När önskad temperatur väljs och,
medan inställd temperatur visas på displayen, överförs energi till grillplattan. Temperatu-
ren väljs genom att temperaturvredet vrids.

Vi rekommenderar en stektemperatur mellan 170°C och 200°C.

Endast en liten mängd olja eller fett behövs på  HPCR-INOX grillytan. Vid grillning av
panerat kött kan man använda en aning mera olja eller fett. När olja upphettas, övervaka
stekområdet för att undvika överhettning eller brand.

Vänd produkterna på grillplattan med stekspaden, som medföljer leveransen. Användning
av vassa knivar och gafflar kan skada grillplattans yta!

Stekhällen igenkänner och reagerar på även små temperatursänkningar när kalla produk-
ter sätts på grillplattan. Stekhällen reagerar direkt och reglerar temperaturen tillbaka till
rätt nivå. På grund av detta behövs ingen föruppvärmning till en högre temperatur innan
grillningen.

När apparaten kopplas från stoppas stekprocessen.
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4.3 Efter användning

4.3.1 Rengöring

Beroende på nedsmutsningsgraden, skall stekområdet rengöras ofta och minst en gång
varje dag.

• För att rengöra stekområdet, använd endast rent vatten. Tillsätt eventuellt ph-neu-
tralt rengöringsmedel producerat på en bas av ionfria tensider.

• Kalkavlagringar på stekytan kan avlägsnas med kalkborttagningsmedel.
• Vid rengöring av stekytan, använd den rostfria stålsvampen och grillskrapan som

medföljer leveransen av Griddle-Line enheten.
• För rengöring mellan grillningarna rekommenderar vi användning av iskuber.

Smutsen löses upp snabbt och kan lätt avlägsnas med grillskrapan.
• För daglig rengöring bör stekområdet få svalna till ca. 50°C.
• Undvik starka rengöringsmedel och lösningsmedel samt alkaliska rengöringsme-

del. Beroende på koncentrationen, reaktionstiden och temperaturen kan de leda till
att HPCR-INOX stekytan skadas. Använd inte skrapande verktyg som stålull eller
skursvampar, ty de kan skada stekytan.

• Mekaniska skador så som slag kan leda till en förkortad brukstid för stekytan.
• Rengör inte induktionsapparaten med rinnande vatten, vattendusch eller ånga.
• Vid rengöring av het stekyta kan het ånga bildas- varning för brännskada!

Kontrollera att det inte kommer vätska in i apparaten.

Denna induktionsapparat har ett fettfilter i bottnet av apparaten. Fettfiltret är fäst vid en
ram och kan dras ut på användarens sida. Rengör filtret regelbundet, annars fungerar luft-
kylningssystemet inte optimalt och detta kan leda till överhettning. Innan filtret avlägsnas
bör apparaten kopplas ur elnätet. Sätt tillbaka filtret innan apparaten kopplas på igen. Ap-
paraten får inte användas om fettfiltret inte är på plats.
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4.3.2 Periodisk service

Välskött underhåll av induktionsstekhällen kräver regelbunden rengöring, vård och servi-
ce. Användaren bör kontrollera, att alla komponenter, som är viktiga för säkerheten, är i
perfekt skick hela tiden. En auktoriserad servicetekniker bör undersöka enheten minst en
gång per år.

Öppna inte stekhällen, farlig spänning i apparaten.

Stekhällen får endast öppnas av auktoriserad servicetekniker.

4.3.3 Uppehåll i användningen 

Om stekhällen inte används, kontrollera att strömmen är frånkopplad. Om apparaten inte
används på en längre tid (flera dagar), koppla apparaten ur elnätet. Se till att vätska inte
kan komma in i apparaten och rengör inte stekhällen med vattendusch.
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5. Installation

5.1 Förberedelser inför installation

Observera följande regler:

• Kontrollera, att nätspänningen är den samma, som anges på typskylten.
• Elanslutningarna måste uppfylla lokala byggnadsinstallationsregler. I kraft varan-

de, nationella och lokala eldirektiv bör observeras.
• Denna induktionsapparat är utrustad med en elkabel, som kan anslutas, med lämp-

lig stickkontakt, till eluttaget. Anslutningen skall vara lättåtkomlig för att koppla
apparaten ur elnätet.

• När felströmsbrytare används, skall de vara avsedda för en brytström på 30mA el-
ler mer.

• Denna induktionsenhet är utrustad med ett luftkylningssystem. Se till, att luftintag
och luftuttag inte är blockerade (väggar, tyg, mm.).

• Denna induktionsenhet är utrustad med  ett extra fettfilter. Se till att induktionsen-
heten inte får in hetluft från omgivningen (gäller enheter som står sida vid sida, el-
ler bakom varandra, eller bredvid en stekpanna eller ugn). 

• Induktionsenheten får inte stå i närheten av eller ovanpå ett hett underlag.
• Intagsluften bör vara under 40°C.
• Användaren bör  se till, att installation, stöd och inspektion utförs av kompetent

personal.

5.2 Installation 

Stekhällen är utrustad med en elkabel, som skall anslutas till ett vägguttag. Om ingen
stickpropp har installerats på kabeln, gör anslutningen enligt “Elanslutning”. Installatio-
nen för el bör göras av en godkänd servicefirma enligt specifika nationella och lokala di-
rektiv. Installationsfirman ansvarar för korrekt installation i enlighet med alla
säkerhetsdirektiv. Varningsdekalerna och typskyltarna på apparaten måste absolut följas.
Kontrollera att nätspänningen är den som anges på typskylten.

Stekhällen skall alltid stå på ett rent och rakt underlag (bord, yta, etc.) på den plats den är
avsedd för. Stekhällen står på halkskyddande fötter och är inte fast installerad. Den måste
stå så, att den inte kan falla ner eller flyttas i ett ojämnt läge. Kraven i “placering av ap-
paraten” bör uppfyllas.
8
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5.3 Placering av apparat

Apparaten bör placeras på en jämn yta, som en bordsskiva. Luftintaget och luftutlopps-
öppningarna får inte spärras, underlaget skall hålla en belastning på 80 kg. Stekhällen be-
höver inte fästas i bordet. Temperaturvredet som styr stekhällen bör vara lättåtkomligt.

Installationsomgivning:

• Max. rumstemperatur: Lager > -20 - +70°C, användning> + 5 - +40°C
• Max. relativ luftfuktighet:  Lager > 10% - 90%, användning> 30% - 90%

5.4 Elanslutningar

En expert bör utföra elanslutningen.

5.4.1 Enfasmatning

Induktionsapparat: Typ Griddle-Line 3500. Stekhällen är utrustad med en kabel, som
motsvarar nationella regler.

Kontrollera, att stickproppen är rättkopplad:

• Fas: brun (Ledningens färg)
• Neutral: blå (Ledningens färg)
• Skyddsjord: grön-gul (Ledningens färg)

d: minimal distance to the wall = 4 c
air inlet

side view

air outlet

d
Induktioliesi/ induktionsspis

/sivulta/ från sidan

ilmanotto/ luftintag
ilmanlähtö/ luftutlopp

m
minimietäisyys seinään
minimiavstånd till väggen
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Om det är fel spänning, kan stekhällen skadas.

• Spänning: +6 / -10%  från anslutningsspänningen
• Frekvens: 50 Hz / 60 Hz
• Preliminär säkring: 16A

5.4.2 Trefasmatning

Induktionsapparat: Typ Griddle-Line 5000, 7000, 10000. Stekhällen är utrustad med en
kabel, som motsvarar nationella regler.

Kontrollera, att stickproppen är rättkopplad:

• Fas 1, 2, 3: svart / brun/blå (Ledningens färg) eller andra färger, utom grå, grön el-
ler vit

• Skyddsjord: grön / gul (Ledningens färg)

Om det är fel spänning, kan stekhällen skadas.

• Spänning: + 6 / -10 % från anslutningsspänningen
• Frekvens: 50 / 60 Hz
• Preliminär säkring: 10A - Griddle-Line 5000 och 7000
• Preliminär säkring: 16A - Griddle-Line 10000

5.5 Åtgärder efter installation

Vrid temperaturvredet till “OFF”-läge innan apparaten ansluts till elnätet. Innan funk-
tionstest utförs, bör användaren veta hur  Griddle-Line stekhällen används.

Placera stekhällen på plats och koppla den till elnätet. Kontrollera, att stekhällen står sta-
digt och inte kan utsättas för vibration.

Avlägsna alla föremål från stekytan. Kontrollera, att ytan inte är trasig eller sprucken. Om
grillplattan är sprucken eller trasig, koppla genast från stekhällen och koppla den ur elnä-
tet och kontakta servicen.
10
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6. Tekniska specifikationer

Installationsritning
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GRIDDLE-LINE

Benämning     Typ Specifikation
Lampa 24V DC/max. 40mA (röd)
Knappanel  och LED display
Dimensioner WxDxH 3500, 5000 521x440x198 mm
Dimensioner WxDxH 7000, 10000 646x665x198 mm
Spänning 3500 230V
Spänning 5000,7000,10000 400V
Ström 3500 16 A
Ström 5000 10 A
Ström 7000 10 A
Ström 10000 16 A
Effekt 3500 3,5 kW
Effekt 5000 5,0 kW
Effekt 7000 7,0 kW
Effekt 10000 10,0 kW
Vikt 3500 22 kg
Vikt 5000 22 kg
Vikt 7000 45 kg
Vikt 10000 45 kg
Brukskrav:
Nätspänningens maximitolerans +6/-10%
Nätfrekvens 50/60 Hz
Skyddsklass IP X0
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