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1. Generelt
Les instruksene i denne manualen nøye, ettersom de inneholder viktig informasjon om riktig, effektiv og 
sikker installasjon, bruk og vedlikehold av apparatet.

Oppbevar denne manualen på et trygt sted i påvente av at eventuelle andre operatører bruker apparatet.

Installasjonen må utføres i henhold til produsentens instruksjoner og følge lokal lovgivning. Tilkopling av 
enheten til elektrisitets-, damp- og vannforsyning må utelukkende utføres av kvalifi sert personell.

Personer som bruker apparatet bør ha spesiell opplæring i bruken.

Slå av apparatet ved svikt eller feilfunksjoner. De periodiske funksjonskontrollene som forespørres i ma-
nualen må utføres etter instruksjonene. Få service utført av en teknisk kvalifi sert person autorisert av 
produsenten og bruk originale reservedeler.

Å unnlate å overholde det ovenstående kan sette sikkerheten med apparatet i fare.

1.1. Symboler anvendt i manualen
Dette symbolet informerer om en situasjon som kan innebære en sikkerhetsrisiko. Instruksjonene som 
er gitt er obligatoriske for å unngå personskader.

Dette symbolet viser deg riktig framgangsmåte for å unngå dårlig resultat, skade på apparatet eller farlige 
situasjoner.

Dette symbolet informerer om anbefalinger og tips som hjelper til å få best mulig ytelse ut av apparatet.

1.2. Symboler brukt på apparatet.
Dette symbolet plassert på en del informerer de elektriske tilkoplingene bak på delen. Demontering av 
delen må kun utføres av kvalifi sert personell.

1.3. Kontroll av forholdet mellom apparatet og manualen.
Apparatets typeskilt angir apparatets serienummer. Dersom manualene mangler kan nye bestilles fra 
produsenten eller den lokale representanten. Ved bestilling av nye manualer er det vesentlig å angi seri-
enummer angitt på typeskiltet.

Dersom det er motsigelser mellom informasjonen i de ulike språkversjonene, har engelsk forrang med 
hensyn til informasjonsinnholdet.

STOP
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2. Sikkerhet

2.1. Generelt
Apparatet er CE-merket, som innebærer at det samsvarer med kravene i EUs maskindirektiv med hensyn 
til produktsikkerhet.

Produktsikkerhet betyr at apparatets utforming vil hindre personskade eller skade på eiendom.

Proveno kombi-kjelen har blitt utformet og produsert i henhold til Direktiv om sikkerhet for maskiner, 
Lavspenningsdirektivet, Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet og Direktiv om trykkutstyr, slik de 
er i kraft.

Proveno kombikjelen er en trykksatt beholder med maksimalt driftstrykk på 1 bar (eller 0,5 bar for visse 
markeder). Overtrykk unngås både med mekanisk (sikkerhetsventil, trykkbryter) og elektronisk kontroll.

Proveno kombi-kjelen leveres med vannivåkontroll som hindrer oppvarming dersom det ikke er nok vann 
i dampgeneratoren.

Modifi sering av utstyret uten produsentens tillatelse medfører at produsentens produktansvar ikke len-
ger gjelder.

For ytterligere å bedre sikkerheten under installasjon, drift og service bør operatøren og personell ansvar-
lig for installasjon og service på utstyret lese sikkerhetsinstruksjonene grundig.

Slå av apparatet umiddelbart ved svikt eller feilfunksjoner. Service på apparatet må kun utføres av kvali-
fi serte personer med opplæring. De periodiske kontrollene beskrevet i manualen må utføres i samsvar 
med instruksjonene. Service på apparatet må utføres en person som er autorisert av produsenten til å 
gjøre dette. Bruk originale reservedeler. Farlige situasjoner kan oppstå dersom de ovenstående instruks-
jonene ikke følges.

Påse at personell har mottatt nødvendig opplæring i drift og vedlikehold av apparatet før de tar det i bruk.

Oppbevar denne manualen på et trygt sted så den kan brukes av andre operatører av apparatet.

Denne manualen veileder brukeren i trygg bruk av apparatet.

Les instruksene i denne manualen nøye, ettersom de inneholder viktig informasjon om riktig, effektiv og 
sikker installasjon, bruk og vedlikehold av apparatet.

Apparatet bør ikke brukes av noen som lider av fysiske eller mentale sykdommer eller av uerfarne (inklu-
sive barn).

Barn må holdes under tilsyn så de ikke leker med apparatet.

STOP

STOP

STOP
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2.2. Kombi-kjelens oppbygning
De viktigste delene av kombi-kjelen er illustrert på de følgende bildene

1. Støttepilar
2. Sikkerhetsblokk
3. Mikser og mikseverktøy
4. Tømmeventil for dampgenerator
5. Sikkerhetslokk
6. Sikkerhetsrist for fylleåpning
7. Enkeltgrepskran for rengjøringsstråle
8. Kontrollpanel
9. Nødstoppknapp
10. Rengjøringsstråle
11. Vannfylling til kjele

1

2

3

4

5
6

7

9

8

10

11
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Lokk
1. Sikkerhetslokk
2. Løftearm
3. Låsehåndtak på lokket
4. Sikkerhetsrist for fylleåpning
5. Sikkerhetsbryter
6. Deksel for fylleåpning

1 2 3

4

5

6

Hovedbryter
1. Hovedbryter

1

2.3. Endring av innstillinger og justeringer
Tekniske justeringer på apparatet må utføres av en kvalifi sert person med god opplæring.

2.4. Sikkerhetsinstruksjoner i tilfelle feilfunksjon
Ved alvorlige nødssituasjoner må alle funksjoner på apparatet stoppes ved å skru hovedbryteren til posis-
jon AV. Dersom årsaken til å bruke stopp-bryteren er en alvorlig feilfunksjon som setter arbeidssikkerhe-
ten i fase må en autorisert servicetilbyder kontaktes umiddelbart

2.5. Deponering av apparatet
Når apparatet har nådd slutten på sin nyttige brukstid må det deponeres i henhold til lokalt gjeldende re-
gelverk. Apparatet kan inneholde stoffer/materialer som potensielt kan ha negativ effekt på miljøet, såvel 
som resirkulerbare materialer. Den beste måten å håndtere slike substanser er å deponere dem gjennom 
et seriøst avfallshåndteringsfi rma

2.6. Andre forbud (farlige metoder og framgangsmåter)
Bevisst ignorering av sikkerhetsinnretninger er forbudt, ettersom dette setter arbeidssikkerheten på kjøk-
kenet i fare. Produsenten tar ikke ansvar for skader forårsaket av bevisst bruk av et defekt apparat, igno-
rering av sikkerhetsforanstaltninger ved å endre apparatets tiltenkte funksjonsmåte eller forsømmelse av 
den tekniske tilstanden, vedlikehold eller service på apparatet.

STOP
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3. Funksjonell beskrivelse

3.1. Tiltenkt bruk for apparatet
Proveno kombi-kjelen er utformet for bruk i profesjonell matlaging. Bruk av Proveno for andre formål er 
ikke tillatt. Det er forbudt å fylle etsende ingredienser eller stoffer som reagerer med hverandre i kjelen. 
Vennligst merk at enkelte stoffer bruket i matlaging er korrosive på lang sikt. Slike stoffer er for eksempel 
salt, eddiksyre, sitronsyre og melkesyre.

Korrosjonsbestandigheten på rustfritt stål kommer av et såkalt passivt lag, som er en svært tynn kromok-
sidfi lm. Denne fi lmen former seg naturlig og ganske raskt på den rustfrie ståloverfl aten når overfl aten er 
i kontakt med oksygen (luft). Kromoksidfi lmen er hard, men i noen situasjoner er det mulig å skade den 
med harde materialer. Ved bruk av stålverktøy er det en potensiell risiko for å ripe opp den indre kappen 
og dermed økt risiko for korrosjon. Derfor anbefaler vi å bruke redskaper av tre eller plast i kjelen, særlig 
ved miksing og skraping.

3.1.1. Bruk for andre formål

Produsenten tar ikke ansvar for funksjonelle problemer eller skader forårsaket av misbruk eller bruk for 
andre formål enn angitt over.

3.2. Konstruksjon
Konstruksjonen av kjelen er tvers igjennom rustfritt stål. Den indre bunnen og mantelen er av syrefast 
stål. Kjelen har trippel mantel og er gjennomgående termisk isolert.

3.3. Bruksprinsipp
Proveno-kjelen varmes opp av damp generert med varmeelementer. Dampgeneratoren og varmeele-
mentene er lokalisert i kjelens nedre del.

Kjelen vippes med en vippemotor (40 - 150-liters kjeler). Større kjeler (200 - 400 liter) er utstyr med en 
hydraulisk vippemekanisme. Mikserfunksjonene utføres ved hjelp av en gearmotor. Kjøling (tilbehør) er 
basert på sirkulasjon av kaldt vann inne i kjelens dampmantel. Apparatets oppreiste kontrollpanel er plas-
sert på kjelens høyre pilar (styrepilar).
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3.4. Display

3.4.1. Display når apparatet er i stand-by-modus

Skjermbeskytter Skjermbeskytter. Skjermbeskytteren aktiveres når displayet har vært inaktiv for en 
innstilt tid. Displayet blir svart eller begynner å vise tiden eller eventuelle aktive funksjoner. Displayet går 
tilbake til vanlig funksjon ved berøring.

StartDisplay-lås Hjelptttararararararttt
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3.4.2. Display-elementer (basisfunksjoner)

1

2

3

4

5

6

7

8
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2. Info

1. Faner

Hjemmeside Favoritter Oppskrifter Innstillinger Hjelp

3. Temperaturfunksjoner

STOPP. Avbryter oppvarming

Temperaturinnstilling
Sett tid

Mattemperatur Sett effektSett temperatur

Manteltemperatur

4. Mikserfunksjoner

Mikserinnstillinger

Sett mikserhastighet

Sett miksertid

STOPP. Avbryter mikserfunksjonen

PAUSE. Stanser mikseren (starter igjen ved 

å trykke )

Den korrekte måten å stanse mikseren på er å trykke PAUSE ( eller STOPP ( ), ikke ved å 
  åpne lokket.

5. Tidsinnstilling ("eggeklokke")

Tidsinnstillingsfunk-
sjoner

sssstitititititilll Gjenstående tid
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6. Vannfyllingsfunksjon

Automatisk vannfylling Manuell vannfylling

 Oppheving av automatisk vannfylling*

Oppnådd mengde (liter)*

 Oppheving av manuell vannfylling*

tiii kkkksksk vavan

Sett mengde (liter)*
Oppnådd mengde (liter)*

d memm

* Kun vist under vannfylling

7. Vippefunksjoner for bolle

Vipping av kjelens bolle  (  = bollen fullt ut vippet)

Tilbakefør kjelens bolle til oppreist posisjon (  = skålen er i kokeposisjon)

Miksing under vipping. 

Andre symboler i displayet:

 Flytter til neste fase i oppskriften (ved kjøring av lagret oppskrift)

 Tilbake til forrige visning

 Hjem. På hvilken som helst side, trykk knappen for å gå til hovedvisning.

 Tømming av mantelen

 Hold-funksjonen (kjøling) aktivt

 En oppskrift kjører

8. Navigasjon

InfoStoppPÅ/AV HjelpStttttopopopopop Innnnffffofofofofo
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Tastaturfunksjoner
I forbindelse med ulike innstillinger vil et tastatur komme fram på displayet:

• Trykk storbokstav-knappen  for å veksle mellom småbokstaver , storbokstav  og 

låse storbokstaver .  (caps lock).

• Trykk tilbaketasten  for å slette tegn.

• Trykk spesialtegnknappen  for tall og spesialtegn. 
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4. Betjeningsanvisning

STOP
 Alt personell som bruker apparatet må gis opplæring i hvordan apparatet fungerer fra 

 en person ansvarlig for sikkerheten på arbeidsplassen. 

4.1. Før bruk

Daglige kontroller før bruk

• Vannforsyning (varmt/kaldt) er åpen.
• Ingen uvedkommende gjenstander i kjelen.
• Avskraperne er korrekt tilkoplet mikseverktøyet. Se "Posisjonering av mikseverktøy og avskrapere". 
• Mikserverktøyet er låst på plass: låsedelen (den ene enden av håndtaket) i sporet på mikserakselen, 

med håndtaket vridd i horisontal posisjon.. Sikre at det er fi ksert ved å prøve å løfte verktøyet ut av 
kjelen etter øvre blad.

4.1.1. Posisjonering av mikseverktøy og avskrapere. 

Sett på avskraperne ved å plassere splintene på mikserverktøyet inn i hullene på avskraperne. Vri deretter 
avskraperen på plass ved å løfte avskraprens nedre del. Dra til slutt avskraperen forover. Skråkanten (1) vil 
på den lavere avskraperen peke oppover og på sideskraperen vekk fra mikserakselen.

Mikseverktøyet er utstyrt med 1-5 avskrapere, avhengig av størrelsen på verktøyet.

Avskraper 40 60 80 100 150 200 300 400

Avskraper A2 - 1 1 2 1 2 1 2

Avskraper B2 - - 1 1 1 1 1 1

Avskraper C2 1 1 - - 1 1 2 2

Bruk avskrapere i alle tilberedningsmoduser for å øke effektiviteten i varmeoverføringen og bidra til ren-
gjøringen av kjelen.
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Vri deretter håndtaket til siden. Pass på at mikseverktøyet er låst på plass – 
prøv for eksempel å løfte/dra det løs ved å dra 
i mikserbladet.

Det er lettest å kople til mikserverktøyet til mikserak-
selen når kjelen er i vippet posisjon. Skyv ringen på 
mikserverktøyet inn på kjelens mikseraksel og få mik-
serverktøyet på plass, mens løftehåndtaket er rett så 
låseenheten på løftehåndtaket setter seg i sporet ved 
mikserakselens øvre ende.
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4.2. Bruk av kjelen

Slå på
• Aktiver ved å røre displayet dersom det er mørkt. 

 - Sjekk att strømforsyningen for displayet ikke er aktivert. Påse at hovedbryteren bak på kjelen står 
i stilling  “1”.

• Start kjelen ved å trykke . Displayet vil vise basisfunksjonene.

Slå av

• Sett kjelen i standby-modus ved å holde   inntrykt.

 MERK! Sett ALLTID kjelen i standby-modus før du skrur av strømmen!

4.1.2. Oppvarming

  Oppvarming er kun slått på når kjelen er i oppreist posisjon (kokeposisjon). Dersom oppvarmings 
 funksjonen er valgt når kjelen ikke er i oppreist posisjon og meldingen "Kjelen er ikke i kokeposi-
sjon 
 ” vises på displayet.

•  Trykk oppvarmingsknappen.

• Sett temperaturen med tastaturet. ( ... ) og start oppvarmingen ved å trykke 

 Sett effekt med effektkontrollen.

 Laveffekt: Differansen mellom dampmanteltemperaturen og mattemperaturen 
 er mindre og kokingen er mer skånsom. Egnet for eksempel for oppvarming av melk.
 Høyeffekt: Raskest mulig oppvarming

Oppvarmingen starter, displayet viser den innstilte temperaturen , det valgte effektnivået , 
mattemperaturen  og dampmanteltemperaturen .

Når den innstilte temperaturen er nådd vises meldingen “Startoppvarming fullført” på displayet.

• Demp det eventuelle lydsignalet ved å trykke  eller bekreft ved å trykke . Meldingen 
forsvinner etter en stund dersom displayet ikke berøres..

 Ved å trykke ”Kok”-knappen  starter kokefunksjonen (100°C) automatisk, uten hensyn til 
innstilt temperatur.

 Tilberedningsintensiteten kan justeres med effektkontrollen ved å trykke på det ønskede feltet .

Oppvarmingen / kokingen stanses ved å trykke .

 MERK! Å trykke  stanser alle kjelens funksjoner.
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ADV-funksjoner:

Delta-T

Delta-T-funksjonen holder temperaturen på dampmantelen konstant (i henhold til den innstilte Delta T-ver-
dien) høyere enn temperaturen på maten.

Sett Delta-T-verdien som følger:

•  Trykk temperaturknappen.

•  Trykk ADV-knappen.

• Aktiver Delta-T-funksjonen ved å trykke 

Mattemperatur

Temperaturdifferanse .

• Trykk mattemperatur-verdien -> et tastatur kommer fram på displayet, sett den ønskede temperatu-
ren.

• Trykk temperaturverdien for Delta-T -> et tastatur kommer fram på displayet, sett den ønskede tem-
peraturdifferansen.

• Start oppvarmingen ved å trykke .

 Delta-T-funksjonen er egnet for retter som krever lang bresering, slik som pulled pork.

Stopp funksjonen ved å trykke .

 MERK! Å trykke  stanser alle kjelens funksjoner.

Dampmanteltemperatur

Sett manteltemperaturen som følger:

•  Trykk temperaturknappen.

•  Trykk ADV-knappen.

• Trykk Manteltemperatur .

• Trykk temperaturverdien for dampmantel  -> et tastatur kommer fram på displayet, sett den ønskede 
temperaturen.

• Start oppvarmingen ved å trykke .

 Denne funksjonen er egnet for eksempel for fermentering av gjærdeig eller smelting av sjokolade.

Stopp funksjonen ved å trykke .

 MERK! Å trykke  stanser alle kjelens funksjoner.
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Sett mat- / manteltemperatur

Sett mat-/ manteltemperatur som følger:

•  Trykk temperaturknappen.

•  Trykk ADV-knappen.

• Trykk 

Mattemperatur

Manteltemperatur .

• Trykk mattemperatur-verdien -> et tastatur kommer fram på displayet, sett den ønskede mattempe-
raturen.

• Trykk temperaturverdien for dampmantel  -> et tastatur kommer fram på displayet, sett den ønskede 
manteltemperaturen.

• Start oppvarmingen ved å trykke .

 Denne funksjonen kan brukes f.eks. for Sous Vide eller for småkoking av grøt.

Stopp funksjonen ved å trykke .

 MERK! Å trykke  stanser alle kjelens funksjoner.
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4.2.1. Kjøling

  Kjøling er kun slått på når kjelen er i oppreist posisjon (kokeposisjon). Dersom oppvarmings 
funksjonen er valgt når kjelen ikke er i oppreist posisjon og meldingen "Kjelen er ikke i kokeposi-

sjon 
” vises på displayet.

•  Trykk temperaturknappen.

• Trykk .

• Velg funksjon, ”Hold”  eller ”Fullfør” 

Hold-funksjon
”Hold”-funksjonen holder maten på den satte kjøletemperaturen etter nedkjøling inntil brukeren stanser 
funksjonen. 
.

Når kjølingen er fullført tømmes kjelens mantel og den gjenstående tømmetiden og 
 vises på displayet. Tømmetiden avhenger av kjelestørrelsen.

• Trykk ”Hold”-knappen .
• Sett kjøletemperaturen med tastaturet.

• Start kjølingen ved å trykke .

• Bekreft kjølingen ved å trykke .

• Bruk av mikseren øker effekten av kjølingen. Start mikseren ved å trykke . Juster miksehastig-
heten ved behov.

• Gå ut fra mikservisning ved å trykke .

Når den innstilte temperaturen er nådd, kommer meldingen "Måltemperaturen for kjøling er nådd" opp 
på displayet.

• Demp det eventuelle lydsignalet ved å trykke  eller bekreft ved å trykke . Meldingen 
forsvinner etter en stund dersom displayet ikke berøres.

Etter dette vil ”Hold”-funksjonen fortsette inntil brukeren stanser funksjonen.

• Stopp funksjonen ved å trykke .

- Kjelens mantel tømmes

Sett ikke en for lav kjøletemperatur! Ta hensyn til kjølemediet, for eksempel temperaturen på
vannet fra springen. 
Det er tilrådelig å sette kjøletemperaturen 2 grader varmere enn vanntemperaturen. 
Å oppnå en lavere temperatur enn dette er i praksis svært vanskelig og kan øke 

 vannforbruket betraktelig.

Når kjølingen er fullført tømmes kjelens mantel og den gjenstående tømmetiden og 
 vises på displayet. Tømmetiden avhenger av kjelestørrelsen.

 Denne funksjonen kan stanses ved å trykke .

 MERK! Å trykke  stanser alle kjelens funksjoner.
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Fullfør-funksjon
"Fullfør”-funksjonen avbryter kjølingen når den innstilte kjøletemperaturen er nådd.

• Trykk "Fullfør"-knappen .
• Sett kjøletemperaturen med tastaturet.

• Start kjølingen ved å trykke .

• Bekreft kjølingen ved å trykke .

• Bruk av mikseren øker effekten av kjølingen. Start mikseren ved å trykke . Juster miksehastig-
heten ved behov.

• Gå ut fra mikservisning ved å trykke .

Når den innstilte temperaturen er nådd, kommer meldingen "Måltemperaturen for kjøling er nådd" opp 
på displayet.

• Demp det eventuelle lydsignalet ved å trykke  eller bekreft ved å trykke . Meldingen 
forsvinner etter en stund dersom displayet ikke berøres..

Sett ikke en for lav kjøletemperatur! Ta hensyn til kjølemediet, for eksempel temperaturen på 
vannet fra springen. 
Det er tilrådelig å sette kjøletemperaturen 2 grader varmere enn vanntemperaturen. 
Å oppnå en lavere temperatur enn dette er i praksis svært vanskelig og kan øke 

 vannforbruket betraktelig.

Når kjølingen er fullført tømmes kjelens mantel og den gjenstående tømmetiden og 
 vises på displayet. Tømmetiden avhenger av kjelestørrelsen.

 Denne funksjonen kan stanses ved å trykke .

 MERK! Å trykke  stanser alle kjelens funksjoner.
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4.2.2. Mikserfunksjoner

Start av mikseren (manuell bruk)

  Mikseren kan kun slås på når kjelen er i oppreist posisjon (kokeposisjon). Dersom mikserfunksjonen 
 er valgt når kjelen ikke er i oppreist posisjon og meldingen "Kjelen er ikke i kokeposisjon ” framkom-
 mer på displayet.

•  Trykk mikserknappen.

• Start mikseren ved å trykke  eller ved å berøre effektkontrollstolpen.

Endring av hastighet

• Juster hastigheten med “+” or “-” knappene ved å føre fi ngeren langs rpm-stolpen. Hastighetskon-
trollen er utstyrt med en sikkerhetsforsinkelse. (hastigheten øker sakte, fi ngeren må holdes på plass 
til den ønskede hastigheten er oppnådd).

Autorevers-funksjon

• Mens mikseren kjører, trykk , knappen blir blå  og mikseren går i autorevers inntil knap-
pen trykkes igjen.

 
Høyeffektmiksing under miksing

• Mens mikseren kjører, trykk  .

Høyeffekt-miksing er tung autorevers-miksing som fortsetter så lenge som knappen er inntrykt. Høyeffekts
miksing kan benyttes til enhver tid mens mikseren kjører, også under de forhåndsinnstilte miksersyklusene.

 Pass på før du bruker høyeffektmiksing at eventuell sprut fra maten ikke utgjør en fare 
 for arbeidssikkerheten.

Forhåndsinnstilte miksersykluser

• Velg en av de viste miksersyklusene. 

• Start mikseren ved å trykke .

• Sett miksersyklusen på pause ved å trykke .

• Stopp miksersyklusen ved å trykke  .

 Informasjon om miksersykluser, hastigheter og rotasjonsretninger ved å trykke .

 MERK! Å trykke  stanser alle kjelens funksjoner.

 Den korrekte måten å stanse mikseren på er å trykke pause ( ) eller STOP ( ), ikke ved å 
 lokket på kjelen.

 Se også “Programmering / Miksersykluser”.
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4.2.3. Miksing under vipping

Denne funksjonen slår på tvungen miksing på den laveste miksehastigheten når kjelen er vippet. 'Ved 
hjelp av denne funksjonen er det mulig å porsjonere mer homogene batcher av mat i mindre boller.

 Denne funksjonen er aktivert kun dersom kjelen er lett vippet.

• Vipp kjelen ved å trykke .

• Trykk mikserknappen mellom vippeknappene .

Displayet viser ”Start miksing og vipping?”.

• Trykk  og trykk deretter mikserknappen mellom vippeknappene og hold den inntrykt, mikse-
ren vil ikke fungere så lenge knappen er inntrykt. Dersom du trenger å justere vippingen av kjelen, før 

fi ngeren til  knappen  eller  (uten å løfte fi ngeren).

4.2.4. Vipping av kjelen

Det er ikke mulig å vippe kjelen når lukket er lukket. Dersom du prøver å vippe kjelen med lokket lukket, 
kommer det fram en melding om at operasjonen ikke kunne utføres.

 Proveno-kjelen vippes ved å trykke på vippe-knappen.

Kjelen vipper så lenge knappen holdes inne. Dersom "tilbaketrekkingsfunksjonenen" er på (se "
instruksjoner, Sette kundespesifi kke parametere”), en lett reversbevegelse inntreffer etter at knappen er 
utløst, som reduserer drypping av mat fra tuten.

For å gjøre det mulig å tømme kjelen fullstendig reverseres ikke bevegelsen når kjelen er vippet til ytter-
ste posisjon.

 Tilbakeføring av kjelen til kokeposisjon utføres ved å trykke knappen for oppreist posisjon.

Av sikkerhetsgrunner (sikkerhetsregler) varer reversbevegelsen kun så lenge knappen er inntrykt. Knap-
pen for oppreist stilling må holdes inntrykt inntil reversbevegelsen stanser og kjelen ikke er i kokeposi-
sjon. Dersom kjelen ikke er reversert opp til kokeposisjon, kommer det opp en melding "Kjelen er ikke i 
kokeposisjon" på displayet når du prøver å slå på oppvarming eller miksing.

Fotbryter (ekstrautstyr)
Følg instruksjonene over inntil punktet som ber deg holde mikserknappen mellom vippeknappene inn-
trykt. 

• Ved å holde fotbryteren nedtrykt er det mulig å løfte fi ngeren fra displayet uten at mikseren stanser. 
Fotbryteren må holdes i midtposisjon, dersom den trykkes helt ned stanser funksjonen. 

• Vippingen kan justeres under miksing ved å trykke  eller  (uten å løfte foten fra fotbryte-
ren). Dersom du plasserer fi ngeren på mikseren mellom vippeknappene kan fotbryteren slippes uten 
at mikseren stanser.
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4.2.5. Vannfylling

Automatisk vannfylling
• Trykk .

• Sett ønsket mengde (liter) med tastaturet.

• Start vannfyllingen ved å trykke  .

• Displayet viser den innstilte mengden (liter)  og den oppnådde mengden (liter) .

• Når den innstilte mengden er oppnådd stanser fyllingen automatisk.

• På vannfyllingssiden blir siste fylte mengde vist  så vel som total mengde  (kan nullstilles).

Avbryting av automatisk vannfylling.

• Avbryt funksjonen ved å trykke , knappen er kun synlig under automatisk vannfylling. 

Fyllingen kan fortsette så lenge den fylte mengden ( ) vises på displayet.
Etter dette blir mengden nullstilt og må innstilles på nytt.

Manuell vannfylling.

• Start vannfyllingen ved å trykke  . Displayet viser oppnådd mengde  (liter) .

• Trykk  når den ønskede vannmengden er oppnådd. Knappen er kun synlig under manuell vann-
fylling.

Standardinnstillingen for presisjonen på vannfyllingen er hele liter. Det kan derimot ved å stille inn para-
metere settes til desiliter for mengder under 10 liter. Innstillingen utføres av autorisert servicepersonell.
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4.2.6. Tidsinnstilling ("eggeklokke")

• Trykk .

• Legg til ny tidsinnstilling ved å trykke .

• Still inn tiden med tastaturet.

• Aktiver tidsinnstillingen ved å trykke .

Når den innstilte tiden er omme kommer meldingen "Tidsinnstilling utløpt!" opp på skjermen, 

Demp det eventuelle lydsignalet ved å trykke  eller bekreft ved å trykke . Meldingen forsvin-
ner etter en stund dersom displayet ikke berøres.

Den aktive funksjonen. f.eks. oppvarming, vises i displayet for tidsinnstilling.

• Eksempel: Kjører

Funksjonen kan legges til tidsinnstillingen ved å holde symbolet inntrykt inntil det blir større og får blå 
bakgrunn. Det kan deretter dras over til timeren. På denne måten stanser funksjonen når den innstilte 
tiden er utløpt.

• Eksempel: 

 Det er også mulig å starte mange ulike tidsinnstillinger på samme tid. Legg til en ny tidsinn-
stilling som beskrevet over. Ulike tidsinnstilte funksjoner kan kontrolleres som over ved å holde et funk-
sjonssymbol inntrykt til det blir større og får blå bakgrunn og deretter dra det over til timeren.

Eksempel:

 Mange funksjoner kan plasseres i samme tidsinnstilling, da ender alle disse funksjonene når 
den innstilte tiden er ute.

Eksempel:

En kjørende tidsinnstilling kan slettes ved å trykke på timer-feltet (til venstre for tiden) og holde det 

inntrykt til timeren blir mindre og fl ytende. Timeren kan nå slettes ved å dra den til søppelkurven  
som kommer fram på bunnen av siden. En funksjon kan slettes fra tidsinnstilling på samme måten. Hold 
funksjonsikonet inntrykt til det blir mindre og fl ytende og dra det over til søppelkurven. 

 Kjelen er også utstyrt med en timer som lar deg programmere at en oppskrift skal starte opp på 
en viss tid. Se  ”Lagrede oppskrifter”/ Tidsinnstilt start for en oppskrift.
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4.2.7. Lagrede oppskrifter

Bruke en lagret oppskrift
• Trykk .

• Velg ”Oppskrifter” og trykk .

• Velg oppskriften ved å skrolle med fi ngeren.

• Start den ønskede oppskriften ved å trykke .

 - Et symbol  kommer fram i displayet sammen med (eksempel) 1/2 som innebærer at første 
fase kjører i en oppskrift med to faser.

 - Når oppskriften er klart vises "Oppskrifter fullført" på displayet sammen med "Ventet" (medgått tid) 
som forteller deg hvor mye tid som har gått siden oppskriften sluttet.

• Bekreft ved å trykke .

 Når oppskriften skifter fra en fase til den neste kan kjelen, avhengig av programmeringen, be 
brukeren om å utføre handlinger før neste fase i oppskriften starter

 Når man trykker  går kjelen videre til neste fase i oppskriften.

 En pågående oppskriftsfase kan utvides som følger:

• Trykk .

• Trykk og hold inntrykt  vist på tidslinjen for oppskriftsfase inntil den blir større.

• Øk eller reduser lengden på fasen (tiden) ved å fl ytte  opp eller ned.

Andre endringer i oppskriften, se “Programmering”.

 Utvide oppskriftsfasen etter at fasen har sluttet:

Dersom sjekkpunktet mellom fasene krever bekreftelse før det går videre til neste fase er det ved behov 
mulig å fortsette den avsluttede fasen:

Når en oppskriftsfase ender kommer det fram en melding i displayet som viser eventuell infotekst, tiden 

gått siden fasen endte så vel som to  knapper (”+1:00” og ”+5:00”) og .

• Ved å trykke  (”+1:00” eller ”+00:5”) fortsetter den forrige fasen i ett eller fem minutter. 

• Ved å trykke  går oppskriften videre til neste fase.
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Tidsinnstilt start for en oppskrift

En oppskrift kan programmeres til å starte på et senere punkt:

• Trykk .

• Velg ”Oppskrifter”.

• Start den ønskede oppskriften og trykk .

• Sett ønsket dato og tid for oppskriften ved hjelp av tastaturet på displayet.

• Bekreft innstillingen ved å trykke .

Displayet viser gjenstående tid før oppskriften starter så vel som den valgte oppskriften.

• Ved å trykke  kan starttiden endres.

• Ved å trykke  blir en oversikt vist på displayet.

• Ved å trykke  blir den tidsinnstilte starten slettet.

 Den tidsinnstilte starten kan programmeres under kjøling

4.2.8. Favorittsider

Hvordan bruke favorittsider:

• Trykk , den første favorittsiden med oppskrifter vises på displayet. En favorittside viser 
oppskriftene lenket til den og de følgende funksjonene for hvert program:

 - , viser en oversikt over oppskriften

 - , åpner en tidsinnstilling som tillater innstilling av forsinket start for oppskriften, se “Tidsinn-
stilt start på en oppskrift.” Dersom ikonet er grått er oppskriften allerede aktiv.

 - , starter oppskriften.

Dersom det er fl ere enn en favorittside, gå til neste / forrige side ved hjelp av pilene øverst på displayet.

1. Slå på kjølingen i HOLD-modus (se “Kjøling)
2. Mens kjølingen kjører, sett en tidsinnstilt start for oppskriften som over

 - Kjelen holder nå maten kald inntil det tidsinnstilte tilberedningsoppskriften starter
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4.3. Programmering

 Krever innlogging (Standard innloggingskode for Master chef er ”1234”. Koden kan endres med 
parametrene, se  “Instruksjoner for justering”.)

• Trykk .

• Velg ”Oppskrifter”, trykk . 

En side med oppskriftene vises på displayet.

De følgende funksjonene vises på siden (som innlogget):

 -  Viser en oversikt over den valgte oppskriften.

 -  Åpner tidsinnstillingssiden der tidsinnstilt start for den valgte oppskriften kan settes.

 -  Starter den valgte oppskriften.

 -  Sletter den valgte oppskriften.

 -  Legger den valgte oppskriften til på en favorittside, se "Favorittsider".

 -  Lager en kopi av den valgte oppskriften.

 -  Åpner den valgte oppskriften for redigering.

 -  Oppretter en ny oppskrift.
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4.3.1. Oppskrifter

Opprette en ny oppskrift:
• Trykk .

• Velg ”Oppskrifter”, trykk . 

• Trykk .

• Et tastatur framkommer på displayet, gi oppskriften navn.

• Lagre navnet ved å trykke .

Temperatur og tid for oppskriftsfasen:

• Trykk  .

• Velg en av de følgende:

- oppvarming  .

- nøytral (ingen oppvarming)  (dersom kun miksing kreves i denne fasen).

 - kjøling .

Dersom oppvarming er valgt vil displayet vise et vindu der temperaturen for fasen kan settes.

• Sett temperaturen med det numeriske tastaturet.

• Bekreft innstillingen ved å trykke .

Etter dette vil displayet vise et vindu der varigheten på fasen kan settes.

• Sett varigheten på fasen med h, min og s med det numeriske tastaturet.

• Velg om du ønsker at timeren skal starte
- umiddelbart (Start timer umiddelbart) standardinnstilling for temperaturer over 100°C (eksempel

2  )
- etter å ha nådd tilberedningstemperaturen. (start timer etter å ha nådd tilberedningstemperatu-

ren) standardinnstilling for temperaturer under 100°C (eksempel 1  )

• Bekreft innstillingene ved å trykke .

Dersom nøytral er valgt vil displayet vise et vindu der varigheten på fasen kan settes

• Sett varigheten på fasen med h, min og s med det numeriske tastaturet.

• Bekreft innstillingen ved å trykke .

Dersom kjøling er valgt vil det vise et vindu der den valgte sluttemperaturen kan settes.

• Sett sluttemperaturen med det numeriske tastaturet.
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Mikserfunksjoner i fasen:

• Trykk .

• Displayet viser et vindu der mikserfunksjonen for fasen kan settes, enten ved å velge en av de viste 
miksersyklusene eller ved å sette hastigheten ved å trykke på effektkontrollstolpen.

• Rotasjonsretning, se “Programmering / Miksersykluser”.

• Bekreft innstillingen ved å trykke .

Vannfylling i fasen:

• Trykk .

• Displayet vil vise et vindu der den ønskede mengden vann kan stilles inn (liter) med det numeriske 
tastaturet.

• Bekreft innstillingen ved å trykke .

Tilleggsinnstillinger for oppskriftsfasen:
I tillegg til de ovennevnte funksjonene er det mulig å gi ytterligere informasjon for fasen:

• Trykk .

Tekstfelt:

• Trykk , et tastatur framkommer på displayet. Skriv en fri forklaring / instruksjoner for oppskrifts-
fasen.

Lydsignal:

• Velg om ønskelig lydsignalet som skal høres når fasen er fullført ved å trykke . Velg den ønskede 

lyden fra listen. Lytt til lyden ved å trykke . Velg den ønskede lyden ved å trykke . Fjern en 

valgt lyd ved å trykke "Ingen lyd" .

Før du går videre til neste fase

• Velg ”Hold vilkårene og vent til brukeren klikker OK-knappen” dersom det å gå videre til neste fase 
krever handling eller bekreftelse fra brukeren.

• Ved å velge “Kjelen går automatisk til neste fase uten å vente” fortsetter oppskriften automatisk til 
neste fase uten bekreftelse.

• Bekreft innstillingene ved å trykke .
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Legge til en oppskriftsfase:

• Trykk  og følg instruksjonene fra og med “Temperatur og tid for oppskriftsfasen“.

Endre rekkefølgen på oppskriftsfasene og slette en oppskriftsfase
• Det er mulig å endre rekkefølgen på oppskriftsfasene ved å trykke en fase og holde den inntrykt. Når 

fasen blir "fl ytende" kan den dras opp og ned. Oppskriftsfasen kan også slettes på dette punktet ved 

å dra den til søppelkurven  som framkommer øverst i displayet.

Lagring av oppskriften:

• Husk til slutt å lagre oppskriften / endringene ved å trykke .

 

Kokken anbefaler også å lagre under programmeringen

Fase 2Fase 2

Fase 1Fase 1
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4.3.2. Miksersykluser

Opprette en ny miksersyklus

• Trykk .

• Velg ”Miksersykluser” og trykk .

• Legg til en ny miksersyklus ved å trykke .

• Trykk på feltet “Ny miksersyklus” øverst på displayet.

• Gi miksersyklusen et navn med tastaturet som kommer fram på displayet.

• Lagre navnet ved å trykke .

Rotasjonsretning
• Velg rotasjonsretningen ved å trykke  . Retningen endrer seg for hver gang du trykker som 

følger:

 - Medurs 

 - Moturs  

 - Autorevers-funksjon 

Mikserhastighet

• Sett mikserhastigheten ved å trykke på feltet ”rpm”  ( ). Sett hastigheten med tastaturet som 
kommer fram på displayet.

• MERK. Dersom du velger  kan også varigheten på rotasjonsretningene settes.

 -  Sett hvor lenge mikseren roterer medurs ved å berøre den øvre fi guren og sette tiden 
med tastaturet som kommer fram på displayet. Sett deretter hvor lenge mikseren roterer moturs 
ved å berøre den lavere fi guren og sette tiden med tastaturet som framkommer på displayet.

• Lagre ved å trykke .

• Gå tilbake uten å lagre .

Miksersyklusens varighet
• Sett varigheten ved å trykke på feltet ”h:min:s”.

 - Sett tiden med tastaturet som kommer fram på displayet.

• Lagre ved å trykke .

• Gå tilbake uten å lagre .

Varigheten på fasen er ikke relevant dersom syklusen kun har ett steg.

Miksersyklusen kan bestå av fl ere faser. Opprett en ny fase  ved å trykke    og sette rotasjons-
retning og -hastighet som over.
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Endre rekkefølgen på fasene i syklusen og slette en syklusfase

Det er mulig å endre rekkefølgen på syklusfasene ved å trykke en fase og holde den inntrykt. Når fasen 
blir "fl ytende" kan den dras opp og ned. Mikserfasen kan også slettes på dette punktet ved å dra den til 

søppelkurven  som framkommer øverst i displayet.

• Lagre til slutt oppskriften / endringene ved å trykke .

4.3.3. Favorittsider

Oppskriften kan lenkes til en favorittside for eksempel etter kategori.

Opprette en ny favorittside:

• Trykk .

• Velg "Favorittsider" og trykk .

• Legg til ny favorittside ved å trykke .

• Gi siden et navn med tastaturet som kommer fram på displayet.

• Lagre siden ved å trykke .

• Gå tilbake uten å lagre ved å trykke .

Endre navn på en favorittside:

• Trykk .

• Velg "Favorittsider" og trykk .

• Trykk  for favorittsiden.

• Endre navnet med tastaturet som kommer fram på displayet.

• Lagre siden ved å trykke .

• Gå tilbake uten å lagre ved å trykke .
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Slette en favorittside:

Slett en favorittside som følger

• Trykk .

• Velg "Favorittsider" og trykk .
• Trykk og hold inntrykt navnet på siden som skal slettes.

• En søppelkurv  kommer fram nederst på siden.
• Dra siden som skal slettes ned i søppelbøtten.

Legge til en oppskrift på en favorittside:

• Trykk .

• Velg ”Oppskrifter” og trykk .

• Velg oppskrift.

Dersom oppskriften ikke er lenket til en favorittside er favoritt-symbolet foran oppskriften grått .

Dersom oppskriften er lenket til en favorittside er favoritt-symbolet foran oppskriften gult . 

• Trykk  nederst på siden.

• Velg hvilken favorittside du ønsker å lenke oppskriften til ved å trykke  for den ønskede siden 
(sidene). Oppskriften kan lenkes til mer enn en favorittside.

• Gå tilbake til oppskriftslisten ved å trykke .

• Favorittsymbolet foran oppskriften er nå gult  og indikerer at oppskriften er lenket til en eller fl ere 
favorittsider.

• Gå tilbake uten å lagre ved å trykke .
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4.4. Etter bruk

4.4.1. Rengjøring 

Bruk av høytrykksvasker er forbudt. Høytrykksvaskere lager store menger vanntåke som kan bidra til 
kontaminering av mat og overfl ater som brukes til håndtering av mat over store områder på kjøkkenet.

Skru av apparatet med (I/0)-bryteren eller hovedbryteren før vask av kjelen påbegynnes.

Verktøy ikke tillatt for rengjøring:
• trykkvasker
• alt metallverktøy
• grove skuresvamper
• stålull
• skuremidler

Verktøy anbefalt for rengjøring:
• spesielle rengjøringsmidler for rustfritt stål
• nylonbørste
• myke skuresvamper
• andre materialer beregnet på rustfritt stål som ikke riper overfl aten

Alt tilbehør, slik som ristplater og tilhørende deler, mikseverktøy og avskrapere og deler av sikkerhetslok-
ket kan vaskes i en oppvaskmaskin egnet for vask av slike gjenstander.

Jo mindre kjelens overfl ate skraper opp, desto lettere er den å rengjøre. Den raskeste og enkleste me-
toden er å rengjøre kjelen hver gang rett etter bruk. Rengjør pilarene på apparatet ved å tørke av dem.

Vask utsiden av apparatet med rennende vann kun etter behov. Det vil ofte være tilstrekkelig å tørke av 
med en fuktig klut. Ta hensyn til kravene til næringsmiddelhygiene ved rengjøring av kjelen. Overdreven 
bruk av vann for bløtlegging øker vannforbruket. Om du likevel ønsker å rengjøre kjelen ved bløtlegging, 
bruk mikseren og vaskeverktøyet (ekstrautstyr) for å gjøre bløtleggingen mer effektiv, ved å mikse sakte 
under bløtleggingen.

Rengjøringsprosedyrer:
• Skrap av løst smuss med en plastskrape
• Sprøyt rengjøringmiddel inn i kjelen, børst og skyll kjelen med vann til den er ren.
• Tørk kjelen.

STOP

STOP

STOP Sprøyt ikke vann på kontrollpanelet.

Rengjøring av touch displayen og panelover-
legget med damp er forbudt!

STOP
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Instruksjoner for dosering og virketid for rengjøringsmidlene må følges - f.eks. har overskridelse av virke-
tiden for skumrengjøringsmidler kombinert med saltrester vist seg å kunne forårsake alvorlig punktkor-
rosjon selv på rustfritt stål.

Produsenten tar ikke noe ansvar for eventuelle skader som følger av ikke å følge instruksjonene.

Avtaking av lokk-deler

• Påse at kjelen er i oppreist posisjon.
• Legg lokket på kjelen.
• Fjern dekselet fra sikkerhetsristen og ta av risten.
• Fjern det solide lokket fra løftearmen ved å dra i låsehåndtaket for lokket.

Påsetting av lokk-deler

Plasser det solide lokket på kjelen, omtrentlig i korrekt posisjon.

Dra løftearmen ned over lokket. Vri på det solide lokket så at styrestiften kommer på linje med hullet i 
midtdelen av løftearmen.

1. Solid lokk
2. Løftearm
3. Styretapp
4. Låsehåndtak på lokket
5. Sikkerhetsrist for åpning av lokk
6. Deksel for fylleåpning

31 2 4

5
6
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4.4.3. Test av sikkerhetsventil

Kjelen sier fra når det er tid for å utføre test av sikkerhetsventil.

Elektrisk oppvarmet kjele

• Åpne siden for test av sikkerhetsventil ved å trykke .

 - Fortsett uten å utføre testen  (ikke anbefalt).

 - Demp det eventuelle lydsignalet ved å trykke .

• Start testen ved å trykke . Kjelen varmes opp.

• Mens kjelen er varm blir  vist. Hold knappen inntrykt inntil sikkerhetsventilen åpner.

Det er ikke tillatt å stå bak kjelen under sjekken av sikkerhetsblokken, fordi sikkerhetsventilen i kjelens 
bakkant åpner når sjekken er fullført og blåser varm damp ut av kjelen. Kjelen må være ren og tom. Testen 
gir en sterk hvesende lyd. Bruk hørselvern.

Kjelen gir et alarmsignal og avbryter testen dersom sikkerhetsventilen ikke åpnes innenfor akseptable 
grenser. I slike fall er det strengt forbudt å fortsette å bruke kjelen og du bør umiddelbart kontakte en 
kvalifi sert Metos-service for å rette feilen.

STOP

Trykk lokk-armen mot lokket så at fi kseringskonusen føres inn i den fi kserende delen og låsehåndtaket 
smeller på plass i låst posisjon. Påse at lokket er låst på armen.

Sett sikkerhetsristen og dekselet på plass.

4.4.2. Periodisk service

På samme måte som en bil bør et matlagingsapparat holdes i god fungerende stand ved hjelp av fore-
byggende vedlikehold. Dette garanterer problemfri og trygg bruk av apparatet. Avhengig av hvor mye 
kjelen er brukt og hvilke vilkår den brukes under bør Proveno kombi-kjelen fra tid til annen kontrolleres i 
henhold til en plan. For eksempel avhenger graden av kalkavleiring i dampsystemet av bruken av kjelen 
og hardheten på det lokale vannet. Kontakt din autoriserte tjenesteyter for anbefalinger eller for å få utført 
preventivt vedlikehold.

Tid for å utføre test av sikkerhetsventil

Mer enn 90 dager siden forrige test

Test nå
Fortsett 
likevel
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Dampoppvarmet kjele

• Åpne siden for test av sikkerhetsventil ved å trykke .

 - Fortsett uten å utføre testen  (ikke anbefalt).

 - Demp det eventuelle lydsignalet ved å trykke .

• Åpne sikkerhetsventilen ved å vri knappen sakte i pilens retning. 
• Når dampen slippes ut (lyd, verdien faller på trykkmåleren) lar du knappen gå tilbake til utgangsstil-

lingen.

• Bekreft at sikkerhetstesten er utført ved å trykke .

Det er ikke tillatt å stå bak kjelen under sjekken av sikkerhetsblokken, fordi sikkerhetsventilen i kjelens 
bakkant åpner når sjekken er fullført og blåser varm damp ut av kjelen. Kjelen må være ren og tom. Testen 
gir en sterk hvesende lyd. Bruk hørselvern.

4.5. Feilsøking
Displayet er ikke tent. 
• KJELEN ER I STAND-BY-MODUS Berør displayet
• Nødstoppen er trykt inn. Løsne nødstoppbryteren ved å vri den medurs.
• Hovedbryteren er i posisjon  “0”. Skru den til posisjon “1”.

Kjelen informerer om at det er et problem med vannforsyningen 
• Kontroller at vannforsyningen er åpen og åpne eventuell stengeventil.

Kjelen varmes ikke opp 
• Kjelen er ikke i oppreist posisjon (kokeposisjon). Før kjelen tilbake til oppreist posisjon.
• Tømming av mantelen er pågående. Vent til tømmetiden er over og prøv igjen.
• Mantelen er ikke tom etter kjøling på en kjele med pneumatisk tømming av mantel. Kontroller at tryk-

kluftforsyningen er åpen og åpne eventuell stengeventil.
• Problemer med forsyning av damp på dampoppvarmet kjele. Kontroller dampforsyningen og trykket.

Mikseren starter ikke. 
• Kjelen er ikke i oppreist posisjon (kokeposisjon). Før kjelen tilbake til oppreist posisjon.
• Lokket er åpent. Lukk lokket.
• Sikkerhetsristen er ikke i korrekt posisjon. Sjekk sikkerhetslokket.

Kjølingen fungerer ikke.
• Kjelen er ikke i oppreist posisjon (kokeposisjon). Før kjelen tilbake til oppreist posisjon.
• Problemer med fylling av mantel. Kontroller vannforsyningen (kjøling med springvann) eller isbanktil-

koplingen (kjøling med isvann)

Nullstilling av enheten
• Skru hovedbryteren til posisjon 0 og vent i ca 1 minutt. Skru hovedbryteren til posisjon 1.
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Vedlikeholdsinformasjon

Kombi-kjele _________________ Serienummer.__________________ Tatt i bruk (dato) __________________

Sjekk av sikkerhetsventilen fi re ganger om året:

Dato Kontrollert av Merknader Dato Kontrollert av Merknader

 

Årlig vedlikehold:

Dato Kontrollert av Merknader Dato Kontrollert av Merknader

Avkalking:

Dato Kontrollert av Merknader Dato Kontrollert av Merknader

4.5.1. Vedlikeholdsinformasjon

Ta vare på registreringer av alle serviceoperasjoner og reparasjoner utført på Proveno kombi-kjelen i løpet 
av dens levetid livssyklus. Servicehistorikken kan sørge for at framtidig service går raskere og bidra til 
kostnadskontroll og planlegging av nye investeringer. Sikkerhetsventilen må kontrolleres periodisk som 
instruert i denne manualen. Før opp kontroller opplysninger i tabellen "Vedlikeholdsinformasjon".
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5. Instruksjoner for justering

5.1. Endring av innstillinger uten innlogging

Trykk .

Følgende innstillinger kan endres uten innlogging:

• PURE (ferskvannsfunksjon)
• - Minnefunksjoner (HACCP)
• Språk
• Tid og dato
• Lyder (kun volumet kan settes uten innlogging)
• Test av sikkerhetsventil
• Versjonsinfo
• Bruk av elektrisitet og vann

Bla gjennom valgene ved å skrolle siden med fi ngeren.

Bekreft det valgte alternativet ved å trykke .

Annuller valget ved å trykke .

5.1.1. PURE (ferskvannsfunksjon)

PURE-funksjonen rengjør vannrørene når kjelen ikke har vært brukt på en viss tid. Funksjonen renser 
rørene for stående vann og eventuelle avleiringer. Siden for PURE-funksjonen viser når funksjonen sist 
ble utført.

Sett varighet for PURE-funksjonen  (30 ... 600 s) 

• Trykk gjeldende innstilling
• Sett en ny verdi med tastaturet

• Lagre endringene ved å trykke .

• Gå tilbake uten å lagre ved å trykke .

Sett funksjonsintervall  (0 ... 24)

• Trykk gjeldende innstilling
• Sett en ny verdi med tastaturet

• Lagre endringene ved å trykke .

• Gå tilbake uten å lagre ved å trykke .

Manuell betjening av funksjonen

• Start/stopp funksjonen manuelt ved å trykke  og .

• Gå tilbake uten å utføre funksjonen ved å trykke .
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5.1.2. Minnefunksjoner

Denne funksjonen lar deg lagre HACCP-loggfi len på et USB-minne.

• Kople USB-minnet til USB-porten og trykk .

• Gå tilbake uten å utføre funksjonen ved å trykke .

5.1.3. Språk

Språksiden viser de tilgjengelige språkvalgene.

• Velg ønsket språk ved å trykke på språkstolpen.

• Gå tilbake uten å utføre funksjonen ved å trykke .

5.1.4. Tid og dato

Sett tid og dato:

• Sett tid og dato ved å trykke på feltene og sette de aktuelle verdiene med tastaturet.

• Lagre endringene ved å trykke .

• Gå tilbake uten å lagre ved å trykke .

5.1.5. Lyder

Denne funksjonen lar det justere volumet. Andre lydinnstillinger krever innlogging.

• Juster volumet ved å føre fi ngeren langs volumstolpen .

• Gå tilbake uten å utføre funksjonen ved å trykke .

5.1.6. Test av sikkerhetsventil

Med denne funksjonen kan test av sikkerhetsventilen utføres.

• Utfør testen av sikkerhetsventilen ved å trykke .

• Gå tilbake uten å utføre funksjonen ved å trykke .

5.1.7. Versjonsinfo

Denne funksjonen viser informasjon som en servicetekniker kan komme til å be om under en service-
samtale.

5.1.8. Bruk av elektrisitet og vann

Denne funksjonen lar deg sjekke forbruket av elektrisitet (for elektrisk oppvarmet kjele) og vann
Funksjonen måler ikke vannet som er brukt med den håndholdte dusjen.
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5.2. Endring av "master chef"-innstillingene

Trykk .

De følgende innstillingene kan endres ved innlogging som ”Master chef”. Standard innloggingskode for 
Master chef er ”1234” og det kan endres i parametrene.

• PURE-funksjon (se "Endring av innstillinger uten innlogging")
• Minnefunksjoner
• Språk (se "Endring av innstillinger uten innlogging")
• Tid og dato (se "Endring av innstillinger uten innlogging")
• Lyder
• Parametere
• Test av sikkerhetsventil (se "Endring av innstillinger uten innlogging")
• Versjonsinfo (se "Endring av innstillinger uten innlogging")
• Bruk av elektrisitet og vann (se "Endring av innstillinger uten innlogging")

Bla gjennom valgene ved å skrolle siden med fi ngeren.

Bekreft det valgte alternativet ved å trykke .

Annuller valget ved å trykke .

5.2.1. Minnefunksjoner

Med denne funksjonen kan de følgende minnefunksjonene utføres:

Lagre kokebok til USB

• Kople USB-minnet til USB-porten og trykk .

• Gå tilbake uten å utføre funksjonen ved å trykke .

Last ned kokebok fra USB:

• Kople USB-minnet til USB-porten og trykk .

• Velg hvilke oppskrifter du ønsker å laste ned fra minnepinnen ( =valgt,  =ikke valgt.

• Trykk . Dersom det allerede er en oppskrift med samme havn i kjelens minne legges det til ett 
tall etter oppskriftsnavnet, for eksempel "Kjøttboller (2)".

• Gå tilbake uten å utføre funksjonen ved å trykke .

Lagre HACCP til USB

• Kople USB-minnet til USB-porten og trykk .

• Gå tilbake uten å utføre funksjonen ved å trykke .
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5.2.2. Lyder

Med denne funksjonen kan du velge lydsignalet for de ulike funksjonene og sette volumet.

• Juster volumet ved å føre fi ngeren langs volumstolpen .

• Velg lydsignal ved å trykke audioknappen for valgt funksjon, dersom ingen lyd er valgt, er knappen 
merket "ingen lyd".

• Lytt til lyden ved å trykke .

• Velg lyden ved å trykke .

• Gå tilbake uten å utføre funksjonen ved å trykke .

5.2.3. Parametere

Noen av egenskapene kan endres med parametere. Du må være innlogget som "Master chef" for å endre 
parametere.

Hver parameter har de følgende egenskapene:

104: Parameter nummer

Utløpstid for innlogging som master chef: Beskrivelse av parameter,.

15s - 36000s (600s): Minimal - maksimal verdi (fabrikkinnstilling).

600s: Parameterens gjeldende verdi

For å endre en numerisk parameter, klikk på den.
-> sett en verdi for parameteren med tastaturet som kommer opp på displayet:

Å klikke på en ikke-numerisk parameter viser ikke et tastatur, men slår bare parameteren over på neste 
verdi, slik som:
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6. Installasjon

6.1. Generelt 
Vennlist overhold instruksjonene angitt i dette kapittelet angående installasjon av justeringer som må 
gjøres før Proveno kombi-kjelen tas i bruk. Streng overholdelse av instruksjonene hindrer potensielle 
feilfunksjoner og skader forårsaket av defekt installasjon.

Slå ikke på strømmen dersom installasjonsstedet er fuktig eller vått (byggeplassforhold).

6.1.1. Forhold for drift

Proveno kombi-kjelen kan brukes i et normalt, luftkondisjonert profesjonelt kjøkken. Stedets romtem-
peratur må ikke overstige 40°C og den relative luftfuktigheten må være mindre enn 80% (kondens på 
overfl atene må ikke dannes). Dersom temperaturen i lokalene om vinteren er under 0°C må kombikjelens 
dampgenerator tappes ned og kjelen må tømmes for å unngå skade som følge av frysing. Kjelens rør og 
magnetventilhus må tømmes samtidig.

6.1.2. Mulig interferens fra omgivelsene (til omgivelsene)

Proveno kombikjelen oppfyller kravene i  EMC-direktivet med hensyn til emisjon av og immunitet mot 
elektromagnetiske forstyrrelser. Dersom monteringsstedet inneholder elektronisk styrte apparater og i 
særskilthet utstyr forsynt med frekvensomformer er det anbefalt å sikre at disse er i henhold til relevant 
regelverk og at kablingen har blitt gjort i henhold til instruksjonene.

6.1.3. Oppbevaring

Proveno kombi-kjelen må lagres på et tørt sted, med temperatur mellom +10 og +40°C. Kjelen må opp-
bevares i transportemballasjen under lagring.

Dersom apparatet oppbevares under byggeplasslignende forhold må spesiell forsiktighet utvises for å 
unngå at den skades av annen aktivitet på stedet.

• Beskytt utsiden av kombi-kjelen fra riper og slag.
• Beskytt kombi-kjelen fra byggestøv.
• Beskytt kombikjelen fra gnister oppstått ved sveising, sliping og bruk av skjæreskiver. Slike kan 

senere forårsake rustfl ekker på apparatets rustfrie ståloverfl ate.

6.1.4. Utpakking av apparatet

Kombikjelen bør transporteres i egen emballasje så nært som mulig til installasjonsstedet før endelig 
utpakking. Fjern ikke den beskyttende fi lmen før etter installasjon, rett før første bruk av kjelen.

Etter fjerning fra transportpallen er ikke kombi-kjelen stabil før etter at den har blitt boltet fast på monte-
ringsrammen. Det er strengt forbudt å bruke eller vippe kjelen før den har blitt fi ksert til gulvet i henhold 
til monteringsanvisningene. Når kombikjelen fjernes fra transportpallen må den støttes for å hindre at 
den faller før den er fi ksert til gulvet. Dersom kjelen faller ned kan den forårsake personskader og skade 
på eiendom.
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6.1.5. Deponering av emballasje 

Etter utpakkingen må all emballasjen sorteres og deponeres i henhold med lokalt gjeldende regelverk 
for resirkulering.

6.2. Installasjon
Sjekk før montering at det er nok plass bak kjelen for vipping og servicetilgang. Sjekk også plassering av 
avløp på gulv.

Proveno kombikjelen er utformet for montering på et sted med sluk på gulvet for an kjelen. En ordning 
med en avrenningskanal og avløp i gulvet bak kjelen er ikke egnet for bruk med kombikjelen.

Kombi-kjelen kan installeres på to ulike måter:

• På en monteringsramme under overfl aten, med rammen støpt inn i gulvet.
• På en monteringsramme over overfl aten, med rammen fi ksert til gulvfl aten.

For kjeler med størrelse 200 - 400 l er installasjon med ramme under overfl aten anbefalt.

Det er forbudt å fi ksere kjelen direkte til gulvet uten bruk av ramme.

Monteringsramme enten under eller over overfl aten må være på plass før installasjonen av kombi-kjelen
settes i gang.

Dimensjoner for installasjon og plassering av gulvdrenering, se ”Tekniske spesifi kasjoner”

6.3. Anbefaling om reststrømenhet 
• Elektrisk- og dampoppvarmede 40 - 300 liters kjeler med mikser: Elektriske og dampoppvarmede 

kjeler på 40 - 300 liter med mikser: En reststrømhenhet med høyfrekvensfi ltrering eller en reststrø-
menhet separat godkjent for bruk med frekvensomformere. Dersom en 300-liters kjele er utstyr med 
en trefaset frekvensomformer (ekstrautstyr) må en reststrømenhet type B anvendes.

• Elektriske og dampoppvarmede 400-liters kjeler med mikser: Type B trefaset reststrømhenhet med 
eller en reststrømenhet separat godkjent for bruk med frekvensomformere
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 Frame front edges must be aligned 

Frame front edges must be aligned 

Single kettle 

Model V 
40E 613 
60E 613 
80E 720 

100E 720 
150E 926 
200E 926 
300E 1126 
400E 1126 

6.4. Monteringsrammer

6.4.1. Posisjonering av monteringsrammer

Kombinerte kjeler

1. Styrepilarramme
  Under overfl aten  3604544
  På overfl aten  3604545
2. Styrepilarramme
  Under overfl aten  4215233
  På overfl aten  4215231

3. Installasjonsguide  3601113
4. Avstandsguide  3604144
5. Sekskantbolt M12 x 25
6. Sekskantmutter M12

Forkantene på rammen må være på linje

Enkel kjele

Modell V
(mm)

40E, S 613

60E, S 613

80E, S 720

100E, S 720

150E, S 926

200E, S 926

300E, S 1126

400E, S 1126

Forkantene på rammen må være på linje
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6.4.2. Monteringsramme støpt inn i gulvet

Monteringrammene monteres i henhold til monteringstegningen ved hjelp av avstandsguidene som 
kommer med leveransene. Rammene må monteres i horisontal posisjon og fi kseres så de ikke fl ytter seg 
under støpingen. Monteringsrammen på plasseres slik at den øvre overfl aten er 30 mm over den ferdige 
gulvfl aten. Skjæringen mellom monteringsrammen og gulvet fylles med gulvdekke eller silikonmastiks. 
For å oppnå det beste mulige resultatet med hensyn til tykkelse bør monteringsrammen fylles opp til 
toppnivået, f.eks med akrylmasse etter montering. Det viktigste punktene angående installasjonen på 
ramme under overfl aten er vist på bildet under.

1. Monteringsramme
2. Betongstøp
3. Ferdig gulvfl ate
4. Silikonmastiks
5. Akrylfyllmasse

Plasser kjelen på monteringsrammen og juster den horisontale posisjonen med justeringsboltene i hjør-
nene på pilarene. Når kjelen er i horisontal posisjon må den fi kseres til monteringsrammene ved hjelp av 
M12 fi kseringsbolter. Styrepilaren har 4 bolter og støttepilaren har 2 bolter. Stram forsiktig justeringsbol-
tene. Mellomrommet mellom kjelens pilarer og monteringsrammen må ikke forsegles, ettersom det må 
være nok utveksling av luft.
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6.4.3. Monteringsramme over overfl aten, fi ksert til gulvet

Monteringrammene monteres i henhold til monteringstegningen ved hjelp av avstandsguidene som 
kommer med leveransen. Dersom gulvet har svært bratt fall kan det være behov for å få rammen nærme-
re horisontal stilling ved å plassere rustfrie avstandsstykker av stål mellom rammen og gulvet. Dette vil 
sikre at justeringsområdet for pilarene er adekvat.

Som avstandsstykker brukes biter av rustfri stålplate som er store nok og har et egnet hull for fi kserings-
bolten. Bruk av skiver eller andre små avstandsstykker er ikke tillatt.

Fikseringsboltene for overfl atemonteringen må være valgt i henhold til gulvkonstruksjonen. En anbefalt 
type er UKA M10x150 kjemisk bolt, som er egnet kombinasjon med ulike gulvmaterialer. Alternativt kan 
ekspansjonsbolter eller tilsvarende benyttes. Skjæringen mellom monteringsrammen og gulvet fylles 
med gulvdekke eller silikonmastiks. For å oppnå det beste mulige resultatet med hensyn til tykkelse 
bør monteringsrammen fylles opp til toppnivået, f.eks med akrylmasse etter montering. Det viktigste 
punktene angående installasjonen på ramme over overfl aten er vist på bildet under.

1. Overfl ateramme
2. Betongstøp
3. Festebolt for overfl ateramme
4. Ferdig gulvfl ate
5. Silikonmastiks
6. Akrylfyllmasse

Plasser kjelen på monteringsrammen og juster den horisontale posisjonen med 4 justeringsboltene i 
hjørnene på pilarene. Når kjelen er i horisontal posisjon må den fi kseres til monteringsrammen ved hjelp 
av M12 fi kseringsbolter. Styrepilaren har 4 bolter og støttepilaren har 2 bolter. Stram forsiktig fi kserings-
boltene. Mellomrommet mellom kjelens pilarer og monteringsrammen må ikke forsegles, ettersom det 
må være nok utveksling av luft.
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laren. Løft støttepilaren (1) på monteringsrammen (2) og juster den ved hjelp av justeringsboltene (3) 
plassert på hjørnene til en horisontal posisjon og til en høyde på 900 mm målt fra toppen av støttepilarens 
forkant til gulvet. Når støttepilaren (1) er på plass, fi kser den med to fi kseringsbolter (4) til monterings-
rammen (2).

6.4.4. Installasjon av kombi-kjelen på rammen

Front- og bakplaten på kjelens støtte- og styrepilar må tas av før installasjon. Hver plate er festet i nedre 
kant med to skruer. Etter dette er det også mulig å ta av gjennomføringsplaten med forsyningskabler og 
vannledninger plassert på i nedre bakkant av kontrollpanelet ved å løsne fi re skruer.

Installasjon av den første venstrehåndskjelen eller en enkel kjele

Kjelen kan overføres fra transportpallen til monteringsrammen på følgende måte. Kutt plankene i lengde-
retningen på pallen og skyv jekketrallen inn under kjelen.

Pass på så ikke gafl ene på jekketrallen treffer delene som stikker ut under bunnen av kjelen, f.eks. dekse-
let på miksermotoren (Proveno 40, 60, 80, 100) så vel som drenasje- og utslippsrørene.

Videre anbefales det å plassere f.eks kryssfi nérremser mellom trallen og bunnen av kjelen. Før løfting 
løsnes transportstøtten på kjelens venstre aksel og støttepilaren fra transportpallen. Mer at pilarene på 
kjelen også er bevegelige. Det er tilrådelig å legge et stykke skumplast eller sammenrullet bølgepapp 
mellom kjelen og styrepilaren så de ikke treffer hverandre.
Montering av støttepilaren

Begynn installasjonen av kombikjelen eller kjelegruppen ved første å posisjonere den venstre støttepi-

1. Støttepilar
2. Monteringsramme
3. Justeringsbolt
4. Festebolt

1

3

24
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Juster deretter styrepilaren (1) ved hjelp av justeringsboltene (3) på hjørnene til en horisontal posisjon i 
plan med støttepilaren. Når styrepilaren (1)  er i posisjon fi kseres den til monteringsrammen (2) med fi re 
fi kseringsbolter (4). Kontroller at mellomrommet mellom kjeleseksjonen og støtte- og styrepilarene er 
den samme både øverst og nederst.

1. Styrepilar
2. Monteringsramme
3. Justeringsbolt
4. Festebolt

1

3

24

Installer den følgende kjelen i en gruppe av kjeler

Dersom kjelene installeres i gruppe, gå fram som følger:

Fjern lagerdekselet (1) fra den installerte styrepilaren for kjelen før den neste kjelen installeres ved å 
fjerne de tre festeskruene (2).

1

2

1. Lagerdeksel 2. Festeskrue

Kontroller før du fortsetter at lagerets overfl ate er påført smørefett. Bruk ved behov næringsmiddelgod-
kjent smørefett på lageret.

Skyv det avtagne lagerdekselet (1) og stoppringen (2) bak det inn på kjeleakslingen før akselen skyves 
inn i lageret.

1

2
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Når akselen er skjøvet helt inn i lageret og stoppringen kommer i kontakt med lageret, monter låseringen 
(1) og sikre den med de tre låseskruene (2). Etter dette kan de tre festeskruene (3) for lagerdekselet
settes på plass igjen.

1

3

2
1. Låsering
2. Låseskrue
3. Festeskrue for lagerdeksel

1

2

3

4

1. Frontplate
2. Hovedbryter
3. Bakplate
4. Skrue

Skru hovedbryteren (2) til posisjon AV.

Dersom styrepilarens frontplate (1) er på plass, må den først tas av ved å løsne to skruer (4) ved den 
nedre delen av platen.

Ta av den bakre dekkplaten (3) ved å åpne skruene (4).

Etter dette kan styrepilaren justeres og installeres som beskrevet over

6.5. Elektriske tilkoplinger
De elektriske tilkoplingene på en Proveno kombi-kjele må kun utføres av en kvalifi sert elektriker med 
nødvendig kompetanse for installasjon og service på elektriske apparater.

Dekkplaten for styrepilaren er en fast komponent som det ikke er meningen å demontere. Tving den ikke 
oppover ved fjerning av front- og bakplatene.

For å gjøre de elektriske tilkoplingene må platen øverst til venstre, ved hovedstrømbryteren, fjernes.

STOP
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1. Forsyningskabel
2. Ledningsplate
3. Kabelgjennomføring
4. Hovedbryter
5. PE-skinne
6. N-skinne

Ta av gjennomføringsplaten (2) fra pilaren. Smett forsyningskabelen (1) gjennom kabelgjennomføringen 
(3) på gjennomføringsplaten og oppover via gjennomføringen på den elektriske boksen bak hovedbry-
teren (4) til tilkoplingspunktene øverst. Kople faseledningene på kabelen til hovedbryteren og N- og 
PE-kablene (5, 6) til tilkoplingsblokkene.

Kontroller deretter fasen for å forsikre deg om at mikseren og vippe-motorene roterer i riktig retning.

Lukk lokket og sikkerhetsristen på kombi-kjelen, men ikke ha på dekselet på sikkerhetsristen.

Skru hovedbryteren til posisjon 1 og skru på kombikjelen ved å trykke . Displayet vil vise basis-
funksjonene.

Trykk . Start mikseren ved å trykke .

Mikseren roterer medurs.

Stopp mikseren ved å trykke .

På Proveno 200, 300 og 400 kombi-kjeler med hydraulisk vipping må du også kontrollere rotasjonsretnin-
gen på hydraulikkpumpemotoren.

Åpne lokket på kjelen og vipp kjelen ved å trykke .

Dersom motoren kjører, men kjelen ikke vipper etter at du trykker inn knappen et øyeblikk, er rotasjons-
retningen feil. 

Dersom rotasjonsretningen i de to foregående punktene er feil må de to fasene på strømforsyningska-
belen fram til hovedbryteren byttes om.

Sett til skruene på kabeltilkoblingene og kabelgjennomføringen skikkelig og sett på plass igjen lednings-
platen og bakdekselet.

12 3

4

5

2

6
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6.5.1. Elektriske tilkoplinger til isbank-enheten

Se kontrollkretsdiagram S01055

Proveno kombikjelen og isbanken har to styrelinjetilkoplinger for å kunne samarbeide gjennom kjelens 
kjøleprosess. Begge tilkoplingene er potensialfrie. Den første styrekoplingen er for å starte isbankens 
sirkulasjonspumpe for kjelen når kjøling er forespurt. Den andre styrelinjen er for å melde eventuell funk-
sjonsfeil i isbanken til kjelens brukerpanel. Tilkoplingspunktene vises på bildet under.

X3:7-8 Potensialfritt styresignal for pumpe på isbank

X3:9-10 Potensialfritt funksjonsfeilsignal fra isbank

MERK! Når styrekretsene for kombikjelen og isbankenheten er sammenkoplet er det skapt en kombi-
nasjon av maskiner som spesifi sert i EUs maskindirektivet. Dette krever at det ved idriftssettelse må 
foreligge en signert samsvarserklæring som dekker kombinasjonen av de to maskinene.

Machine 1 
Kettle 

Machine 2
Cooling- 
system 

Start signal 
Error signal 
Cooling circuit to kettle 
Cooling circuit return 

COMBINATION OF MACHINES 
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6.5.2. Elektrisk tilkopling for reguleringssystemer for toppeffekt

Se kontrollkretsdiagram S01056

Proveno kombikjelen er forberedt for tilslutning til reguleringssystemer for toppeffekt slik som Sicotronic 
eller Ecotronic. Disse systemene overvåker kontinuerlig alle tilkoplede apparater på stedet og styrer 
intelligent strømforbruket for å holde den totale toppeffekten under en satt grense og samtidig minimere 
effektene dette har på bruken av apparatene. Tilkoplingspunktene vises på bildet under. Før tilkoplingene 
gjøres må ledningskoplingene mellom koplingspunktene X3:1-3 og X3:2-4 være fjernet.

Fjern ledninger fra X3:1-4 for å kople til eksternt system

X3:1, 3 Oppvarming kontaktor K2 styring

X3:2, 4 Oppvarming kontaktor K1 styring

X3:5 Oppvarming PÅ signal

XN Nøytral

PE Beskyttelsesjord



54 |

PROVENO 3G EM, SM Rev. 1.1 (27.9.2018)Installasjon

6.5.3. Tvungen halv effekt

Se kontrollkretsdiagram S01056

I tilfeller der det er begrensninger på strømforsyningen er det en mulighet for å tvinge kjelen til å halvere 
oppvarmingseffekten for å gjøre det mulig å slå på andre apparater. Dette vil selvsagt til en viss grad 
påvirke tilberedningsprosessen i kjelen. Styreinngangen må koples til en potensialfri slutningskontakt. 
Tilkoplingspunktene vises på bildet under.

X3:11-12 Potensialfri inngang for tvungen halv effekt
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Elektriske tilkoplinger

Forsyningskabel
tilkoplingspunkt

Forsyningskabel
tilkoplingspunktForsyningskabel

tilkoplingspunkt

1. Strømforsyningskabel, PG36/PG29 fl ensgjennomføring
6. Styrekabel for isbankkjøling (ekstrautstyr).
7. HACCP-kabling (ekstrautstyr).
8. Styrekabel for strømstyringssystem (ekstrautstyr).

Detaljerte opplysninger om den elektriske tilkoplingen i kjelens elektriske diagram.

A. Tilkoplinger fra baksiden

B. Tilkoplinger fra undersiden
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6.6. Vann- og damptilkoplinger
Vanntilkoplingene på en Proveno kombi-kjele må kun utføres av en person med profesjonell kompetanse 
i installasjon og service på VVS-utstyr.

Plasseringen av tilkoplingspunktene for vann framgår av monteringstegningen. Forsyningsledningene for 
kaldt og varmt vann må utstyres med en stengeventil og en tilbakeslagsventil (ikke inkludert i leveran-
sen). Dimensjonene på tilkoplingspunktene for vann er som følger:

Kaldt vann: tilkopling med R1/2” ytre gjenger, forsyning med min. 15 mm inntaksrør

Varmt vann: tilkopling med R1/2” ytre gjenger, forsyning med 10 mm inntaksrør (maks. +60°C)

Dersom inntaksrøret for kaldt vann er mindre enn 15 mm vil vanngjennomstrømningen reduseres og 
fyllingstidene vil bli lenger enn angitt.

• Forsyningsledningene for kaldt og varmt vann må utstyres med en enveisventil og en stengeventil
(ikke inkludert i leveransen).

• Før tilkopling til enhet må alle vannledninger være grundig renset for alle løse partikler.
• For optimal ytelse bør vanntrykket være i området 250 - 600 kPa.
• Det minste tillatte vanntrykket for at enheten skal fungere normalt er 250 kPa.

STOP

Tilkoplinger fra baksiden

Tilkoplinger fra undersiden

2. Tilkopling av kaldt vann R1/2” ( ø15 ). Må  utstyres med en tilbakeslagsventil og en stengeventil.
3. Tilkopling av varmt vann R1/2” ( ø15 ). Må  utstyres med en tilbakeslagsventil og en stengeventil. (ekstrautstyr)
4. Isbank inntak for kjøling R3/4”. Maks. trykk 3 BAR, fl ow 90l/min. (ekstrautstyr)
5. Utslipp for isbankkjøling R3/4”.  (ekstrautstyr)
9. Dampinntak R3/4” / R1” / R1 4/1” (ekstrautstyr)
10. Kondensatutslipp R1/2” / R3/4” (ekstrautstyr)
11. Trykkluftsinntak R1/2”. Maks trykk 1,3 bar, min. fl ow 30 l/min (ekstrautstyr)
12 Dobbelt vanninntak R1/2”(ekstrautstyr)
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6.6.1. Tilkoplinger for isbank (C3-ekstrautstyr) 

Plasseringen av tilkoplingspunktene for en ekstern isbank framgår av monteringstegningen.

Isbank inn: R ¾” ytre gjenger. Maks. trykk 3 BAR, fl ow 90l/min. Isbanken må være utstyrt med en magnetventil 
for å stoppe fl yten av kjølevann når kjølingen er avsluttet.

Isbank ut: R 1” ytre gjenger.

6.6.2. Vanntilkopling og kvalitetskrav

• Enheten må være tilkoplet vannforsyning for kaldt og varmt vann samt, dersom den er utstyrt med
ekstrautstyr for tvillingvanninntak (T), også vannforsyning for mykt vann.

• Alle forsyningsledningene må utstyres med en tilbakeslagsventil og en stengeventil (ikke inkludert i
leveransen).

• Før tilkopling til enhet må alle vannledninger være grundig renset for alle løse partikler.
• For optimal ytelse bør vanntrykket være i området 250 - 600 kPa.
• Det minste tillatte vanntrykket for at enheten skal fungere normalt er 250 kPa. Dersom trykket er

lavere må en trykkstigningspumpe monteres av kunden.
• Minimum vannfl ow i kjelene er 5 l/min. For å sikre at enheten fungerer optimalt er anbefalt minste

vannfl ow for kaldt vann 20 l/min.
• Alle vanntilkoplinger har dimensjon Ø15mm (R 1/2”).
• Størrelsen på partikler i vannet må ikke overstige 15 μm
• Vannets ledningsevne bør være under 1000μS/cm. Alt når ledningsevnen er over 500μS/cm anbefales

det å utføre en vannanalyse.
• Maksimal tillatt kloridkonsentrasjon er 60 mg/l.
• Maksimal tillatt klorkonsentrasjon er 0,2 mg/l.
• pH-verdien på vannet bør være mellom 6,5 og 9,5.

1. Strømforsyningskabel, PG36/PG29 fl ensgjennomføring
2. Tilkopling av kaldt vann R1/2” ( ø15 ). Må  utstyres med en tilbakeslagsventil og en stengeventil.
3. Tilkopling av varmt vann R1/2” ( ø15 ). Må  utstyres med en tilbakeslagsventil og en stengeventil. (ekstrautstyr)
4. Isbank inntak for kjøling R3/4”. Maks. trykk 3 BAR, fl ow 90l/min. (ekstrautstyr)
5. Utslipp for isbankkjøling R3/4”.  (ekstrautstyr)
6. Styrekabel for isbankkjøling 4 x 0,75mm (ekstrautstyr).
7. HACCP-kabling (ekstrautstyr).
8. Styrekabel for strømstyringssystem (ekstrautstyr).
9. Dampinntak R3/4” / R1” / R1 4/1” (ekstrautstyr)
10. Kondensatutslipp R1/2” / R3/4” (ekstrautstyr)
11. Trykkluftsinntak R1/2”. Maks trykk 1,3 bar, min. fl ow 30 l/min (ekstrautstyr)
12. Dobbelt vanninntak R1/2”(ekstrautstyr)

Et eksempel på tilkoplinger i en kjelegruppe

KJELE 1

(KJELE 1)

(KJELE 1)

KJELE 2

(KJELE 2)

(KJELE 2)

(KJELE 1) (KJELE 2)

KJELE 3

(KJELE 3)

(KJELE 3)

(KJELE 3)
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6.6.3. Ekstreme vannforhold

Ved ekstreme vannforhold som ikke oppfyller kravene over bør fi ltre og vannbehandlingsutstyr installeres 
for å sikre at enheten fungere skikkelig og for å unngå korrosjon. I tilfelle ekstreme vannforhold må en 
kvalitetsanalyse utføres på vannet. Avhengig av analyseresultatene installeres nødvendige fi ltre og vann-
behandlingsutstyr av kunden. De mest vanlige typen fi lter og vannbehandlingsutstyr er:

1. Partikkelfi lter
Et partikkelfi lter på 5-15μm når vannet inneholder sand, jernpartikler og annet suspendert stoff.

2. Aktivt karbonfi lter
Et aktivt karbonfi lter må brukes dersom klornivået overskrider 0,2 mg/l.

3. Omvendt osmoseanlegg
Et omvendt osmoseanlegg må benyttes dersom kloridkonsentrasjonen overstiger 60 mg/l. Dette er
svært kritisk for å unngå korrosjon.

4. Vannmykner
Dersom man opplever sterk grad av kalkavleiring er det behov for vannmykner. H+ Ion Exchanger eller
Kleensteam er anbefalte systemer. Saltbaserte ionvekslere må ikke benyttes på grunn av problemer
forårsaket av høyt saltinnhold. En vannmykner er anbefalt når hardheten på vannet overstiger  6 ° dH.
Vannets hardhet må ikke overstige 9 ° dH.

Tilvalget dobbelt vanninntak bør benyttes dersom vannkvaliteten ikke tilfredsstiller de ovennevnte krave-
ne og en vannbehandlingsenhet benyttes. Det doble vanninntaket reduserer forbruket av behandlet vann 
ettersom råvann kan benyttes for rengjøringsformål og for matlaging.

MERK!
Mange typer vannbehandlingsutstyr vil redusere vannfl owen. Dersom kjelen er koplet til en vannbe-
handlingsenhet må man sørge for å sikre tilstrekkelig fl ow etter vannbehandlingsenheten. Spesielt må 
man være oppmerksom ved bruk av dobbelt vanninntak. Forgreningen av vannet må alltid gjøres før 
vannbehandlingsenheten.

6.6.4. Damp- og kondensattilkoplinger

Damp- og kondensattilkoplingene på en Proveno kombi-kjele må kun utføres av en person med profe-
sjonell kompetanse i installasjon og service på VVS-utstyr. Ukorrekte tilkoblinger og rør kan ha alvorlig 
innvirkning på vannkokerens korrekte funksjon.

Plasseringen av tilkoplingspunktene for damp og kondensat framgår av monteringstegningen.

Maksimalt damptrykk i kjelen er 1 bar. Dampforsyningsledningen må utstyres med en tilbakeslagsventil, 
en stengeventil ,et fi lter, en trykkreduksjonsventil og en sikkerhetsventil satt på 1,5 bar.

Kondensatrøret å være i samme etasje som kjelen eller gå til etasjen under. Å lese kondensatrøret til 
etasjen over er ikke tillatt, ettersom det danner en vannfelle som hindrer kjelens normale funksjon.

Kondensrøret må være fritt for trykk laget av andre apparater.

Temperaturen på den innkommende dampen må aldri overskride 130°C. Om nødvendig må trykket re-
duseres med tilstrekkelig avstand fra kjelen, slik at temperaturen ikke overskrider den tillatte verdien.

STOP

• Vannets hardhet bør være under 6 ° dH. Vannets hardhet må ikke overstige 9 ° dH. Dersom hardheten 
på vannet er mellom 6-9 ° dH øker behovet for rengjøring av dampgeneratoren og levetiden på opp-
varmingsresistorene forkortes.

• Skader på enheten som følge av klorid-, klor- eller pH-verdier utenfor de angitte grensene er ikke om-
fattet av produsentens garanti.



| 59

PROVENO 3G EM, SM Rev. 1.1 (27.9.2018)Installasjon

Anbefalinger om dampforsyning

1. Trykkreduksjonsventil
2. Sikkerhetsventil
3. Manometer
4. Stengeventil
5. Filter
6. Tilbakeslagsventil (dersom apparatet er utstyrt med kjøling)
7. Tilbakeslagsventil (0 bar)
8. Kondensatfjerner
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6.7. Ventilasjon
Det må tas høyde for varme- og dampbelastningen fra kjelen i kjøkkenets ventilasjonsplan. En ventila-
sjonshette må installeres over kjelen, ettersom store mengder damp frigis når kjelens lokk åpnes. Ved 
dimensjonering av ventilasjonshetten må det tas høyde for nødvendig plass for å åpne lokket (se mon-
teringstegning).

6.8. Andre installasjoner
Dersom kombi-kjelen som installeres er tilkoplet et kjøkken-strømstyringssystem, vises tilkoplingspunk-
tene i det elektriske koplingsskjemaet.

6.9. Prosedyrer etter installasjon

6.9.1. Justering av vipping

Før dekslene settes på plass igjen på kombi-kjelens kontrollpanel må du sjekke og om nødvendig justere 
funksjonen på vippingen.

På de hydraulisk vippede kombi-kjelene Proveno 200, 300 og 400 må også rotasjonsretningen på hydrau-
likkpumpemotoren sjekkes i henhold til "6.5 Elektriske tilkoplinger".

Deretter må du sikre at kjelen er horisontal når den er i kokeposisjon. Forsikre deg før dette om at kom-
bikjelens styrepilar er montert horisontalt. Kontroll utføres som følger:

• Vipp først kjelen minst halvveis og trykk deretter reversknappen for vipping så lenge at kjelen stopper
i kokeposisjon.

• Kontroller langs kjelens øvre kant at den er horisontal.

Dersom kjelen ikke er horisontal må posisjonen på monteringsplaten for vippegrensebryterne justeres 
som følger:

• Vipp kjelen minst halvveis.
• Løsne låsemutteren for justering (5) og fi kseringsmutteren for grensebryterplaten (6) slik at grense-

bryterplaten (1) kan fl yttes, men etter fl ytting blir værende i den nye posisjonen.
• Dersom kombikjelen i kokeposisjon er vippet for mye utover mot tuten, vri grensebryterplaten (1) litt

nedover. Dersom kombikjelen i kokeposisjon er vippet for mye bakover, vri grensebryterplaten (1) litt
oppover.

• Sett til låsemutteren (5) lett etter justering, trykk reversknappen for vipping inntil kjelen stopper og
kontroller igjen langs kjelens øvre kant at den er horisontal.

• Stram både fi kseringsmutteren (6) og låsemutteren (5), dersom kombikjelen er horisontal i sin koke-
posisjon. I motsatt fall, gjenta justeringstiltakene.

4

3

1

5

2

1. Vippehåndtak
2. Monteringsplate for grensebryterne
3. Grensebryter for kokeposisjon
4. Grensebryter for sluttposisjon vipping
5. Låsemutter for justering
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6.9.2. Festing av miksermotorens deksel

På de store kjelemodellene (Proveno 150, 200, 300, 400) leveres dekkboksen for miksermotoren løst 
inne i kjelen. Dekkboksen festes etter montering ved å bruke de medfølgende skruene mens kjelen er i 
vippet posisjon.

6.10. Førstegangs kjøring og testing
De følgende testene må utføres etter installasjon før Proveno kombi-kjelen blir tatt i vanlig bruk.

6.10.1. Fylling av dampgeneratoren 

ved levering er Proveno kombikjelens dampgenerator tom for vann. Når kombikjelen starter opp for 
første gang fylles dampgeneratoren automatisk. Etter førstegangs kjøring kontrollerer og opprettholder 
kombikjelen automatisk korrekt vannmengde i dampgeneratoren.

• Sjekk først at stengeventilene inn til kjelen er i posisjon PÅ og at kjelens hovedbryter er i posisjon 1.
• Slå på kjelen med 0/1-knappen.
• Sjekk at kjeleseksjonen er i kokeposisjon ved å trykke vippereversbryteren.
• Fylling av kombi-kjelens dampgenerator kan ta mange minutter, avhengig av kjelens størrelse.

6.10.2. Test av sikkerhetsventil

Elektrisk oppvarmet kjele

Trykk  og velg "Test av sikkerhetsventil"

• Start testen ved å trykke . Kjelen begynner å varmes opp.

• Mens kjelen er varm blir  vist. Hold knappen inntrykt inntil sikkerhetsventilen åpner.

Det er ikke tillatt å stå bak kjelen under sjekken av sikkerhetsblokken, fordi sikkerhetsventilen i kjelens 
bakkant åpner når sjekken er fullført og blåser varm damp ut av kjelen. Kjelen må være ren og tom. Testen 
gir en sterk hvesende lyd. Bruk hørselvern.

Kjelen gir et alarmsignal og avbryter testen dersom sikkerhetsventilen ikke åpnes innenfor akseptable 
grenser. I slike fall er det strengt forbudt å fortsette å bruke kjelen og du bør umiddelbart kontakte en 
kvalifi sert Metos-service for å rette feilen.

STOP
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Dampoppvarmet kjele

Trykk  og velg "Test av sikkerhetsventil"

• Åpne sikkerhetsventilen ved å vri knappen sakte i pilens retning.
• Når dampen slippes ut (lyd, verdien faller på trykkmåleren) lar du knappen gå tilbake til utgangsstil-

lingen.

• Bekreft at sikkerhetstesten er utført ved å trykke .

Det er ikke tillatt å stå bak kjelen under sjekken av sikkerhetsblokken, fordi sikkerhetsventilen i kjelens 
bakkant åpner når sjekken er fullført og blåser varm damp ut av kjelen. Kjelen må være ren og tom. Testen 
gir en sterk hvesende lyd. Bruk hørselvern.

Dersom testen ikke ble gjennomført som beskrevet er det strengt forbudt å fortsette å bruke kjelen og 
du bør umiddelbart kontakte en kvalifi sert Metos-service for å rette feilen.

6.11. Justeringer, programmering
Proveno kombikjelen er programmert i fabrikken med verdier som tilpasset behovene for profesjonelle 
kjøkken. Kombikjelen er likevel levert med kundespesifi kke parametere som gjør det mulig å endre visse 
funksjoner for bedre å kunne tilpasse den behovene til individuelle kunder eller kjøkken.

Skulle justeringer være nødvendige, se ”Instruksjoner for justering” for innstilling av kundespesifi kke 
verdier.

Parameterverdier for justering utført av autorisert servicepersonell gis i en separat servicemanual.

6.12. Opplæring av personell
Før Proveno kombi-kjelen tas i bruk må det sikres at operatørene har nok informasjon 
om korrekt og sikker bruk av kjelen.

6.13. Kombinasjon av maskiner
Når kjelen er koplet til et lukket kjølesystem er det skapt en kombinasjon av maskiner som spesifi sert i 
maskindirektivet, som krever at det ved idriftssettelse må foreligge en signert samsvarserklæring som 
dekker kombinasjonen av maskiner.

STOP

Machine 1 
Kettle 

Machine 2
Cooling- 
system 

Start signal 
Error signal 
Cooling circuit to kettle 
Cooling circuit return 

COMBINATION OF MACHINES 
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7. Tekniske spesifi kasjoner

7.1. Mål

Proveno L1
(mm)

H
(mm)

K
(mm)

L
(mm)

M
(mm)

E
(mm)

U 
(mm)

T
(mm)

Dør
(mm)

N
(mm)

Vekt
(kg)

40 597 1740 900 870 1055 100 800 400 800 600 215

60 597 1740 900 955 1180 100 800 400 800 600 225

80 704 1745 900 1010 1235 85 800 500 800 600 245

100 704 1745 900 1010 1235 85 800 500 800 600 280

150 910 1945 900 1075 1170 110 800 600 1000 600 320

200 910 1945 900 1155 1285 110 800 600 1000 600 360

300 1110 2110 900 1280 1320 150 1000 600 1200 600 430

400 1110 2080 1050 1280 1320 150 1200 600 1200 600 490

Den minste frie distansen til alle eventuelle strukturer bak kjelen som er nødvendig for vipping av kjelen 
er dimensjon L avhengig av modell. Servicetilgang til komponentene under kjelens bolle krever imidlertid 
den større dimensjonen M.
Installasjonen av kjelen må skje i henhold til nasjonale og lokale retningslinjer.

D
ør

Avløp i gulv Avløp i 
gulv

M = Servicetilgang
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7.2. Avløp i gulv og posisjonering av monteringsramme

Modell M1 V S T

40E 1047 613 800 400

60E 1172 613 800 400

80E 1227 720 800 500

100E 1227 720 800 500

150E 1162 926 800 600

200E 1277 926 800 600

300E 1312 1126 1000 600

400E 1312 1126 1200 600

15
0

15
0
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Mo-
dell

Inntak Kondensatutslipp

40S R3/4” 12 kg/t R1/2”

60S R3/4” 18 kg/t R1/2”

80S R3/4” 24 kg/t R1/2”

100S R1” 30 kg/t R3/4”

150S R1” 45 kg/t R3/4”

200S R1 1/4” 60 kg/t R3/4”

300S R1 1/4” 90 kg/t R3/4”

400S R1 1/4” 115 kg/t R3/4”

7.3. Damptilkopling

7.4. Vanntilkopling

Tilkopling av kaldt vann R1/2” ( ø15 ). Må  utstyres med en tilbakeslagsventil og en stengeventil.
Tilkopling av varmt vann R1/2” ( ø15 ). Må  utstyres med en tilbakeslagsventil og en stengeventil. (ekstrautstyr)

7.5. Tilkoplinger for isbank (ekstrautstyr)
Isbank inntak for kjøling R3/4”. Maks. trykk 3 BAR, fl ow 90l/min. (ekstrautstyr)
Utslipp for isbankkjøling R3/4”.  (ekstrautstyr)
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7.6. Elektriske tilkoplinger

Elektrisk oppvarmede kjeler

3/N/PE AC 400/230V 50 Hz

Type
Proveno

Effekt/kW Strøm/A Sikring/3xA Diameter på forsyningskabel

min / mm max / mm

40EM 14 26,1 32 22 32

60EM 18 31,9 32 22 32

80EM 22 37,7 40 22 32

100EM 22 37,7 40 22 32

150EM 27,6 50,5 63 22 32

200EM 37,6 65 80 22 32

300EM 51,6 85,3 100 30 38

400EM 62,4 95,6 100 30 38

Dampoppvarmede kjeler

2/PE AC230V 50-60Hz, 1/N/PE AC 230V 50Hz

Tyyppi
Proveno

Effekt/kW Strøm/A Sikring/3xA Diameter på forsyningskabel

min / mm max / mm

40SM 2,3 10 10 13 18

60SM 2,3 10 10 13 18

80SM 2,3 10 10 13 18

100SM 2,3 10 10 13 18

150SM 3,9 17 20 13 18

3NPE AC 400/230V 50Hz

Type
Proveno

Effekt/kW Strøm/A Sikring/3xA Diameter på forsyningskabel

min / mm max / mm

200SM 5,0 18 20 13 18

300SM 5,0 18 20 13 18

400SM 6,2 23,2 25 13 18

Verdiene for spesielle spenninger skiller seg fra standard spenningsverdier. 
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