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Vaara!
Välitön vaaratilanne,
joka voi johtaa vakavaan
loukkaantumiseen tai
kuolemaan, jos vaaraa ei
vältetä.

Varoitus!
Mahdollinen
vaaratilanne, joka
saattaa johtaa vakavaan
loukkaantumiseen tai
kuolemaan, jos vaaraa ei
vältetä.

Varo!
Mahdollinen vaaratilanne,
joka voi johtaa lievään
loukkaantumiseen, jos
vaaraa ei vältetä.

Syövyttävät aineet Palovaara! Palovammavaara!

Huomio:
huomioimatta jättäminen
voi aiheuttaa materiaalisia
vahinkoja.

Vinkkejä päivittäiseen
käyttöön.

Luo käyttöohje
huolellisesti ennen laitteen
käyttöönottoa.

Ylimmät taso ylimmät tasot
saa asettaa korkeintaan 160
cm:n korkeuteen.
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Luo käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa.

Ennen koneen ensimäistä käyttökertaa on suoritettava kerran automaattinen itsetestaus.
Tämä itsetestaus kestää noin 45 minuuttia ja sen tarkoitus on sovittaa laite ympäristön
vaatimuksiin. Huomioi seuraava ohje:

- Ennen itsetestausta laitteesta on poistettava kaikki pakkausmateriaalit ja tarkista
riippuvien pidikkeiden ja ilmalevyn oikea asento.

- Laitteen kytkentöjen on oltava asennusohjeiden mukaiset.
- Aseta laitteissa, joiden koko on Gastronorm-mitoituksen mukaan 6 x 2/3, 6 x 1/1, 10 x 1/1,

6 x 2/1 ja 10 x 2/1 GN, matala GN-astia ylösalaisin käännettynä pidikkeiden keskiosaan.
- Jos laitteen koko on 20 x 1/1 tai 20 x 2/1 GN, aseta johdevaunuun kaksi GN-astiaan. Aseta

matalat GN-astiat ylösalaisin käännettynä keskelle ylemmän ja alemman tuulettimen
eteen.

- Lue lisätietoja näytön ohjeista ja asennusoppaasta.

Palovaara!
Poista pakkausmateriaalit, aloituspakkaus sekä ristikot ja astiat.
 

Kypsennystilan ovea ei saa avata itsetestauksen aikana. Kypsennystilan oven avaaminen
keskeyttää itsetestauksen. Aloita itsetestaus uudelleen katkaisemalla laitteen virta. Anna
kuuman laitteen jäähtyä. Keskeytyksen jälkeen laite vaatii seuraavana päivänä itsetestauksen
tekemistä uudelleen.
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vaihe Info/Näppäin Ohje

1 ALOITA Noudata näytön ohjeita. Aloita itsetesti
painamalla painiketta.

2 Valitse kytkennäksi normaali tai pehmeä vesi.

3 Jatka Vahvista valitsemalla Jatka.

4
Alkava testi suoritetaan automaattisesti.
Testauksen tila näkyy ylemmässä kentässä ja
jäljellä oleva aika itsetestauksen loppumiseen
näkyy alemmassa aikakentässä.

Kaasua käyttäville laitteille on suoritettava savukaasumittaus itsetestauksen jälkeen.
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Säilytä tätä käsikirjaa niin, että se on aina kaikkien laitteen käyttäjien saatavilla.
Tätä laitetta eivät saa käyttää lapset tai henkilöt, joiden fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt
ovat rajoitettuja tai joiden kokemus ja/tai tieto on puutteellista. Lukuun ottamatta tilanteita,
joissa tätä henkilöryhmää valvoo turvallisuudesta vastaava henkilö.
Laitetta saa käyttää vain käsin. Piikikkäiden, terävien ja muiden esineiden käytöstä
aiheutuvat vauriot johtavat takuun raukeamiseen.
Tapaturmien ja laitteen vaurioiden välttämiseksi käyttäjien on osallistuttava säännöllisiin
koulutuksiin ja turvallisuuskoulutuksiin.
Jos liitäntäjohto on vaurioitunut, valmistajan, huoltoedustajan tai valtuutetun ammattilaisen
on vaihdettava, jotta vältytään laitevahingoilta ja onnettomuusriskiltä.
Jos laitteen asennusympäristö edellyttää, että korkein taso asetetaan yli 160 cm:n
korkeudelle, tämä on merkittävä toimitukseen sisältyvällä varoitustarralla.

Varoitus!
Tarkastus ennen päivittäistä käynnistämistä ja käyttöä

- Lukitse ilmalevy ylhäältä ja alhaalta määräysten mukaisesti. Pyörivä tuuletin voi aiheuttaa
loukkaantumisvaaran.

- Varmista, että johteikot ja johdevaunu on kiinnitetty kypsennystilaan asetusten
mukaisesti. Kuumia nesteitä sisältäviä astioita voi pudota tai liukua kypsennystilasta.
Palovammavaara!

- Varmista ennen laitteen käyttöä kypsentämiseen, että puhdistustablettien jäämiä ei ole
jäänyt kypsennystilaan. Poista mahdolliset tablettien jäämät ja huuhtele kypsennystila
huolellisesti käsisuihkun avulla. Syöpymisvaara!
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Varoitus!
Maakohtaisia ja paikallisia ammatillisten kypsennyslaitteiden asennus- ja käyttöasetuksia
sekä -normeja on noudatettava.
Virheellinen asennus, korjaus, huolto tai puhdistus sekä laitteeseen tehdyt muutokset voivat
johtaa vaurioihin, loukkaantumisiin tai kuolemaan. Lue käyttöohje huolellisesti läpi, ennen
kuin otat laitteen käyttöön.
Laitetta saa käyttää vain ruokien kypsennykseen ammattikeittiöissä. Kaikki muu käyttö on
tarkoituksenvastaista ja vaarallista.
Helposti syttyviä aineita (esim. alkoholia) sisältäviä elintarvikkeita ei saa kypsentää.
Alhaisen syttymispisteen omaavat aineet voivat syttyä itsestään. Tulipalo- ja
palovammavaara!
Puhdistus- ja kalkinpoistoaineita sekä niiden lisävarusteita saa käyttää vain tässä
käyttöohjeessa kuvattuun tarkoitukseen. Kaikki muu käyttö on tarkoituksenvastaista ja
vaarallista.
Jos lasiruutu vahingoittuu, vaihdata koko lasi välittömästi.
 

Varoitus!
Elintarvikkeiden savustaminen laitteessa
Elintarvikkeita saa savustaa laitteessa vain käyttämällä alkuperäisiä RATIONAL-
savustuslaitteita, kuten VarioSmoker-laitetta.
 

Varoitus!
Ei esineitä laitteen päälle.
Älä aseta esineitä laitteen päälle. Ne muodostavat pudotessaan loukkaantumisvaaran.
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Varoitus!
Vain kaasulaitteet

- Jos laite on asennettu liesituulettimen alle, sen on oltava käytössä laitteen käytön aikana.
Palokaasuvaara!

- Jos laite on yhdistetty savupiippuun, poistoputki on puhdistettava maakohtaisten
säädösten mukaisin väliajoin. Palovaara! (Kysy lisätietoja asentajalta).

- Älä aseta esineitä kaasujen poistoputken päälle. Palovaara!
- Laitteen alapuoliseen tilaan ei saa asettaa pääsyä haittaavia esineitä. Palovaara!
- Laitetta saa käyttää vain tuulettomassa ympäristössä. Palovaara!

 

Mitä tehdä, jos haistat kaasua:
- Sulje välittömästi kaasun syöttö.
- Älä koske sähköisiin käynnistyselementteihin.
- Tuuleta huone välittömästi hyvin.
- Vältä avotulen ja kipinöiden lähteitä.
- Soita erillisestä puhelimesta vastuussa olevalle kaasun toimittajalle (jos kaasun toimittaja

ei ole tavattavissa, soita vastuullisen pelastuslaitoksen päivystykseen)!
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Varoitus!
Turvaohjeet käytön aikana

- Silloin kun astiat täytetään nesteellä tai ne nestetyvät kypsennyksen aikana, tulee käyttää
vain sellaisia kypsennystasoja, joissa käyttäjä pääsee vaivatta katsomaan sisään astioihin.
Palovamman vaara! Ohjetarra tulee laitteen mukana.

- Avaa uunikammion ovi aina erittäin hitaasti (kuumaa höyryä) – Palovamman vaara!
- Koske lisätarvikkeisiin ja muihin kuumassa uunikammiossa oleviin esineisiin vain termistä

suojavaatetusta käyttäen – Palovamman vaara!
- Laitteen ulkolämpötilat saattavat olla yli 60 °C, kosketa ainoastaan laitteen ohjausosiin –

Palovammavaara!
- Käsisuihku ja käsisuihkusta tuleva vesi voi olla kuumaa – Palovammavaara!
- Cool Down -käyttö – Aktivoi Cool Down -toiminto ainoastaan määräysten mukaan lukitulla

ilmapellillä – Loukkaantumisvaara!
- Älä koske tuulettimen pyörään – Loukkaantumisvaara!
- Puhdistaminen – voimakkaasti syövyttävät kemikaalit – Syöpymisvaara! Puhdistusta

varten on käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojalaseja, käsineitä ja
kasvosuojanaamiota. Noudata luvun "Puhdistus / Efficient CareControl" turvaohjeita.

- Älä varastoi helposti syttyviä tai palavia aineita laitteen lähellä – Palovaara!
- Aktivoi siirrettävien laitteiden ja lautastäyttövaunun lukitusjarrut, jos näitä ei liikuteta. Vaunu

saattaa vieriä epätasaisella alustalla – Loukkaantumisvaara!
- Lautastäyttövaunun liikkuvassa käytössä on astialukitus aina suljettava. Peitä nesteitä

sisältävät astiat, jotta kuumat nesteet eivät pääse loiskumaan - Palovamman vaara!
- Lautastäyttövaunua ja täyttövaunua kuormattaessa ja otettaessa kuljetusvaunun on oltava

kiinnitettynä laitteeseen – Loukkaantumisvaara!
- Täyttövaunu, lautastäyttövaunu, kuljetusvaunu sekä rullille asennetut laitteet saattavat

vinon tason tai kynnyksen ylittävässä kuljetuksessa kallistua – Loukkaantumisvaara!
 



Turvaohjeet ja vastuu

12 / 72

Vastuu
Muut kuin valtuutettujen ammattihenkilöiden suorittamat ja alkuperäisillä varaosilla suoritetut
asennukset ja korjaukset sekä kaikki sellaiset tekniset muutokset, joille ei ole saatu
valmistajan lupaa, johtavat siihen, että valmistajan takuu ja tuotevastuu eivät ole enää
voimassa.
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Laite on puhdistettava päivittäin tai puhdistuskehotusten mukaisesti, jotta ruostumattoman
teräksen korkea laatu säilyy, laite pysyy hygieenisenä ja jotta siihen ei tule toimintahäiriöitä.
Noudata luvun Efficient CareControl ohjeita.
Jatkuva käyttö korkeissa kypsennyslämpötiloissa (>260 °C), tummien ruskistustasojen
(ruskistus 4/5) käyttö tai erittäin rasva- tai liivatepitoisten elintarvikkeiden valmistus voi johtaa
kypsennystilan eristeiden nopeaan kulumiseen.
Kypsennystilan tiivisteen päivittäinen puhdistaminen hankaamattomalla huuhteluaineella
pidentää laitteen käyttöikää.

Varoitus!
Jos laitetta ei puhdisteta kunnolla, kertynyt rasva tai elintarvikejäänteet voivat syttyä
tuleen kypsennystilassa. Palovaara!

- Jos kertyvä rasva ja/tai elintarvikejäämät syttyvät tuleen kypsennystilassa, katkaise
laitteen virta välittömästi ja pidä kypsennystilan ovea suljettuna, jotta palo tukahtuu.
Jos muita sammutustoimenpiteitä tarvitaan, katkaise laitteen virransyöttö ja käytä
jauhesammutinta. (Älä käytä vettä rasvapalon sammuttamiseen!)

- Jotta laitteen ruostuminen voidaan estää, se on pestävä myös yksipuolisen käytön jälkeen
kostealla kuumuudella (Höyrytys).

- Vältä ruostuminen voitelemalla kypsennystila säännöllisin väliajoin (noin kahden viikon
välein) kasviöljyllä tai rasvalla.

- Laitetta ei saa puhdistaa painepesurilla, höyrypesurilla tai suoraa vesisuihkua käyttäen.
Huomioi IPx5-suojausluokka.

- Laitetta ei saa käsitellä hapoilla tai altistaa happohöyryillä, koska krominikkeliteräksen
passivointikalvo voi vaurioitua ja laite värjäytyä.

- Käytä laitteen ulkokuoren puhdistukseen vain kotitalouksissa käytettäviä laimeita
puhdistusaineita, kuten pesuaineeseen kastettua kostaa, pehmeää sientä. Älä käytä
syövyttäviä tai ärsyttäviä aineita.

- Käytä vain laitteen valmistajan toimittamia puhdistusaineita. Muiden valmistajien
toimittamat puhdistusaineet saattavat aiheuttaa laitteen vahingoittumisen. Takuu ei kata
laitteen vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet muun kuin laitteen valmistajan suositteleman
puhdistus- ja hoitoaineen käyttämisestä.

- Älä käytä hankausaineita tai naarmuttavia puhdistusvälineitä.
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Varoitus!
Syöttöilman suodattimen huolto. Laite tunnistaa automaattisesti likaisen ilmansuodattimen.
Kun ilmansuodatin on likainen, näkyviin tulee huoltoilmoitus, puhdistuskehotus tai
suodattimen vaihtokehotus. Laitetta ei saa käyttää ilman ilmansuodatinta. Huomioi seuraavat
ilmansuodattimen vaihdon edellytykset:

Laitekoot 6 x 2/3 GN, 6 x 1/1 GN, 6 x 2/1 GN, 10 x 1/1 GN
ja 10 x 2/1 GN
Ilmansuodattimen tuotenumero 6 x 2/3 GN: 40.04.771
Ilmansuodattimen tuotenumero
6 x 1/1 GN, 6 x 2/1 GN, 10 x 1/1 GN, 10 x 2/1 GN: 40.03.461
Käyttäjä voi poistaa ja puhdistaa nämä ilmansuodattimet. Vaihdon jälkeen ilmansuodatin on
asetettava huolellisesti oikeaan asentoon. Katso ilmansuodattimen vaihto-ohje kappaleesta
Talotekniikka.

Laitekoot 20 x 1/1 GN ja 20 x 2/1 GN
Vain valtuutettu huoltokumppani saa vaihtaa ilmansuodattimen.

Huomio! Laitteen suojaus vesisuihkuja vastaan toimii vain, kun suodatin on asennettu ja
suoja on paikallaan.
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Tarkastus, huolto ja korjaus

Vaara – korkeajännite
- Tarkastus-, huolto- ja korjaustöitä saavat tehdä vain koulutetut ammattihenkilöt.
- Puhdistus- (paitsi CleanJet ®  +care-puhdistus), tarkistus-, huolto- ja korjaustoimenpiteiden

aikana laite on irrotettava verkkovirrasta.
- Pyörillä varustettujen laitteiden (liikuteltavat laitteet) liikkumatilaa on rajoitettava niin, että

laitteen liikkuminen ei voi aiheuttaa vaurioita sähkö-, vesi- ja jätevesijohdoille. Jos laitetta
siirretään, on varmistettava, että sähkö-, vesi- ja jätevesijohdot on irrotettu oikein. Jos
laite palautetaan alkuperäiseen sijaintiin, liikkumisen turvallisuuden sekä sähkö-, vesi- ja
jätevesijohtojen liitäntöjen asetustenmukaisuus on tarkistettava.

- Valtuutetun sähköalan ammattilaisen on huollettava laite vähintään kerran vuodessa, jotta
laite pysyy teknisesti moitteettomassa kunnossa.
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Laitenumero
(näkyvissä vain kun ovi on auki)
Syöksyvirtavaroke  (valinnainen)
(vain kaasulaitteet)
Kypsennystilan sisävalo
Laitteen ovi, jossa kolminkertainen
lasitus
Oven kahva
Pöytälaitteet: käytettävissä yhdellä
kädellä, sisältää sulkeutumistoiminnon.
Lattialaitteet: käytettävissä yhdellä
kädellä.
Kolminkertaisen lasituksen
avaussalpa (sisällä)
Kiinteä ja itse tyhjenevä oven
tippasäiliö  (sisällä)
Laitteen tippasäiliö, joka on liitetty
suoraan  jätevesiliitäntään .
Laitteen jalat (korkeussäädettävät)
Tyyppimerkintä
(sisältää tärkeitä tietoja, kuten
tehontarve, kaasutyyppi, jännite,
vaiheluku ja taajuus sekä laitetyypin,
laitenumeron (katso kappale Laitetyypin
ja ohjelmiston tunnistaminen) ja
valintanumeron)
Valintapainikkeet
Sähköliitäntöjen suoja
Keskimmäinen valintapyörä
Käsisuihku (jossa on automaattinen
palautus)
Siirtoavustin  (lattialaite)
Pöytälaitteen ilmansuodatin 
(Tuloilman asennustila)
Lattialaitteen ilmansuodatin 
(Tuloilman asennustila, laitteen
taustapuoli
Hoitotablettien luukku/lokero
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- Vältä kuumuuden lähteiden (kuten grillilevyjen, rasvapoltinten jne.) asettamista laitteen
läheisyyteen.

- Käytä laitetta vain tiloissa, joiden lämpötila on 5–40 °C. Jos ympäristön lämpötila on alle
5 °C, laite on lämmitettävä ennen käyttöönottoa yli 5 °C:n lämpötilaan.

- Kun kypsennystilan ovi avataan, lämmitys ja tuuletin pysäytetään automaattisesti.
Sisäänrakennettu tuuletinjarru aktivoituu ja tuuletin pyörii hetken tämän jälkeen.

- Grillattaessa ja paistettaessa esimerkiksi kanaa savustettavan tuotteen alapuolelle on
aina asetettava astia valuvan rasvan varalta.

- Käytä vain laitteen valmistajan toimittamia kuumuutta kestäviä alkuperäisiä tarvikkeita.
- Puhdista välineet aina ennen kypsennystä.
- Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan (esim. yön aikana), jätä laitteen ovi hieman raolleen.
- Kypsennystilan ovessa on kiinnityöntöominaisuus. Lattialaite on tiiviisti kiinni vain, kun

oven kahva on vaakasuorassa.
- Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan (esim. loma-aika) irrota laitteen veden, sähkön ja

kaasun syöttö.
- Tätä laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteen tai paikallisen keräyspisteen

kautta. Autamme mielellämme laitteen hävittämisessä. Ota yhteyttä tekniseen
asiakaspalveluumme alla olevaan numeroon: +49 8191 327333

Jos laitteen jännitteensyöttö katkaistaan enintään 15 minuutin ajaksi tai laite on
sammutettuna enintään tämän ajan, keskeytynyt prosessi jatkuu siitä, mihin se
jäi.
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Laitekoon mukaiset enimmäislastausmäärät
6 x 2/3 GN 20 kg (yksittäinen astia enintään 10 kg)
6 x 1/1 GN 30 kg (yksittäinen astia enintään 15 kg)
6 x 2/1 GN 60 kg (yksittäinen astia enintään 30 kg)
10 x 1/1 GN 45 kg (yksittäinen astia enintään 15 kg)
10 x 2/1 GN 90 kg (yksittäinen astia enintään 30 kg)
20 x 1/1 GN 90 kg (yksittäinen astia enintään 15 kg)
20 x 2/1 GN 180 kg (yksittäinen astia enintään 30 kg)

Enimmäislastausmäärän ylittäminen voi johtaa laitevaurioihin.
Katso elintarvikekohtaiset enimmäislastausmäärät käyttöohjeesta.

Pöytälaitteet, joissa on johteikkoja
(6 x 1/1 GN, 6 x 2/1 GN, 10 x 1/1 GN, 10 x 2/1 GN)

- Poista kohde nostamalla johteikkoa hieman. Poista
kohde ensin etummaisesta alimmasta pidikkeestä ja
sitten ylimmästä pidikkeestä.

- Käännä johteikko kypsennystilan keskiosaan.
- Irrota johteikko kiinnityksistä, josta se nostetaan ylös.

Aseta takaisin noudattamalla ohjeita päinvastaisessa
järjestyksessä.

Pöytälaite 6 x 2/3 GN, jossa on johteikko
- Poista kohde oikealta puolelta tarttumalla johteikkoon

sen yläosasta ja työntämällä sitä ylöspäin. Johteikon
kaksi pysäytinruuvia vapautuvat ja johteikko voidaan
poistaa.

- Asetettaessa työnnä johteikon leikki pysäytinruuveja
kohti ja paina lenkkejä ylhäältä alas, kunnes ne
lepäävät pysäytinruuvien varassa.

- Poista vasen johteikko nostamalla sitä hieman ja irrota
molemmat ilmalevyn pysäytyshakaset kallistamalla
johteikkoa kypsennystilassa oikealle. Irrota ilmalevyn
ylempi ja alempi sulkuhaka ruuvimeisselillä ja irrota
johteikko yhdessä ilmalevyn kanssa. Vasemman
johteikon voi irrottaa vain yhdessä ilmalevyn kanssa.
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Työskentely johdevaunu, lautashyllyvaunun ja
pöytälaitteen siirtovaunun kanssa (valinnainen)

- Poista johteikko edellisellä sivulla kuvatulla tavalla.
- Aseta ohjauskiskot kiinnikkeisiinsä laitteen pohjalle.

Huomioi sovitustarkka kiinnitys (4 nastaa).
- Huomaa, että laitteen on asetettava tarkasti samaan

tasoon kuin siirtovaunu.
- Vie siirtovaunu ohjauskiskojen pysäyttimeen asti

ja tarkista, että siirtovaunu on ohjeiden mukaisesti
kiinnitetty laitteeseen.

- Työnnä johdevaunu tai lautashyllyvaunu laitteen
pysäyttimeen asti ja varmista laitteen pysäyttimen
toiminta.

- Poista johdevaunu tai lautashyllyvaunu vapauttamalla
pysäytin ja vetämällä vaunu ulos kypsennystilasta.
Aseta ydinlämpötila-anturi jo ennen toimenpidettä
ohjauskiskojen asetuspaikkaan.

- Varmista, että johdevaunu tai lautashyllyvaunu on
kiinnitetty siirtovaunuun turvallisesti kuljetuksen aikana.
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Ydinlämpötila-anturin käyttäminen
Lue lisätietoja ominaisuuden 3 Ydinlämpötila-anturi käytöstä kappaleesta iLevelControl .

Varo!
Ydinlämpötila-anturit ja niiden asetusavustimet voivat olla kuumia. Palovammavaara!

Aseta ydinlämpötila-anturi
kypsennettävän tuotteen
paksuimpaan kohtaan.
Neula on työnnettävä
kypsennettävän tuotteen
keskikohdan läpi (katso
käyttöohjekirjasta).

Käytä asetusavustinta, jos
ydinlämpötila-anturi saattaa
irrota kypsennettävästä
tuotteesta (esim. pehmeät
tai ohuet elintarvikkeet).

Kun käytössä on Finishing
®  ja lautashyllyvaunu,
aseta ydinlämpötila-
anturi lautashyllyvaunun
keraamiseen putkeen.

Kypsennystilaan ei saa asettaa puhdistuksen aikana minkään oven ulkopuolelle kiinnitettävän
ydinlämpötila-anturin johtoja. Näitä antureita ei saa puhdistaa samaan aikaan laitteen kanssa!
Yhtäaikainen puhdistus johtaa puhdistuksenaikaisiin vuotoihin.
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Poraa jäätyneisiin elintarvikkeisiin reikä poralla
(RATIONAL, tuotenumero 60.70.359) ennen
kypsennystä. Poraa reikä kypsennettävän tuotteen
paksuimpaan kohtaan. Aseta tuote porausta varten
vakaalle alustalle ja suojaa kädet.

- Aseta ydinlämpötila-anturi ja asetusavustin aina varovasti soveltuvaan pysäytysasentoon.
Vaurioitumisvaara!

- Älä aseta ydinlämpötila-anturia niin, että se roikkuu kypsennystilasta. Vaurioitumisvaara!
- Irrota ydinlämpötila-anturi kypsennettävästä tuotteesta ennen kuin poistat sen kypsennystilasta.

Vaurioitumisvaara!

Jäähdytä ydinlämpötila-anturi tarvittaessa käsisuihkun avulla ennen käyttöä.

Varo!
Suojaa kädet ja käsivarret kuumien osien ja anturin kärjen varalta. Loukkaantumisvaara!
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Käsisuihkun käyttö
- Kun käytät käsisuihkua, vedä letku vähintään 20 cm ulos telineestään.
- Voit valita painonäppäimellä kahden eri suihkuvoimakkuuden välillä.
- Anna käsisuihkun liukua hitaasti takaisin pidikkeeseensä.

Varo!
Käsisuihku ja käsisuihkusta tuleva vesi voivat olla kuumia – Palovamman vaara!

- Käsisuihkun voimakas ulosvetäminen letkun käytettävissä olevan maksimipituuden yli
vahingoittaa letkua.

- Varmista, että letku on rullaantuu kokonaan takaisin käytön jälkeen.
- Käsisuihkua ei saa käyttää uunikammion jäähdytykseen! - On olemassa vaara, että uunikammio

tai ilmanohjauspelti vahingoittuu tai oven lasi halkeaa!
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Laitteessa on kosketusnäyttö. Voit hallita laitteen toimintoja kevyillä kosketuksilla.

Voit muuttaa asetuksia
keskimmäisen valintapyörän
avulla.

Asetuksia voidaan tehdä
muuttamalla pyörän
asentoa tai liu'uttamalla sitä.

Toiminnot otetaan käyttöön
4 sekuntia komennosta
tai kun valintapyörää
painetaan.
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Yleisiä vinkkejä

Paluu
aloitusmaskinäkymään

Ohje-toiminto Ohjelmointitila

Esilämmityksen tilassa
punainen nuoli tarkoittaa
esilämmitystä, sininen nuoli
jäähdytystä.

Uunitila liian kuuma -painike
vilkkuu (kypsennystilan
jäähdytykseen katso kohta
Jäähdytys).

Kypsennyksen lopusta
ilmoittavat äänimerkki ja
näytön animaatio.

Ei vettä – avaa vesihana.
Ilmoitus tulee näkyviin
täytön jälkeen.

Kaasupolttimen häiriö.
Avaa kaasuhana. Sytytä
uudellaan painamalla
RESET GAS -painiketta.
Jos ilmoitus toistuu, ota
yhteyttä huoltoon.

Takaisin/keskeytä
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Ohjetoiminto
Voidaksesi käyttää laitteesi monipuolisia mahdollisuuksia helposti ja tehokkaasti laitteeseen
on tallennettu yksityiskohtainen käyttöohje ja käyttöopastus käytännön esimerkein ja
hyödyllisin vinkein. Ohje-toiminto voidaan valita "?"-painikkeella. Seuraavat toiminnot ovat
käytettävissä ohjetoiminnossa.

Kuvakkeiden selitys

Ohje ohjelmointitoiminnon
käynnistys

Vierittäminen sivu eteenpäin

Edellisen luvun avaaminen

Seuraava luku / lisätietoja

Valintavalikon avaaminen ja
käsikirjan valinta

Vierittäminen sivu taaksepäin

Ohjetoiminnosta poistuminen

- Käsikirjan valinnalla näyttöön tulee vastaava sisällysluettelo. Valitse haluamasi luku.
- Jos ohjetoiminto on avattuna laitteen ollessa toiminnassa, ohjeista poistutaan automaattisesti

heti, kun jokin toimenpide on tarpeen.
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Näyttö käynnistämisen jälkeen

Virtapainike

MySCC

Ohjetoiminto

Lisätoiminnot

iLevelControl

Ohjelmointitila

Efficient CareControl

Profiilin vaihto

Yhdistelmähöyrytintila

Höyry

Kuuma ilma

Kuuman ilman ja höyryn
yhdistelmä

iCookingControl-tila

Top 10

Liha

Linnut

Kalat

Lisuke

Munaruoat/jälkiruoat

Paisto

Finishing ®
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Erilaiset käyttötilat

iCookingControl-tila Yhdistelmähöyrytintila Ohjelmointitila

Pääset iCookingControl-
tilaan valitsemalla
haluamasi lopputuloksen,
esim. valitsemalla linnut,
lisukkeet tai kalat.
Katso lisätietoja
kappaleesta
iCookingControl-tila.

Siirry
Yhdistelmähöyrytintilaan
valitsemalla Höyry,
Yhdistelmä tai Kuuma ilma.
Katso lisätietoja
kappaleesta
Yhdistelmähöyrytila.

Siirry Ohjelmointitilaan
painamalla Ohjelmointitila-
painiketta.
Katso lisätietoja
kappaleesta Ohjelmointitila.
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iLevelControl Efficient CareControl

iLevelControl -tilassa
voit käyttää laitteen
erillisiä tasoja erilaisiin
kypsennysprosesseihin
samanaikaisesti.

Efficient CareControl 
tunnistaa, mihin aikaan
puhdistus on suoritettava.
Efficient CareControl
ottaa huomioon yksittäiset
puhdistuskäytännöt ja
työskentelytavat, kuten
pidempiaikaiset tauot tai
työpäivän loppumisen.
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iCookingControl tunnistaa kypsennettävän tuotteen koon ja latausmäärän. Kypsennysaikaa,
lämpötilaa ja kypsennyslämpötilaa sovitetaan sopivaksi jatkuvasti. Lisäksi iCookingControl
tuo kypsennysvaiheen edistymisen näkyviin iCC – Cockpit -näkymässä.
iCC – Cockpit tulee automaattisesti näkyviin 10 sekunnin kuluttua siitä, kun olet
valinnut haluamasi lopputuloksen. Tässä näkymässä näkyvät iCookingControl-ohjelman
ainutlaatuiset ja älykkäät päätökset.

iCC Cockpit -näkymä
Tämänhetkinen jäljellä oleva aika
Ydinlämpötila On | Pitäisi olla
Tämänhetkinen kypsennysvaihe
Ilmapalkit, jotka näyttävät tämänhetkisen
kypsennyslämpötilan lämpötilan ja
kosteuden
Siirtyminen yksittäisten
kypsennysvaiheiden välillä
i-painike. iCC Monitor tulee näkyviin
painiketta painamalla.
Asennusnäkymän vaihtaminen
Aktiivinen näkymä
Kypsennysvaiheiden määrä
Tämänhetkinen käyttötila
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Kuvien selitykset

iCC – Cockpit

i-painike

Kypsymisnopeus

Delta-T

Kypsennysaika

Ruskistus

Kypsennettävän tuotteen paksuus

Kypsennysmäärä

Kypsennyslämpötila

Savustuminen

Ydinlämpötila/kypsyysaste

Ydinlämpötila/kypsyysaste

Ydinlämpötila/kypsyysaste

Ydinlämpötila/kypsyysaste

Kypsyysaste

Kypsennettävän tuotteen koko

Paistolämpötila

Kuorrutus

Gratinointi

Höyrykypsennys
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Ilman nopeus Käytettävyysaste

Käynnissä olevan prosessin tiedot ja pyynnöt

Esilämmityksen näyttö

Jäähdytyksen näyttö

Keskeytyspyyntö

Leikkaa

Kiehauta

Leikattavat leivonnaiset

Kuorrutettavat leivonnaiset

Pisto

Vaihtoehdot kypsennyksen jälkeen

Lämpötilan yllä pito

Kuumennus asetettuun
lämpötilaan

Kuorrutus

Aseta ydinlämpötila-anturi
uudelleen

Aikaa jatkettu

Uuden täytön asettaminen
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iCC Cockpit
Keskimmäisellä säätöpyörällä tai vastaavaa nuolinäppäintä painamalla saat ihanteellisen
kypsennyksen yleiskuvauksen - tiedot siitä, miten saavutat haluamasi tulokset.
iCookingControl-toiminnon valitsema ihanteellinen kypsennys riippuu kulloinkin
valmistettavasta tuotteesta!
iCookingControl-toiminnon valitsemat asetukset näytetään keltaisella rajattuna. Kun selaat
taaksepäin, näet aiemmin tehdyt päätökset. Eteenpäin selaamalla saat tietoja haluamaasi
tulosta varten alustavasti valitusta seuraavasta vaiheesta. Näitä vaiheita muokataan ja
optimoidaan jakson aikana.

Nykyiset asetukset.
Näyttö palaa tähän tilaan
10 sekunnin kuluttua.

Vasen nuoli- ja oikea nuoli -näppäimillä
voit selata aiemmin käytettyjä tai nykyisiä
asetuksia.
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iCC Monitor
iCC Monitor -toiminnon avulla näytetään iControlCooking-toiminnon valitsemat päätökset ja
asetuksiin tekemät muutokset, joita haluttujen tulosten saavuttaminen edellyttää.
Muutokset ja näytöt vaihtelevat tuotekohtaisesti ja täyttömäärän mukaan.

i-näppäin tulee näyttöön, kun päätös on
tehty tai taustalla on käynnissä asetuksen
mukautus. iCC Monitor avautuu iCC
Cockpit, kun painat i-näppäintä tai
keskimmäistä säätöpyörää.

Muutokset näytetään näytössä. Jo
tehdyt päätökset ilmaistaan vihreällä
väkäsellä. Lisäksi näytössä ilmoitetaan
sekä päätöksistä, jotka iCookingControl on
kulloinkin tehnyt, että vielä jäljellä olevista
päätöksistä.

iCC Cockpit ja iCC Monitor -toiminnoissa ei voi määrittää asetuksia.

iCC Monitor sulkeutuu automaattisesti 6 sekunnin kuluttua. Sen voi kuitenkin sulkea myös
painamalla i-näppäintä uudelleen.
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iCC Messenger
iCC Messenger ilmoittaa sinulle vaiheista
ja iCookingControl-toiminnon tekemistä
muutoksista.
iCC Messenger sulkeutuu 4 sekunnin
kuluttua automaattisesti.

iCC Messenger -toiminnon voi ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä
laitekokoonpanossa MySCC:n avulla.
Katso lisäohjeita luvusta MySCC - Erikoisasetukset .
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Top 10 -toiminnon avulla voit käyttää helposti ja nopeasti kymmentä yleisimmin
käyttämääsi toimintoa.

Siirry Top 10 -näyttöön painamalla
aloitusnäytössä iCC-näppäintä.

Top 10  -näytössä ei ole manuaalisia ohjelmia.
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Yhdistelmähöyrytintilassa kaikki yhdistelmähöyrytilan toiminnot ovat käytettävissä. Siirry
Yhdistelmähöyrytintilaan valitsemalla Höyry, Kuuma ilma tai Yhdistelmä höyryä ja kuumaa
ilmaa.

Kuvakkeiden selitykset

Lisätoiminnot

MySCC

Efficient CareControl

Ohjetoiminto

3 manuaalista käyttötilaa

Höyry

Kuuma ilma

Kuuman ilman ja höyryn
yhdistelmä

Asennusmahdollisuudet

Kypsennystilan kosteuden
prosentuaaliset asetukset

Kypsennyslämpötilan asetukset

Delta-T

Kypsennysajan asetukset

Ydinlämpötilan asetukset

Esilämmitys
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Lisätoiminnot

Ohjelmointitoimintoihin siirtyminen

Takaisin/keskeytä

Asennusmahdollisuudet

Jatkuva käyttö

Kosteutus

Ilman nopeus

Jäähdytys

Painamalla kypsennystilan lämpötilapainiketta voidaan ajankohtaiset kypsennystiedot, kuten
tämänhetkinen kypsennyslämpötila, tuoda näkyviin.
Kun pidät painiketta painettuna 10 sekunnin ajan, tämänhetkisiä arvoja päivitetään, kunnes
seuraava asetus otetaan käyttöön.
Tässä näytetty kypsennystilan kosteus perustuu absoluuttiseen kosteuteen. Tämä kosteusarvo
saattaa jo määritystapansa vuoksi poiketa asetusten suhteellisesta kosteudesta.



Ohjelmointitila

39 / 72

Ohjelmointitilassa voit luoda omia kypsennysohjelmia nopeasti. Voit kopioida ja mukauttaa 7
toimintoa (Liha, Linnut, Kalat, Leipomotuotteet, Lisäkkeet, Munaruoat/Jälkiruoat, Finishing)
omien tarpeidesi mukaan ja tallentaa ne uudella nimellä tai luoda oman manuaalisen
ohjelman, jossa on enintään 12 vaihetta.

Siirry ohjelmointitilaan painamalla
näppäintä.

Symbolien kuvaus

Ohjelman valitseminen

Valintaikkuna - aloita ohjelma

Uusi ohjelma

Uusi iLC-ohjelma

Kopioi ohjelma

Muuta ohjelmaa

Kuvanäkymä

Luettelonäkymä

Avaa MyDisplay

Poista ohjelma
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Info-näppäin - näytä ohjelman
tiedot

Valintaikkuna, kun Info-
näppäintä on painettu

Ohjelman nimien lisäksi voit hakea tai tallentaa lisätietoja seuraavilla näppäimillä.

Elintarvikkeen kuva ohjelmaan

Tarvikkeen kuva ohjelmaa varten

Ryhmään kuuluminen
(esimerkiksi Aamiainen)

Tiettyyn ryhmään kuuluminen
tulee näkyviin ryhmittelynäppäintä
painamalla.
Olemassa oleva ryhmittely
ilmaistaan vihreällä väkäsellä.

Ohjelmaa koskevia ilmoituksia

Tietyn ohjelman tallennetut
ilmoitukset lisätään suoraan
ilmoitusnäppäimellä. Olemassa
olevat ilmoitukset ilmaistaan
vihreällä väkäsellä.

Valittavat lisämääritteet
(esimerkiksi aloitusajan esivalinta)

Symboli näyttää tallennetun ohjelman toiminnon, esimerkiksi höyryn
ja kiertoilman yhdistelmän. iCookingControl-kypsennyksille ja iLC:lle
näytetään vastaavasti toisenlaiset symbolit.
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Kuvanäkymä
Jos kypsennysohjelman kanssa on tallennettu kuvia, ne näytetään kuvanäkymässä. Jos
kuvaa ei ole, ohjelman nimi näytetään kuvanäkymässä tekstinä.

Siirry kuvanäkymään.

Kuvanäkymän muuttaminen
esimerkiksi 20 kuvasta sivulla 16
kuvaan sivulla.

Vieritä näkymääsi
nuolinäppäimillä tai säätöpyörällä.

Viimeksi valittu näyttö näytetään, kun ohjelma avataan seuraavan kerran.
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Älykäs Efficient CareControl -toiminto tunnistaa itsenäisesti laitteen käytön, yleisen
huoltotilan ja laskee ajantasaisesti optimaalisen puhdistusprosessin, joka alentaa
kemikaalien, veden ja energian kulutusta. Järjestelmä ehdottaa puhdistuskemikaalien
määrää tarpeen mukaan. Care-Tabs-tablettien yhteydessä kalkkijäämien kertyminen
estetään jo jäämien muodostuessa.

Hoito- ja likaantumisaste näytetään Care- ja Clean-pylväsdiagrammeissa.

Hoito- ja likaantumistilan näyttö

vaihe Info/Näppäin Ohje

1 Paina näppäintä.

2 Laitteen senhetkinen hoitotila näytetään
ylemmässä hoitotilakaaviossa.

3 Laitteen senhetkinen likaantumisaste näytetään
alemmassa puhtauskaaviossa.



Efficient CareControl

43 / 72

Osoitin vihreällä alueella:
 
Hoitotila-näyttö: Laitteen hoitotila on paras. Kalkki on
poistettu höyrynkehittimestä.
 
Puhtaus-näyttö: Laite on puhdistettu äskettäin.

Osoitin keltaisella alueella:
 
Hoitotila-näyttö: Laitteen hoitotila on keskialueella.
Höyrynkehittimessä on hieman kalkkia.
 
Puhtaus-näyttö: Laite on likainen, mutta sitä voi
käyttää tuotantoon, kunnes puhdistuspyyntö tulee
näyttöön.

Osoitin punaisella alueella:
 
Hoitotila-näyttö: Hoito ei ole riittävä ja laite on
puhdistettava CleanJet+care-järjestelmällä.
 
Puhtaus-näyttö: Laite on erittäin likainen ja se on
puhdistettava välittömästi puhdistuspyynnön jälkeen.

Hoitotila-näytön kehittymisen trendi: paranee

Hoitotila-näytön kehittymisen trendi: huononee
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Puhdistuspyyntö

CareControl tunnistaa, koska CleanJet ®  +care -puhdistus tulee suorittaa. Tällöin
CareControl ottaa huomioon yksilöllisen puhdistuskäyttäytymisen sekä työskentelytavat,
kuten pidemmät tauot tai työskentelyn päättämisen. Suositellut puhdistustasot merkitään
värillisenä.

Puhdistuspyynnön automaattinen näyttö
heti, kun CleanJet ®  +care -puhdistus on
tarpeen.

Suositeltu puhdistustaso korostetaan värillä.

vaihe Info/Näppäin Ohje

1 Puhdista + care Sinua pyydetään puhdistamaan laite.

2 CleanJet+care Käynnistä CleanJet ®  +care painamalla
painiketta tai valitse "myöhemmin".

3 normaalipesu
Valitse suositeltu värillä merkitty
puhdistustaso, esim. "normaalipesu", ja
noudata valikko-ohjausta.

CleanJet ®  +care -puhdistuspyyntö toistetaan säännöllisin väliajoin, kunnes CleanJet ®  +care -
puhdistus suoritetaan.
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Aloita puhdistus

CleanJet ®  +care on laitteen puhdistukseen ja hoitoon tarkoitettu automaattinen
puhdistusjärjestelmä.
Yhteensä seitsemän puhdistustason ansiosta voit sovittaa puhdistuksen kulloiseenkin
likaisuustasoon.

Huomio!
- Laitteen päivittäinen puhdistaminen on välttämätöntä hygieniasyistä ja jotta vältetään

toimintahäiriöt. Palovaara.
- Huomioi, että laite on puhdistettava päivittäin, vaikka sitä käytettäisiin vain höyrytystilassa.
- Käytä ainoastaan laitteen valmistajan toimittamia puhdistus- ja hoitotabletteja. Muiden

puhdistuskemikaalien käyttäminen saattaa aiheuttaa laitteen vahingoittumisen. Laitteen
valmistaja ei ole vastuussa tästä aiheutuvista vahingoista!

- Jos puhdistusainetta annostellaan liikaa, voi muodostua huomattavasti vaahtoa.
- Älä koskaan aseta puhdistustabletteja kuumaan kypsennystilaan (>60 °C).

- Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan (esim. yön aikana), jätä laitteen ovi hieman raolleen.
- Kypsennystilan tiivisteiden päivittäinen puhdistus pidentää laitteen käyttöikää. Käytä

kypsennystilan tiivisteiden puhdistukseen pehmeää liinaa ja pesuainetta – älä käytä kuluttavia
aineita.

- Laitteen lasiruutujen sisä- ja ulkopinnat ja laitteen kuoren puhdistaminen onnistuu parhaiten
kostealla, pehmeällä liinalla. Älä käytä kuluttavia tai syövyttäviä puhdistusaineita. Käytä
puhdistukseen mietoja, kotitalouskäyttöön soveltuvia puhdistusaineita ja käsittele jaloteräsosat
säännöllisesti jaloteräksen pesuaineella.
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vaihe Info/Näppäin Ohje

1 Paina painikkeita.

2 Uunitila liian kuuma
Uunitila liian kuuma -ilmoitus tulee näkyviin,
kun kypsennystilan lämpötila on yli 50 °C.
Valitse Jäähdytys (katso kappale Jäähdytys).

3 light Valitse puhdistustaso, esim. light.

4 Avaa ovi Avaa kypsennystilan ovi, poista astiat ja pellit.

5
Varoitus!
Käytä puhdistus- ja hoitotabletteja käsitellessäsi
aina suojakäsineitä. Syöpymisvaara!

6
Poista ohjeen mukainen määrä
puhdistustabletteja pakkauksesta ja aseta
tabletit kypsennystilan ilmalevyn ulokkeelle
(tablettipesä). Katso kuva seuraavalta sivulta.

7
Poista ohjeen mukainen määrä hoitotabletteja
pakkauksesta ja aseta ne Care-lokeroon. Katso
kuva seuraavalta sivulta.

8 Sulje ovi Puhdistus alkaa automaattisesti, kun
kypsennystilan ovi suljetaan.
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Varoitus!
- Älä avaa kypsennystilan ovea puhdistuksen aikana. Puhdistusainetta ja kuumaa vettä voi

valua ulos. Syöpymis- ja palovammavaara! Jos ovi avataan puhdistuksen aikana, kuuluu
varoitusääni.

- Tarkista koko kypsennystila (myös ilmalevyn takana oleva tila) CleanJet ®  +care -
puhdistuksen keskeytyksen tai lopettamisen jälkeen puhdistusainejäämien varalta. Poista
jäämät ja huuhtele koko kypsennystila (myös ilmalevyn takana oleva tila) huolellisesti
käsisuihkulla. Syöpymisvaara!

- Kypsennystilaan ei saa asettaa puhdistuksen aikana oven ulkopuolelle kiinnitettäviä
ydinlämpötila-antureita. Näitä antureita ei saa puhdistaa samaan aikaan laitteen
kanssa! Yhtäaikainen puhdistus johtaa puhdistuksenaikaisiin vuotoihin.  Syöpymis- ja
palovammavaara!

 

Ohjeistus kemiallisten pesuaineiden käsittelyyn:

Varoitus!
Käytä puhdistus-
ja hoitotabletteja
vain asianmukaisten
turvallisuusohjeiden
mukaan, käsittele tabletteja
vain suojakäsineet kädessä.
Syöpymisvaara!

Pöytälaitteet: Aseta
ohjeen mukainen määrä
hoitotablettipakkauksia
lokeroon.

Lattialaitteet: Aseta
ohjeen mukainen määrä
hoitotablettipakkauksia
luukkuun.

Puhdistustabletti: Poista
suojakelmu.

Aseta puhdistustabletit
ilmalevyn ulokkeelle.

Älä aseta tabletteja
kypsennystilaan.
Vaurioitumisvaara!
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Ennen CleanJet ®  +care -puhdistuksen aloittamista johteikot ja johdevaunut on asennettava
määräysten mukaan kypsennystilaan.
Käytettäessä pehmeää vettä puhdistustabletteja voidaan käyttää korkeintaan 50 % pienempi
määrä. Jos vaahtoa muodostuu oikeasta annostuksesta huolimatta, puhdistustablettien
määrää on vähennettävä. Jos puhdistustablettien määrän vähenemisestä huolimatta vaahtoa
muodostuu edelleen huomattavasti, pyydä huollolta/asiakaspalvelulta apua jatkotoimenpiteisiin,
kuten vaahdonpoistotablettia.
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Puhdistustasot

puhdistusvaihe kuvaus/sovellus tabletit

huuhtelu ilman
tabletteja Kypsennystilan huuhtelu lämpimällä vedellä. Ei

huuhtelu +tabl. Kalkkipitoiselle lialle ilman rasvaa esim.
leivonnan tai höyrytyksen jälkeen. Care

välipuhdistus "Lyhyt puhdistusaika" – kaikille lioille,
kuitenkin ilman kuivausta ja huuhteluainetta. Puhdistusaine

nopea Kevyemmälle lialle, esim. sekatäyttöjen
jälkeen, käytöt kork.Puhdistusaine 200 °C.

Puhdistusaine &
Care

säästö
Kevyelle lialle (kork. 200 °C) mahdollisimman
resursseja suojaavalla kemian ja veden
käytöllä.

Puhdistusaine &
Care

normaalipesu Paisto- ja grillauslialle, esim. broilerin, pihvien,
grillatun lihan kypsennyksen jälkeen.

Puhdistusaine &
Care

tehopesu Voimakkaalle paisto- ja grillauslialle, esim.
broilereiden, pihvien jne. monitäyttö.

Puhdistusaine &
Care
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CleanJet ®  +care -keskeytys
Sähkökatkoksen kestäessä yli 10 minuuttia tai laitteen sammutuksen jälkeen näyttöön tulee
„CleanJet keskeytys“ . Jos CleanJet ®  -keskeytystä ei vahvisteta 20 sekunnin sisällä
näytöstä painamalla, aktivoitu CleanJet ®  +care -ohjelma käy keskeytyksettä loppuun asti.

vaihe Info/Näppäin Ohje

1 Kytke laite pois päältä ja jälleen päälle

2
CleanJet +care

keskeytys? Paina painiketta ja vahvista keskeytys.

3 Avaa ovi Noudata näytöllä olevia ohjeita ja avaa ovi
varovasti - kuumaa höyryä!

4
Varoitus!
Koske puhdistusainetabletteihin ainoastaan
suojakäsineillä – Syöpymisvaara!

5 Poista tabletit Poista puhdistustabletit (mikäli vielä olemassa)
ja sulje kypsennystilan ovi.

6 00:09
Kypsennystila huuhdellaan automaattisesti,
näytössä näkyy jäljellä oleva aika huuhtelun
loppuun..

7 Puhdistus
epätäydellinen

Laitetta voidaan nyt käyttää jälleen
kypsennykseen.
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Kohdassa MySCC voit määrittää kaikki laitteen perusasetukset (esim. kellonaika, päiväys,
kieli, jne.).

MySCC-painikkeen valinta tuo näkyviin laitteen perusasetusten yleisnäkymän.
Tässä näkymässä voit asettaa haluamasi laitteen perusasetukset.

Kuvakkeiden selitykset:

Suosikit (aktivoituvat MySCC:n
valinnasta)

Asetukset

Akustiikka

Järjestelmänhallinta

MyEnergy

Erikoisasetukset

MyDisplay

Huolto
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Laitteen yhdistäminen KitchenManagement-järjestelmään
Jotta tiedonsiirto RATIONAL-ohjelmiston kautta KitchenManagement System -ohjelmistoon
olisi mahdollista, on SelfCookingCenter ®  yhdistettävä tasalaatuiseen verkkoon. Tässä
verkossa on oltava myös PC, johon on asennettu KitchenManagement System.

Seuraavien edellytysten on täytyttävä ja seuraavien asetusten on oltava käytössä:
- SelfCookingCenter ®  -laitteeseen on laitesarjan mukaisesti asennettu verkkokortti
- lisäksi laitteessa on oltava mahdollisuus Ethernet-liitäntään tai tämä liitäntä on lisättävissä

erikseen
- laitteen IP-osoitteen, aliverkon jaon ja portin asetuksien on oltava asetettu
- lopuksi SelfCookingCenter ®  voidaan yhdistää verkkoon tavallisen tietokoneen tavoin.

Suosittelemme neuvojen kysymystä omalta IT-tueltasi, jos sinulla on laitteen verkkoyhteyden
muodostamiseen tai KitchenManagement System -ohjelmiston asentamiseen liittyviä
kysymyksiä.

Laite voidaan yhdistää verkkoon seuraavilla tavoilla:
- WLAN-reititin
- Powerline-adapteri
- Access-Point

Laitteen yhdistäminen verkkoon RATIONAL Remote App -
sovelluksen avulla
RATIONAL Remote App -sovelluksen avulla voit hallita 09/2011 jälkeen valmistettua
RATIONAL SelfCookingCenter® --laitettasi iPhonen tai iPadin kautta. Heti, kun paikallinen
verkkoyhteys on muodostettu SelfCookingCenter®-laitteen ja iPhone- tai iPad-laitteen
välillä, SelfCookingCenter®-laitteen näytön näkymä tulee kokonaisuudessaan näkyviin
mobiililaitteessa. Mobiililaitteen avulla voi nyt ohjata SelfCookingCenter® -laitetta.
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Jotta RATIONAL Remote App -sovellusta voidaan käyttää, seuraavien ehtojen on täytyttävä:
- käytettävissä SelfCookingCenter ®  -laitteissa, jotka on valmistettu 09/2011 jälkeen
- tähän SelfCookingCenter ®  -laitteeseen on laitesarjan mukaisesti asennettu verkkokortti
- lisäksi laitteessa on oltava mahdollisuus Ethernet-liitäntään tai tämä liitäntä on lisättävissä

erikseen
- laitteen IP-osoitteen, aliverkon jaon ja portin asetuksien on oltava asetettu
- lopuksi SelfCookingCenter ®  voidaan yhdistää verkkoon tavallisen tietokoneen tavoin.
- iPhone- tai iPad-laitteen, jossa RATIONAL Remote App -sovellus käytetään, on oltava

samassa verkossa, esim. WLAN, kuin SelfCookingCenter®-laite
- näyttöä tai etäohjausta ei voi käyttää, jos iPhone tai iPad on eri verkossa, tai jos yhteys

on muodostettu mobiiliverkkoyhteyden (3 G, 4 G, LTE) kautta

Yhteysasetukset
Jotta voit yhdistää SelfCookingCenter®-laitteesi sovellukseen, lisää laitehallintaan uusi laite.
Tätä varten sinun on tiedettävä isäntä (IP-osoite) ja portti (vakio 5900).
Löydät tarvittavat tiedot SelfCookingCenter®-laitteesta seuraavasti:

- Vaihe 1: Avaa MySCC -asetusvalikko aloitusnäkyässä
- Vaihe 2: Valitse Järjestelmänhallinta -alavalikko
- Vaihe 3: Valitse valikon kohta Network settings . Vaihtoehdot tulevat näkyviin.

Jos SelfCookingCenter® ei ole vielä yhdistetty verkkoon, muodosta verkkoyhteys ja käynnistä
laite uudelleen.

Suojaudu verkon asiattomalta käytöltä varmistamalla, että RATIONAL Remote App -sovellusta
käytetään vain suojatussa verkossa.
Käytä SelfCookingCenter®-laitteen etäohjaukseen iPhone-laitteen tai iPad-laitteen avulla
vain RATIONALin tarjoamaa RATIONAL Remote App -sovellusta. RATIONAL Remote App -
sovelluksen voi ladata maksutta Apple App-Store -sovelluskaupasta.
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Lasiruutujen ja LED-suojien puhdistus
Tarvittaessa laitteen sisäiset lasiruudut ja LED-suojat
voidaan puhdistaa helposti. Laitteiden ovissa on
puhdistusta varten kallistettavat lasiruudut.
Avaa laitteen ovi 120°:n lepoasentoon, ota molemmat
pysäyttimet käyttöön ja käännä ensimmäinen
sisälasiruutu auki.
Puhdista molemmat pinnat pehmeällä liinalla tai
sienellä sekä miedolla kotitalouksissa käytettävällä
pesuaineella tai lasinpesuaineella.
Paina molempia pysäyttimiä uudelleen ja kallista toinen
ruutu aukinaiseen asentoon. Lopuksi voit puhdistaa
toisen lasi välin ja tarvittaessa myös LED-suojan
soveltuvalla aineella.

Ovea ei saa puhdistaa kiinteällä käsisuihkulla tai painepesurilla.
Puhdista lasiruudut ja LED-suojat vain pehmeällä liinalla tai sienellä. Älä käytä hankaavia sieniä
tai hankaavia pesuaineita.
Käytä vain hellävaraisia puhdistusaineita, kuten lasinpesuainetta tai astianpesuainetta.
Älä koskaan lisää puhdistusainetta kuumalle pinnalle. Anna oven jäähtyä ensin.
Älä kuumenna laitetta, kun siinä on vielä puhdistusainetta.
Seuraavien puhdistusaineiden käyttö on kielletty:
syövyttävät puhdistusaineet
vahvat hapot ja emäkset
laimentamaton alkoholi
asetoni ja metanoli
uunin pesuaine, grillin pesuaine
bensiini, bentseeni, tolueeni tai ksyleeni.

LED-suojus on suojassa lialta sisä- ja keskilasien välissä.
Silti LED-suojukset saattavat ajoittain likaantua.
LED-suojukset voi puhdistaa avaamalla sisä- ja keskiruudun.
LED-suojuksen läpinäkyvä osa on optiikka. Optiikka on herkkä osa, joka vastaa valon
jakautumisesta laitteessa sekä valon kirkkaudesta.
Huomioi seuraavat asiat LED-suojuksen puhdistuksen aikana:

käytä suojuksen puhdistukseen vain liinaa, sientä tai talouspaperia. Älä käytä hankaavia
pesusieniä tai hankaavia pesuaineita.
Käytä vain mietoja, laimennettuja pesuaineita. Käytä esim. alkoholipitoisia pesuaineita
kuten lasinpesunestettä (etanolipitoinen) tai käsille sopivaa astianpesuaineitta.
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Älä käytä syövyttäviä pesuaineita, kuten vahvoja happoja tai emäksiä, laimentamatonta
alkoholia, asetonia, metanolia, uunin puhdistusaineita, bensiiniä, bentseeniä, tolueeni tai
ksyleeni.
Älä koskaan lisää pesuaineita kuumille pinnoille, annan oven ensin jäähtyä.
Huuhtele pesuaine lyhyen vaikutusajan jälkeen vedellä.
Älä koskaan lämmitä laitetta, kun siinä on pesuainetta.

Ilmansuodattimen huoltaminen
Pöytälaite, tyyppi 6 x 2/3 GN:
Irrota ilmansuodatin soveltuvan esineen (kolikko,
ruuvitaltta) avulla työntämällä esine edessä keskellä
olevaan loveen ja työntämällä taaksepäin. Näin
ilmansuodatin pidike aukeaa. Vedä suodatin viistosti
alaspäin pois laitteesta.
Puhdista ilmansuodatin pesukoneessa (ei CleanJet®)
ja anna sen lopuksi kuivua. Jos ilmansuodatin on
pesun jälkeen edelleen tahmea ja likainen, se on
vaihdettava.
Aseta ilmansuodatin takaisin laitteeseen vinosti
alakautta. Työnnä suodattimen muovikoteloa ylöspäin,
kunnes se loksahtaa paikalleen.
Ilmansuodattimen nro: 40.04.771
Pöytälaitteet 6 x 1/1 GN, 6 x 2/1 GN, 10 x 1/1 GN ja
10 x 2/1 GN:
Irrota ilmansuodatin painamalla kehyksiä kummastakin
karheasta kohdasta. Kallista suodatin alas ja vedä se
kokonaisena laitteesta ulos.
Puhdista ilmansuodatin pesukoneessa (ei CleanJet
®  ) ja anna sen lopuksi kuivua. Jos ilmansuodatin
on pesun jälkeen edelleen tahmea ja likainen, se on
vaihdettava.
Aseta ensin ilmansuodattimen takimmainen hakanen
laitteen alaosan aukkoihin ja lukitse painamalla
sitä alhaalta ylöspäin (päinvastoin kuin suodatinta
irrotettaessa).
Ilmansuodattimen nro: 40.03.461
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Lattialaitteet 20 x 1/1 GN ja 20 x 2/1 GN:
Ilmoita lattialaitteiden
20 x 1/1 GN ja 20 x 2/1 GN ilmansuodattimen
vaihdosta valtuutettuun Rational-huoltoliikkeeseen.
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Oven tiivisteen vaihtaminen
Oven tiiviste on kypsennystilan ohjaimessa.

- Vedä vanha tiiviste pois ohjaimesta.
- Puhdista ohjainkiskot.
- Aseta ohjaimeen uusi tiiviste (kostuta kiinnityshuulet

saippuavedellä).
- Tiivisteen nelikantainen osa on työnnettävä

kokonaan kiinnityskehykseen.

Kypsennystilan tiiviste:
6 x 2/3 GN Nro: 20.02.549
6 x 1/1 GN Nro: 20.02.550
6 x 2/1 GN Nro: 20.02.551
10 x 1/1 GN Nro: 20.02.552
10 x 2/1 GN Nro: 20.02.553

Lamppujen vaihto

LED-valo
Pyydä valtuutetulta RATIONAL-huoltokumppaneilta apua LED-valojen vaihtoon.

Halogeenilamput
Katkaise laitteen jännitteensyöttö ensin
rakennuksesta.

- Peitä kypsennystilassa oleva laitteen viemäri.
- Poista kehys laseineen ja tiivisteineen.
- Vaihda halogeenilamppu (nro: 3024.0201, älä koske

hehkulamppuun sormin).
- Vaihda myös tiivistekehys (nro: 40.00.094).
- Ruuvaa kehys laseineen ja tiivisteineen paikoilleen.
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Tarkasta kerran (1) kuukaudessa kostutussuutin kalkkikertymien varalta.

vaihe Info/Näppäin Ohje

1 Sammuta laite

2 Käännä ripustusteline ja ilmanjohdatuspelti
keskelle.

3 Avaa kostutussuuttimen lukkomutteri
(kiertosuunta vastapäivään – avainväli 15).

Varoitus!
Aggressiivista kemiallista nestettä –
Syöpymisvaara!
Käytä: suojavaatetusta, suojalaseja,
suojakäsineitä, kasvosuojanaamaria.
Huuhtele kostutussuutin kalkinpoiston jälkeen
perusteellisesti vedellä.

4
Aseta kostutussuutin kalkinpoistonesteeseen
ja anna aineen vaikuttaa (kostutussuuttimen on
oltava kalkiton)
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vaihe Info/Näppäin Ohje

5 Asennus päinvastaisessa järjestyksessä –
huomioi asennusasento
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Yleisen häiriön näytöt

Jos laitteessa esiintyy
häiriöitä, nämä näytetään
näytössä. Huomioi
puhelinnumero saadaksesi
yhteyttä asiakashuoltoon
nopeasti.

Häiriöt, jotka mahdollistavat
laitteen käytön
kypsentämiseen edelleen,
voidaan ohittaa painamalla
Takaisin-painiketta.
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Huomaa häiriölle ehdotettu toimenpide seuraavassa taulukossa.

Häiriökoodi esiintymistapa Korjaustoimenpide

Service 10 Päälle kytkemisen
jälkeen 30 s ajan.

Voidaan painaa pois "Takaisin"-painikkeella.
Laitetta voidaan käyttää kypsennykseen. Ota
yhteyttä asiakashuoltoon!

Service 11 Päälle kytkemisen
jälkeen 30 s ajan.

Voidaan painaa pois "Takaisin"-painikkeella.
Laitetta voidaan käyttää kypsennykseen. Ota
yhteyttä asiakashuoltoon!

Service 12 Päälle kytkemisen
jälkeen 30 s ajan.

Voidaan painaa pois "Takaisin"-painikkeella.
Laitetta voidaan käyttää kypsennykseen. Ota
yhteyttä asiakashuoltoon!

Service 14 Päälle kytkemisen
jälkeen 30 s ajan.

Voidaan painaa pois "Takaisin"-
painikkeella. Laitetta voidaan käyttää vain
käyttötavalla "Kuiva kuumuus". Ota yhteyttä
asiakashuoltoon!

Service 20 Näyttö 30 s ajan
käyttötapaa
vaihdettaessa,
päälle kytkettäessä
tai valittaessa
iCookingControl  -
käyttötapoja.

iCookingControl  -käyttötavoilla ja ohjelmilla
työskentely ei ole mahdollista. Työskentely
yhdistelmätilassa on rajoitetusti mahdollista.
Ota yhteyttä asiakashuoltoon!

Service 23 Näytetään jatkuvasti. Sammuta laite – Ota yhteyttä
asiakashuoltoon!

Service 24 Näytetään jatkuvasti. Sammuta laite – Ota yhteyttä
asiakashuoltoon!

Service 25 Näyttö 30 s ajan
CleanJet ®  +care -
puhdistuksen aikana.

CleanJet ®  +care ei toimi!
- Käännä vesihana kokonaan auki.
- Tarkista tulosihti - Poista tablettikori

uunikammiosta.
- Jos vikaa ei voida havaita, ota yhteyttä

asiakashuoltoon.
- Jos Service 25 esiintyy CleanJet ®  +care

-puhdistuksen ollessa käynnissä, poista
tabletit uunikammiosta ja huuhtele
uunikammio perusteellisesti käsisuihkulla
(myös ilmanohjauspellin takaa).
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Häiriökoodi esiintymistapa Korjaustoimenpide

- Laitetta voidaan käyttää kypsennykseen
lyhyesti.

Ota yhteyttä asiakashuoltoon!

Service 26 Näytetään jatkuvasti. Jos häiriöilmoitus esiintyy CleanJet ® 

+care -puhdistuksen ollessa käynnissä,
käynnistä " CleanJet ®  -keskeytys". Jos
häiriöilmoitus näytetään edelleen CleanJet
®  +care -puhdistuksen päätyttyä, poista
tabletit kypsennystilasta ja huuhtele
kypsennystila perusteellisesti käsisuihkulla
(myös ilmanohjauspellin takaa). Ota yhteyttä
asiakashuoltoon!

Service 27 Päällekytkennän
jälkeen 30 s ajan

CleanJet ®  +care -puhdistus ei mahdollista!
Kytke laite irti sähköverkosta 5 sekunnin
ajaksi, jonka jälkeen kytke laite verkkoon
uudelleen.

Service 28 Päällekytkennän
jälkeen 30 s

Ota yhteyttä asiakashuoltoon!

Service 29 Näytetään jatkuvasti. Tarkista käyttölevyn alla sijaitseva
ilmasuodatin ja vaihda tarvittaessa uuteen.
Tarkasta, vaikuttaako laitteeseen ulkoinen
lämpölähde. Jos huoltoilmoitus jää näyttöön,
ota yhteyttä asiakashuoltoon!

Service 31 Päällekytkennän
jälkeen 30 s

Paistomittari viallinen! Laitetta
voidaan käyttää kypsennykseen
ilman kypsennysmittaria. Ota yhteyttä
asiakashuoltoon!

Service 32
kaasulaitteet

Näytetään jatkuvasti. Sulje kaasuhana! Ota yhteyttä
asiakashuoltoon!

Service 33
kaasulaitteet

Näytetään jatkuvasti
4-kertaisen
nollauksen jälkeen.

Sulje kaasuhana! Ota yhteyttä
asiakashuoltoon!

Service 34 Näytetään jatkuvasti. Noudata tarvittaessa näytön pyyntöä, jos
virhe säilyy, ota yhteyttä asiakashuoltoon!



Häiriöilmoitukset

64 / 72

Häiriökoodi esiintymistapa Korjaustoimenpide

Service 35 Päällekytkennän
jälkeen 30 s ajan

Liitä UltraVent ®  virransyöttöön.

Service 36 Näyttö 30 s
päällekytkennän
jälkeen ja käyttötapaa
vaihdettaessa.

Kypsytyskäyttö mahdollista vain rajoitetusti -
Ota yhteyttä asiakashuoltoon!

Service 37 Näyttö 30 s
päällekytkennän
jälkeen ja käyttötapaa
vaihdettaessa.

Kypsytyskäyttö mahdollista vain rajoitetusti -
Ota yhteyttä asiakashuoltoon!

Service 40 Näyttö 30 s ajan
CleanJet ®  +care -
puhdistuksen aikana.

Käynnistä CleanJet ®  +care -puhdistus
uudelleen, jos virhe esiintyy uudelleen, ota
yhteyttä asiakashuoltoon!

Service 41 Näyttö 30 s ajan
CleanJet ®  +care -
puhdistuksen aikana.

Käynnistä CleanJet ®  +care -puhdistus
uudelleen, jos virhe esiintyy uudelleen, ota
yhteyttä asiakashuoltoon!

Service 42 Näyttö 30 s ajan
CleanJet ®  +care -
puhdistuksen aikana.

Käynnistä CleanJet ®  +care -puhdistus
uudelleen, jos virhe esiintyy uudelleen, ota
yhteyttä asiakashuoltoon!

Service 43 Näyttö 30 s ajan
CleanJet  ®+care -
puhdistuksen aikana.

Käynnistä CleanJet ®  +care -puhdistus
uudelleen, jos virhe esiintyy uudelleen, ota
yhteyttä asiakashuoltoon!

Service 44 Näyttö 30 s ajan
CleanJet ®  +care -
puhdistuksen aikana.

Käynnistä CleanJet ®  +care -puhdistus
uudelleen, jos virhe esiintyy uudelleen, ota
yhteyttä asiakashuoltoon!

Service 110 Näytetään jatkuvasti. Ota yhteyttä asiakashuoltoon!

Service 120 Näytetään jatkuvasti. Ota yhteyttä asiakashuoltoon!
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Häiriö Mahdollinen syy Korjaustoimenpide

Vettä tippuu laitteen
ovesta.

Ovi ei ole kunnolla
kiinni.

Kun ovi on suljettu oikein, lattiakoneiden
ovenkahvan on osoitettava alaspäin.

Oven tiiviste kulunut
tai vahingoittunut.

Vaihda oven tiiviste (katso käsikirja luku
"Rakennustekniikka").
Hoito-ohjeita, käyttöiän
maksimoimiseksi:

- Puhdista ovitiiviste yleensä
tuotannon lopuksi kostealla liinalla.

- Jos grillituotteita tuotetaan usein
(voimakkaita rasvakertymiä),
ovitiivisteet on puhdistettava myös
jaksojen välillä kostealla liinalla.

- Jos laitetta käytetään pidempään
ilman tuotteita, on suoriteltavaa, ettei
kypsennystilan lämpötilaa aseteta yli
180 °C:n.

Laitteen käytön
aikana kuuluu
kypsennystilassa
melua.

Ilmanohjainlevyt,
ripustusteline jne. eivät
ole oikein kiinni.
 

Kiinnitä ilmanohjainlevy ja ripustusteline
kypsennystilaan oikein.
 

Kypsennystilan
valaistus ei toimi.

Halogeenivalo
viallinen.

Vaihda lamppu (katso käsikirja luku
"Rakennustekniikka").

Vedenpuute, vilkkuva
vesihana-kuvake.

Vesihana suljettu. Avaa vesihana.

Veden tulosuodatin
laitteessa likainen.

Suodattimen tarkastaminen ja
puhdistus, tätä varten:
Sulje vesihana, kierrä vedensyöttö
irti laitteesta, irrota ja puhdista
vedentulossa oleva suodatin. Aseta
suodatin paikoilleen, liitä vedensyöttö ja
tarkasta tiiviys.

Vesi juoksee alhaalta
laitteesta.

Laite ei ole tasossa. Kohdista laite vesivaa'alla (katso
asennusopas).

Viemäri tukossa. Irrota viemäri (HT-putki) laitteen
taustapuolelta ja puhdista se. Tukoksia
voi syntyä kypsennettäessä runsaasti
erittäin rasvapitoisia tuotteita tai kun
viemäriputki vedetään vähäisempään
kaltevuuteen.
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Apu: Vedä viemäriputki
asennusohjeessa kuvatulla tavalla.
Puhdista laite säännöllisesti CleanJet ® 

+care -ohjelmalla.

Laite ei toimi päälle
kytkemisen jälkeen.

Ulkoinen pääkytkin
pois päältä.

Kytke pääkytkin päälle.

Rakennuksen jakelun
sulake on lauennut.

Tarkista rakennuksen jakelun sulakkeet.

Ympäristölämpötila
oli laitteen
sammuttamisen
jälkeen pidempään
alle 5 °C (41 °F).

Lämmitä kypsennystila yli 20 °C:seen
(68 °F). Laitetta saa käyttää ainoastaan
pakkaselta suojatuissa tiloissa (katso
asennusohje).

Laitteessa muodostuu
vaahtoa ylhäällä
poistoilmaputkessa
CleanJet ®  +care -
puhdistuksen aikana.

Vesi liian pehmeää.
 

Ota yhteyttä asiakashuoltoon!
 

Viemäri asennettu
väärin.
 

Suorita viemärin asennus
asennusoppaan mukaan.
 

CleanJet ®  +care -
prosessin käydessä
käyntiaika lisääntyy
äkkiä.

CleanJet ®  +care -
prosessissa on häiriö.

Varmista, että ilmanohjauspelti
ja ripustustelineet on kiinnitetty
kypsennystilassa oikein. CleanJet
®  +care -prosessin aikana
kypsennystilassa ei saa olla astioita tai
peltejä.

Laite näyttää "Vaihda
suodatin".

Ilmasuodatin on
likaantunut.

Vaihda ilmasuodatin. Katso käsikirjan
luku "Rakennustekniikka". Kuittaa
ilmoitus painamalla "nuoli taaksepäin" -
painiketta.

Kaasulaitteessa näkyy
"Vaihda napaisuus".

Jännitesyöttöä ei ole
kytketty napaisesti
oikein.

Jos kaasulaite on liitetty pistorasiaan,
irrota pistoke ja käännä 180°.
Anna sähköalan ammattilaisen liittää
laite oikeanapaisesti (ilman pistoketta)
kiinteästi.

Kaasulaitteessa näkyy
jatkuvasti Reset.

Kaasunsyöttö
laitteeseen
keskeytynyt.

Avaa kaasuhana, kytke tuuletuskansi
päälle.
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Kaasunpaine liian
alhainen.

Tarkastuta kaasunsyöttö laitteeseen.

Vilkkuva
käyttötapapapinike.

Kypsennystila liian
kuuma

Jäähdytä kypsennystila Cool Down -
toiminnolla (katso käsikirja luku "Yleiset
käyttöohjeet", "Cool Down").
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SelfCooking Center ®  5 Senses  , CombiMaster ®  Plus are trademarks of RATIONAL AG.

This product incorporates the following software:
1. the software developed independently by RATIONAL AG
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, RATIONAL AG 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@rational-online.com
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