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1. Allmän information och varningar

• Om reparationer utförs nära eller under ugnen, se till att ing-
en del av maskinen kan starta och / eller att det inte finns 
några delar på / bredvid apparaten som kan falla.

• Använd inte händerna istället för lämpliga verktyg.
• Försök inte stoppa rörliga delar med händer eller verktyg.
• Använd inte tändstickor, tändare eller levande eld i ugnens 

närhet.
• OBSERVERA VARNINGSDEKALERNA PÅ UGNEN NÄR 

DU UTFÖR ÅTGÄRDER PÅ ELLER I NÄRHETEN AV UG-
NEN

• Användaren måste se till att varningsdekalerna är läsbara.
• Användaren bör byta ut skadade säkerhetsmarkeringar.
• Stäng alltid av enheten innan service / underhållsarbete 

påbörjas.
• Stäng av apparaten om den får fel eller funktionerar avvikan-

de från det normala. Apparatens service skall utföras av till-
verkaren bemyndigad servicepersonal med användande av 
originalreservdelar.

• Det är strängt förbjudet att använda enheten för ända-
mål som strider mot dessa instruktioner. 
Ugnen ska alltid användas enligt goda, noggranna tekniska 
regler, enligt 89/392 EEG-riktning samt arbetstagarnas  älso- 
och säkerhetsstandarder enligt gällande lagstiftning i länder 
där ugnen används eller, i händelse av att det senare inte 
existera, i enlighet med 89/391 EEG -riktlinjer.

• Om anvisningarna i denna manual ej följs kan appara-
tens säkerhet äventyras. Tillverkaren ansvarar inte för 
skador som förorsakas av orätt eller felaktig användning.

• Dessa säkerhetsregler kompletterar lokala säkerhetsbe-
stämmelser.

• Utför inte förhastade eller felaktiga reparationsåtgärder 
som kan äventyra apparatens funktion och säkerhet.

• Kontakta alltid kvalificerad personal vid problem.

• TILLVERKAREN ANSVARAR INTE FÖR SKADOR ELLER 
OLYCKOR SOM SKETT TILL FÖLJD AV FELAKTIG ELLER 
OAKTSAM ANVÄNDNING ELLER MANIPULERING AV DE 
ELEKTRISKA, ELEKTRONISKA ELLER MEKANISKA KOM-
PONENTERNA I ENHETEN.

1.1. Allmänna varningar
• Innan ugnen används måste användaren läsa denna bruksan-

visning noggrant och vara medveten om både tekniska data 
och ugnens styrkontroller.

• Användaren måste utbildas i att använda ugnen.

• Kontrollera innan installation att det finns tillräckligt med ut-
rymme för apparaten och att underlaget bär apparatens vikt.

• Se till att alla hjälpmedel som används för att lyfta maskinen 
är lämpliga för uppgiften och kan bära maskinens vikt.

• Endast behörig och utbildad personal får starta, justera och / 
eller reparera ugnen. 
När det gäller åtgärder som ska utföras på ugnen hänvisas 
till denna handbok.

• Mekaniska och elektriska delar som finns i ugnen skyddas av 
paneler som är fästa med skruvar.

• Bryt alltid strömtillförseln till apparaten innan några som 
helst underhållsåtgärder utförs.

• Köparen bör se till att ugnens elanslutning är jordad och att 
den förses med en yttre huvudströmbrytare i enlighet med 
gällande föreskrifter.

• Om reparationer ska göras på huvudströmbrytaren eller i 
huvudströmbrytarområdet, stäng av strömmen i huvudcen-
tralen.

• Alla inspektions- och underhållsarbeten som kräver att 
säkerhetsskydd tas bort görs på användarens ansvar. 
Därför rekommenderas att ovanstående arbeten endast 
utförs av auktoriserad och skicklig personal.

• Se till att säkerhetsanordningarna inte har manipulerats och 
de fungerar perfekt. Vid behov bör de repareras. 

• För att undvika personliga risker, använd endast lämpliga 
verktyg och följ lokala säkerhetsbestämmelser.

• Man får inte manipulera de elektriska och pneumatiska kom-
ponenterna eller någon annan mekanism av någon anledning.

• Ugnen får inte lämnas utan uppsikt.
• Använd endast skyddskläder som överensstämmer med gäl-

lande lagstiftning.
• Om arbetet utförs på en plats som inte kan nås från marken, 

använd endast säkra stegar eller lyftutrustning i enlighet med 
lokala säkerhetsbestämmelser.
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1.2. Överensstämmelse med direktiv
Enheten och dess säkerhetsanordningar har tillverkats i enlighet 
med de riktlinjer som utfärdats i försäkran om överensstämmel-
se.

1.3. Symbolersom används i denna 
handbok
Många olyckor beror på brist på information och bristande efter-
levnad av säkerhetsföreskrifterna under drift och underhåll. 
För att undvika olyckor, läs innehållet i den här handboken nog-
grant och följ alla varningar och försiktighetsåtgärder, liksom var-
ningarna på enheten.

I denna handbok används följande noteringar:

FARA
Denna symbol informerar om en situation där en fara even-
tuellt kan uppstå. Givna anvisningar skall följas för att und-
vika att en risk för olycksfall uppstår.

                                    
OBS.
Denna symbol används i denna handbok för säkerhetsmed-
delanden i alla farliga situationer som, om de inte observeras, 
kan leda till mindre eller måttlig personskada eller skada.
Meddelandet kan också användas i farliga situationer som 
kan orsaka skador på maskinen.

                                     
VIKTIGT
Denna symbol används för information som är viktig för an-
vändaren eller i samband med försiktighetsåtgärder för att 
undvika åtgärder som kan minska enhetens livslängd.

  FARA  
För tydlighetens skull visas enheten utan skyddsanordning-
ar i några av bilderna i denna handbok.
ANVÄND INTE APPARATEN UTAN SKYDDSANORDNINGAR!

1.4. Konstruktion
Dessa enheter är resultatet av lång erfarenhet.
• Ugnar kan vara utrustad med en, två eller tre ugnskamrar och 

har en digital eller manuell funktion.
• Ovanför ugnen kan en ånghuv monteras.
• Ugn/ugnar kan monteras på ett stativ.
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1.5. Kunden bör ombesörja följande 
saker:
a) Förberedelser för installation
• Gör förberedelserna enligt kapitel “Installation”.

b) Förberedelser för elanslutning
• Elsystemet bör utföras enligt gällande bestämmelser och 

det bör jordas.
• Ugnen bör förses med en yttre huvudströmbrytare som bry-

ter alla poler och som har ett kontaktgap på minst 3 mm.
• Matningskabelns storlek bör motsvara apparatens effekt så 

att spänningsfallet vid max. belastning är under 2%.

c) Frånluftsystem
• Frånluftsystemet bör vara i enlighet med stadgarna. 

1.6. Nödåtgärder i fall av eldsvåda
a) Bryt strömtillförseln till apparaten med huvudströmbrytaren.
b) Släck elden med lämplig släckningsutrustning.

 FARA 
Släck aldrig elden med vatten.

1.7. Explosionsfara
• Montera inte apparaten i explosionsfarlig omgivning.

1.8. Ljudnivå
Ugns kontinuerliga ljudnivå är mindre än 70 dB.
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2. Tekniska data

Technical data - Transport and unpacking

GB - 6

LP

H

L1

P1

L1

P1

A

A1

L2 P2

P

L

LP

H

PC

PC

A1

A

L

P

P2

L2

900 mm

A

H1

H1

900 mm

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

OVERALL DIMENSIONS

Chapter 2

sizes in cm
Mod.	             Inside	Size	                                Outside 	Size	   Support
 L P A L1 P1 A1 H PC LP H1 P2 L2 
435/D-E 75	 73	 15	 107.5     108 40	 17	 90	 105	 43,7	 90	 105
635S/D-S/E 75	 108	 15	 107.5     143.5 40	 17	 125	 105	 43,7	 125	 105
635L/D-L/E 113	 73	 15	 145	       107.5 40	 17	 90	 145	 43,7	 90	 145
935/D-E 113	 108	 15	 145	       152	  40	 17	 125	 145	 43,7	 125	 145
835/D-E 75	 73	 15	          107.5      108	  73	 17	 90	 105	 43,7	 90	 105
1235S/D-S/E 75	 108	 15	                143.5 73	 17	 125	 105	 43,7	 125	 105
1235L/D-L/E 113	 73	 15	 145	       107.5 73	 17	 90	 145	 43,7	 90	 145

 107.5

H= neutral hood
H1= motor-driver hodd height

H = Neutral huva
H1 = Motoriserad höjdjustering av huven

Mått cm

Modell Inre mått Yttre mått Stativ
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Modell

Elanslutning

Högsta temperatur

Effekt - kW/max

Matarkabel

Amp. / fas

Relativ fuktighet

* 1235S - L/D: Varje ugnskammare måste vara utrustad med separat isoleringsbrytare (huvudbrytare)
* 1235S - L/E: Varje ugnskammare måste vara utrustad med separat isoleringsbrytare (huvudbrytare)

2.1. Tekniska data

Modell Övre värme Nedre värme Max. 
effekt

Kod

1 ugnskammare
2 ugnskammare
3 ugnskammare

2 ugnskammare

2 ugnskammare

2 ugnskammare

1 ugnskammare
2 ugnskammare
3 ugnskammare

1 ugnskammare
2 ugnskammare
3 ugnskammare

1 ugnskammare
2 ugnskammare
3 ugnskammare
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2.2. Transport

2.2.1. Transportsätt (bild 1)

Enheten är förpackad i en kartong placerad på en träpall till vilken 
den är fäst med tunnband.
Maskinen kan levereras med något av följande transportmedel:
 a)  Lastbil
 b)  Flygplan
 c)  Fartyg
 d)  Tåg
Transportsättet överenskoms i avtalet mellan leverantören och 
köparen.

VIKTIGT
Förpackningen som innehåller ugnen måste transporteras 
skyddad från väder och vind. Det är strängt förbjudet att 
placera andra förpackningar eller föremål på den.

2.2.2. Lyftning (bild 2)

Lådan ska hanteras med försiktighet. Lyft och flytta lådan med en 
lämplig enhet som kan bära ugnens vikt.
Lyft med en kran med hjälp av remmar eller med en gaffeltruck.

 FARA
All behandling och lyftning bör lämnas till behörig personal.
Tillverkaren ansvarar inte för skador som sker till följd av att appa-
raten inte används eller hanteras enligt anvisningarna.

2.2.3. Lagring

VIKTIGT
Förpackningen som innehåller ugnen måste transporteras 
skyddad från väder och vind. Det är strängt förbjudet att 
placera andra förpackningar eller föremål på den.

a b

c d

Kuva 1

Kuva 2

Lyftpunkter

BILD 1

BILD 2
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2.3. Mottagning
Se till att förpackningen inte är skadad. Om allt är OK, packa upp 
enligt instruktionerna (2.4.).
Se till att alla delar och manualer ingår och är intakta.
Rapportera alla fel och skador till leverantören omedelbart.

Viktigt
Ugnen består av tre delar: stativ, ugn och huv. Varje del är för-
packad separat. Delarna sammanfogas under installationen.

2.4. Uppacking av apparaten (bild 3)
Packa upp apparaten på följande sätt:
• Kapa banden (1).
• Öppna papplådan (2) genom att avlägsna nitarna.
• Avlägsna papplådan (2).
• Kontrollera att alla delar är med.
• Öppna ugnsluckan (3) och ta bort stenhällens skyddspapp 

och lösa komponenter.
• Kontrollera att alla delar har levererats i enlighet med pack-

sedeln.

 FARA
Förpackningsmaterial (plastpåsar, papp, nitar o.dyl.) bör för-
varas oåtkommligt för barn och återvinnas på vederbörligt 
sätt.

VIKTIGT
Eventuella defekter eller möjliga skador måste rapporteras 
till leverantören inom åtta dagar från mottagandet av enhe-
ten. Annars anses enheten vara mottagen och accepterad.

BILD 3
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2.5. Identifiering av delarna
(Bild 4)
1. Ånghuv (option)
2. Ugn 1
3. Ugn 2 (option)
4. Stativ (option)
5. Hjul (option)
6. Kontrollpanel
7. Typskylt

2.6. Identifiering av apparaten
(Bild 4)
Apparatens tillverkningsnummer och annan identifieringsinfor-
mation anges på typskylten (7).

 VIKTIGT
Ange alltid apparatens tillverkningsnummer när du beställer 
reservdelar eller service.

BILD 4
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3. Installation

  FARA  
Alla åtgärder nämnda i detta kapitel bör överlåtas till kvalifi-
cerad yrkespersonal.

3.1. Upplyftning av apparaten
Apparaten bör lyftas med talja eller kran på följande sätt: (bild 1):
• Lyft ugnen försiktigt vid varje hörn med hjälp av en hävstång 

och placera mellanstycken (1) under hörnen enligt bilden.
• Dra två band (2) under apparaten (3) och fäst i kroken (4).

 OBSERVERA
Använd inte metallremmar för att lyfta, eftersom de kan ska-
da enhetens utsida

3.2. Montering av komponenter

 VIKTIGT
Vid montering av stativet och huven följ en separat manual.

• Placera stativet (1) så nära den slutgiltiga monteringsplatsen 
som möjligt så att hjulen försedda med bromsar (tilläggsut-
rustning) är på framsidan. Lås bromsarna med spaken (2) 
eller justera ugnen vågrätt med hjälp av justerbara ben (3).

Montering av ugn med en kammare (bild 2)
• Lyft ugnen (4) enligt anvisningarna och placera på stativet.

• Fäst ugnen (4) i stativet (1) med hjälp av skruvar (5) och 
brickor som levererats med stativet.

BILD 1

BILD 2
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Montering av ugn med flera kammare (bild 3) (modeller 430-
435)
• Ugn med två kammare: montera den andra ugnen (7) på den 

första ugnen (6) och fäst ugnarna med skruvar (9) och brickor 
(8) som levererats med apparaten.

• Ugn med tre kammare: montera den tredje ugnen på den 
andra ugnen och fäst på samma sätt som beskrivits ovan.

BILD 3

BILD 4

BILD 5

Montering av huven (bild 4)
• Huven (10) placeras ovanpå den övre ugnen och fästs med 

fyra skruvar (11).

Montering av rökkanalen (bild 5)
• Ta rökkanalen (12) ur förpackningen och fäst den bakom ug-

nen (se bild) med hjälp av skruvarna (13) och brickorna som 
levererats med ugnen. Vid ugnar med två eller tre kammare 
börja med den nedersta ugnen och montera en annan rökka-
nal på den nedre kanalen (se bild).

• Fäst bottenplåten (14) i den nedersta ugnens rökkanal.
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BILD 6

3.3. Elanslutning (bild 6)

 FARA 
• Elanslutningen bör förses med en yttre strömbrytare som 

bryter alla poler och som har kontaktgap på minst 3 mm.
• Elsystemet bör vara i enlighet med föreskrifterna och bör 

vara jordat.
• Matningskabelns storlek bör motsvara apparatens effekt så 

att spänningssänkningen är under 2% vid max. belastning.
• Kontrollera innan anslutning att den på typskylten  angivna 

spänningen motsvarar spänningen på installationsplatsen.

 FARA 
Kontrollera före anslutning av elledningen att strömtillför-
seln till apparaten har brutits med huvudbrytaren.

3.3.1. Anslutning

• För att komma åt anslutningsplinten avlägsna den högra si-
dopanelen (1).

• Anslut en lämplig kabel (2) till anslutningsplinten (3). Anslut 
faserna till L1, L2 och L3, neutral till N och jord till T.

• Dra kabeln (2) genom dragavlastaren (4) och anslut till hu-
vudbrytaren.

 VIKTIGT
Huvudbrytaren bör vara lättillgänglig.
• Montera den högra sidopanelen (1).

 FARA 
Ugnar med två eller tre kammare: var och en ugn bör ha en 
separata huvudbrytare. Det är inte möjligt att ansluta mer 
än en ugn till en huvudbrytare.
Modellerna 835 / D-E har en gemensam anslutning för båda 
kammare.
För 12.35 D / E-modeller, använd två elkablar.
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3.3.2. Anslutning av elektrisk huv

När det gäller anslutning av elektrisk huv, följ instruktionerna som 
medföljer huven

3.3.3. System för utjämning av potential (bild 7)

Vi rekommenderar att ugnen / ugnarna ansluts till ett system för 
potentialutjämning. Anslutning för potentialutjämning (1) sitter 
på baksidan av ugnen.

3.4. Placering av ugnen (bild 8)

 Fara

Ugnen FÅR INTE monteras nära lättantändliga väggar eller 
möbler. En luftspalt på 200 mm bör lämnas runt ugnen (se 
bild). 
Golvet under ugnen bör vara av brandsäkert material.
• Placera ugnen enligt bild 8 för att säkerställa korrekt funktion.
• Lås hjulbromsarna.

3.4.1. Anslutning av rökkanalen (bild 9)

• Placera kopplingsstycket (2) på rökkanalen (1).
• Anslut Ø 100 mm kopplingsstycket (2) till frånluftkanalen el-

ler huven.

3.5. Första start

 FARA
Rengör ugnens inre delar noggrant, även stenhällarna, enligt 
kapitel “Normalt underhåll (Rengöring)”. Se till att inga lösa eller 
brännbara föremål finns i ugnen.
• Följ instruktionerna för att starta ugnen och se till att tem-

peraturen stiger till det inställda värdet. Kontrollera ugnens 
funktion.

BILD 7

BILD 8

BILD 9
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4. Säkerhet

4.1. Avsedd användning

 VIKTIGT
MILLENNIUM MM/MB -ugnen är avsedd för professionellt 
bruk och den lämpar sig för gräddning av pizza o.dyl. pro-
dukter.
Ugnen bör användas endast för ovannämnt ändamål. Om 
dessa anvisningar inte följs kan apparatens säkerhet äventy-
ras. Tillverkaren ansvarar inte för skador som sker till följd av 
att apparaten inte används enligt anvisningarna. I dylika fall 
gäller inte garantin.

4.2. Varningssymboler (bild 1)
Varningssymboler finns på ställen som kan utgöra en risk för an-
vändaren eller servicepersonalen.

 FARA 
Personer som arbetar med apparaten måste beakta var-
ningssymbolerna på apparaten. Om varningssymbolerna 
inte beaktas, befrias tillverkaren från allt ansvar för eventu-
ella skador.

 Fara: Spänningförande komponent
• Utför inga åtgärder på apparaten under spänning.

BILD 1
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4.3. Säkerhetsanordningar (bild 2)
Apparaten är utrustad med följande säkerhetsanordningar:
1. Alla farliga områden är försedda med skydd som har skruvats 

fast i apparaten
2. Varje ugn är försedd med en säkerhetstermostat (1) som 

bryter eltillförseln till ugnen om ugnskammarens temperatur 
stiger för högt.

4.4. Arbetsområden (bild 3)
Användaren kan under användningen stå framför apparaten (O), 
se bilden.
Under servicearbeten kan servicemannen befinna sig bredvid 
eller bakom apparaten (T).

4.5. Andra farliga områden (bild 3)
Farliga områden är alla områden där skyddspanelerna har tagits 
bort medan maskinen är igång under reparationer. Endast auk-
toriserad servicepersonal bör ta bort enhetens skyddspaneler.

• Luckan och ugnskammare: fara för brännskador.

BILD 2

BILD 3
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5. Funktion

5.1. Digital ugnstyrning

BILD 1

4 

Ugnen har följande element:

1. Skärm
Displayen visar alla ugnsfunktioner samt larm, inställningar 
etc.

2. Styrvred
Vredet kan användas för att bläddra igenom skärminställning-
arna. Tryck på vredet för att redigera och bekräfta inställning-
arna.

3. Funktionsknappar.
Tryck på motsvarande knapp för att starta funktionen.

BILD 25.1.1. Ugnens startskärm (bild 2) 

Följande information visas på skärmen när ugnen slås på:

1.  Datum
Visar datum, månad och år.

2.  Tid
Visar tiden i timmar och minuter.

3.  Programmerad start
Om en programmerad start har ställts in visas startdatum 
och tid här.

4.  Programversion
Visar programvaruversionen på skärmen (5a) och strömkorts-
programvaran (5b).

5.  ON/OFF
Tryck på motsvarande knapp för att slå på eller stänga av 
ugnen.
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3 

7 

16 8 9 10 

4 

5 

6 

BILD 3
5.1.2. Huvudskärm (bild 3)

Efter start visar skärmen:

1.  Datum
Visar datum, månad och år.

2.  Tid
Visar tiden i timmar och minuter.

3.  Temperatur
Visar ugnskammarens verkliga temperatur.

4.  Övre värme-element
Visar övre värme-elementets effektinställning i procent.

5.  Inställd temperatur
Visar inställd temperatur för det valda programmet eller ma-
nuellt inställd temperatur.

6.  Nedre värme-element
Visar nedre värme-elementets effektinställning i procent.

7.   Timer
Visar gräddningstiden för det valda programmet.

8.  Knapp för start av gräddning
Tryck på motsvarande knapp för att starta gräddningen.
Återstående gräddningstid visas på displayen (7).
Tryck på motsvarande knapp för att stoppa gräddningen.

9.  Belysningsknapp
Knappen kopplar belysningen i ugnskammaren på och av.

10. Menyknapp (Menu)
Tryck på knappen för att komma till en meny med följande 
funktioner:
Rengöringsprogram (11)
Klocka (12)
Economy-funktion (13)
Auto-on (14)
Tryck på knapp (15) för att återgå till huvudskärmen.

16. OFF
Tryck på knappen för att stänga av ugnen.
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2 3 

4 

5 

BILD 4

5.1.3. Start av ugnen (bild 4)

• Stäng rökkanalen genom att vrida ratten (A) till läge .
Genom att vrida ratten till läget  öppnas rökkanalen.
Genom att vrida ratten till läget  stängs rökkanalen.

• Tryck på ON-knappen (1).
• Skärmen visar ugnskammarens aktuella temperatur (2), det 

övre värmeelementets effektinställning (3), den inställda 
gräddningstemperaturen (4) och det nedre värmeelementets 
effektinställning (5).

• För att ställa in gräddningstemperaturen eller effekten för 
värmeelementen, välj det värde som ska ställas in genom 
att vrida på vredet (6) (en ram visas runt inställningen) och 
bekräfta valet genom att trycka på vredet (6). Vrid vredet (6) 
medurs eller moturs för att öka eller minska värdet.

• Tryck på vredet (6) för att bekräfta det inställda värdet. Ställ 
vid behov in det andra värdet genom att vrida på vredet och 
upprepa som ovan.

• Vänta tills ugnen når den inställda temperaturen som visas 
på skärmen (4).

• Öppna skorstenen genom att vrida rökkanalens ratt (A) till 
läget .
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5.1.4. Programmerad start (bild 5)

• Du kan ställa in ugnen så att den startar automatiskt två 
gånger om dagen, varje veckodag.

• Följ instruktionerna för att öppna menyn (se “5.1.2. Huvud-
skärm”).

• Välj ikonen (1) och bekräfta med knappen för att öppna den 
programmerade startskärmen.

• Siffrorna ”1” till ”7” anger veckodagarna från måndag till 
söndag. Välj veckodag (2) med vredet, i exemplet måndag. 
Tryck på vredet för att bekräfta valet. Vrid på vredet för att 
ställa in timmar och minuter, till exempel “21:30”, tryck sedan 
på vredet för att bekräfta inställningen.

• När du stänger av ugnen i slutet av arbetsdagen och ugnen 
går i vänteläge, visar skärmen datum (4) och tid (5) för den 
automatiska starten.

 OBS. 
Stäng inte av ugnens elmatning.

BILD 5

• Ställ in önskade automatiska starttider även för de andra 
veckodagarna, välj sedan fält (3) för att aktivera funktionen 
och tryck på knappen för att starta funktionen (ON = funktion 
aktiverad, OFF = funktion inaktiverad).
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5.1.5. Inställning av gräddningstiden (bild 6)

• För att ställa in gräddningstiden, välj fältet (1) på huvudskär-
men och tryck sedan på vredet för att bekräfta. Vrid på vredet 
för att ställa in önskad tid och tryck på vredet för att bekräfta

• Tryck på knappen under ikonen (2) för att starta gräddning-
en, återstående gräddningstid visas på displayen. Att trycka 
på samma knapp igen stoppar gräddningen och återställer 
tiden.

BILD 6

BILD 7

5.1.6. Rengöringsprogram (bild 7)

• Följ instruktionerna för att öppna menyn (se “5.1.2. Huvudskärm”).
• Välj ikonen (1) och bekräfta genom att trycka på vredet för 

att starta rengöringsprogrammet och visa rengöringsprogra-
minformationen

• Ugnen startar de övre och nedre värmeelementen med full 
effekt och när ugnen har nått en temperatur (3) på 400°C 
startar ett program som varar 20 minuter (2).

• Rengöringsprogrammet kan när som helst stoppas genom 
att trycka på OFF-knappen (4).
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BILD 8

BILD 9

5.1.7. Energibesparingsfunktion (Economy fun-
ction) (bild 8)

• Följ instruktionerna för att öppna menyn (se “5.1.2. Huvudskärm”).
• Välj energisparläge (1) och bekräfta valet genom att trycka på 

vredet för att starta funktionen.

 OBS. 

Energibesparingsfunktionen kan aktiveras när ugnen har 
nått gräddningstemperaturen men inget tillagas i ugnen. 
Temperaturen upprätthålls under drift turvis med övre och 
nedre värmemotstånd, varvid mindre energi förbrukas.

• För att avsluta energibesparingsfunktionen, tryck på knappen 
under ikonen (2).

5.1.8. Inställning av datum och tid (bild 9)

• Följ instruktionerna för att öppna menyn (se “5.1.2. Huvudskärm”).
• Välj ikonen (1) och bekräfta genom att trycka på vredet för att 

öppna skärmen för att ställa in datum och tid.
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• Välj datum (2) eller tid (3) och tryck på vredet. För att stänga 
denna skärm, tryck på knappen under ikonen (4).

BILD 105.1.9. Stänga av ugnen (bild 10)

• Tryck på knappen under OFF-ikonen (1) på huvudskärmen.

 OBS. 
Varning: Bryt INTE ugnens strömtillförsel om ugnen är pro-
grammerad att starta automatiskt.

• När ugnen slås på igen startar den med samma inställningar 
som när den stängdes av.
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5.1.10. Larm (bild 11)

Om fel uppstår visas följande larm

Säkerhetstermostat
När detta larm är aktiverat visar displayen ”TS” -larmet.
Detta indikerar att temperaturen i kammaren har överskridit 
512°C. Ugnens värme-element har kopplats bort. Ring för servi-
ce för att återställa säkerhetstermostaten.

BILD 11

Överhettning av ugnskammaren
När detta larm är aktiverat visar displayen “TC1”.
Detta indikerar att temperaturen i kammaren är över 480°C. Ug-
nens värme-element har kopplats bort. Stäng av ugnen och låt 
den svalna och starta om. Ring för service om larmet återkom-
mer.

Ugnskammarens givarfel
När detta larm är aktiverat visar displayen “TC1”.
Detta indikerar att ugnskammarens temperaturgivare är defekt, 
ugnen är avstängd.
Ring service för att byta ut givaren.

Ugnskammarens givare kortsluten
När detta larm är aktiverat visar displayen “TC1”.
Detta indikerar att ugnskammarens temperaturgivare är kortslu-
ten, ugnen är avstängd.
Ring service för att byta ut sensorn.



| 25

16.6.2021Metos MILLENIUM VALIDO

5.2. Manuell ugnstyrning

1. ON/OFF-knapp 
Genom att trycka på knappen tänds displayen (2) och ugnskam-
marens ljus. Styrenheten startar.

2. Skärm
Skärmen visar inställda och verkliga temperaturer samt övre/
undre värmens effektinställning (%).

3. Belysningsknapp
Knappen kopplar belysningen i ugnskammaren på och av. 

4. Inställningsvred för nedre värme 
Genom att vrida vredet (4) medsols ökar nedre värmens effekt 
och genom att vrida vredet motsols minskas den.

5. Inställningsvred för övre värme
Genom att vrida vredet (5) medsols ökar övre värmens effekt och 
genom att vrida vredet motsols minskas den.

6. Ökningsknapp 
Ökar värdet som ska ställas in.

7. Minskningsknapp 
Minskar värdet som ska ställas in.

Inställning av temperatur
Displayen (2) visar den aktuella ugnstemperaturen. För att änd-

ra den inställda temperaturen, tryck på  eller  för att 
visa den inställda temperaturen. Tryck sedan inom 5 sekunder 

på  för att höja eller på  sänka temperaturen. Efter 
ungefär 10 sekunder visas den aktuella ugnstemperaturen på 
displayen.

Bild 12
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5.2.1. Start av ugnen

• Stäng rökkanalen genom att vrida reglaget (A) till läge .

• Tryck på  varvid skärmen (1) tänds.
• Skärmen (1) visar ugnens verkliga temperatur..

• Ställ in temperatur genom att trycka på  eller ,  
temperaturen syns på skärmen (1). Du kan höja eller minska 

temperaturen genom att trycka på  eller .

• Ställ in övre värme med knappen (3) eller knapparna  (4) 

samt  (5) eller   (6) (på digitalt styrda ugnar) och 
ställ in därefter undre värme med knappen (7) eller knappar-

na  (8) samt  (5) eller (6) (på digitalt styrda 
ugnar).

• Då ugnen har nått den inställda temperaturen tänds signal-
ljuset (9).

• Öppna rökkanalen genom att vrida reglaget (A) till läge  .

5.2.2. Tidsinställd start (bild 13)

• Ugnen kan ställas in så att den startar automatiskt genom att 
installera en extern timer innan ugnens huvudströmbrytare.

Följ dessa steg för att aktivera eller inaktivera den här funktionen:

- Håll  nedtryckt (2) medan ugnen är avstängd och slå på 
ugnen med huvudströmbrytaren.

• Du kommer till A-x-sidan där:
x=O   Självstart frånkopplad (OFF)
x=1    Självstart påkopplad (ON)

Om du inte gör några ändringar inom 3 sekunder sparar ugnse-
lektroniken inställningarna varefter displayen stängs av.

 OBS. 
Bryt inte ugnens strömtillförsel.

BILD 13BILD 13
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5.2.5. Inställning av gräddningstiden(bild 14)

• För att ställa in gräddningstiden, tryck och håll ned knapparna 

 och  i 3 till 4 sekunder samtidigt (den inställda 

tiden visas på displayen), tryck  för att förkorta tiden 

eller tryck  för att öka den.
• Ugnen lämnar automatiskt detta inställningsläge när inga 

knappar trycks in under fem sekunder.
Tiden kan ställas in mellan 30 sekunder och 9,55 minuter i 
steg om 5 minuter.

• Tryck på knapparna  och  samtidigt för att starta 
timern. Återstående gräddningstid visas på displayen. När 
tiden har gått hörs fem ljudsignaler.

BILD 14

BILD 155.2.3. Rengöringsprogram (bild 15)

• I slutet av varje arbetsdag innan ugnen stängs av bör en ren-
göringsprogram genomföras.

• Tryck på  eller  och ställ in ugnens temperatur  

till 400ºC med  knappen 
• Ställ in övre värme till 100% med vredet (1).
• Ställ in nedre värme till 100% med vredet (2).
• Låt ugnen vara påkopplad ca 20 minuter och stäng sedan av 

den och låt den svalna.

5.2.4. Avstängning

• Stäng av ugnen i slutet av arbetsdagen genom att trycka på 
.

• Om ånghuven ännu är i funktion efter att ugnen stängts av, 
låt den fungera för den tid som behövs för självrengörings-
programmet

• När ugnen startas om börjar den med samma inställningar 
som användes när den stängdes av.
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5.3. Förberedelser för gräddning
Pizzorna kan gräddas antingen direkt på stenhällen eller i en piz-
zapanna.
Följande är information om de olika inställningarna.

5.3.1. Gräddning på stenhällen

• Koppla på ugnen minst en timme och femton minuter före 
gräddningen. Använd följande inställningar:
Gräddningstemperatur 290°C - 350°C
Övre värme 75%
Undre värme 5%

• Ställ in temperaturen till 320ºC när du gräddar den första piz-
zan.

• Om en större arbetsvolym är att vänta bör undre värmen in-
ställas till 40%..

 OBS. 
Strö inte salt på stenhällen, kyl inte ytan med en våt duk, använd 
endast pizzadeg.
På detta sätt slits ytan inte och pizzan gräddas ordentligt.

5.3.2. Gräddning i pizzapanna

• Koppla på ugnen minst en timme och femton minuter före 
gräddningen. Använd följande inställningar:
Gräddningstemperatur  300°C - 350°C
Övre värme 40%
Undre värme 60%

 VIKTIGT
Ställ inte in övre värme och undre värme till max. inställnings-
värden (100%) när du startar ugnen. Detta höjer temperaturen 
50° - 60°C över inställningstemperaturen och pizzorna bränns.
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5.4. Gräddning av pizza

• När den inställda temperaturen har nåtts, öppna rökkanalen 
genom att vrida reglaget (A) till läge. Öppna därefter ugnens 
lucka och sätt pizzan i ugnen

 OBS. 
Temperaturen i ugnen är mycket hög. Använd lämpliga 
skyddskläder när du sätter in pizzan och tar den ut ur ugnen. 
FARA FÖR BRÄNNSKADOR.

• Starta ventilationshuvens motor.
• Under gräddningen är det möjligt att ändra temperaturinställ-

ningar för båda ugnar enligt anvisningarna ovan.
• När pizzan är gräddad, öppna ugnsluckan och ta pizzan ut ur 

ugnen
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5.5. Flesökning

Ugnen startar inte:
• Granska elanslutningen.
• Kontrollera att huvudbrytaren är i ON-läge.
• Kalla på service.

Pizzan gräddas inte jämnt::
• Stenhällen är smutsig. Rengör.
• Stenhällen är skadad. Byt ut.
• Ställ in ugnens temperatur.
• Granska ånghuven.

Ugnen fungerar inte::
• Inställningstemperatur kan inte nås:

Värmeelementet är skadat.
Kontrollera att elanslutningen är korrekt gjord.
Kalla på service.

 FARA 
Alla andra problem: kontakta service.

5.6. Återställning av säkerhetster-
mostaten

 Fara 
Denna åtgärd skall utföras av befullmäktigad service efter 
det att orsaken till problemet har åtgärdats.

Säkerhetstermostaten återställs manuellt på följande sätt:

 VAARA 
Avbryt strömtillförseln till apparaten och åtgärda orsaken 
till utlösning av termostaten.

Ta loss den högra panelen (1).
Tryck på säkerhetstermostatens knapp (2) och montera delarna 
tillbaka i omvänd ordning.

BILD 6
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6. Underhåll

6.1. Regelbundet och periodiskt under-
håll

6.1.1. Allmänt

 FARA 
Bryt alltid strömtillförseln till apparaten innan rengörings-
åtgärder utförs.

Underhållsåtgärderna är indelade i tre kategorier::

• Regelbundet underhåll:
Regelbundet underhåll inkluderar allt dagligt / veckovis un-
derhåll.

• Periodiskt underhåll
Periodiskt underhåll omfattar allt underhållsarbete i enlighet 
med underhållsplanen för att säkerställa att utrustningen 
fungerar korrekt.

• Underhåll vid behov:
Underhåll enligt behov, såsom byte av trasiga eller slitna 
komponenter.

6.1.2. Normalt underhåll (rengöring)

Yttre delar (dagligen)

 OBS. 
I slutet av varje arbetsdag bör ugnen rengöras noggrant.
ANVÄND INTE metallföremål liksom stålull, stålborste eller stål-
skrapa vid rengöring. Frätande medel bör INTE HELLER använ-
das.
Rengör inte ugnen genom att spruta vatten på den med vat-
tenslang.

• Rengör ugnens yttre delar med en fuktig duk och lämpligt 
rengöringsmedel..

Rengöring av stenhällen (bild 1) (dagligen)

• Kontrollera att ugnen är kall. Öppna luckan och rengör hällen 
(1) med ugnsborsten.

BILD 1
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6.1.3. Planerat underhåll

Ugnsutrymmets noggrannare rengöring varje 600:e drifts-
timme
• Kontrollera att ugnen är kall. Öppna luckan och lösgör skyddet 

(1) genom att öppna skruvarna. Ta stenhällarna (2) försiktigt 
ut ur ugnen och avlägsna stekresterna med dammsugare.

• Rengör stenhällarna med ugnsborsten.

 OBS. 
Behandla stenhällarna försiktigt:
Rengör INTE med vatten.
Rengör INTE i diskmaskin.
Använd INTE rengöringsmedel, endast en våt duk.

BILD 2

Med två års mellanrum
• Be en auktoriserad servicetekniker utföra en noggrann in-

spektion av ugnen.

7. Nedmontering - demontering 
- avställning av enheten

7.1. Nedmontering
Om ugnen tas isär och flyttas till en annan plats, följ installations-
instruktionerna i omvänd ordning.

 FARA 
Stäng av strömmen till enheten innan du tar isär enheten 
eller tar bort delar.

Nedmontering och montering av enheten får endast utföras 
av kvalificerad och auktoriserad personal. 

 OBS. 
Kontakta leverantören av enheten om det är nödvändigt att 
ta bort enhetens delar eller ta isär enheten på ett sätt som 
inte överenstämmer med instruktionerna i denna manual.

 OBS. 
Kassering av farliga ämnen (smörjmedel, lösningsmedel, be-
läggningar etc.), se nästa kapitel

7.3. Avfallshantering av farliga ämnen
Kassera farligt material i enlighet med lokala riktlinjer.

 OBS. 
Kunden ansvarar för felaktig användning före, under eller ef-
ter demontering och avställning av enheten, i enlighet med 
gällande bestämmelser.

7.2. Avställning 

Den överkorsade soptunnan på hjul bety-
der att inom EU måste produkten vid slutet 
av dess livslängd föras till en separat sop-
uppsamling.
Detta gäller inte bara denna enhet utan 
även alla tillbehör som är märkta med 
denna symbol. Kasta inte dessa produkter 
med det vanliga hushållsavfallet.
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8. Försäkran om överensstämmelse



Metos Oy Ab
Ahjonkaarre, FI-04220 Kerava, Finland

Tel. +358 204 3913
e-mail: metos.finland@metos.com

www.metos.com


