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Kära kund,
Grattis till ditt nya VarioCookingCenter MULTIFICIENCY ®  . Ditt VarioCooking Center ®  har
ett lättförståeligt visuellt manövreringskoncept som gör att du utan långvarig inlärning eller
dyra användningsskolningar kan laga excellent mat "på direkten".
I VarioCooking Control ®  -läget väljer du bara den mat du vill tillaga och önskat
resultat, hur enkelt som helst med knapptryckning - klart! Konventionella inställningar som
tillagningstemperatur och tillagningstid eller ständig tillsyn bortfaller helt.
I det manuella läget har du tillgång till alla grundfunktioner hos VarioCooking Center ®  .
I programmera/spara-läget kan du skapa egna tillagningsprogram.
Vi lämnar 24 månaders garanti från datumet för den första installationen. Förutsättning är
att en komplett och korrekt garantianmälan har gjorts. Tätningsmaterial, glasskador samt
skador orsakade av osakkunnig installation, användning, underhåll eller reparation omfattas
inte av garantin.
För att kunna utnyttja alla möjligeter och fördelar med VarioCooking Center MULTIFICIENCY
®  till fullo bör du läsa igenom bruksanvisningen noga och alltid ha den nära till hands.

Mycket glädje med ditt nya VarioCooking Center MULTIFICIENCY ®  !

Ditt FRIMA

Återförsäljare Installatör:

Installerat den:

Serienummer:
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Fara!
Akut farlig situation som
kan leda till svåra eller
livshotande personskador.

Varning!
Potentiellt farlig situation
som eventuellt kan leda
till svåra eller livshotande
personskador.

Akta!
Potentiellt farlig situation
som eventuellt kan leda till
lätta personskador.

Explosionsrisk! Brandrisk! Risk för
brännskador!

Risk för skador! Observera:
Om anvisningarna inte
iakttas kan materialskador
uppstå.

Tips och trick för den
dagliga användningen.
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Allmänna säkerhetsföreskrifter
Förvara bruksanvisningen på en plats, där den alltid är tillgänglig för alla som använder
apparaten!
Apparaten får inte användas av barn eller personer med nedsatt fysisk eller psykisk kapacitet
eller personer som saknar tillräcklig erfarenhet eller kunskap, såvida inte användningen sker
under övervakning av en person som kan ansvara för att säkerheten upprätthålls.
Använd endast händerna för att ställa in apparaten. Skador som uppstått pga att spetsiga/
vassa föremål eller andra föremål använts leder till att garantin upphör att gälla.
För att undvika olyckor eller skador på apparaten måste personalen som använder den
regelbundet delta i utbildning och instrueras om säkerheten.

Varning!
Daglig kontroll innan apparaten slås på och börjar användas

- Se till att inga rester av rengöringsmedel finns kvar i pannan innan apparaten börjar
användas för tillagning.

- Avlägsna alla föremål som ligger på apparaten.

 

Varning!
- Förvara inga lättantändliga eller brännbara föremål i närheten av apparaten - Brandrisk!
- Livsmedel som innehåller lättantändliga ämnen får inte tillagas. Ämnen med låg flampunkt

kan självantända - Brandrisk!
 

Varning!
- VarioCooking Center ®  får endast ställas upp och installeras av kvalificerad,

produktspecifikt utbildad och auktoriserad fackpersonal enligt de regionala
bestämmelserna.

- Felaktig installation, service, underhåll eller rengöring samt ändringar på apparaten
kan orsaka materialskador och lätta till livshotande personskador. Läs noga igenom
bruksanvisningen innan apparaten tas i drift.

- Apparaten får bara användas för tillagning av mat i professionella kök. Alla annan
användning är icke ändamålsenlig och farlig.

- Rengöringsmedel samt tillhörande tillbehör får endast användas för de ändamål som
beskrivs i denna bruksanvisning. Alla annan användning är icke ändamålsenlig och farlig.
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Säkerhetsföreskrifter vid användning

Varning!
- Ta bara i korgarna och lyftarmen i eller ovanför den varma pannan när du har skyddsklädsel

på dig - Risk för brännskador!
- Kokande eller het vätska i pannan - Risk för brännskador!
- Var försiktig när du öppnar locket - het ånga kan strömma ut - Risk för brännskador!
- Tippa pannan försiktigt för att undvika att olja skvalpar över - Halkrisk och risk för

brännskador!
- Beakta de minimala påfyllningsmängderna vid tryckkokning som är nödvändiga för att

bygga upp trycket och de maximala påfyllningsmängderna (se kapitlet "Information om
manövrering-påfyllningsmängder") - Risk för skållskador genom skum eller stänk när
locket öppnas!

- VitroCeran (tillval) kan vara het - Risk för brännskador!
- Använd inga stekpannor eller kastruller med skaft på VitroCeran. Risk för att de välter när

locket stängs eller vid pannans rörelser!
- Ställ ingen matlagningsutrustning, aluminiumkärl etc på VitroCeran när den fortfarande är

varm - Risk för brännskador!
- Använd inte VitroCeran som avställningsyta - Risk för brännskador!
- Beakta de maximala och minimala påfyllningsnivåerna i pannan vid de olika driftsätten.

Vid osakkunnig användning (gränserna under- eller överskrids) föreligger - Risk för bränn-
och skållskador!

- Fyll inte på kallvatten i den tomma, förvärmda pannan - Risk för bränn- och skållskador!
- Temperaturen på apparatens utsida kan vara högre än 60 °C. Rör endast knapparna –

Risk för brännskador!
- Mobila apparater får endast förflyttas med komplett tom panna för att inte vätskor ska

skvalpa över - Halkrisk och risk för brännskador!
- Vid mobil användning av Variomobil™: Täck över kantinen om det finns vätska i den för

att inte vätska ska skvalpa över - Halkrisk och risk för brännskador!
- Använd tillräckligt breda uppsamlingskärl när du tömmer pannan - Halkrisk och risk för

brännskador!
- Förvärm aldrig den tomma pannan utan tillsyn.

 

Varning!
- När pannans lock manövreras, vid låsning (tryckkokning) eller när pannan tippas föreligger

- Risk för skador!
- Skulle stötiga rörelser uppstå när locket stängs eller öppnas ska locket öppnas helt och

stängningen inte aktiveras igen. Informera omedelbart din servicepartner. För att informera
alla användare måste i sådana fall följande varningsanvisning placeras på apparaten:
Varning! Lockmekanismen trasig. Rör inte på locket! - Risk för skador!



Säkerhetsföreskrifter

9 / 104

- Placera inga föremål på locket eller i dess svängningsområde.
- När mobila apparater inte förflyttas måste hjulens bromsar aktiveras. Om golvet är ojämnt

kan apparaterna rulla iväg - Risk för skador!
- Använd inte apparaten i tryckkokningsläget (tillval) när den står på hjul (tillval) - Risk för

skador!
- Oljevagn, korgvagn, Variomobil™ liksom apparater monterade på hjul kan välta om de

körs i lutning eller över en tröskel – Risk för skador!
 

Säkerhetsföreskrifter för fritering

Fara!
- Släck inte brinnande fett och olja med vatten - Explosionsrisk!
- Tillsätt inte vatten till den heta oljan - Explosionsrisk!
- Använd inte handduschen när du arbetar med het olja  – Explosionsrisk!
- Använd bara VitroCeran (tillval) när den är säkrad genom ramen eller med bain-marie (se

kapitlet "Tillbehör"). Se till att inte vätska stänker ner i pannan - Explosionsrisk!
- Använd inga stekpannor eller kastruller med skaft på VitroCeran. Risk för att de välter när

locket stängs eller vid pannans rörelser - Explosionsrisk!
 

Varning!
Kontrollera regelbundet oljekvaliteten! Gammal olja kan antändas - Brandrisk!

 

Varning!
- Het olja i driftsättet Fritera - Risk för brännskador!
- Beakta de minimala och maximala påfyllningsmängderna vid fritering - Risk för

brännskador genom olja som stänker!
- Korgar och lyftarm är heta - Risk för brännskador!
- Använd oljevagnen när pannan töms (se kapitlet "Tillbehör") eller ett annat

uppsamlingskärl som är tillräckligt brett. Placera det så att inte olja skvalpar över - Risk
för brännskador!

- Tippa pannan försiktigt för att undvika att olja skvalpar över - Halkrisk och risk för
brännskador!

- När pannan töms kan het olja stänka - Risk för brännskador!
- Beakta de rekommenderade beskickningsmängderna i användarhandboken som du kan

hämta genom att trycka på "?"-knappen!
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- Olja skummar och stänker i synnerhet när stora mängder våta produkter sänks ner - Risk
för brännskador!

- Temperaturen på apparatens utsida kan vara högre än 60 °C. Rör endast knapparna –
Risk för brännskador!
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Skötsel
Apparaten ska rengöras dagligen för att den höga kvaliteten hos det rostfria stålet ska
upprätthållas liksom av hygieniska skäl och för att undvika driftstörningar.

Varning!
Om inte apparaten rengörs eller rengörs otillräckligt kan fett och/eller matrester som fastnat
i pannan antändas - Brandrisk!
 

Varning!
Rengöring – Frätande kemikalier – Risk för frätskador! Bär föreskriven skyddsklädsel,
handskar, glasögon och mask.
 

- Rengör apparaten före första användningen.
- Låt pannventilen stå öppen under längre användningsuppehåll (t ex över natt) och stäng

inte locket helt.
- Rengör inte pannan mekaniskt med vassa eller spetsiga verktyg.
- Använd inte högtryckstvätt för att rengöra.
- Använd ingen saltsyra eller andra aggressiva ämnen för att rengöra pannan.

Kromnickelstålets passivskikt kan ta skada och apparaten eventuellt missfärgas.
- Vid behov kan pannan kokas ur med spädd ättika för att avlägsna kalk och missfärgning

("regnbågsfärger" efter tillagning). Häll sedan bort ättiksvattnet och spola noggrant med
rent vatten.

- Skruva regelbundet bort pannventilen och rengör den (se kapitlet "Rengöring").
- Observera anvisningarna på rengöringsmedlets förpackning.
- Rengöringsförlopp se kapitlet "Rengöring".
- Använd skurande rengöringsmaterial endast på insidan av pannan! Andra ytor är

repkänsliga!
- Se till att inget koksalt sätter sig fast på ytor av rostfritt stål När salt tillsätts ska man se till

att det snabbt löses upp genom att röra om. Rester ska avlägsnas genom att de spolas
bort med rent vatten.
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Besiktning, underhåll och reparation

Varning - Högspänning!
- Besiktnings-, underhålls- och reparationsarbeten får endast utföras av behörig tekniker.
- Vid rengörings- besiktnings-, underhålls- och reparationsarbeten måste apparaten lossas

från elnätet.
- Rörelsemöjligheterna hos mobila apparater måste begränsas så att inte el-, vatten- eller

avloppsledningar skadas när de förflyttas. Om apparaten förflyttas måste el-, vatten-,
och avloppsledningar vara korrekt lossade. Om apparaten förflyttas tillbaka till det
ursprungliga läget måste rörelsesäkringen och el-, vatten- och avloppsledningar anslutas
enligt föreskrifterna. Observera! Justera in apparaten vågrätt igen!

- För att apparaten ska vara i ett tekniskt felfritt skick ska den underhållas minst en gång
om året av en auktoriserad servicepartner.

 

Ansvar
Installationer och reparationer som inte utförs av auktoriserad fackpersonal eller med
reservdelar som inte är originaldelar liksom all slags tekniska manipulationer på apparaten
som inte har godkänts av tillverkaren leder till att tillverkarens garanti och produktansvar
upphör att gälla.
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Funktionsdelar
Typskylt
(med alla viktiga data som
effektförbrukning, spänning, antal
faser och frekvens samt apparattyp,
apparatnummer och vikt)
 
Manöverpanel
 
Central inställningsratt
 
Apparatlock
 
Lockhandtag (endast typ 112)
 
Kåpa för elinstallationsutrymmet
 
Handdusch (med återföringsautomatik)
 
VarioDose TM

 
VitroCeran (tillval)
 
Ugnsfötter (med höjdjustering)
 
Eluttag 1N A C 230V
 
Kärntemperaturnål
 
Inhängningsanordning för lyftarm
 
Låsanordning för tryckkokning (tillval)
 
Pannventil
 
Panna
 
Ångstutsar

VarioCooking Center® 211, 311 identiska

VarioCooking Center® 112
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Allmänna anvisningar om användningen
- Placera aldrig värmekällor (t ex grillar, fritöser etc) i närheten av apparaten.
- Apparaten får endast användas vid en rumstemperatur på över 5 °C. När den omgivande

temperaturen är lägre måste apparaten värmas upp till en temperatur högre än + 5 °C
innan den används.

- Vid normal drift ligger apparatens ljudnivå under 70 dB. Vid vissa driftsätt kan en ljudnivå
på mellan 70 och 80 dB uppstå.

- Använd bara värmebeständigt originaltillbehör från apparattillverkaren.
- Rengör alltid tillbehöret före användning.
- Stäng av vatten- och eltillförseln till apparaten vid längre driftuppehåll (t ex stängda dagar).
- Vattentillförseln (handdusch och VarioDose TM  ) måste användas regelbundet för att

förhindra att vatten blir stående i ledningarna och bakterier bildas. Vi rekommenderar
att spola igenom VarioDose TM  och handduschen med ca 10 liter vatten (beroende på
ledningens längd) när apparaten inte har använts på tre dagar eller längre samt efter
transport.

- Se till att inga matrester befinner sig inom området för pannventilen.
- Apparaten får inte hanteras som grovsopor eller lämnas till kommunens

återvinningscentral. Vi står gärna till tjänst med avfallshantering av apparaten.

Maximal påfyllningsmängd beroende på apparatens storlek
VarioCooking Center ®  112: 15 kg per panna
VarioCooking Center ®  211: 100 kg
VarioCooking Center ®  311: 150 kg

Om de maximala påfyllningsmängderna överskrids kan skador uppstå på apparaten.
Beakta uppgifterna om maximala påfyllningsmängder för livsmedel i användarhandboken som
du kan hämta genom att trycka på "?"-knappen.

Apparaternas vikt
Apparat utan tillvalet

Tryckkokning
med tillvalet Tryckkokning

112 168 kg 186 kg
211 195 kg 223 kg
311 251 kg 279 kg
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Arbeta med kärntemperaturnålen

Akta!
Kärntemperaturnålen kan vara het – Risk för brännskador! Ta bara i den när du har
skyddsklädsel på dig.

Akta!
Skydda armar och händer mot nålens spets när du sätter in kärntemperaturnålen - Risk för
skador!

Placera kärntemperaturnålen i det tjockaste
stället på den produkt som ska tillagas.
Nålen måste stickas igenom mitten av
produkten. En utförlig beskrivning om
optimal placering av kärntemperaturnålen
hittar du i användarhandboken som du kan
hämta genom att trycka på "?"-knappen.

När kärntemperaturnålen inte används ska
den placeras på den avsedda platsen på
locket på korrekt sätt (rak kabel, nålspetsen
vriden åt sidan).
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Placera kärntemperaturnålen på avsedd plats på locket och i rätt läge när den inte används -
Risk för materialskador!
Låt inte kärntemperaturnålen hänga ut ur pannan – Risk för materialskador!
Ta ut kärntemperaturnålen ur produkten innan denna tas ut ur pannan – Risk för
materialskador!

Kyl om nödvändigt ner kärntemperaturnålen med handduschen före användningen.

Max elektrisk effekt eluttag
elektrisk effekt elektriskt skydd

VarioCooking
Center ®  112

2,3 KW 10 A

VarioCooking
Center ®  211/311

3,6 KW 16 A
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Arbeta med handduschen
- Dra ut slangen och tryck på manöverknappen för att använda handduschen.
- Handduschens slang rullas upp automatiskt.
- Låt alltid handduschen glida tillbaka långsamt och håll fast den.

Varning!
Använd inte handduschen när du arbetar med het olja (fritering)!
Stäng locket till eluttaget innan du börjar använda handduschen!

Dras handduschen ut med kraft i hela slanglängden skadas slangen.
Kontrollera att slangen är helt indragen efter användningen av handduschen.
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Pekskärm och inställningsratt
Din apparat är utrustad med en pekskärm. Det räcker med att lätt beröra den för att göra
inställningar på apparaten.

Tryck på en knapp för att aktivera den. Det
aktiva tillståndet visas genom en blinkande
röd ram.

I aktivt tillstånd kan du göra inställningar
med den centrala inställningsratten.

Inställningar kan även göras grovt genom
att ändra/skjuta reglaget.

 

 
 
 
 
Inmatningen övertas genom att trycka på
knappen, den centrala inställningsratten
eller efter 4 sekunder.
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Startnivå display

På/Av-knapp

Manuellt läge

Kokning i vatten

Steka

Fritering

VarioCooking Control®-läge

Kött

Fisk

Grönsaker och tillbehör

Äggrätter

Soppor och såser

Mjölk- och efterrätter

Finishing ®  och service

Ytterligare funktion

Programmera/spara-läge
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Knapparnas funktion

Homeknapp: Tillbaka till
startnivån

MyVCC-apparatkonfiguration (typ
112)

Knapp för val av panna, grå:
Växlar till displayvyn för vänster
panna (typ 112)

Knapp för val av panna, röd
ram: I vänster panna pågår en
tillagningsprocess (displayvyn
för höger panna är aktiv). Är en
aktion nödvändig på vänster sida
blinkar ramen (typ 112).

Funktionsknapp: Knapparna
för manövrering av
apparatkomponenterna som lock,
panna, VarioDose TM  , pannventil
och VitroCeran (tillval) visas

Tillbaka-knapp: Processen
avslutas eller hopp till nästa högre
nivå

MyVCC-apparatkonfiguration (typ
211/311)

Knapp för val av panna, röd:
Displayvyn för höger panna är
aktiv (typ 112)

Hjälpfunktion



Information om manövrering

21 / 104

Knappar vid intryckt funktionsknapp

Genom att trycka på knappen och hålla den
intryckt stängs locket. Hos typ 112 stängs
locket manuellt!

Genom att trycka på knappen öppnas
locket. Genom att trycka på knappen en
gång till stoppas rörelsen. Hos typ 112
öppnas locket manuellt!

Varning!
Skulle stötiga rörelser uppstå när locket stängs eller öppnas ska locket öppnas helt och
stängningen inte aktiveras igen. Informera omedelbart din servicepartner. För att informera alla
användare måste i sådana fall följande varningsanvisning placeras på apparaten:
Varning! Lockmekanismen trasig. Rör inte på locket! - Risk för skador!
Placera inga föremål på locket eller i dess svängningsområde.

Akta!
Var försiktig när du öppnar locket - het ånga kan strömma ut!
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Genom att trycka på knappen och hålla den
intryckt sänks pannan ner. Det går bara att
starta ett nytt driftsätt när pannan är helt
nedsänkt.

Genom att trycka på knappen och hålla
den intryckt lyfts pannan upp. Det är endast
möjligt efter det att locket är helt öppet.
Varning! När lyftarmen används ska denna
först tas bort för hand!

Varning!
Tippa pannan försiktigt för att undvika att olja skvalpar över - Halkrisk och risk för brännskador!
Använd tillräckligt breda uppsamlingskärl när du tömmer pannan - Halkrisk och risk för
brännskador!

VarioDose TM  kallt VarioDose TM  varmt (tillval)

Funktionen VarioDose TM  möjliggör exakt
doserad påfyllning av vatten direkt i
pannan. Efter att ha tryckt på knappen
ställs önskad vattenmängd in med den
centrala inställningsratten. Påfyllningen och
nedräkningen (count down) av antalet liter
startar när knappen eller inställningsratten
trycks in eller efter 4 sekunder. Genom att
trycka på inställningsratten igen stoppas
påfyllningen innan det inställda antalet liter
har uppnåtts.

 
 
 
Maximal påfyllningsmängd med
VarioDose TM

 
VarioCooking Center ®  112: 14 liter per
panna
VarioCooking Center ®  211: 100 liter
VarioCooking Center ®  311: 150 Liter
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Genom att trycka på knappen öppnas
pannventilen. Den kan inte öppnas när
pannan är för het ! Efter det att den har
svalnat kan den öppnas igen. När driftsättet
Fritera har valts kan pannventilen öppnas
först när pannan har tippats helt.

Genom att trycka på knappen stängs
pannventilen. Pannventilen stängs
automatiskt när en process eller ett
manuellt driftsätt väljs.

Genom att trycka på knappen kan
VitroCeran (tillval) manövreras. 6 olika
effektnivåer kan ställas in med den centrala
inställningsratten.

 

VitroCeran-nivå 1
minimal effekt

VitroCeran-nivå 6
maximal effekt

Varning!
VitroCeran kan vara het!
Använd inga stekpannor eller kastruller med skaft på VitroCeran. Risk för att de välter när locket
stängs eller vid pannans rörelser!
Ställ ingen matlagningsutrustning, aluminiumkärl etc på VitroCeran när den fortfarande är varm.
Använd inte VitroCeran som avställningsyta!
Om VitroCeran har sprickor eller har krossats ska apparaten eller elementen omedelbart skiljas
från elnätet.
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Påfyllningsmängder för pannan
Beakta för din egen säkerhets skull
påfyllningsgränserna enligt markeringarna i
pannan.

Apparattyp
 
Minimal
påfyllningsmängd
Maximal
påfyllningsmängd
 
Minimal
påfyllningsmängd
olja*
Maximal
påfyllningsmängd
olja*
 
Påfyllningsmängd
för tillagning med
korgar
 
Minimal
påfyllningsmängd
för tryckkokning**
Maximal
påfyllningsmängd
för tryckkokning

112
 
 
3 liter
 
14 liter
 
 
 
4 liter
 
 
6 liter
 
 
 
10 liter
 
 
 
2 liter
 
 
14 liter

211
 
 
20 liter
 
100 liter
 
 
 
30 liter
 
 
35 liter
 
 
 
60 liter
 
 
 
20 liter
 
 
80 liter

311
 
 
30 liter
 
150 liter
 
 
 
45 liter
 
 
49 liter
 
 
 
90 liter
 
 
 
30 liter
 
 
100 liter

*De maximalt tillåtna påfyllningsmängderna enligt DIN 18869-6 ska alltid beaktas. Hos
VarioCooking Center ®  311 fylls kall olja på endast till markeringen "MIN" (45 liter). Då kommer
oljan automatiskt upp till markeringen "MAX" (49 liter) på grund av värmeutvidgningen vid
drifttemperatur. På så sätt uppfylls säkerhetsföreskrifterna och denna oljemängd kan även
bekvämt lagras och transporteras i oljevagnen. Oljemängden vid fritering i VarioCooking
Center ®  112 med portionsbehållare kan ökas till maximalt 10 liter.
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**Vatten som står till fritt förfogande för bildning av ånga och som inte tas upp av maten som
tillagas.

Maximala påfyllningsmängder beroende
på apparatens storlek
VarioCooking Center ®  112: 15 kg per
panna
VarioCooking Center ®  211: 100 kg
VarioCooking Center ®  311: 150 kg

 

Varning!
Beakta de maximala och minimala påfyllningsnivåerna i pannan vid de olika driftsätten. Vid
osakkunnig användning (gränserna under- eller överskrids) föreligger - Risk för bränn- och
skållskador!

Om de maximala påfyllningsmängderna överskrids kan skador uppstå på apparaten.
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Hjälpfunktion
För att du ska kunna utnyttja apparatens många möjligheter på ett enkelt och effektivt sätt har
en detaljerad bruksanvisning och en användarhandbok med praktiska exempel och nyttiga
tips sparats på apparaten. Hjälpfunktionen kan väljas med knappen "?".

Knapparnas funktion

Starta hjälpfunktionen

Visa säkerhetsanvisningar

Bläddra en sida framåt

Öppna nästa kapitel

Öppna valmenyn och välja
handbok

Lämna hjälpfunktionen

Bläddra en sida bakåt

Öppna föregående kapitel

Är hjälpfunktionen öppen under pågående användning lämnas den automatiskt när en aktion
blir nödvändig.



Information om manövrering

27 / 104

Översikt över driftsätt

Efter att ha slagit på apparaten eller genom
att trycka på Home-knappen kommer du till
startnivån. Här kan du välja de tre driftsätten som
finns på VarioCooking Center ®  .

VarioCooking
Control®-läge

Manuellt läge Programmera/
spara-läge

Genom att trycka på
knapparna Kött, Fisk,
Grönsaker och tillbehör,
Äggrätter, Soppor och
såser, Mjölk- och efterrätter
eller Finishing ®  och
service öppnas urvalet
av tillagningsprocesser
som finns i VarioCooking
Control ®  -läget .

Genom att trycka på
knapparna Koka, Steka eller
Fritera kommer du till det
manuella läget.
 
Hos apparater med "ej-
fritera"-alternativet är
knappen Fritera gråtonad.

Genom att trycka på
knappen Programmera
kommer du till
programmera/spara-läget.
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I VarioCooking Control ®  -läget väljer du bara den mat du vill tillaga och önskat resultat
med knapptryckning. Tillagningstid och temperatur anpassas löpande. Den återstående tiden
visas. Exempel och nyttiga tips hittar du i användarhandboken som du kan hämta genom
att trycka på "?"-knappen.

Knappar och symboler i VarioCooking Control ®  -läget
À la carte (se processer "À la
carte" i användarhandboken som
du kan hämta genom att trycka på
"?"-knappen).

Infoknapp

Programmera (se kapitlet
"Programmera/spara-läge")

Tillagningshastighet

Delta-T

Tillagningstid

Bryningsgrad

Temperatur

Kärntemperaturnål

Kärntemperatur/tillagningsgrad

Tillagningsgrad vid kokning av
ägg

Produktens storlek

Bryningsgrad

Produktens tjocklek

Köttsort
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Korg Viskositet

Information och uppmaningar under löpande process

Indikering förvärmning

Indikering vatteninlopp

Uppmaning att sänka ner locket

Uppmaning att låsa locket
(tryckkokning som tillval)

Uppmaning att låsa upp locket
(tryckkokning som tillval)

Indikering trycksänkning
(tryckkokning som tillval)

Indikering tillagningssteg

Indikering tillagningssteg slut

Uppmaning att lägga i panngallret

Uppmaning att beskicka

Uppmaning att fylla på vätska

Uppmaning att sätta in
kärntemperaturnålen i produkten
(här: kött)

Uppmaning att sätta in
kärntemperaturnålen i
tillagningsvätskan

Uppmaning att vända produkten
(här: fisk)

Uppmaning att röra ned

Uppmaning att röra ned och sätta
in kärntemperaturnålen

Uppmaning att röra om
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Knapp för bekräftelse/Ja

Knapp för avbrott/Nej

Alternativ efter avslutad tillagning

Vidare med tid

Varmhålla

Flytta kärntemperaturnålen

Ny beskickning
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Infoknapp
Infoknappen visar vid behov hur många processteg som den aktuella tillagningsprocessen
innehåller och vilka efterföljande alternativ som kan väljas.

Indikering av tillagningsföljd

 
Nedan visas tillagningsföljden "Kött, steka, natur+panerat" som exempel:

Förvärmn.

Beskick.

Sätta
kärntemperaturnål

Steka (vända) Steka

Ny beskickning (Vidare
med tid)

     

Informationen respektive uppmaningarna i rutorna visar tillagningsprocessens förlopp.
Knapparna efter denna rad visar vilka alternativ som finns efter tillagningsslut.
Står två olika uppmaningar i en ruta så visas den övre eller den undre uppmaningen beroende
på inställning av tillagningsparametrarna. I exemplet ovan visas uppmaningen Beskicka
när produkttjockleken "tunn" har valts och Sätt kärntemperaturnål när "tjock" har valts.
Uppmaningen Vänd som står i parentes och alternativet Vidare med tid visas bara när "tjock"
eller "tunn" har valts.
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Med hjälp av två exempel vill vi kortfattat förklara hur apparaten ska manövreras. Du hittar
många fler nyttiga tips om hur du kan tillreda dina maträtter i användarhandboken som du
kan hämta genom att trycka på "?"-knappen.

Exempel 1: Grytstekt kött

Steg Meddelande Beskrivning

1 Välj produktkategorin Kött.

2 Bräsering Välj tillredningssättet Grytsteka.

3 Tryck på knappen och välj önskad
bryningsgrad.

4 Tryck på knappen och ställ in önskad
kärntemperatur.

5 Apparaten förvärms automatiskt.

6 Bryning Uppmaning att beskicka och bryna.

7 Färdigbrynt? Bekräfta för att avsluta bryningsfasen om
önskad färg har uppnåtts.

8 Uppmaning att tillsätta vätska.
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Steg Meddelande Beskrivning

9 Uppmaning att sätta in kärntemperaturnålen.

10 Tryckkoka? Val av tryckkokning (för apparater med
tryckkokningsalternativ)

11 Uppmaning att sänka ner locket

12 Uppmaning att låsa locket om tryckkokning har
valts.

13 Tillagningssteg - indikering av timglas och
återstående tid.

14 Uppmaning att låsa upp locket om tryckkokning
har valts.

15
Tillagningsslut - summern ljuder, den totala
tillagningstiden visas. Efterföljande alternativ
kan väljas.
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Har ingen kärntemperaturnål satts eller satts felaktigt hörs en signal och på
displayen visas uppmaningen att sätta kärntemperaturnålen på nytt.

Tryck på knappen "Programmera" för att spara dina individuella inställningar
(se kapitlet ”Programmera/spara-läge”).
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Exempel 2: Koka pasta

Steg Meddelande Beskrivning

1 Välj produktkategorin Grönsaker och tillbehör.

2 Koka pasta Välj tillredningssättet Koka pasta.

3 Val Tillaga med/utan korg.

4 Tryck på knappen och välj önskat koksätt.

5
Tryck på knappen och ställ in önskad
tillagningstid (följ tillverkarens
rekommendationer).

6a Vatten fylls automatiskt på, om "med korg" har
valts.

6b Fylld? Uppmaning om att fylla på vatten om "utan
korg" har valts.

7 Apparaten förvärms automatiskt.
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Steg Meddelande Beskrivning

8 Uppmaning att beskicka.

9 Tillagningssteg - indikering av timglas och
återstående tid.

10
Tillagningsslut - summern ljuder, den totala
tillagningstiden visas. Efterföljande alternativ
kan väljas.

Tryck på knappen "Programmera" för att spara dina individuella inställningar
(se kapitlet ”Programmera/spara-läge”).
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I det manuella läget har du tillgång till alla grundfunktioner hos VarioCooking Center ®  .

Knappar och symboler i det manuella läget

Kokning i vatten

Steka

Fritering

A la carte

Tillagningstemperatur

Sjudningstemperatur

Delta-T-tillagning

PowerBoost TM

Tillagningstid

Kärntemperatur

Förvärmn.

Permanent drift

Tryckkoka

Arbeta med korgar
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Programmeringsfunktion (se
kapitlet "Programmera/spara-
läge")

Genom att trycka på knappen för tillagningstemperatur kan aktuella tillagningsdata hämtas som
aktuell tillagningstemperatur, aktuell kärntemperatur och tillagningstid som löpt.
Trycks knappen för tillagningstemperatur in under 10 sekunder visas de aktuella värdena hela
tiden. Genom att trycka på knappen för tillagningstemperatur igen kommer du tillbaka till de
inställda värdena.
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Kokning i vatten
I driftsättet Koka kan du ställa in en tillagningstemperatur från 30 °C till
sjudningstemperatur . Grundinställningen är sjudningstemperatur.

Steg Meddelande Beskrivning

1 Välj driftsättet Koka.

2 Tryck på knappen och ställ in önskad
tillagningstemperatur.

3a Tryck på knappen och ställ in önskad
tillagningstid.

3b Tryck alternativt på knappen och ställ in önskad
kärntemperatur.

-I driftsättet Koka kan extrafunktionerna PowerBoost TM  , Förvärma, Permanent drift, Koka med
korgar, Tryckkoka (tillval) och Delta-T-tillagning väljas.
-När locket är stängt sker uppvärmning till maximalt 3 °C under koktemperatur även om en
högre temperatur har ställts in (förhindrar att tryck byggs upp).



Manuellt läge

40 / 104

Koka med PowerBoost TM

PowerBoost TM  gör det möjligt att ställa in tillagningsprocessen optimalt från lätt puttrande till
kraftigt kokande. Du kan välja mellan de olika PowerBoost TM  -nivåerna 1 till 6.
Kan väljas i det manuella driftsättet Koka.

Tryck på knappen och vrid
inställningsratten till höger över
sjudningstemperaturen.

PowerBoost TM  -nivå 1
lätt puttrande

PowerBoost TM  -nivå 6
kraftigt kokande
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Delta-T-tillagning
Delta-T-tillagning är särskilt lämpligt för tillredning av kött. Delta-temperaturen utgör
differensen mellan kärntemperatur och temperaturen i pannan. Genom en långsam ökning
av temperaturen i pannan ända fram till tillagningens slut med konstant differens till
kärntemperaturen lagas köttet till i en längre och därför mycket skonsam tillagningsprocess.
För Delta-tillagning kan temperaturer från 10 °C till 40 °C ställas in.
Kan väljas i det manuella driftsättet Koka.

Steg Meddelande Beskrivning

1 Välj driftsättet Koka.

2 Tryck på knappen "Delta-T-tillagning".

3 25 ℃ Ställ in önskad Delta-temperatur.
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Steg Meddelande Beskrivning

4 Tryck på knappen och ställ in önskad
kärntemperatur.

Det är inte möjligt att ställa in tillagningstiden vid Delta-T-tillagning.
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Tryckkoka (tillval)
När tryckkokning används förkortas tillagningstiden avsevärt.
För vissa VarioCooking Control ®  -processer finns intelligenta tillagningsprocesser med
tryckkokningsfunktion som är speciellt anpassade till olika råvaror. Vi rekommenderar att
använda processerna med tryckkokning. Närmare detaljer hittar du i användarhandboken
som du kan hämta genom att trycka på "?"-knappen.
Vid tryckkokning kan ingen temperatur ställas in.
Kan väljas i det manuella driftsättet Koka.

Akta!
Beakta de minimala påfyllningsmängderna som är nödvändiga för att bygga upp trycket vid
tryckkokning och de maximala påfyllningsmängderna - Risk för skållskador genom skum eller
stänk när locket öppnas!
Minimal påfyllning: 2 liter (typ 112), 20 liter (typ 211), 30 liter (typ 311)
Maximal påfyllning: 14 liter (typ 112), 80 liter (typ 211), 100 liter (typ 311)

Steg Meddelande Beskrivning

1 Välj driftsättet Koka.

2 Tryck på knappen ”Tryckkoka”.

3a Tryck på knappen och ställ in önskad
tillagningstid.

3b Tryck alternativt på knappen och ställ in önskad
kärntemperatur.
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Steg Meddelande Beskrivning

4

Tryck på knappen "Sänka ner lock" och håll den
intryckt eller stäng locket manuellt (typ 112).
Se till att locktätningen och tätningens
anliggningsyta mot pannan är rena och att inga
föremål befinner sig mellan locket och pannans
rand innan locket stängs.

5
När locket är helt stängt visas knappen "Lås
lock". Tryck på knappen och håll den intryckt för
att låsa locket.

6 När locket är låst börjar genast trycket att
byggas upp. Därefter börjar tiden att löpa.

7
Vid tillagningens slut eller när den valda
kärntemperaturen har uppnåtts sänks trycket
automatiskt.

8
När trycket är borta visas knappen "Lås upp
lock". Tryck på knappen och håll den intryckt för
att låsa upp locket.
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Tryckkokningen kan avbrytas under tillagningen genom att trycka på en av följande knappar
och hålla den intryckt (minst 4 sekunder): driftsätt Koka, Steka eller Fritera, Home-knappen,
Tryck-knappen. Tryckkokningen avbryts även när tiden ställs tillbaka till 00:00. Trycket sänks
sedan automatiskt.
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Steka
I driftsättet Steka kan du ställa in en panntemperatur från 30 °C till 250 °C .
Grundinställningen är 200 °C.

Steg Meddelande Beskrivning

1 Välj driftsättet Steka.

2 Tryck på knappen och ställ in önskad
panntemperatur.

3a Tryck på knappen och ställ in önskad
tillagningstid.

3b Tryck alternativt på knappen och ställ in önskad
kärntemperatur.

I driftsättet Steka kan extrafunktionerna Förvärma och Permanent drift väljas.
Är locket stängt värms pannan upp till max 150 °C även om en högre temperatur har ställts in
(risk för materialskador).
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Akta!
Fyll inte på kallvatten i den tomma, förvärmda pannan - Risk för bränn- och skållskador!
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Fritering
I driftsättet Fritera kan du ställa in en temperatur för oljan från 30 °C till 180 °C .
Grundinställningen är 175 ℃.

Fara!
Släck inte brinnande fett och olja med vatten!
Tillsätt inte vatten till den heta oljan!
Använd inte handduschen när du arbetar med het olja!
Använd bara VitroCeran (tillval) när den är säkrad genom ramen eller med bain-marie (se
kapitlet "Tillbehör"). Se till att inte vätska stänker ner i pannan!
Använd inga stekpannor eller kastruller med skaft på VitroCeran. Risk för att de välter när locket
stängs eller vid pannans rörelser!

Varning!
Het olja i driftsättet Fritera!
Beakta de minimala och maximala påfyllningsmängderna vid fritering - Risk för brännskador
genom olja som stänker!
Minimal påfyllning: 4 liter (typ 112), 30 liter (typ 211), 45 liter (typ 311)
Maximal påfyllning: 6 liter (typ 112), 35 liter (typ 211), 49 liter (typ 311)
Korgar och lyftarm är heta!
Använd oljevagnen när pannan töms (se kapitlet "Tillbehör") eller ett annat uppsamlingskärl
som är tillräckligt brett. Placera det så att inte olja skvalpar över!
Tippa pannan försiktigt för att undvika att olja skvalpar över - Halkrisk och risk för brännskador!
När pannan töms kan het olja stänka!
Beakta de rekommenderade beskickningsmängderna i användarhandboken som du kan hämta
genom att trycka på "?"-knappen!
Olja skummar och stänker i synnerhet när stora mängder våta produkter sänks ner!
Temperaturen på apparatens utsida kan vara högre än 60 °C. Rör endast knapparna!
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Varning!
Kontrollera regelbundet oljekvaliteten! Gammal olja kan antändas!

Steg Meddelande Beskrivning

1 Välj driftsättet Fritera.

2 Tryck på knappen och ställ in önskad
temperatur för oljan.

3a Tryck på knappen och ställ in önskad
tillagningstid.

3b Tryck alternativt på knappen och ställ in önskad
kärntemperatur.
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I driftsättet Fritera kan extrafunktionerna Förvärma, Permanent drift och Fritera med korgar
väljas.
När temperaturen på oljan överstiger 230 °C stängs apparaten av.
Det är först möjligt att växla driftsätt  eller att öppna pannventilen när oljan har
avlägsnats genom att pannan har tippats helt. . Vi rekommenderar att använda oljevagnen
(se kapitlet "Tillbehör").

I driftsättet Steka kan extrafunktionerna Förvärma och Permanent drift väljas.
Är locket stängt värms pannan upp till max 150 °C även om en högre temperatur har ställts in
(risk för materialskador).
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Tidsinställning eller permanent drift

Steg Meddelande Beskrivning

1 Välj ett driftsätt, t ex Koka.

2a Tryck på knappen "Tillagningstid" och ställ in
önskad tillagningstid.

2b
Tryck på knappen "Permanent drift" för den
permanenta driften. Ovanför reglaget för
tillagningstid visas "PERMANENT".

Förvärmn.

Steg Meddelande Beskrivning

1 Välj ett driftsätt, t ex Koka.

2 Tryck på knappen och ställ in önskad
förvärmningstemperatur.

3 Tryck på knappen "Förvärmning". Så länge
förvärmningen är aktiv visas en animation.
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Inställning av tid:  Se kapitlet ”Tid” under ”MyVCC”.

Inställning av realtidsformat : Se kapitlet ”Realtidsformat” under ”MyVCC”.

Inställning av format för tillagningstid : Se kapitlet ”Format för tillagningstid" under
”MyVCC”.

Inställning av starttid:  Se kapitlet ”Förval av starttid” under ”MyVCC”.
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Arbeta med korgar
I de manuella driftsätten Koka och Fritera kan extrafunktionen "Arbeta med korgar" väljas.

Steg Meddelande Beskrivning

1a Välj driftsättet Koka.

1b eller välj driftsättet Fritera.

2 Tryck på knappen ”Arbeta med korgar”.

3 Tryck på knappen och ställ in önskad
tillagningstemperatur.

4a Tryck på knappen och ställ in önskad
tillagningstid.

4b Tryck alternativt på knappen och ställ in önskad
kärntemperatur.

5
När en tillagningstid eller kärntemperatur har
ställts in visas genast uppmaningen "Beskicka".
Bekräfta när du har fyllt på det som ska tillagas
i korgarna.
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Steg Meddelande Beskrivning

6 Korgarna sänks ner automatiskt.

7a
Korgarna kan när som helst under tillagningens
lopp höjas upp genom att trycka på knappen
"Arbeta med korgar". Tiden stoppas och börjar
löpa igen när korgarna sänks ner.

7b
Vid tillagningens slut eller när den valda
kärntemperaturen har uppnåtts lyfts korgarna
automatiskt upp.

Vid tillagning med korgar kan extrafunktionerna PowerBoost TM  , Förvärma och
Delta-T-tillagning väljas.
Vid fritering med korgar kan extrafunktionen Förvärma väljas.

Ta bara i korgarna och lyftarmen i eller ovanför den varma pannan när du har skyddsklädsel på
dig!
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Arbeta med kärntemperaturnålen
Kärntemperaturnålen gör det möjligt att styra tillagningsförloppet genom att mäta
kärntemperaturen. Dessutom protokolleras HACCP-data i apparaten med nålen. Den kan
användas i alla manuella driftsätt men krävs vid Delta-T-tillagning.
Rengör kärntemperaturnålen före användningen och sätt in den i det tjockaste stället på
produkten. En utförlig beskrivning av optimal placering av kärntemperaturnålen hittar du i
användarhandboken som du kan hämta genom att trycka på "?"-knappen.

Akta!
Kärntemperaturnålen kan vara het – Risk för brännskador! Ta bara i den när du har
skyddsklädsel på dig!

Akta!
Skydda armar och händer mot nålens spets när du sätter in kärntemperaturnålen - Risk för
skador!

Steg Meddelande Beskrivning

1 Välj ett driftsätt, t ex Koka.

2 Tryck på knappen och ställ in önskad
tillagningstemperatur.
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Steg Meddelande Beskrivning

3
Tryck på knappen och ställ in önskad
kärntemperatur. Timern är satt ur funktion. När
den valda kärntemperaturen har uppnåtts hörs
en signal.

Placera kärntemperaturnålen på avsedd plats på locket och i rätt läge när den inte används -
Risk för materialskador!
Låt inte kärntemperaturnålen hänga ut ur pannan – Risk för materialskador!
Ta ut kärntemperaturnålen ur produkten innan denna tas ut ur pannan – Risk för
materialskador!

Kyl om nödvändigt ner kärntemperaturnålen med handduschen före användningen.
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I programmera/spara-läget kan du skapa egna tillagningsprogram. Du kan kopiera och
anpassa tillagningsprocesserna i VarioCooking Control ®  -läget efter dina individuella behov
och spara dem under ett nytt namn eller skapa egna manuella program med upp till 12 steg.

Knappar i programmera/spara-läget

Genom att trycka på pilknapparna
eller vrida på den centrala
inställningsratten kan du välja ett
program.

Program-valfönster

Nytt program

Kopiera program

Radera program

Ändra program

Bildvy

Listvy

Uppladdning/nedladdning USB-
minne
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Infoknapp: Visning av
programdetaljer i valfönstret

Valfönster vid intryckt infoknapp

Förutom programnamnet kan ytterligare
information hämtas eller sparas när
infoknappen är intryckt.

Bild av programmets livsmedel

Bild av programmets tillbehör

Grupptillhörighet (t ex "Frukost")

Notiser om programmet

Extra attribut kan väljas

Symbolen bredvid programnamnet visar om det sparade
tillagningsprogrammet är ett manuellt program (visas till vänster) eller ett
VarioCooking Control®-tillagningsförlopp.
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Vy
I programmera/spara-läget kan du växla mellan bildvy och listvy. I bildvyn inskränks visningen
av alla program till en titelbild. Om det inte finns någon bild visas programmets titel som text
i bildvyn.

Tryck på knappen för att växla till
bildvyn.

Tryck på knappen för att ändra
vyn från t ex 20 till 16 bilder per
sida.

Tryck på pilknapparna eller vrid
på den centrala inställningsratten
för att bläddra i vyn.

Tryck på knappen för att växla till
listvyn.

Den sist valda vyn visas igen nästa gång funktionen öppnas.
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Sorterings- och filterfunktion
Listvyn är i grundinställningen sorterad i alfabetisk ordningsföljd med utgångspunkt från
programnamnen. Vyn kan ändras via sorterings- och filterfunktionen.

Tryck på knappen och välj ett sorteringskriterium.

Tryck på knappen och välj ett filtrerkriterium.

Följande sorterings- eller filterkriterier står till förfogande:
 

- Namn: Programmen sorteras i alfabetisk ordningsföljd, ingen filterfunktion
(standardinställning).

- Programtyp: Programmen sorteras med utgångspunkt från driftsätt, ingen filterfunktion.
- Sista 20:  Endast de 20 sist använda programmen visas, automatisk filterfunktion. Det

sist använda programmet står först.
- Favoriter: Programmen sorteras med utgångspunkt från favoritinställning, automatisk

filterfunktion. Programmens favoritstatus noteras först i programattributen.
- Skapare: Programmen sorteras med utgångspunkt från skapare, automatisk

filterfunktion. Programmens skapare noteras först i programattributen.
- Grupp:  Programmen filtreras med utgångspunkt från en vald grupp, t ex ”Frukost”.

Programmens grupp noteras först i programattributen.
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Programmera/spara – VarioCooking Control ®  -läge
Exempel:  Du sparar tillagningsprocessen Grytsteka under det nya namnet "Nötstek" med
individuella inställningar t ex "bryningsgrad ljus" och "kärntemperatur genom".

Steg Meddelande Beskrivning

1 Tryck på knappen ”Programmera".

2 Tryck på knappen för att skapa ett nytt program.

3 Nötstek Ange ett programnamn med hjälp av
tangentbordet på displayen.

4 Tryck på knappen för att spara namnet.

5 Välj produktkategorin Kött.

6 Bräsering Välj ett tillagningssätt, t ex Grytsteka.

7 Tillagningsparametrarna bryningsgrad och
kärntemperatur kan förändras individuellt.

8 Tryck på knappen för att spara
tillagningsförloppet och öppna valfönstret.
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Steg Meddelande Beskrivning

9
Välj t ex en bild för maträtten eller lämna
programdetaljvyn genom att trycka på knappen
”Spara”.

I programdetaljvyn kan du lägga till extrainformation, t
ex en bild av tillbehöret, notiser om programmet och
grupptillhörighet.
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Programmera/spara - manuellt läge
Du kan skapa ett manuellt program med upp till 12 steg helt enligt dina egna önskemål.

Steg Meddelande Beskrivning

1 Tryck på knappen ”Programmera".

2 Tryck på knappen för att skapa ett nytt program.

3 Gnocchi Ange ett programnamn med hjälp av
tangentbordet på displayen.

4 Tryck på knappen för att spara namnet.

5 Välj ett manuellt driftsätt, t ex Koka.

6 Ställ in önskade tillagningsparametrar som
tillagningstemperatur och tillagningstid.

7
Tryck på knappen "Spara" för att spara steget.
Knappen för det valda manuella driftsättet, t ex
Koka, börjar blinka.
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Steg Meddelande Beskrivning

8
Tryck på den blinkande driftsättsknappen efter
att du har sparat för att välja knappen igen och
lägga till ytterligare ett steg.

9 Tryck på knappen "Spara End" efter att ha
sparat ett steg för att avsluta programmeringen.

Du kan infoga en akustisk signal som hörs efter varje enskilt programsteg.
Du behöver bara aktivera summer-knappen i det aktuella steget.

Det är bara möjligt att programmera ett förvärmningssteg i det första
programsteget.

De olika driftsätten kan inte kombineras med varandra i ett manuellt program. Det är bara
möjligt att växla från Steka till Koka.
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Starta/kontrollera program

Steg Meddelande Beskrivning

1 Tryck på knappen ”Programmera".

2 Tryck på pilknapparna eller vrid på den centrala
inställningsratten för att välja ett program.

3
Tryck på programnamnet i valfönstret eller tryck
på den centrala inställningsratten för att starta
eller hämta programmet.

4
Tryck på stegsymbolen för att kontrollera de
enskilda programstegen. Det aktiva steget
framhävs i rött.

5 Tryck på knappen för att lämna programmet.
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Ändra program

Steg Meddelande Beskrivning

1 Tryck på knappen ”Programmera".

2 Tryck på pilknapparna eller vrid på den centrala
inställningsratten för att välja ett program.

3
Tryck på knappen för att aktivera
ändringsfunktionen. Vyn växlar till
programdetaljvyn.

4 Nötstek Tryck på programnamnet om du vill ändra
namnet.

5 Tryck på knappen för att spara det ändrade
namnet.

6 Tryck på symbolen för att öppna programmet.

7
Tryck på stegsymbolen för att välja det
programsteg som ska ändras. Det aktiva steget
framhävs i rött.
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Steg Meddelande Beskrivning

8 Gör ändringen, t ex tillagningstid.

9 Tryck på knappen "Spara" för att spara det
ändrade steget.

10 Tryck på knappen "Spara End" för att avsluta
programmeringen.

Tryck på knappen för att radera det visade programsteget.

Tryck på knappen för att lägga till ett programsteg. Det nya programsteget
läggs till efter det visade steget.

Tryck på knappen för att ändra notiser i programattributvyn.

Tryck på knappen för att välja extra attribut som t ex favoritstatus.

Tryck på knappen för att lämna ändringsläget.
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Spara under pågående användning

Steg Meddelande Beskrivning

1
Tryck på knappen "Programmera" under
pågående användning. Knappen visas i
displayens fottext .

2 Wienerschnitzel Ange ett programnamn med hjälp av
tangentbordet på displayen.

3 Tryck på knappen för att spara namnet.

Alla ändringar som görs av ett VarioCooking Control ®  -tillagningsförlopp övertas när de sparas.
Har t ex "utan bryning" valts så hoppas bryningen över även nästa gång tillagningsförloppet
hämtas.
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Radera program

Steg Meddelande Beskrivning

1 Tryck på knappen ”Programmera".

2 Tryck på pilknapparna eller vrid på den centrala
inställningsratten för att välja ett program.

3 Tryck på knappen två gånger för att radera
programmet.

Tryck på tillbaka-knappen eller en annan knapp för att avbryta raderingen.

Radera alla program
Det är bara möjligt att radera alla program i "MyVCC" (se kapitlet "MyVCC-Kommunikation").
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Kopiera program

Steg Meddelande Beskrivning

1 Tryck på knappen ”Programmera".

2 Tryck på pilknapparna eller vrid på den centrala
inställningsratten för att välja ett program.

3 Tryck på knappen för att kopiera programmet.

4 Rullstek Ange ett programnamn med hjälp av
tangentbordet på displayen.

5 Tryck på knappen för att spara det kopierade
tillagningsförloppet under det nya namnet.

Om inte programnamnet förändras görs automatiskt ett fortlöpande index.
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Ladda upp/ladda ner program

Steg Meddelande Beskrivning

1 Tryck på knappen ”Programmera".

2 Tryck på knappen "USB-minne".

3 Tryck på knappen för att spara befintliga
program på ett USB-minne.

4
Tryck på knappen för att överföra befintliga
program från ett USB-minne. Se kapitlet
”MyVCC - Kommunikation, Ladda upp/ladda ner
program" för ytterligare detaljer.
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I MyVCC kan du ändra konfigurationen för ditt VarioCooking Center ®  .

Översikt över alla funktioner
 
Ändring av apparatens grundinställningar som t ex datum/tid, språk, ljusstyrka
display och signaler.

 
Ladda ner HACCP-data

 
Kommunikation : Överföring av data via det integrerade USB-gränssnittet.

 
Service: Viktig information som t ex aktuella servicemeddelanden, apparatdata
och kundtjänst-hotline.
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Grundinställningar
I MyVCC kan du göra alla grundinställningar för apparaten (t ex tid, datum, språk etc).

Steg Meddelande Beskrivning

1 Tryck på knappen ”MyVCC”.

2 Tryck på knappen "Inställningar".

Datum/tid

Tryck på knappen "Datum/tid". Välj datum- eller tidsfältet och ställ in aktuellt
datum och aktuell tid med den centrala inställningsratten.

Format för tillagningstid

Tryck på knappen för att ändra formatet för tillagningstid. Det inställda formatet
för tillagningstid förstoras.
hm = timmar:minuter
ms = minuter:sekunder
I programmera/spara-läget kan tidsformatet ändras för varje programsteg (t ex
programsteg 1 i hm, programsteg 2 i ms).
Tryckkoka: Tiden visas alltid i hm
Fritera: Tiden visas alltid i ms
Tillaga och grytsteka kött över natt: Tiden visas alltid i hm
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Realtidsformat

Tryck på knappen för att ändra realtidsformatet. Det inställda realtidsformatet
förstoras. Datumformatet anpassas automatiskt.
24h = 24-timmars-visning (datum: dag/månad/år)
am.pm = 12-timmars-visning (datum: månad/dag/år)

Förval av starttid

Med hjälp av förvalet av starttid kan du låta din apparat starta automatiskt.
Observera! Vi vill påpeka att det av hygieniska skäl är mycket olämpligt att under en
längre tid förvara livsmedel i pannor som inte är uppvärmda!

Tryck på knappen "Starttid". Välj datum- eller tidsfältet och ställ in datum och tid
för den önskade starttiden med den centrala inställningsratten.
Välj ett manuellt driftsätt, t ex Koka och gör dina inställningar. Starttiden är nu
aktiverad.

När starttiden är aktiv mörknar displayen. Endast starttiden och knappen "Avbrott-starttid"
visas. Dessutom kan hjälpfunktionen väljas med knappen "?".

Tryck på knappen "Avbrott-starttid" för att avaktivera starttiden.
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Språk

 
Tryck på knappen "Språk" och ställ in ett språk med den centrala
inställningsratten.

Temperaturformat

 
Tryck på knappen för att ändra temperaturformatet. Det inställda
temperaturformatet förstoras.

Ljusstyrka display

 
Tryck på knappen "Ljusstyrka" och ställ in ljusstyrkan i 7 nivåer med den centrala
inställningsratten.

Signaler

 
Tryck på knappen för att ställa in signalerna för anvisningar och uppmaningar
enligt egna önskemål.
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Signaler
Du kan ställa in akustiska signaler för anvisningar och uppmaningar enligt egna önskemål.

Steg Meddelande Beskrivning

1 Tryck på knappen ”MyVCC”.

2 Tryck på knappen "Inställningar".

3 Tryck på knappen "Signaler".

4 50%
Tryck på ett fält och vrid den centrala
inställningsratten för att göra den passande
inställningen för en akustisk signal.

5 Tryck på knappen "Stum" för att koppla bort de
knapptonen.
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Inställbara akustiska signaler

Global inställning för alla
akustiska signaler

Beskickningssignal

Summer vid programmering

 
 
 

Larmsignal

Slutsignal

Möjliga inställningar

Typ av tonsignal

Volym (0-100 %)

Signallängd: tid under vilken
den akustiska signalen ska
ljuda (PERMANENT/FRÅN/tid i
sekunder).

Tidsintervall: upprepning av
den akustiska signalen per
minut (FRÅN/tid i sekunder/utan
avbrott).
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Ladda ner HACCP-data
HACCP-data sparas under en tidsrymd på 10 dagar och kan vid behov hämtas via
apparatens USB-gränssnitt.

Steg Meddelande Beskrivning

1 Sätt in USB-minnet i uttaget under
manöverpanelen.

2 Tryck på knappen ”MyVCC”.

3 Genom att trycka på knappen öppnas HACCP-
läget.

4 12.09.2011
Tryck på det första datum-/tidsfältet och ställ in
önskat begynnelsedatum för uppgifterna med
inställningsratten.

5 22.09.2011
Tryck på det andra datum-/tidsfältet och
ställ in önskat slutdatum för uppgifterna med
inställningsratten.

6
Starta nedladdningen genom att trycka på
knappen. När nedladdningen är färdig visas
USB-minnet förbockat.
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Bekräftelse-bocken signalerar en framgångsrikt avslutad funktion. Ta först
bort USB-minnet när bekräftelsen visas.

Bland annat protokolleras följande data:
- chargenummer
- tid
- tillagningsprogrammets namn
- pannans temperatur
- kärntemperatur
- byte av driftsätt
- ansluten energioptimeringsanläggning
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Kommunikation

Via det integrerade USB-gränssnittet kan du överföra data mellan VarioCooking Center ® 

och ett USB-minne.

Steg Meddelande Beskrivning

1 Sätt in USB-minnet i uttaget under
manöverpanelen.

2 Tryck på knappen ”MyVCC”.

3 Tryck på knappen "Kommunikation" och välj en
funktion.

Översikt över alla funktioner

 
Ladda upp/ladda ner bilder

 
Ladda upp/ladda ner tonsignaler

 
Visa och ändra apparatens IP-adress
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Uppdatera programvara, programförvaltning, ladda ner apparatdata
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Du kan överföra element som t ex bilder och tonsignaler via det integrerade USB-gränssnittet.

Ladda upp/ladda ner bilder

Steg Meddelande Beskrivning

4 Tryck på knappen "Bilder" för att öppna
bildgranskningen.

5 Tryck på Ladda upp för att ladda upp bilder på
apparaten. Nya bilder läggs till i granskningen.

6 Tryck på Ladda ner för att ladda ner bilder på
USB-minnet.

USB-symbolen lyser när ett USB-minne har identifierats. Nu kan data spelas
in, laddas ner eller permanent skrivas in.

Bekräftelse-bocken signalerar en framgångsrikt avslutad funktion. Ta först
bort USB-minnet när bekräftelsen visas.
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Aktualisering av programvara, programförvaltning, ladda ner apparatdata

Via det integrerade USB-gränssnittet kan du förvalta program, uppdatera apparatens
programvara och spara andra data på ett USB-minne.

Steg Meddelande Beskrivning

4 Tryck på knappen och välj en funktion.

Uppdatera programvara

Knappen blir aktiv när programvaran på USB-minnet identifieras. Tryck på
knappen för att starta uppdateringen. Följ anvisningarna på bildskärmen och
avbryt inte strömförsörjningen till apparaten.

Endast original FRIMA USB-minnen får användas för uppdateringen av programvaran. Se även
till att endast programvaran finns på USB-minnet och inga andra data.

Ladda ner program

 
Tryck på knappen.

Val av
program

 
Du kan ladda ner alla program eller enskilda program som har valts ut.
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Ladda upp program

 
Tryck på knappen. Tillagningsprogrammen sparas på apparaten.

Radera alla program

 
Tryck på knappen "Radera alla program" två gånger och håll knappen intryckt
den andra gången för att radera alla program.

Ladda ner HACCP-data

 
Tryck på knappen. HACCP-data från de sista 10 dagarna sparas på USB-minnet.

Ladda ner apparatdata

Tryck på knappen för att spara apparatdata på USB-minnet.
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USB-symbolen lyser när ett USB-minne har identifierats. Nu kan data spelas
in, laddas ner eller permanent skrivas in.

Bekräftelse-bocken signalerar en framgångsrikt avslutad funktion. Ta först
bort USB-minnet när bekräftelsen visas.

Efter uppdatering av programvaran, uppladdning av program eller radering av alla program
startar apparaten automatiskt på nytt.
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Service
I MyVCC kan du hämta viktig information som t ex aktuella servicemeddelanden,
apparatdata, kundtjänst-hotline och apparatstatus.

Steg Meddelande Beskrivning

1 Tryck på knappen ”MyVCC”.

2
Tryck på knappen "Service" och välj en
funktion. Upptill i displayen visas dina aktuella
servicemeddelanden.

Myapparatdata

Tryck på knappen "Myapparatdata". Apparatdata som serienummer, aktuell
programvaruversion, språkinställning och apparattyp visas.

MyHotline

Tryck på knappen "MyHotline". Telefonnumren till den tekniska kundtjänsten och
vår kulinariska hotline FRIMA@Chef visas.

Service

 
Detta område är bara tillgängligt för vår kundtjänst.
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Apparatstatus

 
Tryck på knappen "Apparatstatus" och ställ in apparatstatus med den centrala
inställningsratten.

normal drift av apparaten

driftsätt där endast indikeringarna visas (processerna löper inte, apparatens
komponenter kan inte röras

normal drift av apparaten simuleras (processerna löper utan att apparaten värms
upp, apparatens komponenter kan inte röras)

normal drift av apparaten simuleras (processerna löper utan att apparaten värms
upp, apparatens komponenter kan emellertid röras)

När status har ändrats måste apparaten stängas av och slås på igen för att ändringen ska få
effekt.

Om apparaten inte är inställd på normal drift visas en röd, blå eller orange
MyVCC-knapp (se intill).
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Regelbunden rengöring garanterar en felfri drift av VarioCooking Center ®  och en hygienisk
matlagning.

Varning!
Bär föreskriven skyddsklädsel, handskar, glasögon och mask.
Pannans botten kan vara het. Rengöringsvattnet kan snabbt värmas upp - Risk för skållskador!

Rengöring emellanåt
Följande rengöringsarbeten ska göras efter varje användning av apparaten.

Panna
Rengör pannan med ljummet vatten och en svamp, i synnerhet i hörn och på kanterna, efter
varje tillagningsförlopp. Avlägsna kalkavlagringar i pannans botten. Använd om nödvändigt
ett fettlösande rengöringsmedel eller utspädd ättika (använd ingen saltsyra! ). Rengör inte
pannan mekaniskt med vassa eller spetsiga verktyg.

Använd skurande rengöringsmaterial endast på insidan av pannan! Andra ytor är repkänsliga!
Använd inte högtryckstvätt för att rengöra.
Använd ingen saltsyra eller andra aggressiva ämnen för att rengöra pannan. Kromnickelstålets
passivskikt kan skadas och apparaten eventuellt missfärgas.
Vid behov kan pannan kokas ur med spädd ättika för att avlägsna kalk och missfärgning
("regnbågsfärger" efter tillagning). Häll sedan bort ättiksvattnet och spola noggrant med rent
vatten.
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Pannventil
Rengör pannventilen efter användning av apparaten. Skruva loss ventillocket vid öppen ventil
och rengör öppningen noggrant. Rengör dessutom ventillocket och i synnerhet tätningen.

Se till att inte skada ventilens gängstång och tätningen (använd inga vassa verktyg)!
Skruva fast ventillocket efter rengöringen.
Varning! Tätningen ska bytas ut efter maximalt 1 000 drifttimmar vid föreskriven rengöring. Är
tätningen permanent utsatt för olja och fett kan livslängden reduceras kraftigt.
Vid skador ska tätningen omedelbart bytas ut (artikelnr 20.00.992).

Kärntemperaturnål
Rengör kärntemperaturnålen efter varje användning med en mjuk svamp (använd inte
stålull). Använd vid behov ett fettlösande rengöringsmedel (använd inga syror).

Locktätning
Rengör locktätningen regelbundet. Observera i synnerhet det nedre tätningsområdet (ränna
mellan tätningsläpparna), där vatten kan samlas. Kontrollera locktätningen med avseende på
renhet i synnerhet före tryckkokning. Locktätningen kan dras ut utan verktyg och styrskenan
bakom rengöras (typ 112).

Avloppsränna typ 112
Rengör avloppsrännan på pannans baksida med hjälp av handduschen.
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Grundrengöring
Följande rengöringsarbeten ska genomföras med utgångspunkt från användningsfrekvens
men minst en gång i veckan.

Kåpor
Spola bara av utsidan av VarioCooking Center ®  när pannan är nedsänkt.
Använd vid behov ett fettlösande rengöringsmedel (använd inga syror).

VitroCeran (tillval)
Rengör VitroCeran med ett i handeln förekommande rengöringsmedel för glaskeramikhällar.

Manöverpanel
Rengör manöverpanelen med en mjuk trasa. Använd inget repande eller grova material.
Använd inga aggressiva rengöringsmedel eller rengöringsmedel med skurande effekt.

Central inställningsratt
Inställningsratten kan dras ut utan verktyg och ytan under den rengöras. Se till att
inställningsratten sätts tillbaka efter rengöringen och inte kommer bort. Det är inte tillåtet att
använda apparaten utan inställningsratt.

Ångstutsar typ 112
Ångstutsarna (skydd över öppningen till ångutloppet på insidan av locket) kan tas bort utan
verktyg och öppningen under dem rengöras med handduschen. Rengör ångstutsarna med
handduschen eller i diskmaskin. Se till att ångstutsarna sätts tillbaka efter rengöringen och
inte kommer bort. Det är inte tillåtet att använda apparaten utan ångstutsar.
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Om störningar uppstår på apparaten visas
de på displayen. Observera telefonnumret
för snabb kontakt med kundtjänst.

Störningar som tillåter att apparaten
fortfarande kan användas kan ignoreras
genom att trycka på Tillbaka-knappen.

Servicemeddelande Fel Följder och åtgärder

Service 100 Felaktig
kärntemperaturnål
(vid typ 112: vänster
panna)

Ingen manuell tillagning med
kärntemperaturnål och ingen Delta-T-
tillagning möjlig.
Kontakta kundtjänst
(vid typ 112: vänster panna)

Service 101 Felaktig
kärntemperaturnål
höger panna (endast
typ 112)

Ingen manuell tillagning med
kärntemperaturnål och ingen Delta-T-
tillagning möjlig i höger panna.
Kontakta kundtjänst
(endast typ 112)
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Servicemeddelande Fel Följder och åtgärder

Service 110 Felaktig
temperaturmätning
panna (vid typ 112:
vänster panna)

Ingen manuell tillagning eller fritering möjlig.
Kontakta kundtjänst
(vid typ 112: vänster panna)

Service 111 Felaktig
temperaturmätning
höger panna (endast
typ 112)

Ingen manuell tillagning eller fritering möjlig i
höger panna.
Kontakta kundtjänst
(endast typ 112)

Service 120 Felaktig elektronik,
temperaturen för hög

Elektroniken överhettad.
Kontakta kundtjänst

Service 121-128 Felaktig
temperaturmätning
värmeelement

Kall zon → eventuellt dåligt
tillagningsresultat.
Kontakta kundtjänst

Service 200-203 Fel i
vattenförsörjningen

Kontrollera vattenförsörjningen (Kranen
stängd? Tilloppsfiltret nedsmutsat?
Tilloppsledningen blockerad?).
Kontakta kundtjänst

Service 211-218 Fel i värmesystemet Energiförlust → eventuellt dåligt
tillagningsresultat.
Kontakta kundtjänst

Service 220+222 Fel i låsningssystemet
(vid typ 112: vänster
panna)

Kontrollera att locket är helt stängt före
låsningen. Lyft eventuellt upp locket helt en
gång och sänk ner det igen.
Fara!  Ingen tryckkokning möjlig!
Kontakta kundtjänst
(vid typ 112: vänster panna)
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Servicemeddelande Fel Följder och åtgärder

Service 221+223 Fel i låsningssystemet
höger (endast typ
112)

Kontrollera att locket till höger panna är helt
stängt före låsningen. Lyft eventuellt upp
locket helt en gång och sänk ner det igen.
Fara!  Ingen tryckkokning möjlig i höger
panna!
Kontakta kundtjänst
(endast typ 112)

Service 230 Fel i pannans
tömningsventil (vid typ
112: vänster panna)

Tömningsventilen kan eventuellt inte längre
öppnas eller stängas.
Kontrollera om tömningsventilen är
blockerad av matrester.
Kontakta kundtjänst
(vid typ 112: vänster panna)

Service 231 Fel i pannans
tömningsventil höger
(endast typ 112)

Tömningsventilen på höger panna kan
eventuellt inte längre öppnas eller stängas.
Kontrollera om tömningsventilen är
blockerad av matrester.
Kontakta kundtjänst
(endast typ 112)

Service 240+242 Felaktigt
Autoliftsystem vänster
(endast typ 112)

Stäng inte locket till vänster panna manuellt
under Autolift-förloppet!
Öppna locket och välj Autolift igen.
(endast typ 112)

Service 241+243 Felaktigt
Autoliftsystem höger
(endast typ 112)

Stäng inte locket till höger panna manuellt
under Autolift-förloppet!
Öppna locket och välj Autolift igen.
(endast typ 112)

Service 250 Fel i pannans tippning
(vid typ 112: vänster
panna)

Fara! Rör inte på pannan!
Kontakta kundtjänst
(vid typ 112: vänster panna)
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Servicemeddelande Fel Följder och åtgärder

Service 251 Fel i pannans tippning
höger (endast typ
112)

Fara! Rör inte på höger panna!
Kontakta kundtjänst
(endast typ 112)

Service 252 Fel i lockets tippning
(endast typ 211/311)

Fara!  Rör inte på locket!
Kontakta kundtjänst
(endast typ 211/311)

Service 260 Felaktig mätning av
trycket (vid typ 112:
vänster panna)

Ingen tryckkokning möjlig!
Kontakta kundtjänst
(vid typ 112: vänster panna)

Service 261 Felaktig mätning av
trycket höger (endast
typ 112)

Ingen tryckkokning möjlig i höger panna!
Kontakta kundtjänst
(endast typ 112)

Service 262 Felaktigt trycksystem
(vid typ 112: vänster
panna)

Fara!  Ingen tryckkokning möjlig!
Kontakta kundtjänst
(vid typ 112: vänster panna)

Service 263 Felaktigt trycksystem
höger (endast typ
112)

Fara!  Ingen tryckkokning möjlig i höger
panna!
Kontakta kundtjänst
(endast typ 112)

Service 450 Fel kommunikation
elektronik

Ingen manuell tillagning möjlig.
Kontakta kundtjänst
(vid typ 112: vänster och höger panna)
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Följande inspektionsarbeten kan utföras av tekniskt skickliga medarbetare. Använd endast
original reservdelar från apparattillverkaren.

Byte av
locktätningen typ 112

Byte av
pannventilens

tätning

Locktätningen sitter fast i
en list på lockets kant.
 

- Dra ut den gamla
tätningen ur listen.

- Rengör listen.
- Fukta tätningens

fästläppar med
tvålvatten.

- Sätt in en ny tätning i
listen. Börja i hörnen
av locket. Tätningens
fyrkantiga del ska
vara helt nedstucken i
listhållaren.

 
Locktätningar:
Typ 112: artikelnr 24.02.519

Den ringformade
ventiltätningen är
monterad på ventillocket.
 

- Öppna pannventilen och
skruva loss ventillocket.

- Dra ut den gamla
tätningsringen ur
ventillocket.

- Sätt in en ny tätningsring.
- Skruva fast ventillocket.

 
Pannventiltätning:
Artikelnr 20.00.992
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Fel Möjlig orsak Åtgärd

Vattenbrist "Blinkande
vattenkransymbol"

Vattenkranen stängd Öppna vattenkranen

Apparatens
tilloppsfilter igentäppt

Kontrollera och rengör filtret. Gör så här:
- Stäng vattenkranen och skruva loss

vattenanslutningen på apparaten.
- Ta bort och rengör tilloppsfiltret.
- Sätt tillbaka filtret. Anslut

vattenledningen och kontrollera med
avseende på täthet.

Vatten rinner ut under
apparaten.

Apparaten är inte
injusterad.

Justera in apparaten med ett vattenpass
(se installationsanvisningen).

Avloppet igentäppt
(kan uppstå när
produkter med hög
fettandel tillagas ofta
eller när avloppsröret
har dragits med för låg
lutning).

Ta bort avloppsanslutningen (HT-
rör) på apparatens undersida och
rengör. Dra avloppsröret som beskrivs i
installationsanvisningen.
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Fel Möjlig orsak Åtgärd

Apparaten fungerar
inte vid påslagning.

Extern
huvudströmbrytare
inte tillkopplad.

Slå på huvudströmbrytaren.

Säkring i husets
elcentral har utlöst.

Kontrollera säkringarna i husets
elcentral.

Omgivande
temperatur längre tid
under 5 °C (41 °F)
efter avslagning.

Värm upp apparaten till en temperatur
över 5 °C. Apparaten får endast
användas vid en rumstemperatur på
över 5 °C.
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Arm för lyft- och nedsänkningsautomatik
För tillagning i korgar med AutoLift™.
Typ 112: artikelnr 24.00.973
Typ 211: artikelnr 24.01.008
Typ 311: artikelnr 24.00.948

Korginlägg 211/311
Tjänar som extra nivå vid tillagning och
fritering i korgar med AutoLift™.
Typ 211/311: artikelnr 60.70.733

Friteringskorg 112
För fritering i korgar med AutoLift™.
Typ 112: artikelnr 24.00.972

Friteringskorg 211/311
För fritering i korgar med AutoLift™.
Typ 211/311: artikelnr 60.70.716
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Kokkorg 112
För kokning i korgar med AutoLift™.
Typ 112: artikelnr 60.70.752

Kokkorg 211/311
För kokning i korgar med AutoLift™.
Typ 211/311: artikelnr 60.70.725

Portionsbehållare med handtag 112
6 perforerade portionsbehållare, med ram,
typ 112: artikelnr 60.71.919
Perforerade portionsbehållare med handtag
(2 st): artikelnr 60.72.067
Slutna portionsbehållare med handtag (2
st): artikelnr 60.72.066

Bain-Marie för VitroCeran
Sats med 4 portionsbehållare med handtag
och en 2/3 GN-kantin:
artikelnr 60.71.918
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Spade
Artikelnr 60.71.643

Rörspade 211/311
För ned- och omröring av livsmedel i
VarioCooking Center ®  .
Typ 211/311: artikelnr 60.72.131

Sil
Håller kvar små kokta produkter när vattnet
släpps ut.
Typ 112: artikelnr 60.71.327
Typ 211: artikelnr 60.70.809
Typ 311: artikelnr 60.70.810

Panngaller
För att undvika kontakt mellan stora
stekbitar och pannans botten.
Typ 112: artikelnr 60.70.787
Typ 211: 2 st artikelnr 60.71.968
Typ 311: 3 st artikelnr 60.71.968
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Oljevagn
För påfyllning av pannan samt för lagring
och filtrering av olja. Med förvärmning för att
smälta hårt fett eller kall olja. Upphettat fett
kan fyllas på i pannan.
Artikelnr 60.71.307

VarioMobil™
För problemfri och säker tömning av
tillagade produkter och transport i
GN-kantiner (GN-kantiner ingår inte i
leveransen).
Typ 112: artikelnr 60.70.771
Typ 211/311: artikelnr 60.70.107

Korgvagn 211/311
För lagring, transport och avdroppning av
tillagningskorgar.
Typ 211/311: artikelnr 60.70.108

UltraVent ®  ventilationskåpa
Typ 112: artikelnr 60.70.804
Typ 211: artikelnr 60.70.806
Typ 311: artikelnr 60.70.929
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VarioCooking Center MULTIFICIENCY ®  is a trademark of FRIMA T-SAS.

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

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

Contact Information:

sourcecode@frima.fr



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FRIMA Deutschland GmbH
Heinrich-Lanz-Allee 4
D-60437 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0)69 257 88 76 10
Fax: +49 (0)69 257 88 76 11
E-Mail: info@frima-deutschland.de
www.frima-deutschland.de

FRIMA International AG
Heinrich-Wild-Straße 202
CH-9435 Heerbrugg
Tel.: +41 (0)71 727 90 20
Fax: +41 (0)71 727 90 10
E-Mail: info@frima-international.ch
www.frima-international.ch

FRIMA France SAS
4 rue de la Charente, BP 52
F-68271 Wittenheim Cedex
Tel.: +33 (0)3 89 57 05 55
Fax: +33 (0)3 89 57 05 54
E-Mail: cial@frima.fr
www.frima.fr

FRIMA UK Ltd.
Dalton House
60 Windsor Avenue
London SW19 2RR
Tel.: +44 (0)845 680 3981
Fax: +44 (0)845 680 3984
E-Mail: info@frima-uk.co.uk
www.frima-uk.co.uk

V-02 - 02/12 - Swedish - ©FRIMA


