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Arvoisa asiakas,
onnittelemme uuden VarioCooking Center ®  -laitteen ostajaa. Tulette huomaamaan, että
saatte VarioCooking Center ®  -laitteellanne – selkeän visuaalisen käytönohjauksen avulla –
erinomaisia kypsytystuloksia hyvin lyhyessä ajassa käytännöllisesti katsoen ilman opettelua
tai vaivalloisia käyttäjäkoulutuksia.
VarioCooking Control ®  -käyttötavassa valitset vain vastaavan ruokalajin ja haluamasi
kypsytystuloksen näppäintä painamalla - siinä kaikki! Tavanomaiset syötöt kuten lämpötila
ja kypsytysaika, sekä jatkuva valvonta ovat nyt jääneet kokonaan pois.
Käsikäyttötilassa käytössänne ovat kaikki VarioCooking Center ®  -laitteen perustoiminnot.
Ohjelmointi-käyttötilassa laaditte käden käänteessä omat kypsytysohjelmanne.
Jotta voitte käyttää VarioCooking Center ®  -laitteenne moninaisia mahdollisuuksia ja etuja
täysimääräisesti hyödyksi, suosittelemme tämän käyttöohjeen tarkkaavaista tutkimista ja sen
säilyttämistä aina käden ulottuvilla.

Ja nyt toivotamme vain paljon iloa uudesta VarioCooking Center ®  -laitteestanne!

Jälleenmyyjä: Asentaja:

Asennettu:

laitteen numero:  
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Vaara!
Välitön vaaratilanne, josta
saattaa seurata vaikeita
vammoja tai kuolema.

Varoitus!
Mahdollinen vaaratilanne,
josta saattaa seurata
vakavia vammoja tai
kuolema.

Varo!
Mahdollinen vaaratilanne,
josta saattaa seurata
vähäisempiä vammoja.

Räjähdysvaara! Palovaara! Palovamman vaara!

Loukkaantumisvaara! Huomio:
Varoituksen huomiotta
jättämisestä voi seurata
esinevahinkoja.

Vinkkejä ja ohjeita
päivittäiseen käyttöön.
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Yleiset turvallisuusmääräykset
Säilytä tämä käyttöohje niin, että se on aina kaikkien laitteen käyttäjien saatavilla!
Tätä laitetta eivät saa käyttää lapset tai sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, aistiperäiset tai
henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilta puuttuu tähän tarvittava kokemus ja/tai tiedot, paitsi
jos heitä valvoo turvallisuudesta vastuullinen henkilö.
Käyttö saa tapahtua ainoastaan käsin. Terävien tai muiden vahingoittavien esineiden
käytöstä aiheutuvat vauriot aiheuttavat takuun raukeamisen.
Tapaturmavaaran tai laitevaurioiden välttämiseksi on käyttöhenkilökuntaa ehdottoman
välttämättömästi koulutettava ja opastettava säännöllisesti turvallisuuteen liittyvissä asioissa.

Varoitus!
Tarkastus ennen päivittäistä käynnistämistä ja käyttöä

- Varmista ennen laitteen käyttämistä kypsentämiseen, ettei pannuun ole jäänyt
puhdistusaineiden jätteitä.

- Ota kaikki laitteen päälle lasketut esineet pois.

 

Varoitus!
- Älä säilytä mitään helposti syttyviä tai tulenarkoja aineita laitteen läheisyydessä – tulipalon

vaara!
- Helposti syttyviä aineita sisältäviä elintarvikkeita ei saa kypsentää. Alhaisen

leimahduspisteen omaavat aineet voivat syttyä itsestään – tulipalon vaara!
 

Varoitus!
- VarioCooking Center ®  -laitteen saa asentaa ja liittää vain pätevä, tuotekohtaisesti

koulutettu ja valtuutettu ammattihenkilöstö noudattaein paikallisia määräyksiä.
- Väärä asennus, huolto, kunnossapito tai puhdistus sekä laitteeseen tehdyt muutokset

voivat johtaa vaurioihin, loukkaantumisiin tai kuolemaan. Lue käyttöohje tarkkaavaisesti
läpi, ennen kuin otat laitteen käyttöön.

- Käytä tätä laitetta vain ruokien kypsentämiseen kaupallisissa keittiöissä. Kaikkinainen muu
käyttö on määräysten vastaista ja vaarallista.

- Puhdistusaineita sekä niihin kuuluvia varusteita saa käyttää ainoastaan tässä
käyttöohjeessa kuvattuun tarkoitukseen. Kaikkinainen muu käyttö on määräysten vastaista
ja vaarallista.
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Turvallisuusmääräykset käytön aikana

Varoitus!
- Tartu koreihin, nostovarteen ja muihin esineisiin kuumassa pannussa tai sen yläpuolella

vain lämpösuojauksen kera – palovamman vaara!
- Pannussa on kiehuvia tai kuumia nesteitä – palovamman vaara!
- Avaa laitteen kansi varovasti - sisältä voi purkautua kuumaa höyryä - palovamman vaara!
- Kallista pannua varovasti välttääksesi yliloiskahtamisen – luiskahdus- ja palovammavaara!
- Huomioi painekypsennyksessä vähimmäistäyttömäärät, jotka tarvitaan paineen

kehittämiseen, sekä enimmäistäyttömäärät (katso luku "Käyttöohjeita - Täyttömäärät") –
palovamman vaara ylikuohumisesta tai ulosroiskumisesta kantta avattaessa!

- VitroCeran (valinnainen) voi olla kuuma - palovamman vaara!
- Älä käytä varrellisia pannuja tai kasareita VitroCeran-tasolla. Kaatumisvaara kantta

suljettaessa ja pannua liikutettaessa - palovamman vaara!
- Älä aseta mitään keittovälineitä, alumiiniastioita jne. vielä lämpimälle VitroCeran-tasolle -

palovamman vaara!
- Älä käytä VitroCeran-tasoa laskutasona - palovamman vaara!
- Noudata kunkin käyttötavan mukaisia pannun suurimpia ja vähäisimpiä täyttömääriä.

Asiantuntemattomassa käytössä (rajojen alittaminen tai ylittäminen) uhkaa – tulipalon tai
palovammojen vaara!

- Älä täytä kylmää vettä tyhjänä esikuumennettuun pannuun – palovammojen vaara!
- Laitteen ulkopinnan lämpötila saattaa ylittää 60°C - kosketa laitteeseen vain

käyttölaitteiden kohdalta - palovamman vaara!
- Liikutettavia laitteita saa siirtää vain pannun ollessa täysin tyhjä, jotta nesteitä ei pääse

loiskahtamaan yli – luiskahdus- ja palovammavaara!!
- Käytettäessä siirrettävää Variomobil™-laitetta: Pane kansi astian päälle, jos siinä on

nestettä, jotta nestettä ei pääse loiskahtamaan yli – luiskahdus- ja palovammavaara!
- Käytä pannusta kaadettaessa riittävän leveitä astioita – luiskahdus- ja palovammavaara!
- Älä koskaan esikuumenna tyhjää pannua valvomatta.

 

Varoitus!
- Kannen liikkeiden, lukituksen (painekypsytys) tai pannun kallistusliikkeiden aikana uhkaa

– loukkaantumisvaara!
- Jos kannen sulkemisessa tai avaamisessa esiintyy äkkinäisiä liikkeitä, avaa kansi

kokonaan äläkä enää toimenna sulkemista. Ota viipymättä yhteyttä huoltoliikkeeseen.
Kaikkien käyttäjien informoimiseksi laitteeseen täytyy tässä tapauksessa panna seuraava
varoitus: Huomio! Kansimekaniikka rikki. Älä liikuta kantta! – Tapaturman vaara!

- Älä aseta mitään esineitä kannelle tai sen kääntöalueelle.
- Kun siirrettäviä laitteita ei liikuteta, täytyy pyörien seisontajarrut toimentaa. Epätasaisella

lattialla laitteet saattavat vieriä pois – tapaturman vaara!
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- Älä käytä laitetta painekypsytystilassa (valinnainen), kun se seisoo pyörillä (valinnainen)
– tapaturman vaara!

- Öljyvaunu, korivaunu, Variomobil™ sekä pyörille asennetut laitteet saattavat kaatua
kuljetettaessa viistopinnan tai kynnyksen yli – tapaturman vaara!

 

Turvallisuusmääräykset friteerauksessa

Vaara!
- Älä sammuta palavaa rasvaa ja öljyä vedellä - räjähdysvaara!
- Älä lisää vettä kuumaan öljyyn – räjähdysvaara!
- Älä käytä käsisuihkua työskennellessäsi kuumalla öljyllä  – räjähdysvaara!
- Käytä VitroCeran-tasoa (valinnainen) vain kun se on varmistettu kehikolla tai Bain-Marie-

laitteen avulla (katso luku "Laitteen lisävarusteet"). Huolehdi siitä, että pannuun ei roisku
mitään nesteitä – räjähdysvaara!!

- Älä käytä varrellisia pannuja tai kasareita VitroCeran-tasolla. Kaatumisvaara kantta
suljettaessa ja pannua liikutettaessa – räjähdysvaara!

 

Varoitus!
Tarkasta öljyn laatu säännöllisesti! Vanha öljy saattaa syttyä – palovaara!

 

Varoitus!
- Käyttötavassa Friteeraus on kuumaa öljyä – palovamman vaara!
- Noudata friteerauksessa vähimmäis- ja enimmäistäyttömääriä – palovamman vaara

roiskuvasta öljystä!
- Korit ja nostovarsi ovat kuumat – palovamman vaara!
- Käytä pannun tyhjentämiseen öljyvaunua (katso luku "Laitteen lisävarusteet") tai muuta

riittävän leveää keräysastiaa. Aseta se niin, että yliloiskahtaminen vältetään – palovamman
vaara!

- Kallista pannua varovasti välttääksesi yliloiskahtamisen – luiskahdus- ja palovammavaara!
- Pannua tyhjennettäessä saattaa kuumaa öljyä roiskua sivuun – palovamman vaara!
- Noudata sovellusopaskirjassa suositeltuja täyttömääriä; sovellusopaskirjan voit kutsua

näyttöön painamalla "?"-näppäintä – palovamman vaara!
- Öljy vaahtoaa ja roiskuu erityisesti kun siihen upotetaan suurempia määriä kosteita

ruokatavaroita – palovamman vaara!
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- Laitteen ulkopinnan lämpötila saattaa ylittää 60°C - kosketa laitteeseen vain
käyttölaitteiden kohdalta - palovamman vaara!
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Hoito
Laite täytyy puhdistaa päivittäin jJaloteräksen korkean laadun säilyttämiseksi sekä
hygieenisistä syistä ja käyttöhäiriöiden välttämiseksi.

Varoitus!
Jos laitetta ei puhdisteta lainkaan tai riittävän hyvin, niin rasvan ja/tai elintarvikejätteiden
kertymät kypsytyspannussa syttyä palamaan – palovaara!
 

Varoitus!
Puhdistus - syövyttäviä kemikaaleja – Syöpymisvaara! Käytä määräysten mukaista
suojavaatetusta, käsineitä, suojalaseja ja -naamaria.
 

- Puhdista laitteesi ennen sen ensimmäistä käyttöä.
- Jätä pannun venttiili auki pitempien käyttötaukojen ajaksi (esim. yön yli) äläkä sulje kantta

kokonaan.
- Älä puhdista pannua mekaanisesti terävillä tai teräväkärkisillä työkaluilla.
- Älä käytä puhdistukseen painepesuria.
- Älä käytä suolahappoa tai muita syövyttäviä aineita pannun puhdistamiseen, koska

krominikkeliteräksen passiivikerros saattaa vahingoittua ja laite värjääntyä.
- Keitä pannussa tarvittaessa laimennettua ruokaetikkaa poistaaksesi kattilakiven tai

värjääntymisen ("sateenkaari" keittämisen jälkeen). Laske etikkavesi sen jälkeen pois ja
huuhtele pannu perusteellisesti puhtaalla vedellä.

- Ruuvaa pannun venttiili säännöllisin välein irti ja puhdista se (katso luku "Puhdistus").
- Noudata puhdistusainepakkauksen päällä olevia ohjeita.
- Puhdistuksen kulku katso luku "Puhdistus".
- Hankaavia puhdistusapuvälineitä saa käyttää ainoastaan pannun sisäpinnoilla! Muut

pinnat raapiutuvat helposti!
- Vältä keittosuolan kertymistä jaloteräspinnoille. Suolaa lisättäessä liuota se nopeasti

sekoittamalla, poista jäännökset puhtaalla vedellä huuhtelemalla.
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Tarkastus, huolto ja korjaus

Vaara - suurjännite!
- Tarkastus-, huolto- ja korjaustyöt saavat suorittaa vain tähän koulutetut ammattihenkilöt.
- Puhdistus-, tarkastus-, huolto- ja korjaustöiden ajaksi laite täytyy erottaa talon

energiansyötöstä.
- Siirrettävien laitteiden liikkuvuutta tulee rajoittaa siinä määrin, että laitetta liikutettaessa

ei energia-, vesi- ja jätevesijohtoihin voi tulla vaurioita. Jos laitetta liikutetaan, tulee
varmistaa, että energia-, vesi- ja jätevesijohdot on irrotettu oikein. Kun laite tuodaan
takaisin alkuperäiselle paikalle, täytyy liikuttamisvarmistus, energia-, vesi- ja jätevesijohdot
kiinnittää jälleen määräysten mukaisesti. Huomio! Laite täytyy kohdistaa jälleen
vaakasuoraan!

- Jotta laitteesi tekninen kunto on aina moitteeton, tulee valtuutetun huoltokumppanin
huoltaa se vähintään kerran vuodessa.

 

Vastuu
Asennukset ja korjaukset, jotka on suorittanut muu kuin valtuutettu ammattihenkilö tai joissa
on käytetty muita kuin alkuperäisiä varaosia, sekä kaikkinaiset tekniset muutokset, joita
valmistaja ei ole hyväksynyt, johtavat takuun ja valmistajan tuotevastuun raukeamiseen.
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Toimintaosat
Tyyppikilpi
(kaikkien tärkeiden tietojen kera, kuten
tehonotto, jännite, vaiheluku ja taajuus
sekä laitteen tyyppi. laitteen numero ja
paino)
 
Käyttöpaneeli
 
Keskisäätönuppi
 
Laitteen kansi
 
Kannen kahva (vain tyyppi 112)
 
Sähköasennustilan katelevy
 
Käsisuihku (palautusautomaatilla)
 
VarioDose TM

 
VitroCeran (valinnainen)
 
Laitteen jalat (korkeus säädettävä)
 
Pistorasia 1N A C 230V
 
Kypsennysmittari
 
Nostovarren ripustuslaite
 
Painekypsennyksen lukituslaite
(valinnainen)
 
Pannun venttiili
 
Pannu
 
Höyrynysät

VarioCooking Center® 211, 311 identtinen

VarioCooking Center® 112
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Yleisiä käyttöohjeita
- Vältä lämmönlähteitä (esim. grillilevyjä, rasvakeittimiä, jne.) laitteen läheisyydessä.
- Laitetta saa käyttää vain yli 5°C huoneenlämmössä. Jos ympäristön lämpötila on

alhaisempi, täytyy laite lämmittää yli 5°C lämpötilaan ennen sen käyttöönottoa.
- Normaalikäytössä laitteen melunpäästöt ovat alle 70 dB. Joissakin käyttötavoissa

melunpäästöt saattavat nousta 70 ja 80 dB:n välille.
- Käytä vain laitteen valmistajan kuumuutta kestäviä alkuperäisiä lisävarusteita.
- Puhdista lisävarusteet aina ennen käyttöä.
- Katkaise pitempien käyttötaukojen (esim. lepopäivien) ajaksi talonpuoleinen veden- ja

sähkönsyöttö laitteeseen.
- Varmista, että pannun alueella ei ole ruoanjätteitä.
- Tätä laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteiden tai kunnallisten keräyspisteiden kautta.

Autamme mielellämme laitteen hävittämisessä.

Suurin sallittu täyttömäärä laitekokoa kohti
VarioCooking Center ®  112: 15 kg pannua kohti
VarioCooking Center ®  211: 100 kg
VarioCooking Center ®  311: 150 kg

Enimmäistäyttömäärien ylittäminen saattaa aiheuttaa laitteen vahingoittumisen.
Noudata enimmäistäyttömääristä sovellusoppaassa annettuja tietoja - saat sovellusoppaan
näyttöön painamalla "?"-näppäintä
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Kypsennysmittarilla työskentely

Varo!
Kypsennysmittari voi olla kuuma – palovammavaara! Tartu siihen vain lämpösuojavarusteita
käyttäen.

Varo!
Suojaa käsivarsiasi ja käsiäsi kypsennysmittaria paikalleen pannessasi mittarin kärjeltä –
loukkaantumisvaara!

Pistä kypsennysmittari kypsennettävän
tuotteen paksuimpaan kohtaan. Neula
täytyy pistää kypsennettävän ruoan
keskikohdan läpi. Kypsennysmittarin
optimaalisen asettelun tarkat ohjeet löydät
sovellusoppaasta, jonka saat näyttöön
painamalla "?"-näppäintä.

Kun et käytä kypsennysmittaria, niin aseta
se sille kannessa varattuun paikkaan tähän
tarkoitettuun asentoon (johto suorassa,
anturikärki käännettynä sivulle).
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Kun et käytä kypsennysmittaria, niin aseta se sille kannessa varattuun paikkaan tähän
tarkoitettuun asentoon – vahingoittumisvaara!
Älä jätä kypsennysmittaria roikkumaan pannusta – vahingoittumisvaara!
Ota kypsennysmittari pois kypsennetystä ruoasta ennen ruoan ottamista pannusta –
vahingoittumisvaara!

Jäähdytä kypsytysmitteri tarvittaessa ennen käyttöä käsisuihkulla.
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Käsisuihkulla työskentely
- Vedä letku ulos ja paina toimennusnuppia, kun haluat käyttää käsisuihkua.
- Käsisuihkun letku kiertyy automaattisesti takaisin.
- Anna käsisuihkun liukua takaisin aina hitaasti ja ohjatusti.

Varoitus!
Älä käytä käsisuihkua työskennellessäsi kuuman öljyn kanssa (friteeraus)!
Sulje pistorasian kansi ennen käsisuihkun käyttöä!

Jos käsisuihkua vedetään voimakkaasti enintään käytettävissä olevan letkupituuden yli, niin
letku vahingoittuu.
Varmista, että letku on rullautunut käsisuihkun käytön jälkeen kokonaan takaisin.
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Kosketusnäyttö ja säätönuppi
Laitteesi on varustettu kosketusnäytöllä. Voit suorittaa laitteessa asetuksia jo pelkällä
kevyellä sormen kosketuksella.

Paina jotain näppäintä aktivoidaksesi sen.
Aktiivitilan tunnistat vilkkuvasta punaisesta
kehyksestä.

Aktiivitilassa voit suorittaa asetuksia
keskisäätönupilla.

Vaihtoehtoisesti voit tehdä asetuksia
siirtämällä/vetämällä luistia.

 

 
 
 
 
Syöttö otetaan käyttöön, kun näppäintä
tai keskussäätönuppia painetaan tai 4
sekunnin kuluttua.
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Näytön aloitustaso

Virtakytkin

Käsikäyttötila

Keittäminen

Paisto

Friteeraus

VarioCooking Control®-käyttötila

Liha

Kalat

Vihannekset ja oheisruoat

Munaruoat

Keitot ja kastikkeet

Maito- ja jälkiruoat

Finishing ®  ja huolto

Muita toimintoja

Ohjelmointi/tallennus-käyttötila
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Näppäinten selitys

Koti-näppäin: takaisin
aloitustasolle

MyVCC-laitekonfigurointi (tyyppi
112)

Pannun valintannäppäin harmaa:
vaihda vasemman pannun
näyttönäkymään (tyyppi 112)

Pannun valintanäppäin punainen
kehys: vasemmassa pannussa
käy kypsytysprosessi (oikean
pannun näyttönäkymä aktiivi).
Jos vasemmalla puolella tarvitaan
toimintaa, kehys vilkkuu (tyyppi
112).

Toimintonäppäin: näyttöön
tulevat laitteen komponenttien
käyttönäppäimet, kuten
kannet, pannut, VarioDose TM 

, pannuvanttiili ja VitroCeran
(valinnainen)

Takaisin-näppäin: päättää
prosessin tai siirtyy ylemmälle
tasolle

MyVCC-laitekonfigurointi (tyyppi
211/311

Pannun valintannäppäin
punainen: oikean pannun
näyttönäkymä on aktiivi (tyyppi
112)

Aputoiminto
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Näppäimet toimintanäppäin painettuna

Kansi suljetaan, kun näppäintä painetaan
ja pidetään painettuna. Tyypissä 112 kansi
täytyy sulkea käsin!

Näppäintä painamalla kansi avataan.
Uudeleen painamalla liike pysähtyy.
Tyypissä 112 kansi täytyy avata käsin!

Varoitus!
Jos kannen sulkemisessa tai avaamisessa esiintyy äkkinäisiä liikkeitä, avaa kansi kokonaan
äläkä enää toimenna sulkemista. Ota viipymättä yhteyttä huoltoliikkeeseen. Kaikkien käyttäjien
informoimiseksi laitteeseen täytyy tässä tapauksessa panna seuraava varoitus:
Huomio! Kansimekaniikka rikki. Älä liikuta kantta! – Tapaturman vaara!
Älä aseta mitään esineitä kannelle tai sen kääntöalueelle.

Varo!
Avaa laitteen kansi varovasti - sisältä voi purkautua kuumaa höyryä!
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Pannu lasketaan, kun näppäintä painetaan
ja pidetään painettuna. Käyttötavan
aloittaminen on mahdollista vain kun pannu
on laskettu täysin alas.

Pannu nostetaan, kun näppäintä painetaan
ja pidetään painettuna. Tämän voi tehdä
vasta kun kansi on avattu kokonaan.
Huomio! Jos käytetään nostovartta, tulee
se ottaa käsin pois tätä ennen!

Varoitus!
Kallista pannua varovasti välttääksesi yliloiskahtamisen – luiskahdus- ja palovammavaara!
Käytä pannusta kaadettaessa riittävän leveitä astioita – luiskahdus- ja palovammavaara!

VarioDose TM  kylmä VarioDose TM  lämmin (valinnainen)

VarioDose TM  -toiminto mahdollistaa
tarkalleen annostellun veden lisäyksen
suoraan pannuun. Näppäimen painamisen
jälkeen asetetaan keskisäätönupilla
tietty vesimäärä. Täyttö ja litramäärän
alaslaskeminen (count down) aloitetaan
painettaessa näppäintä, säätönuppia tai
4 sekunnin kuluttua. Uusi säätöpyörän
painallus pysäyttää vedensyötön ennen
asetetun litramäärän saavuttamista.

 
 
Suurimmat täyttömäärät käytettäessä
VarioDose TM

 
VarioCooking Center ®  112: 14 litraa
pannua kohti
VarioCooking Center ®  211: 100 litraa
VarioCooking Center ®  311: 150 litraa
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Näppäintä painamalla pannun venttiili
avataan. Sitä ei voi avata , jos pannu
on liian kuuma ! Jäähtymisen jälkeen
sen voi avata jälleen. Pannun venttiilin
avaaminen on friteerauksen valinnan
jälkeen mahdollista vasta kun pannu on
kallistettu kokonaan .

Näppäintä painamalla pannun venttiili
suljetaan. Pannun venttiili suljetaan
automaattisesti, kun valitaan jokin prosessi
tai manuaalinen käyttötapa.

Näppäintä painamalla käytetään
VitroCeran-tasoa (valinnainen).
Keskisäätöpyörällä voidaan säätää 6 eri
kuumennusastetta.

 

VitroCeran-aste 1
vähäisin

VitroCeran-aste 6
suurin

Varoitus!
VitroCeran voi olla kuuma!
Älä käytä varrellisia pannuja tai kasareita VitroCeran-tasolla. Kaatumisvaara kantta suljettaessa
ja pannua liikutettaessa!
Älä aseta mitään keittovälineitä, alumiiniastioita jne. vielä lämpimälle VitroCeran-tasolle.
Älä käytä VitroCeran-tasoa laskutasona!
Jos VitroCeran-taso on haljennut tai särkynyt, irrota laite tai sen osat heti sähköverkosta.
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Pannun täyttömäärät
Noudata oman turvallisuutesi vuoksi pataan
merkittyjä täyttömäärän rajoja.

Laitteen tyyppi
 
Vähimmäistäyttömäärä
Enimmäistäyttömäärä
 
Öljyn
vähittäistäyttömäärä
Öljyn
enimmäistäyttömäärä*
 
Täyttömäärä korissa
keitettäessä
 
Vähimmäistäyttömäärä
painekypsennyksessä**
Enimmäistäyttömäärä
painekypsennyksessä

112
 
3 litraa
14 litraa
 
 
4 litraa
 
6 litraa
 
 
10 litraa
 
 
2 litraa
 
14 litraa

211
 
20 litraa
100 litraa
 
 
30 litraa
 
35 litraa
 
 
60 litraa
 
 
20 litraa
 
80 litraa

311
 
30 litraa
150 litraa
 
 
45 litraa
 
49 litraa
 
 
90 litraa
 
 
30 litraa
 
100 litraa

* Periaatteellisesti tulee noudattaa standardin DIN 18869-6 mukaisia sallittuja täyttömääriä.
Mallissa VarioCooking Center ®  311 täytä öljyä kylmään laitteeseen vain merkkiin "MIN" (45
litraa) saakka, silloin käyttölämpötilassa öljyn lämpölaajenemisen vuoksi saavutetaan
automaattisesti merkki "MAX" (49 litraa). Täten noudatat turvallisuusmääräyksiä ja voit
säilyttää ja kuljettaa tätä öljymäärää mukavasti öljyvaunussa. Öljymäärää friteerauksessa
mallissa VarioCooking Center ®  112 annosastioiden kera voidaan korottaa korkeintaan 10
litraan.

** vapaata, höyrynkehitykseen käytettävää vettä, joka ei imeydy kypsytettäviin ruokiin.
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Suurin sallittu täyttömäärä laitekokoa
kohti
VarioCooking Center ®  112: 15 kg pannua
kohti
VarioCooking Center ®  211: 100 kg
VarioCooking Center ®  311: 150 kg

 

Varoitus!
Noudata kunkin käyttötavan mukaisia pannun suurimpia ja vähäisimpiä täyttömääriä.
Asiantuntemattomassa käytössä (rajojen alittaminen tai ylittäminen) uhkaa – tulipalon tai
palovammojen vaara.

Enimmäistäyttömäärien ylittäminen saattaa aiheuttaa laitteen vahingoittumisen.
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Aputoiminto
Jotta voit käyttää laitteesi moninaisia mahdollisuuksia helposti ja tehokkaasti, olemme
tallentaneet laitteeseen yksityiskohtaisen käyttöohjeen sekä käytännön esimerkkejä ja
hyödyllisiä vinkkejä sisältävän käyttäjän oppaan. Apu-toiminnon voit valita "?"-näppäimellä.

Näppäinten selitys

Aloita aputoiminto

Näytä turvallisuusmääräykset

Selaa seuraavalle sivulle

Avaa seuraava luku

Avaa valintavalikko ja valitse
opaskirja

Poistu aputoiminnosta

Selaa edelliselle sivulle

Avaa edellinen luku

Jos aputoiminto on avattu käytön aikana, niin aputoiminnosta poistutaan automaattisesti heti
kun jokin toimenpide on tarpeen.
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Käyttötilojen kooste

Käynnistämisen jälkeen tai koti-näppäintä
painamalla siirryt aloitustasolle. Siitä voidaan
valita VarioCooking Center ®  -laitteen kolme
käyttötilaa.

VarioCooking
Control®-käyttötila

Käsikäyttötila Ohjelmointi/
tallennus-käyttötila

Kun painetaan näppäimiä
Liha, Kala, Vihannekset
ja oheisruoat, Munaruoat,
Keitot ja kastikkeet, Maito-
ja jälkiruoat tai Finishing
®  ja huolto, niin näyttöön
tulee kypsennysprosessien
valintakuva VarioCooking
Control ®  -käyttötilassa .

Painamalla näppäimiä
Keittäminen, Paisto
tai Friteeraus siirryt
käsikäyttötilaan.
 
Laitteessa, jossa
ei ole friteeraus-
valinnaistoimintoa,
Friteeraus-näppäin
on seuraavan kuvan
mukaisesti himmennetty
harmaaksi.

Painamalla Ohjelmointi-
näppäintä siirryt
Ohjelmointi/tallennus-
käyttötilaan.
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VarioCooking Control ®  -käyttötilassa valitset vain vastaavan ruokalajin ja haluamasi
kypsytystuloksen näppäintä painamalla - siinä kaikki! Kypsytysaika ja lämpötila sovitetaan
jatkuvasti tilaan. Jäljellä oleva aika tulee näyttöön. Esimerkkejä ja hyödyllisiä ohjeita löydät
sovellusopaskirjasta, jonka voit kutsua näyttöön painamalla "?"-näppäintä.

Näppäimet ja kuvakkeet VarioCooking Control ®  -käyttötilassa
A la carte (katso prosessit "A la
carte" sovellusopaskirjassa, jonka
voit kutsua näyttöön painamalla
"?"-näppäintä)

Info-näppäin

Ohjelmointi (katso luku
"Ohjelmointi/tallennus-käyttötila")

Kypsymisnopeus

Delta-T

Kypsennysaika

Ruskistus

Lämpötila

Kypsennysmittari

Sisälämpötila/kypsytysaste

Kypsytaysaste munia keitettäessä

Kypsytettävän tuotteen koko

Ruskistusaste

Kypsytettävän tuotteen paksuus

Lihalaji
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Kori Viskositeetti

Tietoja ja kehotuksia käynnissä olevassa prosessissa

Näyttö Esikuumennus

Näyttö Veden sisäänvirtaus

Kehoitus Laske kansi

Kehoitus Lukitse kansi
(painekypsennys-valinnainen)

Kehoitus Vapauta kansi
(painekypsennys-valinnainen)

Näyttö paineenpoisto
(Painekypsennysvalinnainen)

Näyttö Kypsytysaskel

Näyttö Kypsytysaskeleen loppu

Kehoitus Pane pannunpohjanritilä
sisään

Kehoitus Täytä

Kehoitus Sammuta

Kehoitus Aseta kypsennysmittari
kypsennettävään tuotteeseen
(tässä: liha)

Kehoitus Aseta kypsennysmittari
kypsennysnesteeseen

Kehoitus Käännä kypsennettävä
tuote (tässä: kala)

Kehoitus Sekoita ruokaan

Kehoitus Sekoita ruokaan ja aseta
kypsennysmittari

Kehoitus Sekoita ruokaa
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Vahvistusnäppäin / kyllä

Keskeytysnäppäin / ei

Vaihtoehdot kypsennyksen päätyttyä

Jatka ajalla

Lämpimänäpito

Vaihda kypsennysmittarin paikkaa

Uusi täyttö
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Käsikäyttötilassa käytössäsi ovat kaikki VarioCooking Center ®  -laitteen perustoiminnot.

Näppäimet ja kuvakkeet käsikäyttötilassa

Keittäminen

Paisto

Friteeraus

A la carte

Kypsytyslämpötila

Kiehumislämpötila

Delta-T-kypsennys

PowerBoost TM

Kypsennysaika

Sisälämpötila

Esikuumennus

Jatkuva käyttö

Painekypsennys

Korien käyttö
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Ohjelmointi-toiminto (katso luku
"Ohjelmointi/tallennus-käyttötila")

Painamalla kypsytyslämpötila-näppäintä voit pyytää aktuellit kypsytystiedot, kuten tosi-
kypsytyslämpötila, tosi-sisälämpötila ja jo kulunut kypsytysaika.
Jos kypsytyslämpötila-näppäintä painetaan 10 sekunnin ajan, niin tosiarvot ovat jatkuvasti
näytössä. Painamalla kypsytyslämpötila-näppäintä uudelleen siirryt takaisin tavoitearvoihin.
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Ohjelmointi-/tallennus-käyttötilassa voit laatia omat kypsytysohjelmasi. VarioCooking Control
®  -käyttötilan kypsytysprosesseja voit kopioida, muuntaa ja tallentaa uudella nimellä
yksilöllisten tarpeittesi mukaan tai laatia omia käsinohjattuja, enintään 12 askelta käsittäviä
ohjelmiasi.

Ohjelmointi/tallennus-käyttötilan näppäimet

Voit valita ohjelman painamalla
nuolinäppäimiä tai kääntämällä
keskisäätönuppia.

Ohjelman valintaruutu

Uusi ohjelma

Ohjelman kopiointi

Ohjelman poistaminen

Muuta ohjelmaa

Kuvanäkymä

Luettelonäkymä

Lähetys/Lataaminen USB-
muistitikku
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Info-näppäin: ohjelman
yksityiskohtien näyttö
valintaruudussa

Valintaruutu info-näppäin painettuna

Ohjelman nimen lisäksi muitakin tietoja
voidaan kutsua tai sijoittaa info-näppäimen
ollessa painettuna.

Ohjelmaan kuuluva elintarvikkeen
kuva

Ohjelmaan kuuluva lisävarusteen
kuva

Ryhmäänkuuluvuus (esim.
"Aamiainen")

Muistiinpanoja ohjelmaan

Valittavat lisäominaisuudet

Ohjelman nimen vieressä oleva kuvake näyttää, onko tallennetussa
kypsytysohjelmassa kysymyksessä käsinohjattu ohjelma (näytetty
vasemmalla) vaiko VarioCooking Control®-kypsytysohjelma.
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Kohdasta MyVCC voit muuttaa VarioCooking Center ®  -laitteesi laitekonfigurointia.

Kaikkien toimintojen kooste
 
Laitteen perusasetusten  muuttaminen, kuten esim. päiväys/kellonaika, kieli,
näytön kirkkaus ja akustiset signaalit.

 
HACCP-tietojen lataaminen

 
Kommunikointi : Tietojen vaihto integroidun USB-liitäntäpinnan kautta.

 
Huolto: tärkeiden tietojen näyttö, kuten esim.aktuellit huoltoilmoitukset, laitteen
tiedot ja asiakaspalvelun puhelinpalvelu.
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Säännöllinen puhdistus varmistaa VarioCooking Center ®  -laitteen kitkattoman toiminnan ja
ruokien hygieenisen valmistuksen.

Varoitus!
Käytä määräysten mukaista suojavaatetusta, käsineitä, suojalaseja ja -naamaria.
Pannun pohja voi olla kuuma. Pundistusvesi saattaa kuumeta siinä nopeasti – palovamman
vaara!

Välipuhdistus
Seuraavat puhdistustyöt tulee suorittaa laitteen jokaisen käytön jälkeen.

Pannu
Puhdista pannu, varsinkin sen nurkat ja reunat, jokaisen kypsytyskerran jälkeen haalealla
vedellä ja sienellä. Poista esiintyneet kalkkikerrostumat pannun pohjalta. Käytä tarvittaessa
rasvaa liuottavaa puhdistusainetta tai laimennettua ruokaetikkaa (älä käytä suolahappoa!
). Älä puhdista pannua mekaanisesti terävillä tai teräväkärkisillä työkaluilla.

Hankaavia puhdistusapuvälineitä saa käyttää ainoastaan pannun sisäpinnoilla! Muut pinnat
raapiutuvat helposti!
Älä käytä puhdistukseen painepesuria.
Älä käytä pannun puhdistukseen suolahappoa tai muita syövyttäviä aineita, koska
krominikkeliteräksen passiivikerros saattaa vahingoittua ja laite värjääntyä.
Keitä pannussa tarvittaessa laimennettua ruokaetikkaa poistaaksesi kattilakiven tai
värjääntymisen ("sateenkaari" keittämisen jälkeen). Laske etikkavesi sen jälkeen pois ja
huuhtele pannu perusteellisesti puhtaalla vedellä.
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Pannun venttiili
Puhdista pannun venttiili laitteen käytön jälkeen siten, että ruuvaat venttiilinkannen
irti venttiilin ollessa avoinna ja puhdistat aukon perusteellisesti. Puhdista sen lisäksi
venttiilinkansi ja erityisesti sen tiiviste.

Vältä vahingoittamasta venttiilin kierretankoa ja tiivistettä (älä käytä teräväreunaisia työkaluja)!
Kierrä venttiilin kansi takaisin paikoilleen puhdistuksen jälkeen.
Huomio! Määräysten mukaisessa puhdistuksessa tiiviste täytyy vaihtaa viimeistään 1000
käyttötunnin jälkeen. Jos tiivisteeseen tulee jatkuvasti öljyä tai rasvaa, sen elinikä saattaa
lyhetä paljon.
Vahinigoittunut tiiviste tulee vaihtaa heti uuteen (tuotenumero 20.00.992).

Kypsennysmittari
Puhdista kypsennysmittari joka käytön jälkeen pehmeällä sienellä (älä käytä teräsvillaa).
Käytä tarvittaessa rasvaa liuottavaa puhdistusainetta (älä käytä mitään happoja).

Kannen tiiviste
Puhdista kannen tiiviste säännöllisin välein. Tarkkaile erityisesti tiivisteen alaosaa
(tiivistehuulien välinen kouru), johon saattaa kertyä vettä. Tarkasta erityisesti ennen
painekypsennystä, että kannen tiiviste on puhdas. Kannen tiivisteen voi vetää irti ilman
työkaluja ja sen takana olevan johdatuskiskon puhdistaa (tyyppi 112).

Valukouru tyyppi 112
Puhdista pannun takasivulla oleva valukouru käsisuihkua käyttäen.



Puhdistus

37 / 51

Peruspuhdistus
Seuraavat puhdistustoimet tulee suorittaa käytön jälkeen tarpeen mukaan, mutta vähintään
kerran viikossa.

Laitteen kotelo
Huuhtele VarioCooking Center ®  -laitteen ulkopinnat vain pannun ollessa laskettuna.
Käytä tarvittaessa rasvaa liuottavaa puhdistusainetta (älä käytä mitään happoja).

VitroCeran (valinnainen)
Puhdista VitroCeran tavallisilla lasikeramiikkapintojen puhdistusaineilla.

Käyttöpaneeli
Puhdista käyttöpaneeli pehmeällä rievulla. Älä käytä raapivia tai karkeita aineita. Älä käytä
hankaavia tai syövyttäviä puhdistusaineita.

Keskisäätönuppi
Säätönuppi voidaan vetää irti ilman työkaluja ja sen alusta puhdistaa. Huolehdi siitä, että
säätönuppi pannaan puhdistuksen jälkeen takaisin paikalleen eikä huku. Käyttö ilman
säätönuppia ei ole sallittu.

Höyrynysät tyyppi 112
Höyrynysät (kannen sisäpinnalla olevien höyrynpoistoaukkojen suojukset) voidaan ottaa
pois ilman työkaluja ja niiden alla oleva aukko puhdistetaan käsisuihkua käyttäen. Puhdista
höyrynysät käsisuihkun avulla tai astianpesukoneessa. Huolehdi siitä, että höyrynysät
pannaan puhdistuksen jälkeen takaisin paikalleen eivätkä ne huku. Käyttö ilman höyrynysiä
ei ole sallittu.
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Jos laitteessasi esiintyy häiriöitä, ne
näytetään näytössä. Ole hyvä ja käytä
annettuja puhelinnumeroita nopeaan
yhteydenottoon huoltopalveluusi.

Ne häiriöt, joista huolimatta laitetta voi
edelleen käyttää kypsentämiseen, voidaan
poistaa Takaisin-näppäimellä.

Service-ilmoitus Virhe Vaikutukset ja toimenpiteet

Service 100 Kypsennysmittarin
häiriö (tyypissä 112:
vasen pannu)

Manuaalinen kypsennys kypsennysmittarin
kera tai Delta-T-kypsennys eivät ole
mahdollisia.
Ota yhteyttä huoltopalveluun
(tyypissä 112: vasen pannu)

Service 101 Kypsennysmittarin
häiriö oikea pannu
(vain tyypissä 112)

Manuaalinen kypsennys kypsennysmittarin
kera tai Delta-T-kypsennys eivät ole
mahdollisia.
Ota yhteyttä huoltopalveluun
(vain tyypissä 112)
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Service-ilmoitus Virhe Vaikutukset ja toimenpiteet

Service 110 Pannun lämpötilan
mittausjärjestelmän
häiriö (tyypissä 112:
vasen pannu)

Käsinohjattu keittäminen tai friteeraus eivät
ole mahdollisia.
Ota yhteyttä huoltopalveluun
(tyypissä 112: vasen pannu)

Service 111 Lämpötilan
mittausjärjestelmän
häiriö oikea pannu
(vain tyypissä 112)

Käsinohjattu keittäminen tai friteeraus eivät
ole mahdollisia oikeassa pannussa.
Ota yhteyttä huoltopalveluun
(vain tyypissä 112)

Service 120 Häiriö Elektroniikan
lämpötila liian korkea

Elektroniikka lämmennyt liikaa.
Ota yhteyttä huoltopalveluun

Service 121-128 Kuumennuselementin
lämpötilahäiriö

Kylmä alue → mahdollisesti huono
kypsytystulos.
Ota yhteyttä huoltopalveluun

Service 200-203 Virhe vedensyötössä Tarkasta vedenysöttö (hana suljettu?
Syöttösuodatin likainen? Syöttöjohto
tukossa?).
Ota yhteyttä huoltopalveluun

Service 211-218 Virhe
kuumennusjärjestelmässä

Energiahäviö → mahdollisesti huono
kypsytystulos.
Ota yhteyttä huoltopalveluun

Service 220+222 Lukitusjärjestelmän
virhe (tyypissä 112:
vasen pannu)

Tarkasta, onko kansi täysin kiinni ennen
lukitustapahtumaa. Nosta ehkä kansi kerran
ylös ja laske se sitten alas.
Vaara!  Painekypsytys ei ole mahdollista!
Ota yhteyttä huoltopalveluun
(tyypissä 112: vasen pannu)
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Service-ilmoitus Virhe Vaikutukset ja toimenpiteet

Service 221+223 Lukitusjärjestelmän
virhe oikea pannu
(vain tyypissä 112)

Tarkasta, onko oikean pannun kansi täysin
kiinni ennen lukitustapahtumaa. Nosta ehkä
kansi kerran ylös ja laske se sitten alas.
Vaara!  Painekypsytys oikeassa pannussa ei
ole mahdollista!
Ota yhteyttä huoltopalveluun
(vain tyypissä 112)

Service 230 Pannun venttiilin virhe
(tyypissä 112: vasen
pannu)

Pannun venttiiliä ei ehkä voi enää avata tai
sulkea.
Tarkasta, onko kypsennettävä tuote tukkinut
pannun venttiilin.
Ota yhteyttä huoltopalveluun
(tyypissä 112: vasen pannu)

Service 231 Pannunventtiilin virhe
oikea pannu (vain
tyypissä 112)

Oikean pannun pannuventtiiliä ei ehkä voi
enää avata tai sulkea.
Tarkasta, onko kypsennettävä tuote tukkinut
pannun venttiilin.
Ota yhteyttä huoltopalveluun
(vain tyypissä 112)

Service 240+242 Automaattinostojärjestelmän
virhe vasemmalla
(vain tyypissä 112)

Älä sulje vasemman pannun kantta
automaattinoston aikana käsin!
Avaa kansi ja valitse automaattinosto
uudelleen.
(vain tyyppi 112)

Service 241+243 Automaattinostojärjestelmän
virhe oikealla (vain
tyypissä 112)

Älä sulje oikean pannun kantta
automaattinoston aikana käsin!
Avaa kansi ja valitse automaattinosto
uudelleen.
(vain tyyppi 112)

Service 250 Pannun
moottorijärjestelmän
virhe (tyypissä 112:
vasen pannu)

Vaara! Älä liikuta pannua enää!
Ota yhteyttä huoltopalveluun
(tyypissä 112: vasen pannu)
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Service-ilmoitus Virhe Vaikutukset ja toimenpiteet

Service 251 Pannun
moottorijärjestelmän
virhe oikealla (vain
tyypissä 112)

Vaara! Älä liikuta oikeaa pannua enää!
Ota yhteyttä huoltopalveluun
(vain tyypissä 112)

Service 252 Kannen
moottorijärjestelmän
virhe (vain tyyppi
211/311)

Vaara!  Älä liikuta kantta enää!
Ota yhteyttä huoltopalveluun
(vain tyypissä 211/311)

Service 260 Paineenmittausjärjestelmän
virhe (tyypissä 112:
vasen pannu)

Painekypsytys ei ole mahdollista.
Ota yhteyttä huoltopalveluun
(tyypissä 112: vasen pannu)

Service 261 Paineenmittausjärjestelmän
virhe oikealla (vain
tyypissä 112)

Painekypsytys oikeassa pannussa ei ole
mahdollista.
Ota yhteyttä huoltopalveluun
(vain tyypissä 112)

Service 262 Painejärjestelmän
virhe (tyypissä 112:
vasen pannu)

Vaara!  Painekypsytys ei ole mahdollista!
Ota yhteyttä huoltopalveluun
(tyypissä 112: vasen pannu)

Service 263 Painejärjestelmän
virhe oikealla (vain
tyypissä 112)

Vaara!  Painekypsytys oikeassa pannussa ei
ole mahdollista!
Ota yhteyttä huoltopalveluun
(vain tyypissä 112)

Service 450 Elektroniikan
kommunkaatiovirhe

Manuaalinen keittäminen ei ole mahdollista.
Ota yhteyttä huoltopalveluun
(tyypissä 112: vasen ja oikea pannu)
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Teknisesti taitavat työntekijät voivat suorittaa seuraavat tarkastustyöt. Käytä ainoastaan
laitteen valmistajan alkuperäisiä varaosia.

Kannen tiivisteen
vaihtaminen
tyyppi 112

Pannuventtiilin
tiivisteen

vaihtaminen

Kannen tiiviste on
työnnetty kannen
reunassa olevaan
ohjaimeen.
 

- Vedä vanha tiiviste
ohjaimesta pois.

- Puhdista ohjauskisko.
- Kostuta tiivisteen

pidinhuulet
saippuavedellä.

- Työnnä uusi tiiviste
ohjaimeen, aloita
tämä kannen
nurkista. Tiivisteen
suorakulmaisen osan
täytyy olla kokonaan
pidikekehyksen sisällä.

 
Kannen tiivisteet!
Tyyppi 112: Tuotenro
24.02.519

Pannunventtiilin
rengasmainen tiiviste on
pantu venttiilin kanteen.
 

- Avaa pannun venttiili ja
ruuvaa venttiilin kansi irti.

- Vedä vanha
tiivisterengas venttiilin
kannesta pois.

- Pane uusi tiivisterengas
tilalle.

- Ruuvaa venttiilin kansi
kiinni.

 
Pannuventtiilin tiiviste:
Tuotenro 20.00.992
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Häiriö Mahdollinen syy Korjaustoimenpide

Vedenpuute: "vilkkuva
vesihanan symboli"

Vesihana on suljettu Avaa vesihana

Laitteen
vedensyöttösuodatin
on likainen

Tarkasta suodatin ja puhdista se, tee
näin:

- Sulje vesihana ja ruuvaa vedensyöttö
laitteeseen irti.

- Pura vedensyötön suodatin pois ja
puhdista se.

- Pane suodatin takaisin paikalleen.
Liitä vedensyöttö jälleen ja tarkasta,
että se on tiivis.

Vettä valuu alhaalta
laitteesta

Laite ei ole
vaakasuorassa

Aseta laite vaakasuoraan
vesivaakaa käyttäen (katso ohjeet
asennusoppaasta).

Laskuputki tukossa
(Tukkeumia voi syntyä,
jos kypsytetään usein
runsasrasvaisia
tuotteita tai jos
laskuputki on vedetty
liian vähäisellä
laskeumalla)

Vedä laitteen takasivulla oleva
laskujohto (HT-putki) irti ja puhdista se
Asenna laskuputki asennusohjeessa
kuvatulla tavalla.
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Häiriö Mahdollinen syy Korjaustoimenpide

Laite ei näytä
mitään toimintoa
käynnistämisen
jälkeen

Ulkoinen pääkytkin
kytketty pois

Kytke pääkytkin päälle.

Talon virrranjakelun
joku varoke on
lauennut

Tarkasta talon virranjakelun varokkeet.

Ympäristön lämpötila
on ollut pitemmän
aikaa laitteen
sammuttamisen
jälkeen alle 5 °C (41
°F).

Lämmitä laitetta yli 5°C lämpötilaan.
Laitetta saa käyttää vain yli 5°C
huoneenlämmössä.
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Nosto- ja laskuautomaatin varsi
Koreissa keittämiseen AutoLift™-
nostolaitteella.
Tyyppi 112: Tuotenro 24.02.973
Tyyppi 211: Tuotenro 24.01.008
Tyyppi 311: Tuotenro 24.00.948

Korisisäke 211/311
Käytetään lisätasona keitettäessä
tai friteeratessa koreissa AutoLift™-
nostolaitteella.
Tyyppi 211/311: Tuotenro 60.70.733

Friteerauskori 112
Friteeraamiseen koreissa AutoLift™-
nostolaitteella.
Tyyppi 112: Tuotenro 24.00.972

Friteerauskori 211/311
Friteeraamiseen koreissa AutoLift™-
nostolaitteella.
Tyyppi 211/311: Tuotenro 60.70.716
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Keittokori 112
Keittämiseen koreissa AutoLift™-
nostolaitteella.
Tyyppi 112: Tuotenro 60.70.752

Keittokori 211/311
Keittämiseen koreissa AutoLift™-
nostolaitteella.
Tyyppi 211/311: Tuotenro 60.70.725

Annosastiat kahvalla 112
6 annosastiaa, rei'itetty, kehyksellä, tyyppi
112: Tuotenro 60.71.919
Annosastia kahvalla, rei'itetty (2 kpl):
Tuotenro 60.72.067
Annosastia kahvalla, suljettu (2 kpl):
Tuotenro 60.70.066

Bain-Marie VitroCeran-tasolle
Pidike 4 annosastialla kahvalla ja yhdellä
2/3 gastronorm-astialla:
Tuotenro 60.71.918
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Lasta
Tuotenro 60.71.643

Sekoituslasta 211/311
Elintarvikkeitten sekoittamiseen ja
vatkaamiseen VarioCooking Center ®  -
laitteessa.
Tyyppi 211/311: Tuotenro 60.72.131

Lävikkö
Käytetään tukemaan irrallaan keitettyjä
tuotteita vettä pois kaadettaessa.
Tyyppi 112: Tuotenro 60.71.327
Tyyppi 211: Tuotenro 60.70.809
Tyyppi 311: Tuotenro 60.70.810

Pannun pohjaritilä
Estää suurten paistopalojen ottamisen kiinni
pannun pohjaan.
Tyyppi 112: Tuotenro 60.70.787
Tyyppi 211: 2 x tuotenro 60.71.968
Tyyppi 311: 3 x tuotenro 60.71.968
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Öljyvaunu
Kypsytyspannun täyttämiseen sekä
öljyn säilytykseen ja suodattamiseen.
Esikuumennuksella lohkorasvan tai
jäähdytetyn öljyn sulattamiseen. Kuuman
rasvan kuljetus on mahdollista.
Tuotenro 60.71.307

VarioMobil™
Kypsennettävien tuotteiden vaivattomaan,
turvalliseen tyhjentämiseen ja
kuljettamiseen GN-astioissa (GN-astiat
eivät kuulu toimitukseen).
Tyyppi 112: Tuotenro 60.70.71
Tyyppi 211/311: Tuotenro 60.70.107

Korivaunu 211/311
Kypsytyskorien varastoimiseen,
kuljettamiseen ja tiputteluun.
Tyyppi 211/311: Tuotenro 60.70.108

UltraVent ®  -kondensaatiokupu
Tyyppi 112: Tuotenro 60.70.804
Tyyppi 211: Tuotenro 60.70.806
Tyyppi 311: Tuotenro 60.70.929
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VarioCooking Center ®  is a trademark of Topinox SARL.

This product incorporates the following software:
1. the software developed independently by Topinox SARL
2. the software licensed under the GNU Gerneral Public License, Version 2 (GPL v2)
3. the software licensed under the GNU LESSER General Public License, Version 2.1 (LGPL
v2.1) and/or,
4. open sourced software other than the software licensed under the GPL v2 and/or LGPL
v2.1
For the software categorized as (3), (4) and (5), please refer to the terms and conditions of
GPL v2 and LGPL v2.1, as the case may be at
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl.-2.0.html and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html

At least three (3) years from delivery of products, Topinox SARL will give to any third party
who contact us at the contact information provided below, for a charge no more than our cost
of physically performing source code distribution, a complete machinereadable copy of the
corresponding source code covered under GPL v2/LGPL v2.1.

Contact Information:

sourcecode@topinox.fr
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