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1.

Yleistä turvallisuudesta
Tämä käyttöohje on EU:n ohjeiden mukainen ja se on Multigen II 106 tarjoiluvaunun olennainen osa.
Tämän laitteen asennus on suoritettava valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti paikallisia ohjeita ja
määräyksiä noudattaen. Laitteen saa liittää sähkö- ja vesiverkostoon ainoastaan tarvittavan ammattipätevyyden omaava henkilö.
Multigen II 106: n turvallisen toiminnan varmistamiseksi on tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita noudatettava koko ajan, kun asennat, käytät ja ylläpidät Multigen II 106 laitetta. Epäselvissä tapauksissa tai
jos ilmenee ongelmia joita ei käsitellä tai joita ei käsitellä riittävän yksityiskohtaisesti käyttöoppaassa, ota
yhteyttä asiakaspalveluun / huoltoon.
Ennen kuin liität Multigen II 106 sähköverkkoon, varmista, että sähköliitäntä on tässä käyttöoppaassa annettujen tietojen ja paikallisten sähkölaitteiden turvallisuusstandardien mukainen.
Multigen II 106 on suunniteltu ja rakennettu Cook-Serve-, Cook-Chill- ja Cook-Freeze -ruokapalveluiden sovelluksiin. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat henkilöille tai omaisuudelle
tai erityisesti Multigen II 106: lle, jos vahinko on aiheutunut virheellisestä käytöstä tai laitteen käytöstä muihin tarkoituksiin kuin mihin laite on suunniteltu ja valmistettu.
Tässä oppaassa erityisen tärkeät ohjeet on merkitty seuraavilla symboleilla:
VAROITUS. Tämä symboli ilmaisee varoituksen, jota selitetään yksityiskohtaisemmin oheisessa tekstissä. Käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle voi aiheutua vakava henkilövahingon vaaraa jos näitä ohjeita
ei noudateta tarkasti.
HUOMIO. Tämä symboli kiinnittää huomiota asiaan, jota selitetään tarkemmin oheisessa tekstissä.
Mahdollinen loukkaantumis- tai omaisuusvahinkojen vaara, jos ohjeita ei noudateta tarkasti.
Lue käyttöohje ennen laitteen käyttämistä.
Turvalliseen käyttöön liittyvät ohjeet
¾
¾
¾
¾
¾
¾

VAROITUS
Irrota laite aina sähkönsyötöstä ennen kun siirrät sitä tai suoritat sille puhdistus- tai ylläpitotoimenpiteitä.
Älä koskaan vedä johdosta irrotettaessa pistoketta pistorasiasta.
Jotkut laitteen pinnoista tulevat kuumiksi käytön aikana.
Sammuta aina laite kun sitä ei käytetä.
Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia. Ota aina yhteys valtuutettuun huoltoon jos laite vikaantuu.
Älä käytä laitetta jos sähköjohto on vaurioitunut tai kulunut. Kutsu välittömästi huolto vaihtamaan sähköjohtoa.

HUOMIO
¾ Lukitse aina vaunu paikalleen lukitsemalla sen jarrut kun sitä ei siirretä.
¾ Älä koskaan sijoita tätä laitetta lähelle lämmönlähteitä, esim. liedet ja astianpesukoneet jne.
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¾ Älä koskaan kosketa ohjauspaneelia terävällä esineellä, käytä aina sormiasi.
Henkilöt (mukaan lukien lapset), joiden fyysiset tai psyykkiset valmiudet tai tietotaito eivät ole riittävät eivät
tule käyttää laitetta ilman turvallisuudesta vastaavan henkilön valvontaa.

2.

Laitteen tiedot
LAITE:
MALLIMERKINNÄT:

MULTIGEN II 106
BLM602.100 - 1P/N/E - 220/240V 50Hz
BLM602.300 - 3P/N/E - 380/400V 50Hz
BLM602.400 – 3P/E – 220/240V 50Hz
BLM602.700 - 3P/N/G - 208V 60Hz

VALMISTAJA:

Burlodge Srl
Via Ca’ Bertoncina No. 43
24068 Seriate (BG) – Italy
Tel. 0039 035 4524900
Fax 0039 035 302994

Multigen II 106 on seuraavien yhdenmukaistettujen Euroopan ja Pohjois-Amerikan direktiivien mukainen:
DIREKTIIVIT:
2014/35/EU Matalajännitedirektiivi (LVD)
2014/30/EU Sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskeva direktiivi
2006/42/EC Konedirektiivi
2011/65/EU Tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä rajoittava direktiivi (RoHS2)
Multigen II 106 noudattaa seuraavia eurooppalaisia standardeja (niiden sovellettavassa muodossa ja niihin
liittyvissä muutoksissa):
TURVALLISUUS:
EN 60335-1
EN 60335-2-49
EN 60335-2-89
EMC:

3.

EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 62233

Multigen II 106 laitteen kuvaus
Multigen 106 tarjoaa uuden tason älykkyyttä ruoanjakeluun ja laadukkaan ruoan tarjoiluun. Laite on kehitetty Cook-Serve-, Cook-Chill- ja Cook-Freeze -sovelluksiin ja se mahdollistaa ruoan annostelun ja jakelun
lähempänä potilasta kuin koskaan. Tarjoilutaso mahdollistaa ruoan tarjoamisen turvallisissa hygieenisissä
olosuhteissa ja lisää ruoan vetovoimaa LED-valaistuksella. Karkaistu lasi on suojattu reunoilta ja tumma,
lämmitetty yläosa ylläpitää ruuan lämpötilaa ja parantaa ruuan vetovoimaa.
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Multigen II 106 on varustettu on kaksoiskiertoilmauunilla ja kylmäosastolla; molemmat voidaan jäähdyttää.
Jokaiseen osastoon mahtuu 8 GN 1/1 ritilähyllyä. Kiertoilmauuni kahdella lämpötilalla antaa mahdollisuuden lämmittää tuotteita eri lämpötila-asetuksilla samanaikaisesti.
Multigen II 106 ohjataan kosketusnäytön avulla. Älykäs kosketusnäyttö on yksinkertainen käyttää ja se
rajoittaa käyttäjän virheitä. Vaunun lasi on varustettu värikoodatulla tilavalaistuksella, joka ilmaisee vaunun
tilan kaukaa.
Laitteen rakenne on ruostumattomasta teräksestä AISI 304 ja 430, lämpöpuristetut ulkopaneelit.
Uunin ovi on varustettu ikkunalla. Helposti irrotettavat värikoodatut tiivisteet (punainen = uuni, sininen =
kylmä) varmistavat ovien tiiveyden.

4.

Pakkauksen purkaminen
1.
2.
3.
4.

Poista pahvilaatikko ja pakkausmateriaalit.
Poista hihnat ja kapulat, jotka pitävät pyörät paikoillaan kuormalavalla. .
Nosta tai työnä laite rampin avulla pois kuormalavalta. Älä pudota laitetta lavalta lattialle.
Työnnä ja vedä Multigen II 106 laitetta aina vasemmalta (ohjauspaneelin puolelta), koska kääntyvät
pyörät on vakiona asennettu sille puolelle.
5. Hävitä pakkausmateriaali paikallisten määräysten mukaisesti.
HUOMIO:
¾ Varmista, ettei henkilöille tai laitteelle aiheudu vahinkoa, kun sitä puretaan lavalta rampin avulla tai käsin
noudattamalla paikallisia turvallisuusohjeita.

5.

Asennus
1.
2.
3.
4.

Kun pakkaus on purettu, pyyhi laite kostealla liinalla.
Varmista, että lähellä olevat ulkonevat reunat tai esineet eivät voi vaurioittaa vaunua.
Varmista, että sähköliitäntä on sijoitettu niin, että laite ei voi vahingoitta sitä ja että se on
Varmista, että sähköliitäntä on sijoitettu paikkaan, jossa vaunu ei voi vahingoittaa sitä, ja että siihen aina
pääse helposti käsiksi.
5. Varmista, että sähkön syöttökaapeli ei ole liian kireällä.
VAROITUS:
¾ Ennen käyttöä on varmistettava, että järjestelmä on kaikkien sovellettavien turvallisuusstandardien ja
-määräysten mukainen. Varmista, että valtuutettu sähköasentaja on asentanut pistotulpan ja syöttökaapelin ja että se on asianmukaisesti maadoitettu. Tarkista ennen kytkemistä, että laitteen arvokilvessä
mainittu liitäntäjännite vastaa asennuspaikan jännitettä. Laite tulee kytkeä pistorasiaan, joka on varustettu sekä vikavirtasuojalla että ylivirtasuojalla.
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6.

Ohjauspaneeli
Multigen 106 on varustettu älykkäällä kosketusnäytöllä, jossa on graafinen käyttöliittymä. Se edistynyt,
mutta silti helppokäyttöinen. Alla on yleiskatsaus.
Infopalkki

Ohjelmapainikkeet
Painikkeet
- Ohjelmat
- Vieritys
- Vahvistus
ON/OFF
painike

Käynnissä oleva ohjelma tai
hälytykset

Tekstikenttä

Lämpötilanäytöt

Huom.:
¾ Näytetyt lämpötilat ovat vain näyttötarkoitusta varten ja ne voidaan asettaa joko °F tai °C.
¾ Hälytysäänet
• Nopea jaksoittainen piippaus ilmaisee hälytystä
• Hidas jaksoittainen piippaus ilmaisee laitteen normaalia tapahtumaa, esim. ohjelman päättymistä
• Joka kerta kun painiketta painetaan, kuuluu lyhyt äänimerkki.
HUOMIO:
¾ Älä käytä teräviä esineitä tai liiallista voimaa kosketusnäytöllä, koska se voi vahingoittaa tai lyhentää
näytön käyttöikää.
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a) Laitteen lämpötilat
Harmaa lämpöaaltokuvake osoittaa, että lämmitys on pois päällä.
Punainen osoittaa, että lämmitys
on päällä.

Kuvake palaa lamppujen
ollessa päällä
Lämpötason lämpötila
Punainen ääriviiva osoittaa uunia.

Sininen ääriviiva osoittaa kylmää osastoa

° kuvake vilkkuu lämmityksen ollessa päällä

Arvot punaisella kun lämmitys on
päällä, siniset kun jäähdytys on
päällä ja harmaat kun ovat pois
päältä eivät ole käytettävissä

Arvot sinisellä, kun jäähdytys on
käynnissä ja harmaa ollessa neutraali (ei jäähdytystä)

b) Ohjelman tila

Osoittaa kuluneen ohjelmaajan. Kun ohjelma on suoritettu loppuun, on koko ympyrä vihreä

Jäljellä oleva ohjelma
-aika. Tämä vilkkuu kun
ohjelmasta on jäljellä alle
yhden minuutin

Huom.:
¾ Muita kuvakkeita voi näkyä tässä osiossa, kuten ”Telinevahvistus” (Rack
confirmation) ja ”Oven auki” (Door open) -varoitus.
c) Tekstikenttä
Tietoa käynnissä olevasta ohjelmasta tekstimuodossa.

Huom.:
¾ Punainen teksti ilmaisee hälytystä

|7

Metos Multigen II 106

Rev. 1.1 (14.1.2020)

d) Infopalkki
¾ Tietopalkki jossa näkyy osaston nimi, mahdolliset lisävarusteet, akku ja kellonaika.

d) Laitteen päällekytkeminen

1. Kytke laitteen virransyöttö
2. Paina ON/OFF painiketta
3. Näytöllä näkyy hetken ajan ”Tervetuloa” -näyttö
f) Manuaalinen ohjelma
Kun laite kytketään päälle, se käynnistää automaattisesti jäähdytyksen sekä uunissa että kylmällä puolelta
(riippuen jäähdytysvaihtoehdoista).

1. Käynnistä ohjelma painamalla yhtä oikealla puolella olevista ohjelmapainikkeista (1, 2 tai 3).
2. Paina ”STOP” ohjelman loputtua (laite antaa äänimerkin ja ajastimen näytöllä vilkkuu ”0”).
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Huom.:
¾ Käynnissä oleva hjelma voidaan keskeyttää painamalla ”STOP”. Tekstikenttään ilmestyy teksti “Cycle
interrupted. Press Stop to confirm”. Vahvista keskeytys painamalla ”STOP”.
¾ Jos uunin ovi avataan ohjelman aikana antaa laite hälytyksen avoimesta ovesta ”door open alarm”.
¾ Jos uunin ovi on auki pidempää kuin 30 sekuntia ohjelman ulkopuolella antaa laite hälytyksen avoimesta
ovesta ”door open alarm”.
¾ Ylläpito-ohjelma voidaan ohjelmoida alkamaan automaattisesti ohjelman loppuessa. Ylläpito-ohjelman
aika näkyy näytöllä ”+” -symbolin vieressä. Ylläpito-ohjelman käynnistyessä kuuluu kolme äänimerkkiä.
g) Herätys (wake-up) ja automaattinen ohjelma
Multigen II 106 voidaan ohjelmoida heräämään automaattisesti neljä kertaa päivässä ennalta valittuina
aikoina. Ohjelmat voidaan myös ohjelmoida käynnistymään automaattisesti niin, että ohjelma loppuu asetetulla ”Ready” (Valmis) -hetkellä.
On mahdollista ohjelmoida ainoastaan herätyksen tai automaattisen ohjelma käynnistysajankohdan tai
molemmat.

Aikajana näyttää herätysajan, ohjelman
aloitusajan sekä ohjelman loppumisajan
yhdessä viikonpäivän
kanssa.

Huom.:
¾ Automaattinen ohjelma ei käynnisty, jos ”Press to confirm rack loaded” painiketta (vahvista, että siirtokasetti on kammiossa (katso kuva alla). Tämä pätee vain, jos laite on varustettu kyseisellä optiolla ja
optio on aktivoitu.
¾ Jos laitteen virransyöttö kytketään tai ”Press to confirm rack” painetaan vasta ohjelman käynnistysajankohdan jälkeen, käynnistyy laite vain jos on kulunut alle 30 minuuttia ohjelman käynnistysajankohdasta.
Tekstikentässä näkyy myöhästyneen ohjelman aika punaisena.
¾ Manuaalinen ohjelma voidaan aktivoida milloin vaan ja se ohittaa kaikki automaattiset ohjelmat.

|9

Rev. 1.1 (14.1.2020)

Metos Multigen II 106

7.

Ohjelmanäyttö

Multigen 106 on ladattu valmiiksi useilla sovelluksilla.

NOT CURRENTLY
AVAILABLE

1. Paina ohjelmapainiketta
2. Valitse haluttu sovellus
3. Poistu ohjelmanäytöltä painamalla ohjelmapainiketta
Huom.:
¾ Ohjelmanäytön voi avata myös kun laitteen ohjelma on käynnissä.
¾ Laite poistuu ohjelmanäytöltä, jos mitään painiketta ei paineta 30 sekuntiin.
10 |

Metos Multigen II 106

Rev. 1.1 (14.1.2020)

a) Probing (tuotteen sisälämpötila-anturi)
Tuotteen sisälämpötila-anturia käyttämällä voidaan ruoan lämpötila tallentaa ja yhdistää tuotetyyppiin.

1. Liitä tuotteen sisälämpötila-anturin pistoke liittimeen.
2. Valitse tuote. Selaa vasemmalle (<) tai oikealle (>) nähdäksesi kaikki tuotteet.
3. Työnnä sisälämpötila-anturin piikki ruokaan. Kaksi lyhyttä äänimerkkiä kuuluu jos lämpötila on oikea, ts.
alalämpötilan asetuksen alapuolella (esim. 10°C) tai ylälämpötilan asetuksen yläpuolella (esim. 75°C)
4. Tallenna lämpötila lokiin painamalla vahvistuspainiketta ( ).
• Jos lämpötila tallentui oikein kuuluu pitkä äänimerkki ja vihreä kuvake ilmestyy näytölle.
• Jos lämpötila ei tallentunut oikein (lämpötila on alalämpötilan, esim. 10°C ja ylälämpötilan, esim. 75°C,
asetuksien välillä).
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Huom.:
¾ Alalämpötilan ja ylälämpötilan asetukset voidaan muuttaa vastaamaan yksilöllisiä tarpeita.
¾ Tuotteilla on värikoodit: punainen = proteiini, keltainen = tärkkelys, vihreä = vihannekset ja siniset =
kylmät / muut
¾ Jos näytölle ilmestyy kolme viivaa (- - -) lämpötilan sijaan ei tuotteen sisälämpötila-anturia ole kytketty
tai anturi on viallinen.
¾ Varmista, että sisälämpötila-anturi desinfioidaan ennen ja jälkeen jokaista käyttöä käyttämällä antiseptistä pyyhettä.

¾
¾
¾
¾

HUOMIO
Käytettäessä sisälämpötila-anturia, varo kuumia pintoja ja astioita - käytä asianmukaista suojavaatetusta.
Älä aseta sisälämpötila-anturia tuotteeseen uunin tai kylmän puolen sisällä.
Älä yritä työntää sisälämpötila -anturia jäiseen tuotteeseen / pakasteeseen.
Älä venytä sisälämpötila-anturin kaapelia liikaa.

b) Boosting Cycle (Ohjelman jatkaminen)
Boosting Cycle -toimintoa voidaan käyttää jos ruoka ei ole saavuttanut asetettua lämpötilaa.

1. Käynnistä Boosting lisäohjelma painamalla ”Boosting” -painiketta jolloin lisäohjelma käynnistyy käyttäen asetettua aikaa ja lämpötilaa.
Huom.:
¾ Boosting lisäohjelma voidaan pysäyttää painamalla STOP kerran.
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c) Keep Hot (lämpösäilytys)
Keep Hot toimintoa käytetään ruoan tarjoilun aikana uunin, kylmän osasto, lämpötason ja valojen lämpötilan ylläpitämiseksi.

KEEP HOT CYCLE
KEEP HOT CYCLE

KEEP HOT CYCLE

d) HACCP events App (HACCP tapahtumat)
HACCP -tapahtumavalikko pitää kirjaa kaikista tapahtumista (lämpötilat ja ajat).
1. Valitse haluttu päivämäärä

2. Vieritä tapahtumaluetteloa valitulle päivämäärälle.
3. Voit lajitella ja näyttää kaikki hälytykset peräkkäin painamalla hälytyspainiketta (

).
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Huom.:
¾ Punaisella korostettu päivämäärä osoittaa, että sinä päivänä on tapahtunut hälytys.
¾ Punainen tekstirivi tapahtumaluettelossa osoittaa hälytystä.
¾ Tiedot säilyvät noin 3 kuukautta.
e) Autostart App (Automaattinen käynnistys)
Autostart toiminnon avulla voidaan ohjelmoida herätysaikoja. ohjelmia ja ”ateria valmis” aikoja.
1. Valitse ja paina Autostart
2. Syötä salasana 888888
3. Valitse ensimmäisestä rivistä Breakfast (Aamiainen), Lunch (Lounas), Supper (Illallinen) tai Other (Muu)
ohjelmoidaksesi samat viikoittaiset asetukset.
4. Syötä halutut asetukset ja paina( ) vahvistaaksesi seuraavat parametrit:
1.
2.
3.
4.
5.

Herätysaika (Wake-up time)
Automaattinen ohjelma eli 1, 2 tai 3
Ateria valmis -aika
Optiona lämpötaso, valitse 100%, 50% tai 0% painamalla à (vasemmassa näytöllä alhaalla)
Optiona valot ja lämpötaso, valitse Y (kyllä) tai N (ei) painamalla à

Huom.:
¾ Yksittäiset ateria-asetukset voidaan ohjelmoida painamalla haluamaasi ateriaa.
¾ Enintään 48 ateria-asetusta voidaan ohjelmoida erikseen
¾ Punainen teksti tarkoittaa virhettä, ts. herätys tapahtunut liian myöhään, ohjelma liian pitkä, ateria valmis
-aika liian aikaisin. Tämä mitätöi asetuksen ja automaattinen käynnistys ei toimi
¾ Jos herätysaikaa tai aterian valmistusaikaa ei tarvita, parametrin tulee olla --:--
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f) Settings App (Asetukset)
Asetukset -toiminto mahdollistaa kaikkien parametrien ohjelmoinnin. On olemassa erilaisia salasanalla
suojattuja tasoja, jotka mahdollistavat asetusten määrittämisen eri käyttäjäryhmille.

1. Syötä salasana 124782
2. Selaa parametreja ja valitse muutettava parametri (alla oleva parametriluettelo).
3. Syötä uusi arvo ja vahvista ( ).

Muutettavat parametrit - lämpötilayksikkö: celsius
Koodi
Kuvaus
1
Ward Name
5
Phase One Time
10
Phase One Temperature
15
Cycle 1 Temp Top Oven
20
Cycle 1 Time Top Oven
25
Cycle 1 Temp Bottom Oven
30
Cycle 1 Time Bottom Oven
35
Cycle 1 Temp Ventilation
40
Cycle 1 Time Ventilation
45
Cycle 1 Temp Fridge
50
Cycle 2 Temp Top Oven
55
Cycle 2 Time Top Oven
60
Cycle 2 Temp Bottom Oven

Tehdasasetus
“______”
20
120
145
60
120
20
145
5
4
145
60
120

Pienin arvo

Suurin arvo

0
50
0
3
0
0
0
0
0
0
3
0

30
155
155
120
155
120
155
< par20-par5-1
26 = off
155
120
155
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Muutettavat parametrit - lämpötilayksikkö: celsius
Koodi
Kuvaus
65
Cycle 2 Time Bottom Oven
70
Cycle 2 Temp Ventilation
75
Cycle 2 Time Ventilation
80
Cycle 2 Temp Fridge
85
Cycle 3 Temp Top Oven
90
Cycle 3 Time Top Oven
95
Cycle 3 Temp Bottom Oven
100
Cycle 3 Time Bottom Oven
105
Cycle 3 Temp Ventilation
110
Cycle 3 Time Ventilation
115
Cycle 3 Temp Fridge
120
Boosting Cycle Time
125
Boosting Temp Top Oven
130
Boosting Temp Bottom Oven
135
Boost Temperature Fridge
140
Fridge set temperature
145
Oven Fridge set temperature
150
Fridge max. temp cycle start
155
Fridge max. temp cycle alarm
160
Plate Warmer Temp
165
Top Plate Temperature
170
Keep Hot Cycle Temp Oven
175
Keep Hot Cycle Temp Fridge
180
Keep Hot Cycle Time
185
Maintenance Cycle Temp Oven
190
Maintenance Cycle Temp Fridge
195
Maintenance Cycle Time
200
Cookies Cycle Temperature
205
Cookies Cycle Time
210
RapidCool Temp oven chamber
215
RapidCool Time Oven Chamber
220
Language
225
Layout Food Icons
230
Ext Probe High Set Point
235
Ext Probe HLow Set Point
240
Date and Time
245
Daylight saving
250
C/F degrees
255
Time 02:00>03:00
260
Time 03:00>02:00
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Tehdasasetus
20
145
5
4
145
60
120
20
145
5
4
5
155
120
4
5
6
10
15
60
80
80
5
30
80
5
0
155
30
43
30
EN
en01
76
10
dd/mm/yy/hh:mm
EU
°C
eur_+1 val
eur 0 val

Pienin arvo
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
40
40
0
0
0
Par 140+1
Par 150+1
50
50
0
0
0
0
0
0
40
1
0
1
EN
en01
40
0

Suurin arvo
120
155
< par20-par5-1
26 = off
155
120
155
120
155
< par20-par5-1
26 = off
30
155
155
26
26 = off
26 = off
45
46
100
90
90
26 = off
120
90
26 = off
120
155
120
90
120
**
it02
90
40

EU
°C

CUSTOM
°F
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g) Hot Top App (Lämpötaso)
Lämpötasolla on kolme tehoasetusta: täysi (100%), puoli (50%) tai pois päältä (Off).

Note:

¾ Lämpötasoa voidaan käyttää manuaalisesti tai ohjelmoida käynnistymään automaattisesti ohjelman lopussa.
¾ Jos lämpötason tehoksi on valittu 50%, aktivoituu vasen puoli (uunin yläpuolella).
¾ Valinnaiset halogeenivalot toimivat yhdessä lämpötason kanssa.
h) LED light App (optional) (LED valo, optio)
LED valot valaisevat tarjoilualuetta.
1. Kytke LED valot päälle (ON) tai pois (OFF) valitsemalla ja painamalla LED toimintoa.
Huom.:
¾ LED valoja voidaan käyttää manuaalisesti tai ohjelmoida syttymään automaattisesti ohjelman lopussa.
i) Fast Cooldown App
Tulossa
j) Paste Program App
Tulossa
k) HACCP download App
Tulossa
l) Wi-Fi & LAN App
Tulossa
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Virhekoodit
Seuraavat virhekoodit voivat esiintyä punaisella tekstikentässä:
Probe 1 alarm = Anturivirhe, kylmä puoli
Probe 2 alarm = Anturivirhe, alauuni
Probe 3 alarm = Anturivirhe, yläuuni
Probe 5 alarm = Anturivirhe, lautaslämmittimen lämpöelementti
Probe 6 alarm = Anturivirhe, lämpötaso
Probe 8 alarm = Anturivirhe, lautaslämmitin
Thermostat Alarm = Turvatermostaatti lauennut
Safety Alarm = Puhaltimen moottorisuoja tai jäähdytyksen painekytkin lauennut
Main Alarm = Virransyöttöongelma
LX power = Vaihevirhe (L2 tai L3)

9.

Sähkökatko
Sähkökatkon jälkeen:
¾ Vaunu käynnistyy uudestaan ja jatkaa siitä mihin se jäi jos uunin lämpötila on yli 70°C. Tekstikentässä
ilmoitus joka kertoo viivästyneen ohjelman loppuaika: ‘POWER CUT CYCLE 1 ON (60’) DELAYED AT
12:05’.
¾ Vaunu keskeyttää ohjelman jos uunin lämpötila on alle 70°C. Tekstikentässä ilmoitus punaisella: ‘POWER CUT’

10. Tila-valo

Tila-valo antaa käyttäjille mahdollisuuden toimia nopeasti ja tehokkaasti laitteen eri värien mukaisesti.

Sininen tarkoittaa, että vaunu on kytketty päälle.
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Kiinteä vihreätarkoitta, että ohjelma on käynnissä.
Vilkkuva vihreä tarkoittaa, että ohjelma on päättynyt ja vaunu on valmis tarjoiluun.

Punainen on hälytystila. Palvelun varmistamiseksi tarvitaan korjaavia toimia.

11. Kaksoisuunin konfigurointi ja täyttö
Älykäs kaksoiskiertoilmauuni (kaksi toisistaan riippumatonta aika- ja lämpötilaohjattua puhallinta) yhdistettynä älykkäisiin säätimiin ja uunin lämpötilan dynaamiseen ohjaukseen mahdollistavat lämpötilan jakamista
kahteen eri arvoon samassa uunikammiossa. Herkät ja tiheämmät ruuat voivat saavuttaa halutun tarjoilulämpötilan samanaikaisesti.
a) Kaksoisuunin konfigurointi
1. Aseta jakopelti jakolevyn asennon mukaan, esim. jos uuni jakaa
60–40%, tulee jakopelti asettaa
ala-asentoon kuvan osoittamalla
tavalla
2. Aseta jakolevy yhdelle kolmesta
keskimmäisestä hyllystä riippuen
tiheiden ja herkkien tuotteiden
määrästä (uunin jako 60–40%,
50–50% tai 40–60%)
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b) Kaksoisuunin täyttö
1. Poista kannet kaikista ruoka-astioista, jotka vaativat ruskistumista tai rapeuttamista elintarvikkeen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
2. Sijoita tiheämmät ruoat ylemmille ritilähyllyille ja herkemmät ruoat alemmille.
3. Varmista, että jakopelti on asetettu jakolevyn asennon mukaan.
4. Sijoita astiat tasaisesti uunikammioon niin, että ilma pääsee kiertämään astioiden välissä.
Huom.:
¾ Älä koskaan ylikuormita ritilähyllyjä
¾ Erityisruokavalioiden pieniä astioita tulisi asettaa uunin pohjalle pitäen astiat lähellä toisiaan.

12. Tarjotinrata ja sivuhylly, alas taitettavat (Optio)
a) Alas taitettava tarjotinrata
1. Nosta tarjotinrata nostamalla (tartu syvennyksestä), vedä hieman koska rata pidetään ala-asennossa
magneetin avulla
2. Varmista, että rata on oikeassa asennossa ja lukittuna paikalleen.
3. Laske rata alas irrottamalla se lukituksesta nostamalla syvennyksestä ja taittamalla se ala-asentoon
b) Alas taitettava sivuhylly
1. Toista yllä olevat kohdat 1 - 3. Sivuhyllyssä ei ole syvennystä, tartu hyllyn sivuista.
Huom.:
¾ Sivuhylly voidaan varustaa lisävarusteena saatavalla jätepussitelineellä, joka liukuu hyllyn alle.
¾ Varmista, että jätepussin teline on kunnolla hyllyn alla liikuttaessa vaunua oviaukkojen läpi ja kun ovia
avataan ja suljetaan vaurioiden välttämiseksi.

13. Dolly siirtomoduulia varten (optio
Multigen 106 voidaan asettaa toimimaan Dollyn kanssa siirtomoduulien kuljettamiseksi keittiöstä Multigen
106:een.
1.
2.
3.
4.

Pysäköi Dolly rinnakkain Multigen 106 -vaunun eteen
Avaa lukitukset
Poista suojat
Työnnä Dolly kiinni Multigen 106 vaunun niin, että se on
kohdistettu oikein
5. Lukitse jarrut
6. Paina siirtomoduulin jalkapolkimen vapautusmekanismia
ja liu’uta siirtomoduulit vaunun vastaaviin osastoihin
7. Poista Dolly
8. Lukitse siirtomoduuli paikoilleen nostamalla salpa (katso
kuva)

14. Lautaslämmitin (optio)
Lautaslämmitin pitää lautaset lämpiminä tarjoilua varten. Se on varustettu vetolaatikolla, mikä helpottaa
lautasten lastaamista ja purkamista.
Huom.:
¾ Varmista, että lautasilla on tarpeeksi aikaa lämmetä haluttuun lämpötilaan.
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15. Puhdistus

Vaunu tulisi puhdistaa ja steriloida säännöllisesti sekä sisä- että ulkopuolelta. Tämä varmistaa jatkuvan ja
turvallisen ruoan lämmittämisen ja varmistaa vaunun pitkäikäisyyden.
a) Yleistä
¾ Kaikki ulkopinnat on puhdistettava jokaisen käytön jälkeen kostealla liinalla
¾ Sisäpinnat, joissa on vaikeasti poistettavia likakerroksia, puhdistetaan vesiliuoksella ja saippualla liinalla
¾ Älä käytä hankaavia puhdistussieniä
¾ Vaunun tulee antaa kuivua niin kauan kuin on tarpeen puhdistuksen jälkeen
Varoitus:
¾ Ennen kuin aloitat vaunun puhdistuksen, varmista, että se on irrotettu verkkovirrasta, että puhaltimet ovat pysähtyneet ja että se on jäähtynyt.
¾ Jos vettä on vuotanut tai päässyt sähkökomponentteihin (esimerkiksi virransyöttöön), vaunua
ei missään olosuhteissa saa käyttää, ennen kuin se on täysin kuiva ja valtuutettu sähköasentaja
on tarkistanut ja todennut sen turvalliseksi käytettävää.
Huom.:
¾ Kun puhdistat yläosaa ja sitä ympäröivää kehystä, käytä pehmeää liinaa, jossa on pH-neutraalia
pesuainetta (ts. PH-arvo on välillä 6 ja 8).
¾ Vaunua ei missään olosuhteessa saa pudistaa vesiletkulla ruiskuttamalla.

16. Hinaus
Multigen ja Dolly voidaan varustaa alas taitettavalla vetoaisalla (optio).
Kytkeminen
1. Vapauta pyörien jarrut.
2. Kohdista taitettava vetoaisa vetokoukun kanssa
3. Laske vetoaisa vetokoukulle
4. Kiinnitä turvanasta
Irrottaminen
1. Irrota turvanasta
2. Paina vetoaisa alas ja irrota se vetokoukusta
3. Nosta vetoaisa pystyasentoon
4. Lukitse jarrut
Huom.:
¾ Varmista, että tarjotinrata on ala-asennossa.
¾ Varmista, että kaikki ovet ovat suljettu ja että sähköjohto on pitimessään.
¾ Varmista, että kaikki irtonaiset osat on poistettu vaunulta.
Huom.:
¾ Älä koskaan hinaa enemmän kun kaksi Multigen vaunua kerralla.
¾ Älä koskaan hinaa enemmän kun 4 Dollya kerralla.
¾ Älä koskaan ylitä 4 km/h nopeutta. Hidasta nopeuta käännöksissä sekä kaltevalla alustalla.
¾ Älä kytke irti vaunua kaltevalla alustalla.
¾ Vetoaisan jousi on viritetty, ole varovainen taittaessasi sitä ylä- tai ala-asentoon
¾ Älä hinaa ulkona tai epätasaisilla pinnoilla.
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17. Tekniset tiedot
Valmistaja kieltää kaiken vastuun ongelmista, jotka johtuvat ei pätevien henkilöiden tai ilman valmistajan
suostumusta tekemistä muutoksista. Valmistaja ei myöskään ole vastuussa mahdollisten toimintahäiriöistä, jotka johtuvat ei-alkuperäisten varaosien asentamisesta.
Laitteen alkuperäisen suunnittelun ja käyttöominaisuuksien luvattomat muutokset voivat johtaa turvallisuus-, terveys- ja / tai ympäristömääräysten rikkomiseen, mikä puolestaan voi johtaa siihen, että valmistajan myöntämä vaatimustenmukaisuustodistus mitätöidään.
a) Tekniset tiedot
Ulkomitat: 1296x738x1428mm (L x S x K)
Lämmitysjärjestelmä: Kiertoilma
Jäähdytysjärjestelmä: Kylmäseinäjäähdytys
Ympäristöluokka: Climate class 5. Tropical compressor 43°C.
Suositeltu käyttöympäristölämpötila lämmitysohjelman aikana: 10°C - 30°C. Korkein ilmankosteus: 65%.
Höyrystimet: Kuparia
A-painotettu äänenpainetaso: 55 dB (A)
Lämpökuorma:
		

Max. lämpökuorma: noin. xxxx Btu/h.
Ohjelman tyypillinen lämpökuorma: noin. 5100 Btu/h / 1.5kW

Suojausluokka: IPX4
Tyhjän vaunun paino: 227 kg
Kylmäaine:
Seuraavat tiedot ovat fluorattuja kasvihuonekaasuja koskevan asetuksen 517/2014 / EU mukaisia.
¾ Käytetty kylmäainekaasu on HFC -määräinen R134a. Määrä on 650 g
¾ Asetuksessa 517/2014 / EU mukaisesti on mahdollista laskea tämän kaasun GWP arvo, joka on:
GWPR134a = 1300
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b) Electrical Connections
380-400V 3P+N+E 50Hz/60Hz
Vaihe R (L1): Ruskea
Vaihe S (L2): Musta
Vaihe T (L3): Harmaa
Nolla N : Sininen
Maa E : Keltainen/vihreä
Tulppa (asennettu):16 amp 400V, N+E tulppa (BS4343 - EN60309-2)
220-240V 1P+N+E 50/60Hz
Vaihe L1 : Ruskea
Nolla N : Sininen
Maa E : Keltainen/vihreä
Tulppa (asennettu): 13 amp 230V+E tulppa (BS1363 - EN60950-1)
220-240V 1P+N+E 50/60Hz
Vaihe L1 : Ruskea
Nolla N : Sininen
Maa E : Keltainen/vihreä
Tulppa (asennettu): 16 amp 230V+E tulppa (EN60309-2)
220-240V 3P+E 50Hz/60Hz
Vaihe R (L1): Ruskea
Vaihe S (L2): Musta
Vaihe T (L3): Harmaa
Maa E : Keltainen/vihreä
Tulppa (asennettu): 32 amp 230V +E tulppa (EN60309-2)
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Varmista ennen kun otat yhteyttä huoltoon että vaunulle tulee sähköä:
Ongelma
Näyttö pimeä
Näyttö pimeä
Näyttö pimeä

Näytöllä termostaattihälytys
Näytöllä turvallisuushälytys

Näytöllä anturihälytys L
(1-8)
Näytöllä ”Main” hälytys
Näytöllä L (2 tai 3)
hälytys

Selitys
Laite ilman sähköä

Syy
Sähkönsyöttöhäiriö

Toimenpide
Tarkista onko sähköjohto
vioittunut.
Laite ilman sähköä
Virransyötön sulake lauen- Paikallista ja korjaa vika, vaihnut
da sen jälkeen sulake.
Muuntajasta ei sähköä.
Muuntajan sulake lauennut.
Paikallista ja korjaa vika,
vaihda sen jälkeen muuntajan
sulake.
Uunin
Uunin lämpötila
Paikallista ja korjaa syy korkeylikuumenemissuoja
on ylittänyt 180°C.
aan lämpötilaan, resetoi sen
lauennut
jälkeen ylikuumenemissuojaa
Moottorisuoja on lauennut. Moottori käynyt liian kuu- Etsi ja korjaa syy moottorisuomana
jan laukeamiseen. Moottorisuoja palautuu automaattisesti kun moottori on jäähtynyt
Anturi poikki tai oikosulussa
Viallinen anturi
Vaihda anturi
Virransyötön kontaktori
Ei sähköä (vaihe, L, 2 tai 3)

Kontaktori viallinen
Pääkontaktori viallinen tai
sulake palanut

Kutsu huolto
Kutsu huolto

d) Lauhduttimen puhdistus
Lauhdutin on osa jäähdytysyksikköä. Se sijaitsee yhdessä vaunun takana olevassa teknisessä osastossa.
Puhdista lauhdutin seuraavasti
1. Katkaise vaunun virransyöttö ja varmista, että sitä on turvallista käsitellä.
2. Irrota ABS -takapaneeli päästäksesi sähkökoteloon. Nosta tarjotinrata ja poista kaksi keskiruuvia (magneettikiinnikkeet) ja kolme ruuvia paneelin yläosassa. Irrota paneeli nostamalla sitä sen alaosasta
3. Irrota lauhduttimen muovisuoja avaamalla kolme ruuvia.
4. Poista kertynyt lika imurilla (käytä tarvittaessa märkä/kuivaimuria.
5. Asenna lauhduttimen muovisuoja ja ABS paneeli takaisin.
Huom.:
¾ Lauhdutinta tulee tarkistaa ja puhdistaa tasaisin välein.
¾ Älä taivuta lauhduttimen lamelleja puhdistuksen aikana. Suorista lamellit tarvittaessa lamellikammalla
e) Huoltokutsut
Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon, varmistu että pätevä sähkömies on tarkastanut seuraavat asiat:
1. Virransyöttö
2. Sähköjohto, pistoke sekä laitteen sulakkeet
3. Näkyvien vaurioiden silmämääräinen tarkistus
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Varoitus:
Älä missään olosuhteessa irrota laitteen osia, ei edes silloin kun sähkönsyöttö laitteeseen on katkaistu. Jos
laite ei vieläkään toimi, kutsu huolto.
Valmistu vastaamaan seuraaviin kysymyksiin kun soitat huoltoon (katso laitteen arvokilpeä laitteen takana):
•
•
•
•
•
•
•

Laitteen tyyppi
Mallikoodi
Valmistuspäivämäärä (Date of manufacture)
Valmistenumero (Serial number)
Laitteen sijainti
Tarkka selitys vian laadusta
Nimesi, osastosi sekä puhelinnumerosi

f) Varaosat
Käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia. Muiden varaosien käyttö saattaa vaarantaa laitteen toimintaa. Kaikki huolto pitää suorittaa valtuutetun huollon toimesta valmistajan ohjeiden mukaisesti. Mikäli tätä ohjetta
ei noudateta, raukeaa laitteen takuu.
g) Takuu
Takuu raukeaa
• Jos vaurio on sattunut käsittelyn tai varastoinnin aikana.
• Jos laite on väärin asennettu.
• Jos laite on käytetty ohjeiden vastaisesti.
• Jos tulipalo, vesi tai pakkanen on aiheuttanut vaurion.
• Jos on käytetty muita kuin alkuperäisiä varaosia.
• Jos muu kuin valtuutettu huolto on suorittanut toimenpiteitä laitteelle.
• Jos sähkö on vaihdellut yli ±10 % normaalista.
• Jos vaurio on sähkökatkoksen aiheuttama.
• Jos vaurio on sattunut vaurioituneen sähköjohdon tai -pistokkeen takia.
• Takuu ei korvaa asennuksen ja käyttäjäkoulutuksen jälkeen suoritettavaa ohjelmointia
• Jos laitetta on käytetty ympäristössä, jossa lämpötila on ollut yli 30°C
Kaikki huolto pitää suorittaa valtuutetun huollon toimesta valmistajan ohjeiden mukaisesti. Mikäli tätä ohjetta ei noudateta, raukeaa laitteen takuu.
h) Ennaltaehkäisevä ylläpito
Laitteet tulee huoltaa puolivuosittain. Asianmukainen ennaltaehkäisevä ylläpito takaa pitkän ja turvallisen
käytön laitteelle. Kaikki huolto pitää suorittaa valtuutetun huollon toimesta valmistajan ohjeiden mukaisesti.
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i) Käytöstä poistaminen ja kierrätys
Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että paikallisia lakeja ja määräyksiä noudatetaan tuotteen purkamisen ja hävittämisen yhteydessä. Kaikki laitteissa olevat fluoratut kasvihuonekaasut (paitsi vaahtojen sisältämät) on otettava talteen. Näiden kaasujen talteenotto
tulee tapahtua 517/2014 / EU asetuksen mukaisesti.
Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tätä käyttöohjetta ajoittain oman harkintansa mukaan.
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