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VARNING
Fel utförda installations-, förändrings-, inställnings-, service- och underhållsåtgärder kan leda till skada på  
omgivning eller personer. Alla som använder apparaten bör bekanta sig med innehållet i denna manual 
innan användning.

Användarens säkerhet
Förvara inte lättantändliga vätskor i omedelbar närhet av apparaten.

VARNING - FARA FÖR ELDSVÅDA
Det är förbjudet att förvara antändliga material såsom golvmoppar, rengöringsdukar, fett, omslagspapper 
och elkablar.

Varning
Denna apparate är utrustad med en jordad elkabel, BYT INTE UT kabeln. Anslut apparten endast till ett 
jordat uttag.

Observera
Appararten är planerad att användas i en brandsäker omgivning. Placera apparaten på ett plant, stadigt 
underlag. Lämna ett mellanrum på minst 15 cmm mellan apparaten och närstående vägg.

Rätt skötsel förlänger apparatens livslängd och minskar behovet av service.

Apparaten är tillverkad i rostfritt stål. Apparatens uppbyggnad är modern och den är enkel att använda och 
underhålla. Apparaten är ett utmärkt val för hotell, fast-food ställen, restauranger mm.

1. Allmänt
Med rätt utförd installation och regelbundet underhåll fungerar apparaten på rätt sätt och har en lång 
livslängd.

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.

Med apparaten kan man rosta 2, 4, 3 eller 6 skivor bröd på en gång. Apparaten är lätt att använda och den 
manuella Hi-lift -lyftmekanismen försäkrar att det rostade brödet hålls varm och att det är lätt och säkert 
att avlägsna ur rosten då det är klar.
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2. Apparatens uppbyggnad

1. Öppning  4.  Hi-lift -lyftspak
2. Avbrytare  5.  Smulplåt
3. Timer

Apparaten tillverkas i två storlekar; med 4 eller 6 hål. I manualens exempel hänvisas till modellen med 
4 hål.

3. Tekniska data

Modell Tempo 4ATS-A Tempo 6ATS-A

Spänning 220...240 V 220...240 V

Effekt 2.24 kW 3.24 kW

Timerinställning 0~5 min. 0~5 min.

Antal brödskivor 2 eller 4 skivor 3 eller 6 kivor

Mått 370 x 210 x 220 mm 360 x 225 x 220 mm

4. Installation
1. Försäkra före anslutning till elnätet att elanslutningen på installationsplatsen överensstämmer med de 

värden som anges på apparatens typskylt.
2. Apparaten bör anslutas till ett jordat uttag. Underlätta användningen genom att inte placera andra 

föremål för nära apparaten.

5. Användning
1. Placera stickproppen i vägguttaget och starta apparaten med avbrytaren (2), placera bröd i öppningen 

(1)och vrid timerns vred (3) till önskad temperatur. Då inställd tid gått ges en ljudsignal. Tryck Hi-lift 
-spaken och avlägsna det rostade brödet.

2. Smulor som faller från brödet som rostas hamnar på smulplten. Plåten bör rengöras med jämna 
mellanrum.

3. Brödskivan som rostas bör vara en aning högre än hålet. En för liten brödskiva är svårare att avlägsna 
från rosten.
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6. Transport och förvaring
Hantera apparaten varsamt och undvik att den skakas hårt. Förvara apparaten i orginalförpackning inom-
hus på en ventilerad plats där apparaten inte utsätts för dam, fukt eller frätande ämnen. Förvara alltid 
apparaten upprätt. Utsätt inte apparaten för direkt solljus.

7. Rengöring och underhåll
Stäng alltida av apparaten och avlägsna stickproppen från vägguttaget innan rengörings- eller underhålls-
åtgärder utförs.

Avlägsna alltid smulplåten och rengör den med en fuktig duk efter arbetsdagen.

Använd inga frätande eller slipande ämnen.

Det är förbjudet att använda trycktvätt och rinnande vatten för rengöring av apparaten. 
Sänk inte ner apparaten i vatten.

Försök INTE rosta produkter som har socker på ytan. Socker som kommer in i apparaten kan förorsaka 
skada på apparaten.

8. Observera
1. Försäkra före anslutning till elnätet att elanslutningen på installationsplatsen överensstämmer med de 

värden som anges på apparatens typskylt.
2. Eluttaget bör skyddas med säkring.
3. Apparaten bör vara rätt jordad. Elanslutningen bör vara i elighet med lokala direktiv och bestämmelser.
4. Granska ännu innan användning att spänningen är korrekt och att stickproppen sitter ordentligt i ut-

taget.

9. Dagligt underhåll
Granska alltid apparaten innan användning och efter.
Granska innan användning att apparaten står rakt.
Granska att elkabeln inte är sliten eller har fel.

Om apparatens elskabel har skadats bör den omgående bytas ut av behörig servicepersonalJos laitteen 
sähköjohto on vaurioitunut on se vaihdettava uuteen välittömästi. Ota yhteys huoltoon.
Det är förbjudet att använda apparaten om elkabeln är skadad.

Granska att ingen främmande lukt kommer ur apparaten och att det inte hörs främmande ljud.

FÖRVARA DENNA MANUAL I APPARATENS NÄRHET

Personer som använder eller installerar apparaten bör läsa och förstå innehållet idenna manual. Ytterligare 
information kan fås av Metos personal.

Danna manual är en del av produkten och bör alltid finnas tillhanda för användaren. 

Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid 
slutet av dess livslängd föras till en separat sopuppsamling. 
Detta gäller inte bara denna enhet utan även alla tillbehör som är märkta med 
denna symbol. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet.




