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Vaara
Välittömästi uhkaava
vaara, joka aiheuttaa
vakavan loukkaantumisen
tai kuoleman, jos vaaraa ei
vältetä.

Varoitus
Mahdollisesti uhkaava
vaara, joka saattaa
aiheuttaa vakavan
loukkaantumisen tai
kuoleman, jos vaaraa ei
vältetä.

Varo!
Mahdollisesti uhkaava
vaara, joka saattaa
aiheuttaa lievän tai
vähäisen loukkaantumisen,
jos vaaraa ei vältetä.

Syövyttävät aineet Palovaara Palovammavaara

Huomio:
huomioimatta jättäminen
voi aiheuttaa aineellisia
vahinkoja.

Vinkkejä päivittäiseen
käyttöön.

Lue käsikirja huolellisesti
ennen laitteen
käyttöönottoa.

Sisääntyöntökorkeus saa
olla enintään 160 cm.
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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.

vaihe Info/Näppäin Ohje

1
Avaa kypsennystilan ovi ja poista
pakkausmateriaalit, aloituspakkaus, ritilät ja
astiat.
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vaihe Info/Näppäin Ohje

2
Työnnä tyhjä GN-pelti suu alaspäin jokaiseen
tuulettimen edessä olevaan tasoon. Katso
lisätietoja asennusoppaasta.

3 Aloita itsetesti sulkemalla kypsennystilan ovi.

4 Alkava testi suoritetaan automaattisesti.
Näyttöön tulee viesti Itsetesti.

5 Itsetestaus kestää noin 45 minuuttia.

Kaasua käyttäville laitteille on suoritettava savukaasumittaus
itsetestauksen jälkeen.
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Säilytä tämä käsikirja niin, että se on aina kaikkien laitteen käyttäjien käsillä!
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.
Kosketusnäyttö saa käyttää ainoastaan käsin. Piikikkäiden, terävien ja muiden esineiden
käytöstä aiheutuvat vauriot johtavat takuun raukeamiseen.
Tapaturmavaarojen tai laitteen vaurioiden välttämiseksi ovat käyttöhenkilöstölle suunnatut
koulutukset ja turvallisuusohjeet ehdottoman välttämättömiä.

Varoitus!
Tarkastus ennen päivittäistä päällekytkemistä ja käyttöä

- Lukitse ilmanohjauspelti alhaalla ja ylhäällä määräysten mukaisesti – Pyörivän tuulettimen
pyörän aiheuttama loukkaantumisvaara!

- Varmista, että johteikko tai täyttövaunu on lukittu uunikammioon määräysten mukaisesti
– Kuumia nesteitä sisältävät astiat voivat pudota läpi tai liukua ulos kypsennystilasta –
Palovammavaara!

- Varmista, että ennen laitteen käyttöä kypsennykseen uunikammiossa ei ole
puhdistustablettien jäämiä. Poista mahdolliset tablettien jäämät ja huuhtele perusteellisesti
käsisuihkulla – syöpymisvaara!

 



Turvaohjeet

9 / 101

Varoitus!
Suurkeittiölaitteiden asennuksissa ja käytössä tulee aina noudattaa maa- ja aluekohtaisia
standardeja ja määräyksiä.
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.
Tätä laitetta saa käyttää ainoastaan 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
räjähdysvaara!
Puhdistus- ja kalkinpoistoainetta sekä niihin liittyviä tarvikkeita saa käyttää ainoastaan
tässä oppaassa kuvattuun tarkoitukseen. Kaikki muu käyttö on tarkoituksenvastaista ja
vaarallista.
Jos lasiruutu vahingoittuu, vaihdata koko ruutu välittömästi uuteen.
 

Varoitus!
Elintarvikkeiden savustaminen laitteessa
Elintarvikkeita saa savustaa laitteessa vain käyttämällä VarioSmokerin alkuperäisiä
RATIONAL-savustustarvikkeita.
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Varoitus!
Vain kaasulaitteet

- Jos laite on asennettu liesituulettimen alle, sen on oltava päällä laitteen käytön aikana –
Palokaasuja!

- Jos laite liitetään savupiippuun, tämä poistoputki on puhdistettava säännöllisesti aina
maakohtaisten määräysten mukaisesti – Palovaara! (Ota tässä yhteyttä LVI-asentajaasi).

- Älä aseta mitään esineitä laitteesi pakokaasuputkille – Palovaara!
- Laitteen pohjan alla olevaa aluetta ei saa estää tai tukkia esineillä – Palovaara!
- Laitetta saa käyttää ainoastaan tyynessä ympäristössä – Palovaara!

 

Toimintaohjeet kaasunhajua havaittaessa:
- Sulje kaasunsyöttö välittömästi!
- Älä koske mihinkään sähköisiin kytkentäelementteihin!
- Huolehdi välittömästi tilan hyvästä tuuletuksesta!
- Vältä avotulta ja kipinöiden muodostumista!
- Käytä ulkoista puhelinta ja ilmoita välittömästi vastaavalle kaasuyhtiölle (jos kaasuyhtiöön

ei saada yhteyttä, soita vastaavalle palokunnan yksikölle)!
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Varoitus!
Käytönaikaiset turvaohjeet

- Kun astioita täytetään nesteillä, tai kun astia täyttyy nesteellä ruuanlaiton aikana, on
käytettävä vain lokerotasoja, joiden sisään käyttäjä näkee helposti. Palovammavaara.
Laitteessa on varoitustarra.

- Kypsennystilan ovi on aina avattava erittäin hitaasti (kuumaa höyryä). Palovammavaara.
- Välineisiin ja muihin kuumassa kypsennystilassa oleviin esineisiin tartuttaessa on

käytettävä kuumuudelta suojaavia varusteita. Palovammavaara.
- Laitteen ulkolämpötila voi olla korkeampi kuin 60 °C, tartu laitteeseen vain sen

käyttöelementeistä. Palovammavaara.
- Käsisuihku ja siitä tuleva vesi voivat olla kuumia. Palovammavaara.
- Jäähdytystoiminto. Aktivoi jäähdytystoiminto vain kun käytössä on ohjeiden mukaisesti

säädelty ilmalevy. Loukkaantumisvaara.
- Älä tartu tuulettimeen. Loukkaantumisvaara.
- Puhdistuksessa käytetään vahvoja kemiallisia aineita. Syöpymisvaara. Puhdistuksen

aikana on käytettävä soveltuvia suojavaatteita, suojalaseja, käsineitä ja kasvosuojaa.
Katso turvallisuusohjeet kappaleesta Puhdistus.

- Laitteen läheisyyteen ei saa asettaa mitään helposti syttyviä tai palavia aineita. Palovaara.
- Aktivoi siirrettävien laitteiden ja johdevaunujen seisontajarrut, kun laitteita ei liikuteta.

Vaunut voivat lähteä itsekseen liikkeelle epätasaisella pinnalla. Loukkaantumisvaara.
- Jos johdevaunua liikutetaan, astioiden lukitusta on käytettävä. Peitä nestettä sisältävät

astiat, jotta kuuma neste ei pääse läikkymään astioista. Palovammavaara.
- Kuljetusvaunun on oltava täytön ja lautashyllyvaunun ja johdinvaunun poistamisen aikana

asianmukaisesti kiinnitettynä laitteeseen. Loukkaantumisvaara.
- Johdevaunu, lautashyllyvaunu, kuljetusvaunu sekä laitteet, joissa on pyörät, voivat kaatua

kuljetuksen aikana epätasaisella pinnalla tai kynnyksiin. Loukkaantumisvaara.
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Vastuu
Muut kuin valtuutettujen ammattihenkilöiden tekemät ja alkuperäisiä varaosia käyttämällä
tehdyt 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 puhdistuksessa luvun Puhdistaminen 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 ®  -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
Laitteen ovi, jossa kaksinkertainen
lasitus
Oven kahva
Pöytälaitteet: käytettävissä yhdellä
kädellä, sisältää sulkeutumistoiminnon.
Lattialaitteet: käytettävissä yhdellä
kädellä.
Lasin avaussalpa (sisällä)
Kiinteä ja itse tyhjenevä oven
tippasäiliö  (sisällä)
Laitteen tippasäiliö, joka on liitetty
suoraan  jätevesiliitäntään.
Laitteen jalusta
Laitteen jalat (korkeussäädettävät)
Tyyppimerkintä
(sisältää tärkeitä tietoja, kuten tehontarve,
kaasutyyppi, jännite, vaiheluku ja
taajuus sekä laitetyypin, laitenumeron ja
valintanumeron)
Valintapainikkeet
Sähköliitäntöjen suoja
Käsisuihku (valinnainen)
(sisäänrakennettu automaattinen
palautus)
Siirtoavustin  (lattialaite)
Pöytälaitteen ilmansuodatin  (Tuloilman
asennustila)
Lattialaitteen ilmansuodatin  (Tuloilman
asennustila, laitteen taustapuoli)

CombiMaster Plus 61 lämpökaapilla
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- Vältä kuumuuden lähteiden (kuten grillilevyjen, rasvapoltinten jne.) asettamista laitteen
läheisyyteen.

- Käytä laitetta vain tiloissa, joiden lämpötila on >5 °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 paikallisen keräyspisteen laitekeräyksen kautta. Autamme

mielellämme laitteen hävittämisessä.

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)
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Enimmäislastausmäärän ylittäminen voi johtaa laitevaurioihin.
Katso lisäksi elintarvikekohtaiset enimmäislastausmäärät manuaalisesta keittokirjasta.

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.

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.
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Työskentely johdevaunu, lautashyllyvaunun ja
pöytälaitteen siirtovaunun kanssa (valinnainen)

- Irrota johteikko yllä 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 laitteeseen
vastinkappaleeseen 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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Paistomittarin käyttö

Varo!
Paistomittari voi olla kuuma - Palovamman vaara!

Sijoita Paistomittari aina tuotteen paksuimpaan kohtaan. Varmista, että suurin osa
anturipiikkiä on tuotteessa. Työnnä tätä varten Paistomittari vinosti tuotteeseen.
Leivonnaisissa, jotka nousevat paiston aikana runsaasti, on Paistomittari sijoitettava
pystysuoraan tuotteen keskiosaan.

Paksuimpaan kohtaan Sijoita vinoon

Pistä useampaan lihanpalaan Sijoita vinoon



Ohjeita laitteen käyttöön
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Rintapalaan Kalan paksuimpaan kohtaan

- Sijoita paistomittari aina määräysten mukaisesti sille tarkoitettuun pysäköintiasemaan -
Paistomittarin rikkoutumisen vaara!

- Älä anna paistomittarin roikkua ulos kypsennystilasta - Paistomittarin rikkoutumisen vaara!
- Ota paistomittarin kypsennettävästä tuotteesta, ennen kuin otat tuotteen kypsennystilasta -

Paistomittarin rikkoutumisen vaara!



Ohjeita laitteen käyttöön
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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!



Käyttölaitteet
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Sammutus

Höyrykypsennys (30 °C ... 130
°C)

Kiertoilmakypsennys (30 °C ...
300 °C)

Yhdistelmäkypsennys (30 °C ...
300 °C)

Finishing (30 °C ... 300 °C)

"Cool Down" -jäähdytys

Ohjelmointi/Ohjelman
käynnistyspainike

Kosteuden asettaminen

Kypsennystilan lämpötilan asetus

Lämpötilan säätönuppi

Puhaltimen nopeus



Käyttölaitteet
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Ajastin-näppäin
(0 ... 23 h 59 min)

Paistomittarin näppäin
(0 °C ... 99 °C)

Ajan ja paistomittarin näyttö

Ajan ja paistomittarin säätönuppi



Yleisiä ohjeita
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Käyttö:

Valitse haluttu
kypsennystapa.

Valitse haluttu
kypsennyslämpötila.

Valitse haluttu
kypsennysaika/
sisälämpötila.
Kypsennysaika
voidaan asettaa aikaväleillä:
0...2 h 1 minuutti
2...3 h 5 minuuttia
3...6 h 15 minuuttia
6...24 h 30 minuuttia

Valitse nuolella haluttu
kosteusaste.

Valitse puhaltimen nopeus. Käännä säätönuppia
myötäpäivään, rajoittimeen
asti.



Yleisiä ohjeita
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Ohjeita:

Kypsennystavan merkkivalo
vilkkuu jos uunin lämpötila
on liian korkea. (Katso Cool
Down -toiminto)

Painike palaa, kun lämmitys
aktiivinen.

Summeriääni ilmoittaa
lypsennysajan
päättymisestä.

Häiriöilmoitukset:

Vedenpuute - Avaa
vesihana. Näyttö sammuu
täytön jälkeen.

"Kaasupolttimen
häiriö". Paina painiketta
"Kypsennysaika" – uusi
sytytystapahtuma. Jos
näyttö palaa toistuvasti,
kutsu huolto!

 



ClimaPlus ®
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ClimaPlus® mittaa ja säätelee kypsennystilan kosteuden. Kullekin tuotteelle voidaan asettaa
yksilöllinen kostutus.

Höyrykypsennys:
ClimaPlus ®  on asetettu
tehtaalla 100 %:n
kosteuteen.

Kiertoilmakypsennys:
Clima Plus auttaa tuotteen
kosteuden säätelyssä.
Punainen pylväs ja siihen
liittyvä prosenttiluku
osoittavat suurimman
sallitun kosteuspitoisuuden
kypsennystilassa. Mitä
enemmän punaista
näytössä näkyy, sitä
kuivempi on kypsennysilma
ja sitä alhaisempi
kosteuspitoisuus.

Yhdistelmäkypsennys:
Voit säätää höyryn ja
kuumailman sekoitusta.
Mitä enemmän sinistä
palkkia ilmastoikkunassa
näkyy, sitä korkeampi
kosteuspitoisuus on.

Nuoli ylös syttyy - kypsennystilaan
virtaa lisää kosteutta.

Nuoli alas syttyy -
kypsennystilasta poistuu
kosteutta.



ClimaPlus ®
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Paina kypsennysaika- tai sisälämpötilapainiketta näyttääksesi
kypsennystilassa parhaillaan vallitsevan kosteuden.

Parhaan energiatehokkuuden saavuttamiseksi, suosittelemme vakiokosteuden käyttöä, esim.
kuumailmalle 100%.



Käyttötilojen yleiskuvaus
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Käyttötila Höyry (30–130 °C)
Suurtehoinen tuorehöyrygeneraattori, jossa on uusi höyrynsääntely, tuottaa
hygieenistä tuorehöyryä. Voit kypsentää lisäämättä vettä tai keittoaikaa.
Tasaisena pysyvä kypsennystilan lämpötila sekä suurin mahdollinen
höyrykyllästys mahdollistavat tasaisen ja hellävaraisen kypsennyksen.
Ruokahalua herättävät värit, hyvä suutuntuma ja vitamiinien ja ravintoaineiden
laadun säilyttäminen erityisesti vihanneksia valmistettaessa. Tämä käyttötila
soveltuu erityisesti haudutukseen, ryöppäykseen, höyrytykseen, kalan
haudutukseen, kypsennykseen, hitaaseen kypsennykseen, kiehutukseen ja
liotukseen.

Käyttötila Kuuma ilma (30–300 °C)
Suurella nopeudella kiertävä kuuma ilma ympäröi kypsennettävän tuotteen
kaikilta suunnilta. Lihan proteiinit sulkeutuvat heti, joten tuote pysyy sisältä
herkullisen mehevänä. Jatkuva jopa 300 °C:n kuumailmapuhallus ei ole
vain tekninen ominaisuus, vaan mahdollisuus hyödyntää kaikki tehot, kun
uuni lastataan täyteen. Vain tällä tavalla onnistuvat meheviksi ruskettuneet
pikapaistot, pakasteiden sulatus tai helpot leipomukset.

Käyttötila Höyryn ja kuuman ilman yhdistelmä (30–300 °C)
Tässä yhdistelmässä hyödynnetään kaikki kuuman höyryn edut, kuten lyhyt
kypsennysaika ja pieni palamishukka. Erinomainen mehukkuus saavutetaan
suosimalla kuumaa ilmaa, joka takaa vahvojen aromien muodostumisen,
ruokahalua herättävän värin ja rapean pinnan. Huomattavan lyhyen
kypsennysajan ansiosta ruuan palamisesta johtavaa hävikkiä voidaan pienentää
jopa 50 % ja tuotteet voidaan kypsentää vääntelemättä ja kääntelemättä.

Käyttötila Viimeistely (30–300 °C)
Viimeistely on tarkoitettu tuotannon ja tarjoilun johdonmukaiseen erottamiseen
toisistaan. Lisukkeista valmiisiin menuihin, ihanteellisen lämpötilan avulla saat
esikypsennetyt ja viilennetyt ruuat hetkessä ruokailuun sopivaan lämpötilaan,
tarjoiltiinpa tuotteet laatoilta, lautasilta tai kulhoista. Tämä lisää joustavuutta ja
parantaa asiakkaiden nautintoa, sillä näin pitkäkestoinen lämpösäilytys ja sen
aiheuttama laadun heikkeneminen ovat historiaa.



Käyttötilojen yleiskuvaus

30 / 101

Jäähdytys
Jäähdytystoiminnon avulla voit jäähdyttää kypsennystilan nopeasti ja
hellävaraisesti esim. alhaisia lämpötiloja vaativia toimia tai manuaalista
puhdistusta varten.

Ohjelmointi / Ohjelman aloitus / Puhdistus
Ohjelmointitoiminnon avulla voit luoda ja tallentaa manuaalisesti ohjelmia.
Toistuvia kypsennysprosesseja varten käytössäsi on 100 ohjelmapaikkaa,
joista jokaiseen voi asettaa jopa 6 kypsennysvaihetta. Näin voidaan varmistaa
tuotteiden tasalaatuisuus myös silloin, kun työssä on kausiapulaisia.
Automaattisen puhdistuksen* avulla voit palauttaa laitteen hygieeniseen
perustilaan käyttämättä puhdistukseen henkilöresursseja.
* CombiMaster® 61 E: Manuaalinen puhdistus



Käyttötapa Höyrykypsennys
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Käyttötavassa "Höyrykypsennys" höyrynkehitin luo hygieenisen raikashöyryn. Voit säätää
kypsennystilan lämpötilaksi 30 °C - 130 °C .
Kypsennystavat: Höyrytys, Haudutus, Ryöppäys, Hellävarainen keitto, Turvottaminen,
Tyhjiökypsennys, Sulatus, Säilöntä

vaihe Info/Näppäin Ohje

1 Valitse käyttötapa "Höyrykypsennys".

2

Kierrä esilämmitystä varten valintakytkin
vasemmalle rajoittimeen asti. Näytössä
näkyy "PreEH". Esilämmityksen loppumisesta
ilmoitetaan akustisella signaalilla ja näyttöön
tulevalla tekstillä "LoAd".

3 Aseta haluttu lämpötila. Vakioarvo on
kiehumislämpötila.

4 Paina painiketta kypsennysajan asettamiseksi.

5
Aseta haluttu kypsennysaika, esim. 1 h ja 6
min. Käännä kestokäyttöä varten valintakytkintä
myötäpäivään rajoittimeen asti.

4 tai paina vaihtoehtoisesti painiketta
"Sisälämpötila" ja aseta haluttu sisälämpötila.

5 Valitse haluttu sisälämpötila.



Käyttötapa Höyrykypsennys
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- Esilämmityksen ja täytön jälkeen kuuluu summerin ääni ja näytölle ilmestyy viesti 00:00-
ilmoittaen, että kysennysaika ja sisälämpötila ovat vielä asettamatta.

- Jos esilämmityslämpötilan saavuttamisen jälkeen ei enää suoriteta mitään toimia, esilämmitys
lakkaa automaattisesti 10 minuutin kuluttua.

- Asetetut ajat tai lämpötilat vakiintuvat 10 sekunnin kuluttua. Käännä asetusten jälkikäteistä
muutosta varten valintakytkintä ensin nolla-asentoon (klo 12) ja säädä sitten jälleen haluttu aika
tai lämpötila.

- Kun Höyrykypsennys on käytössä, näkyy kosteuskyselyssä 0% tai kun höyryä on riittävästi,
100%.

- Finishing-kesto vaihtelee tuotteen, tuotteen lämpötilan, lautasten lukumäärän, täyttökorkeuden
tai nautintalämpötilan mukaan.



Käyttötapa Höyrykypsennys
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Esimerkkejä kypsennettävistä tuotteista
 
Mise en place
tomates concassèes, koristeet (kasvikset, hedelmät), sienet, Julienne- ja Brunoise-
kasvisten ryöppäys, kasvisten ryöppäys täytteisiin, rulliin jne., sipulin kuorinta, kastanjoiden
kuorinta, palkokasvien turvotus, pekonin ja kinkun ryöppäys, kalalisäkkeiden haudutus,
keittojen, kastikkeiden, fondien, fumet'iden jne. (puolisäilykkeiden) pastörointi.
 
Alkuruoat
munakokkeli, uppomuna vuoassa, kovaksikeitetyt munat, parsa, kasvispaistokset, täytetyt
kasvikset (sipuli, kyssäkaali, purjo, selleri jne.), galantiinit, kalapullat, terriinit, tyhjiöateriat.
 
Keittolisäkkeet
maksapyörykät, pinaattimykyt, taikinataskut, ravioli, kasvisroyale, murekkeet, knöödelit,
mykyt, munahyydyke/royale.
 
Pääruoat
keitetty naudanliha, kassleri, keitetty sianpotka, kieli, keittokana, kalkkunankoipireisi,
hyytelöliha, kala, kala (lohi, meriantura jne.), kassleri, linnut, tyhjiöruoat (kananrinta,
keittoliha, vasikankieli), kalkkunafilee, kanarintaleike, naudanfilee, makkarat Vitello.
 
Lisäkkeet
Risotto/riisi, jatkuvaa käyttöä varten, pasta (makaronit), kasvikset tuoreina ja pakasteina
(TK), kasvisvanukas, perunarulla, peruna kuorittu, kuorimaton, koristeleikattu,
paahtovanukas, kasvisvanukas, polenta.
 
Jälkiruoat
Hedelmät ja marjat tuoreet tai pakasteet (esim. kuumat vadelmat), hillokkeet, riisipuuro,
Creme Caramel, leipävanukas.
 



Käyttötapa Höyrykypsennys
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Laitteen ominaisuuksien hyödyntämiseksi, kannattaa miettiä päivittäin mitkä ruoka-aineet
sopivat kypsennettäviksi samanaikaisesti.
Huomio, että liha, kala, kasvikset, lisäkkeet, hedelmät ja marjat sopivat kypsennettäviksi
yhdessä, silloin kun niiden valmistuspapa on yhtenevä.
Perunat kypsennetään rei'itetyissä GN-astioissa, höyryn läpitunkeutuminen ja kypsyminen on
rei'ityksen ansiosta nopeaa ja tehokasta.
Kasvisfondi valmistetaan matalassa GN astiassa johteikon alimmalla tasolla. Korkean astian
käyttö vähentää uunin tehoa, on siis parempi käyttää kahta ohuelti täytettyä astiaa kuin yhtä
paksulti täytettyä.
Mykyjä ja knöödeleitä ei saa asettaa liian tiiviisti matalaan, suljettuun GN-astiaan.
Riisi ja vilja ovat ainoita raaka-aineita, jotka tarvitsevat vettä kypsennykseen: 1 osa jyviä, 1,5 -
2 osaa vettä.
Tomaattien kalttaus on erittäin helppoa: aseta n. 1 min ajaksi käyttötapaan "Höyrykypsennys"
ja säikäytä sitten kylmässä vedessä.
Kypsennystilan lämpötilan ohjearvot
Keittolisäkkeet: 75 ... 90 °C
kala, äyriäiset ja simpukat: 65 ... 90 °C
Liha ja makkarat: 72 ... 75 °C
Vaalea liha: 75 ... 85 °C
Tumma liha 80 ... 90 °C
Linnut: 80 °C
Jälkiruoat: 65 ... 90 °C
Maustaminen
Mausta varovasti. Alhainen kypsennyslämpötila korostaa ruoka-aineen luontaista makua.
Hedelmien/kasvisten säilöntä
Peitä kypsennettävä tuote kuumalla tai kylmällä nesteellä, raa'an tuotteen kiinteyden ja halutun
säilöntätuloksen mukaisesti. Käytettyjen säilöntäastioiden halkaisijan ei tulisi olla yli 100 mm.
Kypsennysaika muodostuu tuotteen laadusta (kypsyyden aste, leikkuu). Lämpötilan ohjearvot:
74 ... 99 °C.
Huomio: Tölkkejä ei saa sulkea!



Käyttötapa Kiertoilma
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Käyttötavassa "Kiertoilma" tehokkaat lämmittimet lämmittävät kuivan ilman. Voit säätää
kypsennystilan lämpötilaksi 30 °C ... 300 °C . Tarvittaessa voit rajoittaa kypsennystilan
kosteutta.
Kypsennystavat: Leivonta, Paisto, Grillaus, Friteeraus, Gratinointi, Glaseeraus.

vaihe Info/Näppäin Ohje

1 Valitse käyttötapa "Kiertoilma".

2

Kierrä esilämmitystä varten valintakytkin
vasemmalle rajoittimeen asti. Näytössä
näkyy "PreEH". Esilämmityksen loppumisesta
ilmoitetaan akustisella signaalilla ja näyttöön
tulevalla tekstillä "LoAd".

3 Aseta haluttu lämpötila.

4 Valitse haluttu kypsennystilan kosteus tai
työskentele esiasetuksella.

5 Paina painiketta kypsennysajan asettamiseksi.

6
Aseta haluttu kypsennysaika, esim. 35
minuuttia. Kierrä kestokäyttöä varten
valintakytkintä myötäpäivään rajoittimeen asti.

5 tai paina vaihtoehtoisesti painiketta
"Sisälämpötila" ja aseta haluttu sisälämpötila.

6 Valitse haluttu sisälämpötila.
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- Esilämmityksen ja täytön jälkeen kuuluu summerin ääni ja näytölle ilmestyy viesti 00:00-
ilmoittaen, että kysennysaika ja sisälämpötila ovat vielä asettamatta.

- Jos esilämmityslämpötilan saavuttamisen jälkeen ei enää suoriteta mitään toimia, esilämmitys
lakkaa automaattisesti 10 minuutin kuluttua.

- Asetetut ajat tai lämpötilat vakiintuvat 10 sekunnin kuluttua. Käännä asetusten jälkikäteistä
muutosta varten valintakytkintä ensin nolla-asentoon (klo 12) ja säädä sitten jälleen haluttu aika
tai lämpötila.

- Aseta haluttu kypsennysaika. Kierrä kestokäyttöä varten valintakytkintä myötäpäivään
rajoittimeen asti.



Käyttötapa Kiertoilma
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Esimerkkejä kypsennettävistä tuotteista
 
Mise en place
Pekonin ruskistaminen, luiden paahtaminen, taikinan (hiiva) nostatus.
 
Alkupalat
Lihapullat, kasvispaistokset, kuorrutetut kasvikset, pasteijat, piiraat, paahtopaisti, Chicken
wings, ankan rinta, murotaikinaleivonnaiset, tarteletit.
 
Keittolisäkkeet
Keksikolmiot, kinkkukolmiot, juustokrutongit
 
Pääruoat
pihvi, välikyljys, T-luupihvi, maksa, jauhelihapihvit, kananrinta, kanankoipireisi,
puolikas/kokonainen broileri, kalkkuna, fasaani, viiriäinen, paneerattu liha, paneeretut
puolivalmisteet, paistikkaat, ankanrinta, kyljys, pizza.
 
Lisäkkeet
perunarösti, paistinperunat, perunagratiini, rösti, uuniperunat, Idaho-lohkoperunat,
perunakohokas, Macaire-peruna, Duchesse-peruna.
 
Jälkiruoat
torttupohja, kuivakakkutaikinat, hiekkakakkutaikinat, pikkuleivät, lehtitaikina, croissantit,
leipä, sämpylä, patonki, murotaikina, omenastruudeli, leivonnaiset (esikypsennetyt)
pakaste.



Käyttötapa Kiertoilma
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Kypsennysajat
Kypsennysajat riippuvat paistettavan tuotteen laadusta, painosta ja massan
korkeudesta. Älä täytä ritilöitä tai astioita liian tiiviisti, jotta tasainen ilmankierto olisi
taattua.
 
Yleisiä ohjeita pannulla paistettaville
- Esikuumennus mahdollisimman korkeaan lämpötilaan (300 °C) riittävän lämpöpuskurin
luomiseksi.
- mahdollisimman nopea täyttö kypsennystilan lämpötilan laskun pitämiseksi alhaisena.
 
Leivitetty paistotuote
mahdollista kaikenlaisilla leivityksillä. Käytä intensiiviseen ruskistukseen ruskistusta tukevia
rasvoja tai paprika-öljy-sekoitusta.
Nyrkkisääntö: 1 cm lihan paksuutta vaatii n. 8 - 10 minuutin kypsennysajan.
Esilämmitys: 300 °C:n (vähintään, kunnes lämmityksen merkkivalo sammuu).
Ihanteelliset leikkauspaksuudet:  1,5 ... 2 cm
Tarvikkeet: Paisto- ja leivontapelti tai graniitiemaloitu astia. Huomioi leikkauspaksuus tai sama
koko, jotta saavutettaisiin tasainen ruskistus, ylä- ja alapinnalla.
 
Gratinointi
valkoisista ja tummista liharuoista, kalat ja simpukat, parsa, sikuri, parsakaali, fenkoli, tomaatit,
lämpimät leivät.
Esilämmitys: 300 °C:seen (vähintään, kunnes lämmityksen merkkivalo sammuu). Aseta
haluttu lämpötila täytön jälkeen.
Tarvikkeet: esim. ritilät tai astia (20 mm) lämpimien leipien, pihvien ja keittojen gratinointiin.
 
Uunipaisto
Esilämmitys: paistolämpötilaan Täydelle täytölle mahdollisesti paistolämpötilaa korkeampi.
Paistolämpötila: n. 20 ... 25 °C alhaisempi kuin tavanomaisessa uunissa.
Esilämmitä puolivalmiille pakastetuotteille 300 °C:seen.
Sulata raakapakaste sämpylät ja nostata niitä hetken ajan.
Tarvikkeet: Käytä rei'itettyä, teflonipinnoitettua leivontapeltiä, leivonta- ja paistopeltiä tai
graniittiemaloitua GN-astiaa.
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Molemmat kypsennystavat "Höyry- ja kiertoilmakypsennys" yhdistetään toisiinsa. Tämä
yhdistelmä saa aikaan kostean kuuman kypsennystilan ilmaston erityisen intensiivistä
kypsennystä varten. Voit säätää kypsennystilan lämpötilaksi 30 °C ... 300 °C . Tarvittaessa
voit säätää kypsennystilan ilmastoa.
Kypsennystavat: Paisto, Leivonta, Finishing

vaihe Info/Näppäin Ohje

1 Valitse käyttötapa "Yhdistelmäkypsennys".

2

Käännä esilämmitystä varten valintakytkin
vasemmalle rajoittimeen asti. Näytössä
näkyy "PreEH". Esilämmityksen loppumisesta
ilmoitetaan akustisella signaalilla ja näyttöön
tulevalla tekstillä "LoAd".

3 Aseta haluttu lämpötila.

4 Valitse haluttu kypsennystilan kosteus tai
työskentele esiasetuksella.

5 Paina painiketta kypsennysajan asettamiseksi.

6
Aseta haluttu kypsennysaika. Kierrä
kestokäyttöä varten valintakytkintä
myötäpäivään rajoittimeen asti.

5 tai paina vaihtoehtoisesti painiketta
"Sisälämpötila" ja aseta haluttu sisälämpötila.

6 Valitse haluttu sisälämpötila.
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- Esilämmityksen ja täytön jälkeen kuuluu summerin ääni ja näytölle ilmestyy viesti 00:00-
ilmoittaen, että kysennysaika ja sisälämpötila ovat vielä asettamatta.

- Jos esilämmityslämpötilan saavuttamisen jälkeen ei enää suoriteta mitään toimia, esilämmitys
lakkaa automaattisesti 10 minuutin kuluttua.

- Asetetut ajat tai lämpötilat vakiintuvat 10 sekunnin kuluttua. Käännä asetusten jälkikäteistä
muutosta varten valintakytkintä ensin nolla-asentoon (klo 12) ja säädä sitten jälleen haluttu aika
tai lämpötila.

- Aseta haluttu kypsennysaika. Kierrä kestokäyttöä varten valintakytkintä myötäpäivään
rajoittimeen asti.
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Esimerkkejä kypsennettävistä tuotteista
 
Mise en place
Luiden paahtaminen.
 
Alkuruoat
Quiche Lorraine, kasvispaistos, paahtovanukkaat, moussaka, lasagne, canneloni, paella,
makaronilaatikko.
 
Pääruoat
paistit (nauta, vasikka, porsas, lammas, linnut, riista), kääryleet, täytetyt kasvikset (paprika,
munakoiso, kaali, sipuli, kyssäkaali), kuorrutetut kasvikset (kukkakaali), kalkkunan
koipireisi, täytetty vasikanrinta, kinkkumakaroni, viljavanukas, sianpotka, porsaankylki,
munakkaat eri versioina.
 
Lisukkeet
perunagratiini, pakastetuotteet (täytetyt perunataikinataskut jne.), valkosipuliperunat.
 
Jälkiruoat
hiivataikina.
 
Sekalaista
leipä, sämpylät, rinkelit (pakasteraakileet, raakileet).
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Aseta lihapalat astiaan väjästi, jotta kypsennys tapahtuisi tasaisesti.
Höyrytä nahallisia paisteja tai suurempia paistinpaloja n. 1/3 kypsennysajasta.
Kerää tiivistevesi astiaan (apujohtotaso) ja kaada se paahdettujen luiden päälle kastiketta
varten.
 
Kastikkeiden valmistaminen
– Työnnä apujohtotasolle suljettu astia.
– Aseta astiaan luita, keittojuureksia, mausteita ja paahda mukana lihan alla..
– Kaada sekaan nestettä.
– Anna hautua koko kypsennysajan.
– Erittäin tiivis perusfondi kastikkeille.
 
Kääryleet
aseta suljettuun GN-astiaan, täytä kuumalla kastikkeella ja peitä astialla.
 
Leivonnaiset
hiivataikinoiden, lehtitaikinoiden, tuulihattutaikinoiden valmistaminen leivonta- ja paistopelleillä.
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Molemmat käyttötavat Höyry- ja Kiertoilmakypsennys on yhdistetty keskenään. Tällöin ne
kehittävät ihanteellisen kypsennystilan ilmaston, joka estää sekä kypsennettävän tuotteen
kuivumisen että ikävät lammikot ja vesireunukset. Voit säätää kypsennystilan lämpötilaksi
30 °C ... 300 °C .

vaihe Info/Näppäin Ohje

1 Valitse käyttötapa "Finishing ®  ".

2

Kierrä esilämmitystä varten valintakytkin
vasemmalle rajoittimeen asti. Näytössä
näkyy "PreEH". Esilämmityksen loppumisesta
ilmoitetaan akustisella signaalilla ja näyttöön
tulevalla tekstillä "LoAd".

3
Suosittelemme 140 °C:n kypsennystilan
lämpötilaa. Kypsennystilan lämpötilaa voidaan
kuitenkin muuttaa vaihtelevasti aina tuotteen
ominaisuuksien mukaisesti.

4 Valitse haluttu kypsennystilan kosteus tai
työskentele esiasetuksella.

5 Paina painiketta kypsennysajan asettamiseksi.

6
Aseta haluttu kypsennysaika. Yleensä
Finishing-kesto lautaselle asetetuille ruoille
on n. 8 minuuttia. Kierrä kestokäyttöä varten
valintakytkintä myötäpäivään rajoittimeen asti.

5 tai paina vaihtoehtoisesti painiketta
"Sisälämpötila" ja aseta haluttu sisälämpötila.

6 Valitse haluttu sisälämpötila.
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- Esilämmityksen ja täytön jälkeen kuuluu summerin ääni ja näytölle ilmestyy viesti 00:00-
ilmoittaen, että kysennysaika ja sisälämpötila ovat vielä asettamatta.

- Jos esilämmityslämpötilan saavuttamisen jälkeen ei enää suoriteta mitään toimia, esilämmitys
lakkaa automaattisesti 10 minuutin kuluttua.

- Asetetut ajat tai lämpötilat vakiintuvat 10 sekunnin kuluttua. Käännä asetusten jälkikäteistä
muutosta varten valintakytkintä ensin nolla-asentoon (klo 12) ja säädä sitten jälleen haluttu aika
tai lämpötila.

- Finishing-kesto vaihtelee tuotteen, tuotteen lämpötilan, lautasten lukumäärän, täyttökorkeuden
tai nautintalämpötilan mukaan.

- Aseta haluttu kypsennysaika. Kierrä kestokäyttöä varten valintakytkintä myötäpäivään
rajoittimeen asti.
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Esimerkkejä kypsennettävistä tuotteista
 
Alkuruoat
kaikenlaiset spagetit, canneloni, lasagne, kasvislautanen, juusto- ja kaalimakaroni, Quiche
Lorraine, kevätkääryleet, raakakasvispaistokkaat, sipulipiiras.
 
Pääruoat
kaikenlaiset paistit, Fleischkäse-paistos, paistokset, valmisateriat, kääryleet, täytetyt
kasvikset.
 
Lisukkeet
riisi, peruna, makaroni, pasta, kasvikset, paistokset, gratiinit.
 
Jälkiruoat
struudeli, kuumat marjat.
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Finishing-astiat
 
posliinilautaset, savi-, lasi-, hopeavadit, kuparipannut, krominikkeliteräs, alumiinivuoat (takeout-
astiat).
 
Bankettitarjoilu/matkailijaryhmät
Lautas-Finishing lautastentäyttövaunussa.
– Suuria määriä lyhyessä ajassa.
– Nopea eränvaihto.
– Lyhyimmät tarjoiluajat mahdollistavat korkean tuntituoton.
– korkeintaan halkaisijaltaan 31 cm:n lautasille
 
Tarjoiluastia lämmitetään mukana: Lämpötallennin pidemmille tarjoilumatkoille.
 
Thermocover:  Lyhyiden odotusaikojen silloitukseen tai kuljetusmatkoille.
 
Asettele aterian osat mahdollisuuksien mukaan tasaisesti ja ei liian tiiviisti lautasille tai vadeille.
 
Sekoita kypsennetyt kasvikset ja lisukkeet ennen niiden Finishing-asettelua palaan voita tai
rasvaa.
 
Kastikkeet
Lisää yleisesti Finishingin jälkeen.
 
Suuritilavuuksiset komponentit tarvitsevat enemmän aikaa lämmetäkseen.
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Laitetta on käytetty aikaisemmin korkeissa kypsennystilan lämpötiloissa ja haluat jatkaa
työskentelyä alhaisella kypsennystilan lämpötilalla. "Cool Down" -toiminnolla kypsennystila
jäähdytetään nopeasti ja varovasti.

Varoitus!
- Aktivoi Cool Down -toiminto ainoastaan määräysten mukaan lukitulla ilmapellillä –

Loukkaantumisvaara!
- "Cool Down" -toiminnon aikana tuulettimen pyörä ei pysähdy ovea avattaessa.
- Älä koske tuulettimen pyörään – Loukkaantumisvaara!
- Cool Down -toiminnon aikana kypsennystilasta tulee kuumaa höyryä – Palovamman vaara!

vaihe Info/Näppäin Ohje

1 Sulje kypsennystilan ovi.

2 Valitse Cool Down

3 Avaa kypsennystilan ovi
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Ohjelmointi-toiminnolla laaditaan ja tallennetaan manuaalisia ohjelmia. Aina toistuvia
kypsennysprosesseja varten käytettävissä on 2x50 ohjelmapaikkaa, joihin mahtuu kork.
6 kypsennysvaihetta. Näin varmistat aina tasaisen laadun - jopa tilapäistyövoimaa
käyttäessäsi.

Ohjelman laatiminen

vaihe Info/Näppäin Ohje

1 Aseta valintakytkimellä "Prog/Start".

2
Voit vaihtaa ohjelmien paikkaa, paikkojen 1-50
ja 52-100 välille painamalla sisälämpötilan
asetuspainiketta

3 Valitse vapaa ohjelmapaikka, esim. P4.

4 Vilkkuva näyttö vahvistaa vapaan
ohjelmapaikan.

5 Paina painiketta.

6 Näytössä näkyy "S1" vaiheelle 1 ja "Prog/Start"-
painike vilkkuu.

7 Valitse käyttötapa, esim. "Höyrykypsennys".



Ohjelma-tila

49 / 101

vaihe Info/Näppäin Ohje

8 Aseta haluttu lämpötila tai työskentele
esiasetuksilla.

9 Paina painiketta kypsennysajan asettamiseksi.

10 Aseta haluttu kypsennysaika.

11 Paina painiketta.

12 Valitse seuraava käyttötapa esim. "Kiertoilma"
ja vahvistukseksi näyttöön tulee "S2".

13 Aseta haluttu lämpötila.

14 Aseta haluttu kypsennystilan kosteus tai
työskentele esiasetuksella.

15 Paina painiketta kypsennysajan asettamiseksi.

16 Aseta haluttu kypsennysaika.



Ohjelma-tila

50 / 101

vaihe Info/Näppäin Ohje

17 tai paina vaihtoehtoisesti painiketta
"Sisälämpötila".

18 Valitse haluttu sisälämpötila.

19 Paina painiketta.

20 Aseta valintakytkimellä "Prog/Start"
tallentaaksesi ohjelman.

- Aktivoi "Prog/Clean | Start" uudelleen ohjelmointia varten, jos se on sammunut.

- Jos haluat säilyttää saman käyttötavan seuraavassa ohjelmavaiheessa, valitse lyhyesti toinen
käyttötapa voidaksesi aloittaa seuraavan ohjelmavaiheen.

- Aloita ohjelma esilämmityksellä (kierrä kypsennysajan valintakytkin rajoittimeen asti
vasemmalle).

- Jos olet käyttänyt vaiheiden maksimimäärän, näytössä näkyy "----". Päätä painamalla "Prog/
Clean | Start".

- Asetetut ajat tai lämpötilat vakiintuvat 10 sekunnin kuluttua. Käännä valintakytkin asetusten
jälkikäteistä muutosta varten ensin nolla-asentoon (klo 12) ja säädä sen jälkeen jälleen haluttu
aika tai lämpötila.



Ohjelma-tila

51 / 101

Ohjelman käynnistys

vaihe Info/Näppäin Ohje

1 Aseta valintakytkimellä kohta "Prog/Clean |
Start".

2 Valitse haluamasi ohjelma.

3 Käynnistä painamalla "Prog/Clean | Start".
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- Tunnistat tyhjän ohjelmapaikan vilkkuvasta näytöstä.

- Näytössä "Kypsennysaika/Sisälämpötila" näytetään käytön aikana jäljellä oleva kypsennysaika.
Jos ohjelmassa on vaihe, jossa käytetään kypsennysmittaria, jäljellä oleva aika näytetään vasta
tämän vaiheen päätyttyä.

- Vaihto sisälämpötilasta kypsennysaikaan ja päinvastoin ei ole mahdollista.

- Pysäytä ohjelma avaamalla kypsennystilan ovi. Poista ohjelman valinta valitsemalla toinen
käyttötapa tai sammuttamalla laite.

- Käännä valintakytkin asetusten jälkikäteistä muutosta varten ensin nolla-asentoon (klo 12) ja
säädä sen jälkeen jälleen haluttu aika tai lämpötila.

Paina painiketta käynnissä olevan käytön aikana ja muuta ajankohtaisen
vaiheen kypsennysaikaa. Uutta arvoa ei tallenneta!

Paina painiketta käynnissä olevan käytön aikana ja muuta ajankohtaisen
vaiheen sisälämpötilaa. Uutta arvoa ei tallenneta!
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Ohjelman tarkastus

vaihe Info/Näppäin Ohje

1 Aseta valintakytkimellä kohta "Prog/Start".

2 Valitse haluamasi ohjelma.

3
Paina "Prog/Start" nähdäksesi ohjelman
ensimmäisen vaiheen. Paina painiketta
uudelleen kutsuaksesi esiin ensimmäisen
vaiheen. Kypsennystilan oven tulee olla auki.

- Tunnistat tyhjän ohjelmapaikan vilkkuvasta näytöstä.

- Näytössä "Kypsennysaika/Sisälämpötila" näytetään ohjelman jäljellä oleva kypsennysaika. Jos
ohjelmassa on vaihe, jossa käytetään kypsennysmittaria, jäljellä oleva aika näytetään vasta
tämän vaiheen päätyttyä.

- Kun viimeinen ohjelmavaihe on kutsuttu esiin "Prog/Start"-painikkeella, aloita jälleen alusta.
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Ohjelman poistaminen

vaihe Info/Näppäin Ohje

1 Aseta valintakytkimellä kohta "Prog/Start".

2 Valitse ohjelma, esim. P4.

4 Pidä "Prog/Start"-painiketta painettuna 5
sekunnin ajan.

5 Vilkkuva ohjelmapaikka vahvistaa poiston.

Yksittäisten ohjelmavaiheiden poistaminen tai muuttaminen ei ole mahdollista.
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Tallenna yksilölliset ohjelmasi Download-lataustoiminnon avulla USB-tikulle.

USB-tikku on liitettävä laitteen ollessa sammutettuna!

vaihe Info/Näppäin Ohje

1 Sammuta laite ja liitä USB-tikku käyttölevyn alla
olevaan liitäntään.

2 Aseta valintakytkimellä "Prog/Start" .

3 Kierrä valintakytkintä oikealle.

4 tulee näyttöön.

5 Paina painiketta ohjelman tallentamiseksi USB-
tikulle.
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vaihe Info/Näppäin Ohje

6 Toimenpiteen lopuksi näytössä näkyy "End".
Irrota USB-tikku.
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Siirrä yksilölliset ohjelmat Upload-lataustoiminnolla laitteelle.

USB-tikku on liitettävä laitteen ollessa sammutettuna!

vaihe Info/Näppäin Ohje

1 Sammuta laite ja liitä USB-tikku käyttölevyn alla
olevaan liitäntään.

2 Aseta valintakytkimellä "Prog/Start" .

3 Kierrä valintakytkintä oikealle.

4 tulee näyttöön.

5 Paina painiketta siirtääksesi ohjelmat laitteelle.
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vaihe Info/Näppäin Ohje

6 Toimenpiteen lopuksi näytössä näkyy "End".
Irrota USB-tikku.

Upload-toiminnolla kaikki laitteen ohjelmapaikat kirjoitetaan uudelleen. Varmista olemassa
olevat ohjelmat USB-tikulle, ennen kuin siirrät ohjelmia toiselta laitteelta.
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Tiedot tallennetaan muistiin 10 päivän ajanjaksoksi ja ne voidaan tarvittaessa tulostaa USB-
laiteliitännän kautta. Tallenna HACCP-tiedot USB-tikulle pysyvästi noudattamalla ohjeita.

USB-tikku on liitettävä laitteen ollessa sammutettuna!

vaihe Info/Näppäin Ohje

1 Sammuta laite ja liitä USB-tikku käyttölevyn alla
olevaan liitäntään.

2 Aseta valintakytkimellä "Prog/Start" .

3 Kierrä valintakytkintä oikealle.

4 tulee näyttöön.

5 Paina painiketta HACCP-tietojen siirtämiseksi
USB-tikulle.
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vaihe Info/Näppäin Ohje

6 Toimenpiteen lopuksi näytössä näkyy "End".
Irrota USB-tikku.

Seuraavat tiedot protokolloidaan:
- Erän nro
- Kellonaika
- Kypsennysohjelman nimi
- Kypsennystilan lämpötila
- Sisälämpötila
- Ovi auki / ovi kiinni
- Käyttötavan vaihto
- Energianoptimointilaitteiston liitäntä
- 1/2 energia
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On olemassa mahdollisuus ohjelmistopäivitykseen USB-tikun avulla.

USB-tikku on liitettävä laitteen ollessa sammutettuna!

vaihe Info/Näppäin Ohje

1 Sammuta laite ja liitä USB-tikku käyttölevyn alla
olevaan liitäntään.

2 Pidä sekä "ClimaPlus®"-painiketta että "Prog/
Start"-painiketta samanaikaisesti painettuna.

3
Kytke laite päälle Päivitystapahtuma on
suoritettu, kun valitun käyttötavan vakioarvot,
esim. kypsennystilan lämpötila, näytetään.
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Laitteen lämpötilat voidaan esittää celsius- tai fahrenheitasteina. Vaihda näyttö seuraavasti.

vaihe Info/Näppäin Ohje

1 Valitse "Prog/Start"

2 Kierrä valintakytkintä oikealle.

3 tulee näyttöön.

4 Paina painiketta.

5 Kypsennysaika/sisälämpötila-näytössä näkyy
"C" celsiusasteille.

6 Kierrä valintakytkintä.

7 Näyttö vaihtaa celsiusasteista
fahrenheitasteiksi.
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vaihe Info/Näppäin Ohje

8 Paina painiketta, asetus on tallennettu.
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HACCP-tietojen oikeaa analyysiä varten voidaan laitteen kellonaika ja päiväys asettaa.
Suorita asetus seuraavasti:

vaihe Info/Näppäin Ohje

1 Valitse "Prog/Start"

2 Kierrä valintakytkintä oikealle.

3 tulee näyttöön.

4 Paina painiketta.

8
Näyttö ylemmässä näytössä tuntien
syöttöä varten. Alemmassa näytössä näkyy
ajankohtainen tunti.

9 Kierrä alempaa valintakytkintä asettaaksesi
tunnit ja tallenna "Prog/Start"-painikkeella.

10
Näyttö ylemmässä näytössä minuuttien
syöttöä varten. Alemmassa näytössä näkyy
ajankohtainen minuuttitieto.
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vaihe Info/Näppäin Ohje

11 Kierrä alempaa valintakytkintä asettaaksesi
minuutit ja tallenna "Prog/Start"-painikkeella.

12
Näyttö ylemmässä näytössä päivän
syöttöä varten. Alemmassa näytössä näkyy
ajankohtainen päivä.

13 Kierrä alempaa valintakytkintä asettaaksesi
päivän ja tallenna "Prog/Start"-painikkeella.

14
Näyttö ylemmässä näytössä kuukauden
syöttöä varten. Alemmassa näytössä näkyy
ajankohtainen kuukausi.

15 Kierrä alempaa valintakytkintä asettaaksesi
kuukauden ja tallenna "Prog/Start"-painikkeella.

16
Näyttö ylemmässä näytössä vuoden
syöttöä varten. Alemmassa näytössä näkyy
ajankohtainen vuosi.

17
Kierrä alempaa valintakytkintä asettaaksesi
vuoden, tallenna "Prog/Start"-painikkeella ja
poistu ohjelmatilasta.
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Aloita puhdistus

CleanJet ®  on kypsennystilan puhdistukseen tarkoitettu automaattinen
puhdistusjärjestelmä. Yhteensä kolmen puhdistusohjelman ansiosta voit sovittaa
puhdistuksen kulloiseenkin likaisuustasoon.
Automaattinen puhdistus on käytettävissä vain CombiMaster ®  Plus -laitemallissa.
CombiMaster ®  -laitemalleissa käytetään manuaalista puhdistusta (kts. kappale
Manuaalinen puhdistus).

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 huuhtelutabletteja. 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.

Jotta puhdistus voidaan tehdä, kypsennystilan lämpötilan on oltava alle 60 °C (katso
kappale Jäähdytys).
Puhdistus voidaan valita vaihtoehdoista CLE1 (voimakas lika), CLE2 (vähäinen lika) ja
CLE3 (huuhtelu ilman tabletteja).

vaihe Info/Näppäin Ohje

1 Aseta ylin vääntökytkin asentoon Prog/Clean |
START.
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vaihe Info/Näppäin Ohje

2 Käännä lämpötilavalitsinta oikealle haluttuun
puhdistusohjelmaan CLE1, CLE2 tai CLE3.

3 Valitun ohjelman mukaan näytössä näkyy
CLE1, CLE2 tai CLE3.

4 Paina painikkeita.

5_1

Näkyviin tulee ilmoitus, jossa ilmoitetaan
vuorotellen kuinka monta pesu- ja
huuhtelutablettia kuhunkin puhdistusohjelmaan
tarvitaan.
Esim. kun näytössä näkyvät vuorotellen
ilmoitukset CL 3 ja rl 2, ohjelmaan tarvitaan 3
puhdistustablettia ja 2 huuhtelutablettia.

5_2

Näkyviin tulee ilmoitus, jossa ilmoitetaan
vuorotellen kuinka monta pesu- ja
huuhtelutablettia kuhunkin puhdistusohjelmaan
tarvitaan.
Esim. kun näytössä näkyvät vuorotellen
ilmoitukset CL 3 ja rl 2, ohjelmaan tarvitaan 3
puhdistustablettia ja 2 huuhtelutablettia.

6_1

Lisäksi näytössä vilkkuu tabletin väriä vastaava
kosteuspalkki. Valaistut osat ilmoittavat, kuinka
monta tablettia uuniin on asetettava.
Esim. kolme osaa palkista palaa punaisena,
joten tarvitaan kolme puhdistustablettia tai kaksi
osaa palkista palaa sinisenä, tarvitaan kaksi
huuhtelutablettia.

6_2
Lisäksi näytössä vilkkuu tabletin väriä vastaava
kosteuspalkki. Valaistut osat ilmoittavat, kuinka
monta tablettia uuniin on asetettava.
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vaihe Info/Näppäin Ohje

Esim. kolme osaa palkista palaa punaisena,
joten tarvitaan kolme puhdistustablettia tai kaksi
osaa palkista palaa sinisenä, tarvitaan kaksi
huuhtelutablettia.

7 Avaa ovi Aseta pesu- ja huuhtelutabletit sisään
avaamalla kypsennystilan ovi.

8
Varoitus!
Käsittele puhdistustabletteja aina suojakäsineet
käsissä. Syöpymisvaara.

9
Poista ohjeen mukainen määrä
huuhtelutabletteja pakkauksesta ja aseta ne
tablettilokeroon. Katso kuva seuraavalta sivulta.

10
Poista ohjeen mukainen määrä
puhdistustabletteja pakkauksesta ja aseta ne
kypsennystilan tablettilokeroon. Katso kuva
seuraavalta sivulta.

11 Sulje ovi

Puhdistus alkaa automaattisesti, kun
kypsennystilan ovi suljetaan.
Alla olevan aikanäytön kaksoispiste vilkkuu.
Se on merkki siitä, että puhdistusohjelma on
käynnissä. Jäljellä olevan ajan kuluminen
näkyy aikanäytössä.

12
Kun puhdistus on tehty, aikanäytön 00:00-
ilmoituksen tilalle vaihtuu End-ilmoitus.
Äänimerkki kuuluu 10 sekunnin ajan tai kunnes
ovi avataan.
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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 ®  -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!
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Ohjeistus kemiallisten pesuaineiden käsittelyyn:

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

Huuhtelutabletti: Poista vain
uloin suojakelmu. Älä riko
läpinäkyvää suojakelmua.

Aseta huuhtelutabletti
läpinäkyvässä
suojakelmussa
tablettilokeroon.

Puhdistustabletti: Poista
suojakelmu.

Aseta puhdistustabletti
huuhtelutabletin päälle. Älä aseta tabletteja

kypsennystilaan.
Vaurioitumisvaara!
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Ennen CleanJet ®  -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.



Puhdistaminen CombiMaster ®  Plus

72 / 101

Puhdistusohjelmat

puhdistusvaihe kuvaus/sovellus tabletit

CLE1

Tehopesu
Voimakkaan paisto- tai grillauslian poistoon,
esim. kanan täyttö ja paisto, pihvien paisto
jne.
Kestää näin 3 tuntia 45 minuuttia.

Pesu- ja
huuhtelutabletti

CLE2

Säästäväinen puhdistus – Eco
Vähäisen lian poistoon (syntynyt kork. 200
°C:ssa) mahdollisimman vähän kemikaaleja
ja vettä käyttävä puhdistus.
Kestää näin 2 tuntia 30 minuuttia.

Pesu- ja
huuhtelutabletti

CLE3
Välipuhdistus – lyhyt puhdistusaika
Kaikelle lialle, ei sisällä kuivausta ja
huuhtelua.
Kestää noin 40 minuuttia.

Puhdistustabletti

CLE1

ei pehmeää vettä Pehmeä vesiLaite

PuhdistustabletitHuuhtelutabletitPuhdistustabletitHuuhtelutabletit

Kesto

6x 2/3 GN 2 1 2 1 03:30 h:mm

6x 1/1 GN 4 1 3 1 03:30 h:mm

10x 1/1 GN 4 1 3 1 03:30 h:mm

6x 2/1 GN 5 2 3 1 03:30 h:mm

10x 2/1 GN 5 2 3 1 03:30 h:mm

20x 1/1 GN 5 2 3 1 03:30 h:mm

20x 2/1 GN 6 2 3 1 03:30 h:mm
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CLE2

ei pehmeää vettä Pehmeä vesiLaite

PuhdistustabletitHuuhtelutabletitPuhdistustabletitHuuhtelutabletit

Kesto

6x 2/3 GN 1 1 1 1 2:30 h:mm

6x 1/1 GN 2 1 1 1 2:30 h:mm

10x 1/1 GN 2 1 1 1 2:30 h:mm

6x 2/1 GN 3 2 2 1 2:30 h:mm

10x 2/1 GN 3 2 2 1 2:30 h:mm

20x 1/1 GN 3 2 2 1 2:30 h:mm

20x 2/1 GN 3 2 2 1 2:30 h:mm

CLE3

ei pehmeää vettä Pehmeä vesiLaite

PuhdistustabletitHuuhtelutabletitPuhdistustabletitHuuhtelutabletit

Kesto

6x 2/3 GN 1 0 1 0 0:40 h:mm

6x 1/1 GN 1 0 1 0 0:40 h:mm

10x 1/1 GN 1 0 1 0 0:40 h:mm

6x 2/1 GN 2 0 1 0 0:40 h:mm

10x 2/1 GN 2 0 1 0 0:40 h:mm

20x 1/1 GN 2 0 1 0 0:40 h:mm

20x 2/1 GN 2 0 1 0 0:40 h:mm
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CleanJet ®  -pesun keskeytys
Sähkökatkon sattuessa tai laitteen virrankatkaisun jälkeen lämpötilanäyttöön tulee viesti
StOP" ja Prog/Clean | START -painike vilkkuu.
Jos Prog/Clean | START -painiketta ei paineta, puhdistus jatkuu 30 sekunnin kuluttua.
Keskeytä puhdistus painamalla Prog/Clean | START -painiketta.
Puhdistuksen keskeytyksiä on kahta eri lajia:

keskeytys, kun pesu- tai huuhdetabletit eivät ole vielä olleet kosketuksissa veteen
keskeytys, kun pesu- tai huuhdetabletit ovat olleet kosketuksissa veteen.

Keskeytys, kun pesu- tai huuhdetabletit eivät ole vielä olleet kosketuksissa veteen

vaihe Info/Näppäin Ohje

1 Lämpötilanäyttöön tulee viesti STOP.

2 Keskeytä puhdistus painamalla Prog/Clean |
START -painiketta.

3_1
Jos keskeytys vahvistetaan, näkyviin tulevat
peräkkäin ilmoitukset tAb ja out.
Pesun alussa laitteeseen asetettujen tablettien
määrä vilkkuu vuorotellen kosteuspalkissa.

3_2
Jos keskeytys vahvistetaan, näkyviin tulevat
peräkkäin ilmoitukset tAb ja out.
Pesun alussa laitteeseen asetettujen tablettien
määrä vilkkuu vuorotellen kosteuspalkissa.

4 Avaa ovi
Avaa ovi ja poista tabletit.
Sulje ovi uudelleen, kun kaikki tabletit on
poistettu kypsennystilasta.

5 Paina uudelleen Prog/Clean | START -
painiketta.



Puhdistaminen CombiMaster ®  Plus

75 / 101

vaihe Info/Näppäin Ohje

6_1 Lopuksi lämpötilanäyttöön ilmestyy viesti rInS ja
koko kosteusnäyttö vilkkuu sinisenä.

6_2 Tämän lisäksi aikanäytössä näkyy viesti cAb.

7 Avaa ovi Avaa ovi.

8 Huuhtele kypsennystila (myös ilmavirran
suuntauslevy) vedellä.

9 Sulje ovi Sulje ovi.

10 Paina uudelleen Prog/Clean | START -
painiketta.

11
Lopuksi valitun käyttötilan ilmoitus tulee
näkyviin ja laitetta voidaan käyttää taas
elintarvikkeiden käsittelyyn.
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Keskeytys, kun pesu- tai huuhdetabletit ovat olleet kosketuksissa veteen

vaihe Info/Näppäin Ohje

1 Lämpötilanäyttöön tulee viesti STOP.

2 Keskeytä puhdistus painamalla Prog/Clean |
START -painiketta.

3_1
Jos keskeytys vahvistetaan, näkyviin tulevat
peräkkäin ilmoitukset tAb ja out.
Pesun alussa laitteeseen asetettujen tablettien
määrä vilkkuu vuorotellen kosteuspalkissa.

3_2
Jos keskeytys vahvistetaan, näkyviin tulevat
peräkkäin ilmoitukset tAb ja out.
Pesun alussa laitteeseen asetettujen tablettien
määrä vilkkuu vuorotellen kosteuspalkissa.

4 Avaa ovi
Avaa ovi ja poista tabletit.
Sulje ovi uudelleen, kun kaikki tabletit on
poistettu kypsennystilasta.

5 Aloita keskeytysohjelma painamalla vielä kerran
Prog/Clean | START -painiketta.

6

Lopuksi lämpötilanäytössä näkyy viesti rInS ja
keskeytysohjelman jäljellä oleva aika (noin 20
minuuttia) näkyy aika näytössä.
Keskeytysohjelman lopussa kuuluu normaalin
puhdistuksen lopetuksen merkkiääntä vastaava
merkkiääni.

7 Näkyviin tulee viesti End. Keskeytysohjelma on
suoritettu.
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Jos kypsennystilassa ei ollut vielä vettä, kun ohjelma keskeytettiin tai tietty aika ei ole vielä
kulunut, keskeytysohjelmaa ei aloiteta. Tämä tarkoittaa, että kypsennystilaa ei huuhdella
automaattisesti.
Kun tabletit on poistettu tablettilokerosta ja ovi on suljettu uudelleen, näyttöön tulee jälleen
valittu käyttötila.
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Laitteessa on automaattinen CleanJet®-puhdistusjärjestelmä. Tästä huolimatta
laitteen hyörystimestä on poistettava kalkki säännöllisesti käytetyn veden kovuuden ja
käyttötiheyden mukaisesti.

Calc Info -toiminnon avulla määritetään höyrygeneraattorin kalkinpoistoluokitus. Heti,
kun laite saavuttaa huomattavan kalkkeutumistason, laitteen näyttöön tulee kehotus
poistaa höyrygeneraattorista kalkki. Suosittelemme, että huoltoteknikko poistaa
höyrygeneraattorista kalkin.

Kun laite on puhdistettu automaattisen CleanJet®-puhdistusjärjestelmän avulla, näkyviin
tulee seuraava kehotus poistaa höyrygeneraattorista kalkki.
Molemmissa näytöissä näkyy vuorotellen CALC InFo ja CALL tECH.

Vie puhdistus loppuun painamalla Prog | Start | Clean -painiketta.
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Seuraavassa kerrotaan, miten LAN-kaapeli liitetään laitteen LAN-liitäntään.

LAN-liitäntä on laitteen
pohjassa vasemmalla
puolella (XS-mallissa
takaseinässä oikealla
takana).

Ruuvaa roiskesuoja irti. Avaa kaapelin kaikki osat
kuvan osoittamalla tavalla.
Työnnä sen jälkeen LAN-
kaapeli liittimeen.

Ruuvaa kaikki roiskesuojan
osat kiinni.

Asenna kaikki osat
(laitteesta alkaen) takaisin
paikalleen.
Osat voidaan asentaa käsin
ilman työkaluja, jotta osat
tai tiivisteet eivät vahingoitu
asennuksen aikana.

HUOMIO:
Jos tiivisteet vahingoittuvat,
roiskevesisuojaus ei ehkä
enää toimi.

Palovammavaara.
Varo asettaessasi LAN-kaapelia laitteen pohjan alle laitteen kuumien osien koskettamista.
Älä kierrä LAN-kaapelia kuumien laitteen osien ympärille.
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Kokoonpano tai roiskevesisuojaus ovat taattuja vain, kun käytössä on seuraavat vaatimukset
täyttävä Ethernet-kaapeli:

Ethernet-pistokkeen enimmäispituus 45 mm
pistokkeen kulmittainen halkaisija on korkeintaan 18,5 mm
kaapelin läpimitta 5,5–7,5 mm.
Liitännän virheettömään toimintaan vaaditaan myös CAT-6-luokan verkkokaapelin käyttöä.

Asennettaessa Combi-Duo-mallia, saman huoltoteknikon tulee asentaa molemmat LAN-
kaapelit.
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Alla on ohjeet laitteen verkon asetusten määrittämiseen. Laitteeseen voidaan määrittää
IP-osoite
alaverkonmaski
portti.

vaihe Info/Näppäin Ohje

1 Aseta ylin vääntökytkin asentoon Prog/Clean |
START.

2 Käännä lämpötilan asetuskytkintä oikealle,
kunnes näkyviin tulee IP.

3 IP näkyy näytössä.

4 Paina painikkeita.

5
Käännä lämpötilan asetuskytkin nyt niin pitkälle
vasemmalla kuin mahdollista, kunnes IP 1 tulee
näkyviin näytössä.

6

Aikanäytössä (alin näyttö) näkyy vain yksi luku.
Tämä luku on IP-osoitteen ensimmäinen osa.
IP-osoitteessa on yhteensä neljä osaa. esim.
10.x.x.x.
Muuta lukua ajan asetuskytkimillä.

7 Vahvista luku painamalla
sisälämpötilapainiketta.
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vaihe Info/Näppäin Ohje

8
Käännä lämpötilan asetuskytkintä hieman
oikealle, kunnes IP 2 tulee näkyviin näytössä.
Nyt voit asettaa IP-osoitteen toisen osan. esim.
10.10.x.x

9
Seuraavaksi on annettava alaverkkomaski.
Toimi samalla tavalla, kuin IP-osoitteen
määrittämisessä.

10
Lopuksi on määritettävä portin osoite.
Toimi samalla tavalla, kuin IP-osoitteen tai
alaverkkomaskin määrittämisessä.

11
Palaa edelliseen valikkoon painamalla Prog/
Clean | Start -painiketta. Verkon asetukset on
tallennettu.
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Höyrygeneraattorista on säännöllisesti poistettava kalkki käsin.
Seuraavia kalkinpoiston tiheyksiä suositellaan:
(perustuu 8 tunnin päivittäiseen höyrystinkäyttöön)
– veden kovuus kork. 18 °dH (kork 3,2 mmol/litra) vähintään kerran vuodessa
– veden kovuus kork. 24 °dH (kork 4,3 mmol/litra) vähintään kaksi kertaa vuodessa
– veden kovuus yli 24 °dH (kork 4,3 mmol/litra) vähintään kolme kertaa vuodessa

Suositeltava kalkinpoiston tiheys voi vaihdella veden koostumuksen (esim. mineraalit) takia
yllä annetuista arvoista.

Tarvitset:
Sähköisen kalkinpoistopumpun – tuotenro: 60.70.409
Kalkinpoistoainetta, 10 litran kanisteri – tuotenro: 6006.0110

Vain huoltoteknikko voi tehdä höyrygeneraattorille kalkinpoiston, jossa käytetään voimakkaita
kemikaaleja.
Jos höyrygeneraattori tarvitsee voimakasta kalkinpoistoa, laite ilmoittaa siitä CleanJet ®  -
puhdistusohjelman lopuksi tuomalla Calc Info -ilmoituksen näkyviin.
Katso lisätietoja tämän käyttöohjeen kalkinpoisto-osion alakappaleista.

vaihe Info/Näppäin Ohje

1 Valitse Prog/Clean | Start.

2 Sulje kypsennystilan ovi.
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vaihe Info/Näppäin Ohje

3 Käännä valitsinta oikealle.

4 tulee näkyviin näytössä.

5 Paina painikkeita. Kalkinpoisto aloitetaan.

Jos kypsennystilan lämpötila on kalkinpoiston
alkaessa yli 40 °C, jäähdytys aloitetaan
automaattisesti (katso kappale Jäähdytys).

6
Höyrystin tyhjennetään.
Tyhjennyspumppauksen päätyttyä näkyviin
tulee viesti CALC.

7 Laite kehottaa lisäämään kalkinpoistonesteen.

8 Avaa kypsennystilan ovi.

9 Poista vasen johteikko ja ilmalevy.
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vaihe Info/Näppäin Ohje

10

Vie letkua höyryn sisäänmenoaukkoon
merkintään asti.
 
Huomioitavaa:
Merkinnän laitekoon mukainen sijoittuminen on
kuvattu kalkinpoistopumpun huomautuksissa.

Varoitus!
Syövyttävä kemiallinen neste. Syöpymisvaara!
Käytä aina:
suojavaatteita, suojalaseja, suojakäsineitä,
suojamaskia, laitevalmistajan omaa
kalkinpoistopumppua.

11 Aseta johteikko sisään ja kiinnitä letku
lankahaalla.

Varoitus!
Syövyttävä kemiallinen neste. Syöpymisvaara!
Letkuihin voi jäädä jäänteitä
kalkinpoistonesteestä. Huuhtele
kalkinpoistovälineet huolellisesti vedellä.
Käytä aina: suojavaatteita, suojalaseja,
suojakäsineitä ja suojamaskia.

12

Aseta kalkinpoistonestettä sisältävä kanisteri
kypsennystilaan ja vie letku kanisteriin.
 
Huomioitavaa:
Kalkinpoistonesteen reaktio kalkkiin voi
aiheuttaa runsasta vaahtoamista.
 
Täytä kalkinpoistoaine laitevalmistajan
kalkinpoistopumppuun erittäin hitaasti.
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Kalkinpoistoainemäärät sähkölaitteille
6 x 2/3 GN
1,8 litraa
 
6 x 1/1 GN
3,5 litraa
 
6 x 2/1 GN
6 litraa

10 x 1/1 GN
6 litraa
 
10 x 2/1 GN
8,5 litraa

20 x 1/1 GN
9 litraa
 
20 x 2/1 GN
11,5 litraa

Kalkinpoistoainemäärät kaasulaitteille
6 x 1/1 GN
4 litraa
 
6 x 2/1 GN
6,5 litraa

10 x 1/1 GN
7 litraa
 
10 x 2/1 GN
9 litraa

20 x 1/1 GN
8 litraa
 
20 x 2/1 GN
11 litraa

vaihe Info/Näppäin Ohje

15

Poista kalkinpoistovälineet (käsipumppu ja
kanisteri) kypsennystilasta.
 
Huuhtele kalkinpoistoneste huolellisesti
kypsennystilasta ja kalkinpoistovälineistä.
 
Aseta ilmalevy ja vasen johteikko paikoilleen ja
kiinnitä ne.

16 tulee näkyviin näytössä.

17 Sulje kypsennystilan ovi. Kalkinpoistovaiheen
kesto tulee näkyviin.

18
Hyörystin huuhdellaan automaattisesti useita
kertoja, lopuksi laite kytkee höyrytyksen
automaattisesti pois käytöstä.
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vaihe Info/Näppäin Ohje

19 Kun kalkinpoisto on päättynyt, näytössä näkyy
viesti End.

20 Poistu kalkinpoistotilasta valitsemalla käyttötila.
Laitetta voidaan käyttää taas kypsennykseen.

Kalkinpoiston keskeytys
Voit tarvittaessa keskeyttää kalkinpoiston.
 
Ennen kalkinpoistonesteen lisäämistä

vaihe Info/Näppäin Ohje

1 Pidä ydinlämpötilapainiketta painettuna 10
sekunnin ajan.

2
Kypsennysajan/ydinlämpötilan näytössä
näkyy viesti End. Laitetta voidaan käyttää taas
kypsennykseen.

Kalkinpoistonesteen lisäämisen jälkeen
Keskeytysohjelma kestää noin 20 minuuttia.

vaihe Info/Näppäin Ohje

1 Katkaise laitteesta virta ja odota 4 sekuntia.
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vaihe Info/Näppäin Ohje

2 Kytke laitteen virta uudelleen.

3

Kalkinpoistotoimenpide keskeytetään, jos
ydinlämpötilapainiketta painetaan 30 sekunnin
sisällä.
Jos ydinlämpötilapainiketta ei paineta 30
sekunnin sisällä, kalkinpoistotoimenpide jatkuu
ilman muutoksia.

4 Hyörystin tyhjennetään ja huuhdellaan
huolellisesti automaattisesti.

5
Kypsennysajan/ydinlämpötilan näytössä
näkyy viesti End. Laitetta voidaan käyttää taas
kypsennykseen.
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Voit tyhjentää höyrygeneraattorin ennen kuljetusta tai estääksesi pakkasen aiheuttamat
vahingot.

vaihe Info/Näppäin Ohje

1 Sulje vesihana ja avaa luukut

2 Aseta valintakytkin asentoon Prog/Clean | Start.

3 Käännä valitsinta oikealle.

4 Näytössä näkyy viesti ESG.

5 Paina painikkeita.
Höyrygeneraattori tyhjennetään.
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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
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
20 x 1/1 GN Nro: 20.00.398
20 x 2/1 GN Nro: 20.00.399

Lamppujen vaihto

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

Halogeenilampun vaihtaminen
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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Jos laitteessa ilmenee häiriö, siitä tulee näkyviin näyttöilmoitus.

vaihe Info/Näppäin Ohje

1
Häiriöt, joista huolimatta laitetta voi edelleen
käyttää kypsennykseen, voidaan ohittaa
painamalla kellopainiketta.

Häiriökoodi esiintymistapa Korjaustoimenpide

E10 Virran kytkennän
jälkeen 30 sekuntia.

Laitetta voidaan käyttää kypsennykseen. –
Ota yhteyttä asiakaspalveluun!

E16 Kun virhe ilmenee. Ota yhteyttä asiakaspalveluun!

E17 Kun virhe ilmenee. Ota yhteyttä asiakaspalveluun!

E18 Kun virhe ilmenee. Ota yhteyttä asiakaspalveluun!

E19 Kun virhe ilmenee. Ota yhteyttä asiakaspalveluun!

E20 Ilmoitus 30 sekuntia
virran kytkemisen
tai toimintatavan
muuttamisen jälkeen.

Kypsennys on käytössä vain rajoitetusti. –
Ota yhteyttä asiakaspalveluun!

E23 Ilmoitus näkyy koko
ajan.

Katkaise laitteen virta. – Ota yhteyttä
asiakaspalveluun!

E24 Ilmoitus näkyy koko
ajan.

Katkaise laitteen virta. – Ota yhteyttä
asiakaspalveluun!

E25/E26/E27 Vahvistus
puhdistusohjelman
lopussa on
pakollinen.

Laitetta voidaan käyttää kypsennykseen.
Puhdistus ei ole mahdollinen. – Ota yhteyttä
asiakaspalveluun.

E28 Virran kytkennän
jälkeen 30 sekuntia.

Ota yhteyttä asiakaspalveluun!

E29 Ilmoitus näkyy koko
ajan

Tarkista valintapainikkeiden alla oleva
ilmansuodatin ja vaihda se uuteen. Tarkista,
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Häiriökoodi esiintymistapa Korjaustoimenpide

vaikuttaako jokin uusi lämmönlähde
laitteeseen. Jos huoltoilmoitus ei poistu, ota
yhteyttä asiakaspalveluun!

E30 Ilmoitus näkyy koko
ajan

Kosteudensäätely ei toimi! Laitetta voidaan
käyttää rajoitetusti kypsennykseen. – Ota
yhteyttä asiakaspalveluun!

E31 Virran kytkennän
jälkeen 30 sekuntia.

Ydinlämpötila-anturi viallinen! Laitetta
voidaan käyttää kypsennykseen ilman
ydinlämpötila-anturia. – Ota yhteyttä
asiakaspalveluun!

E32 Ilmoitus näkyy koko
ajan.

Sulje kaasuhana! – Ota yhteyttä
asiakaspalveluun

E33 Näkyy
jatkuvasti neljän
uudelleenkäynnistyksen
jälkeen.

Sulje kaasuhana! – Ota yhteyttä
asiakaspalveluun

E34 Ilmoitus näkyy koko
ajan

Ota yhteyttä asiakaspalveluun!

E35 Virran kytkennän
jälkeen 30 sekuntia.

Liitä Ultravent®-kondensaatiokupu.

E36 Kun virhe ilmenee. Kypsennys on käytössä vain rajoitetusti. –
Ota yhteyttä asiakaspalveluun!

E37 Kun virhe ilmenee. Kypsennys on käytössä vain rajoitetusti. –
Ota yhteyttä asiakaspalveluun!

E38 Kun virhe ilmenee. Käyttötilan valintakytkin viallinen. – Ota
yhteyttä asiakaspalveluun!

E39 Kun virhe ilmenee. Kypsennystilan lämpötilan valintakytkin
viallinen. – Ota yhteyttä asiakaspalveluun!

E40 Kun virhe ilmenee. Kypsennysajan/ydinlämpötilan valintakytkin
viallinen. – Ota yhteyttä asiakaspalveluun!
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Häiriökoodi esiintymistapa Korjaustoimenpide

E44 Vahvistus
puhdistusohjelman
lopussa on
pakollinen.

Höyryn ja höyry-yhdistelmän käyttötilat
eivät ole käytettävissä. – Ota yhteyttä
asiakaspalveluun.

E50 Kun virhe ilmenee. Todellisen ajan ajastin (rtc) ei nollaudu –
katso kappale Kellonajan/päivämäärän
asettaminen

E51 Kun virhe ilmenee. Vaihda paristo. – Ota yhteyttä
asiakaspalveluun.

E60 Kun virhe ilmenee. Käynnistinrasian vika – Ota yhteyttä
asiakaspalveluun.
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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
"Huolto").
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
"Huolto").

Vedenpuute
Näyttöön tulee "OPEn
H2O".

Vesihana suljettu Avaa vesihana

Laitteen
vedentulosuodatin
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'an avulla (katso
asennusohje).

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.

Laite ei toimi
päällekytkemisen
jälkeen

Ulkoinen pääkytkin
kytketty pois päältä

Kytke pääkytkin päälle

Rakennuksen jakelun
sulake on lauennut.

Tarkasta rakennuksen jakelun sulakkeet

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

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

Laitteessa näkyy
"CHnG FILt"

Ilmasuodatin on
likainen

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

Kaasulaitteessa näkyy
"CHnG PoL".

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 "fEs".

Kaasusyöttö
laitteeseen
keskeytynyt

Avaa kaasuhana
Kytke tuuletuskansi päälle

Kaasunpaine liian
alhainen

Tarkistuta kaasunsyöttö laitteeseen

Vilkkuva
käyttötapanäyttö

Kypsennystila liian
kuuma

Jäähdytä kypsennystila Cool Down -
toiminnolla (katso käsikirja luku "Cool
Down")
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