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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 eller obetydliga
personskador.

Frätande ämnen Brandrisk! Risk för
brännskador!

OBS!
Om anvisningarna inte
iakttas kan materialskador
uppstå.

Tips och trick för den
dagliga användningen.

Läs igenom instruktionerna
ordentligt innan
igångkörning.

Den översta beskickningen
bör placeras på högst 160
cm höjd.
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Läs igenom instruktionerna ordentligt innan igångkörning.

Vid första igångkörningen av den nya ugnen uppmanas du att starta ett automatiskt självtest
(endast vid första igångkörningen). Självtestet tar ca 45 minuter och är till för att anpassa
ugnen till de specifika omgivningsförhållandena. Observera följande anvisningar:

- För att genomföra självtestet måste allt förpackningsmaterial tas ut ur ugnen. Kontrollera
att inhängningsställen och ventilationsplåten sitter korrekt.

- Ugnen ska vara ansluten enligt installationsanvisningarna.
- För ugnsstorlekarna 6 x 2/3, 6 x 1/1, 10 x 1/1, 6 x 2/1 och 10 x 2/1 GN, placera en flat

kantin i mitten av inhängningsställen med öppningen nedåt.
- För ugnsstorlekarna 20 x 1/1 och 20 x 2/1 GN, placera två kantiner i beskickningsvagnen.

Placera en flat kantin med öppningen nedåt både under det övre och undre fläkthjulet.
- Beakta informationen på displayen och i installationshandboken för ytterligare detaljer.

Brandrisk!
Avlägsna förpackningsmaterial, startpaket samt galler och kantiner.
 

Ugnsluckan får inte öppnas under självtestet. Öppnas ugnsluckan avbryts självtestet. Starta i
så fall självtestet igen genom att stänga av ugnen. Kyl först ned ugnen om den är varm. Efter
ett avbrott uppmanas du nästa dag igen att starta självtestet.
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Steg Meddelande Beskrivning

1 START Följ anvisningarna på displayen. Tryck på
knappen för att starta självtestet.

2 Välj anslutning till normalt eller mjukt vatten.

3 Nästa Bekräfta med "Nästa".

4
Testet startar automatiskt. Status visas i det
övre fältet och den återstående tiden fram till
självtestets slut visas i det nedre tidsfältet.

För gasugnar är de nödvändigt att genomföra en avgasmätning efter avslutat självtest!
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Förvara handboken på en plats där samtliga användare av utrustningen enkelt har tillgång
till den!
Den här apparaten får inte användas av barn eller personer med fysiska eller psykiska
funktionshinder eller personer som saknar tillräcklig erfarenhet och/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 p.g.a. att spetsiga/
vassa föremål eller andra föremål har 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.
Om anslutningskabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, servicetekniker eller
kvalificerad servicepersonal för att undvika fara eller skador på apparaten.
Om apparatens installationssituation visar att det översta gejderspåret är högre än 160 cm
ska detta märkas med bifogad etikett.

Varning!
Daglig kontroll innan apparaten slås på och börjar användas

- Lås ventilationsplåten på det roterande fläkthjulet enligt föreskrifterna – risk för skador!
- Säkra att inhängningsställen eller beskickningsvagnen är låsta i ugnsutrymmet enligt

föreskrifterna. Kantiner med varma vätskor kan falla eller glida ut från ugnsutrymmet – risk
för brännskador!

- Kontrollera att det inte finns några rester av rengöringstabletter kvar i ugnsutrymmet innan
du använder apparaten. Ta bort eventuella tablettrester och skölj noga med handduschen
– risk för frätskador!
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Varning!
Landsspecifika och lokala normer och föreskrifter, med hänsyn till installation och
användning av industriella apparater, ska följas.
Felaktigt arbete i samband med installation, service, underhåll eller rengöring samt
ändringar i kåporna kan leda till material- och personskador och i värsta fall dödsfall. Läs
noga igenom bruksanvisningen innan apparaten tas i drift.
Apparaten får bara användas för tillagning av mat i professionella kök. All annan
användning är förbjuden och innebär risker.
Livsmedel som innehåller lättantändliga ämnen (t.ex. alkoholhaltiga livsmedel) får inte
tillagas. Ämnen med låg flampunkt kan självantända – brand- och explosionsrisk!
Rengörings- och avkalkningsmedel samt tillhörande tillbehör får endast användas för de
ändamål som beskrivs i denna bruksanvisning. All annan användning är förbjuden och
innebär risker.
Byt omedelbart ut hela glasskivan om den skulle skadas.
 

Varning!
Röka livsmedel i apparaten
Det är endast tillåtet att röka livsmedel i apparaten genom att använda RATIONAL:s
originaltillbehör för rökning, VarioSmoker.
 

Varning!
Inga föremål på apparatens täckplåt
Ställ inga föremål på apparatens täckplåt – risk för skador!
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Varning!
Endast gasugnar

- Om apparaten är installerad under en ventilationskåpa ska denna vara inkopplad –
förbränningsgaser!

- Är apparaten ansluten till en skorsten ska denna rengöras regelbundet enligt
landsspecifika bestämmelser – brandrisk! (Kontakta installatören om detta.)

- Placera inga föremål på apparatens avgasrör – brandrisk!
- Blockera eller spärra inte området under apparaten – brandrisk!
- Apparaten får bara användas i vindstilla miljöer – brandrisk!

 

Åtgärder vid gaslukt:
- Stäng genast av gastillförseln!
- Rör inte några elektriska omkopplingselement!
- Se till att området omedelbart ventileras!
- Undvik öppen eld och gnistor!
- Använd en extern telefon och meddela genast ansvarig gasleverantör (om du inte kan nå

gasleverantören, ring brandkåren)!
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Varning!
Säkerhetsföreskrifter vid användning

- Kantiner med vätska och med mat som avger vätska vid tillagningen får inte ställas på en
för hög gejdernivå. Användaren måste kunna titta ner i den beskickade kantinen – Risk för
brännskador! En varningsdekal medföljer ugnen.

- Öppna alltid ugnsdörren mycket långsamt (varm ånga) – Risk för brännskador!
- Håll aldrig i tillbehör eller andra föremål i det varma ugnsutrymmet utan att ha

skyddshandskar på – Risk för brännskador!
- Temperaturen på ugnens utsida kan vara högre än 60 °C. Rör endast knapparna – Risk

för brännskador!
- Handduschen och vattnet som kommer ut ur handduschen kan vara varmt – Risk för

brännskador!
- Nedkylningsläge – Aktivera endast funktionen Nedkylning när ventilationsplåten är spärrad

enligt anvisningarna – Risk för skador!
- Ta inte tag i fläkten – Risk för skador!
- Rengöring – Frätande kemikalier – Risk för frätskador! Bär lämplig

skyddsklädsel, skyddsglasögon. skyddshandskar och ansiktsskydd vid rengöringen. Följ
säkerhetsanvisningarna i kapitlet ”Rengöring / Efficient CareControl”.

- Lägg inga lättantändliga eller brännbara föremål i närheten av ugnen - Brandrisk!
- När mobila ugnar och gejderställvagnar inte ska förflyttas måste hjulen bromsas. Om

golvet är ojämnt kan vagnarna rulla iväg - Risk för skador!
- När gejderställvagnarna förflyttas ska alltid kantinerna vara spärrade. Täck över kantiner

som innehåller vätska så att varm vätska inte kan skvätta ut – Risk för brännskador!
- Transportvagnen måste vara låst enligt anvisningarna när tallriksvagnen och

gejderställvagnen sätts in och tas ut - Risk för skador!
- Gejderställvagnen, tallriksvagnen, transportvagnen och ugnar på hjul kan välta om de körs

i lutning eller över en tröskel – Risk för skador!
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Ansvar
Installationer och reparationer som inte utförs av auktoriserad fackpersonal eller med
reservdelar som inte är originaldelar liksom all slags tekniska manipulationer på maskinen
som inte har godkänts av tillverkaren leder till att tillverkarens garanti och produktansvar
upphör att gälla.
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För att bevara stålets höga kvalitet av både hygieniska grunder och för att undvika
driftstörningar ska apparaten rengöras dagligen eller vid uppmaning om rengöring. Följ
anvisningarna i kapitlet "Efficient CareControl".
Permanent drift med höga ugnstemperaturer (≥ 260 °C) eller användning av högre
färginställningar (brun 4/5) och produktion med övervägande fett- och gelatinhaltiga
livsmedel kan leda till att ugnstätningen slits ut snabbare.
Daglig rengöring av ugnstätningen med ett milt rengöringsmedel förlänger hållbarheten.

Varning!
Om inte apparaten rengörs eller rengörs otillräckligt kan fett och/eller matrester som
fastnat i ugnsutrymmet antändas – brandrisk!

- Stäng omedelbart av apparaten om avlagrat fett och/eller matrester skulle antändas
i ugnsutrymmet, och håll dörren till ugnsutrymmet stängd för att kväva branden! Om
ytterligare släckningsåtgärder skulle behövas, stäng av apparatens lokala strömförsörjning
och använd en brandsläckare (använd aldrig vatten för att släcka en fettbrand!).

- För att undvika korrosion i ugnsutrymmet ska apparaten rengöras dagligen, även om du
enbart använder den för ångkokning.

- Tillför regelbundet (ca varannan vecka) vegetabilisk olja eller vegetabiliskt fett i
ugnsutrymmet för att undvika korrosion.

- Apparaten får inte rengöras med högtryckstvätt, ångtvätt eller en direkt vattenstråle. Iakttra
skyddsklass IPx5.

- Behandla inte apparaten med syror eller syraångor eftersom detta skadar
kromnickelstålets passivskikt och kan missfärga apparaten.

- Rengör apparatens utsida med hjälp av milda hushållsrengöringsmedel, till exempel
diskmedel, på en mjuk och fuktig trasa. Använd inga frätande eller repande ämnen.

- Använd bara originalrengöringsmedel från apparattillverkaren. Rengöringsmedel från
andra tillverkare kan leda till skador på apparaten. Skador på apparaten som orsakats av
rengörings- och diskmedel som inte rekommenderas av apparattillverkaren omfattas inte
av garantin.

- Använd inga skurmedel eller repande rengöringsmedel.
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Varning!
Service av luftfiltret Apparaten känner själv av om luftfiltret är smutsigt. När luftfiltret är
smutsigt visas ett meddelande och du får en uppmaning om rengöring. Apparaten får inte
användas utan luftfilter. Ta hänsyn till följande riktlinjer när du byter luftfilter:

Ugnsstorlekar 6 x 2/3 GN, 6 x 1/1 GN, 6 x 2/1 GN, 10 x 1/1 GN
och 10 x 2/1 GN
Artikelnummer på luftfilter i 6 x 2/3 GN: 40.04.771
Artikelnummer på luftfilter i
6 x 1/1 GN, 6 x 2/1 GN, 10 x 1/1 GN, 10 x 2/1 GN: 40.03.461
Detta luftfilter kan tas ut och rengöras av användaren. Vid byte av luftfiltret ska det noggrant
placeras i rätt position. Följ instruktionerna i kapitlet "Hushållsteknik" när du ska byta luftfilter.

Ungsstorlekar 20 x 1/1 GN och 20 x 2/1 GN
Dessa luftfilter får bara bytas av en auktoriserad servicepartner.

OBS! Apparatens strålvattenskydd garanteras enbart om filter och kåpa har monterats
komplett och på rätt sätt.
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Besiktning, underhåll och reparation

Varning – högspänning!
- Besiktnings-, underhålls- och reparationsarbeten får endast utföras av behörig tekniker.
- Vid rengörings- (undantaget CleanJet ®  +care-rengöring), besiktnings-, underhålls- och

reparationsarbeten måste apparaten lossas från elnätet.
- Apparater med hjul (rullbara apparater) ska säkras så att eventuella förflyttningar av

apparaten inte kan leda till skador på el-, vatten- och avloppsledningar. 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.

- För att apparaten ska vara i ett tekniskt felfritt skick ska den underhållas minst en gång
om året av en auktoriserad servicepartner.
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Apparatnummer
(endast synligt om ugnsluckan är öppen)
Dragskydd  (tillval)
(endast gasugnar)
Ugnsbelysning
Ugnslucka med treglasfönster
Dörrhandtag
Bordsmodeller: Hanteras med en hand,
försedda med automatlåsning
Golvmodeller: Hanteras med en hand
Lås upp genom att öppna
treglasfönstret (inuti)
Integrerad och självtömmande
dropplist  (inuti)
Ugnsdropplist med direkt anslutning
till  avloppet
Ugnsfötter (justerbara i höjd)
Modellskylt
(innehåller viktiga uppgifter som
effektförbrukning, gastyp, spänning,
antal faser och frekvens samt modelltyp,
apparatnummer [se kapitlet "Identifikation
av modelltyp och programvara"] och
tillvalsnummer)
Kontrollpanel
Kåpa för elinstallationsutrymmet
Centralt inställningsvred
Handdusch (med återföringsautomatik)
Inskjutningshjälp  (golvmodell)
Luftfilter, bordsmodell  (tilluft i
installationutrymmet)
Luftfilter, golvmodell  (tilluft i
installationsutrymmet, apparatens
baksida)
Låda/lucka för Care-Tabs
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- Apparaten ska inte placeras i närheten av värmekällor, som grillplattor, fritöser osv.
- Apparaten får endast användas vid en rumstemperatur på +5 °C till +40 °C. När den

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

- Så fort ugnsluckan öppnas, stängs värmen och fläkthjulet automatiskt av. Den inbyggda
fläkthjulsbromsen aktiveras och fläkthjulet stannar strax.

- Om apparaten används till grillning eller stekning (t.ex. kyckling) ska alltid en
uppsamlingsbehållare för fett skjutas in under produkten.

- Använd bara värmebeständiga originaltillbehör från apparattillverkaren.
- Rengör alltid tillbehöret före användning.
- Lämna ugnsluckan på glänt vid längre driftpauser, t.ex. över natten.
- Ugnsluckan är utrustad med automatlåsning som gör att golvmodellens ugnslucka stängs

helt enbart när handtaget står i vertikal ställning.
- Stäng av vatten-, el- och gastillförseln till apparaten vid längre driftuppehåll (t.ex. stängda

dagar).
- Apparaten får inte hanteras som grovsopor eller lämnas till kommunens

återvinningscentral. Vi står gärna till tjänst med avfallshantering av apparaten. Du kan
kontakta vår tekniska kundtjänst på telefonnummer +49 819 132 73 33

Om apparaten har varit utan ström eller avstängd i mindre än 15 minuter sätter
den pågående processen igång igen där den blev avbruten.
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Maximal beskickningsmängd per ugnsstorlek
6 x 2/3 GN 20 kg (högst 10 kg på varje gejderspår)
6 x 1/1 GN 30 kg (högst 15 kg på varje gejderspår)
6 x 2/1 GN 60 kg (högst 30 kg på varje gejderspår)
10 x 1/1 GN 45 kg (högst 15 kg på varje gejderspår)
10 x 2/1 GN 90 kg (högst 30 kg på varje gejderspår)
20 x 1/1 GN 90 kg (högst 15 kg på varje gejderspår)
20 x 2/1 GN 180 kg (högst 30 kg på varje gejderspår)

Om de maximala påfyllningsmängderna överskrids kan skador uppstå på apparaten.
Observera uppgifterna om maximal påfyllningsmängd för livsmedel i användarhandboken.

Bordsapparat med inhängningsställ
(6 x 1/1 GN, 6 x 2/1 GN, 10 x 1/1 GN, 10 x 2/1 GN)

- För att ta ut stället, lyft på inhängningsstället i mitten.
Lossa det från den främre, undre fästet och sedan från
det övre fästet.

- Sväng inhängningsstället mot mitten av ugnsutrymmet.
- Lossa inhängningsstället genom att lyfta det uppåt. Sätt

tillbaka inhängningsstället i omvänd ordning.

Bordsmodell 6 x 2/3 GN med inhängningsställ
- För att ta ut den högra sidan, ta tag i den övre

delen av inhängningsstället och tryck det uppåt.
Inhängningsstället lossar då från sina två fästen och tas
loss.

- Vid montering för du hyskorna på inhängningsstället
över fästbultarna och trycker ovanifrån på hyskorna för
att låsa fast dem i fästbultarna.

- För att ta bort det vänstra inhängningsstället, lyft på det
och sväng det åt vänster i ugnsutrymmet för att lossa
de två fästhakarna från ventilationsplåten. Lossa den
övre och undre låshaken på ventilationsplåten med
en skruvdragare och ta sedan loss inhängningsstället
tillsammans med ventilationsplåten. Det vänstra
inhängningsstället kan bara tas bort tillsammans med
ventilationsplåten.
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Arbete med beskickningsvagnar, tallriksvagnar och
transportvagnar vid bordsmodeller (tillval)

- Ta bort inhängningsstället på samma sätt som vi
beskriv på föregående sida.

- Placera inskjutningsskenan på därtill avsett fäste på
botten av ugnen och fäst den ordentligt (fyra stift).

- Observera att apparaten ska justeras och nivelleras
noggrant efter den exakta höjden på transportvagnen.

- Kör in transportvagnen så långt det går på
inskjutningsskenorna och säkra att den är fästad enligt
föreskrifterna.

- Skjut in beskickningsvagnen eller tallriksvagnen så
långt det går och kontrollera apparatens fästfunktion.

- För att ta ut beskickningsvagnen eller tallriksvagnen
låser du upp fästena och drar ut vagnen ur
ugnsutrymmet. Börja med att sätta kärntemperaturnålen
i hållaren på inskjutningsskenan.

- Säkra att beskickningsvagnen eller tallriksvagnen är
fäst ordentligt i transportvagnen under transport.
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Arbeta med kärntemperaturnålen
Läs mer om att arbeta med 3-kärntemperaturnålen i kapitlet iLevelControl .

Akta!
Kärntemperaturnålen och positionshjälpen för kärntemperaturnålen kan vara heta – Risk för
brännskador!

Placera
kärntemperaturnålen i det
tjockaste stället på den
produkt som ska tillagas.
Nålen måste stickas igenom
mitten på produkten (se
användarhandboken).

Använd positionshjälpen
när det är risk för att
kärntemperaturnålen
lossnar av sig själv (t.ex.
när livsmedlet har mjuk
konsistens eller är för tunt).

Placera
kärntemperaturnålen
i keramikhållaren på
tallriksvagnen vid Finishing
®  .

Sladdar till externa kärntemperaturnålar får inte klämmas mellan dörren och tätningslisten under
rengöring. Rengöring får ej göras med dessa nålar! Detta leder till läckage under rengöring.
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Använd en borr för att göra hål i frysta varor
(RATIONAL artikelnummer 60.70.359). Skruva
in borren i den tjockaste delen av produkten som
ska tillagas. Se till att varan ligger på ett stabilt
underlag. Glöm inte att akta händerna.

- Placera alltid kärntemperaturnålen och positionshjälpen i den anvisade hållaren – risk för
skador!

- Låt inte kärntemperaturnålen hänga ut ur ugnsutrymmet – risk för skador!
- Ta ut kärntemperaturnålen ur produkten innan denna tas ut ur ugnsutrymmet – risk för skador!

Kyl om nödvändigt ned kärntemperaturnålen med handduschen före användningen.

Akta!
Skydda armarna och händerna mot brännskador och mot nålspetsen – risk för skador!
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Arbeta med handduschen
- Dra ut slangen minst 20 cm ur viloläget när du använder handduschen.
- Du kan välja mellan 2 doseringsnivåer genom att trycka på manöverknappen.
- Låt alltid handduschen glida tillbaka långsamt till viloläget.

Akta!
Handduschen och vattnet som kommer ut ur handduschen kan vara varmt – Risk för
brännskador!

- Dras handduschen ut med kraft i hela slanglängden skadas slangen.
- Kontrollera att slangen är helt indragen efter användningen av handduschen.
- Handduschen får inte användas för att kyla ner ugnsutrymmet! - Risk för att ugnsutrymmet eller

ventilationsplåten skadas eller att ugnsglaset spricker!
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Din apparat har en pekskärm. Det räcker med att lätt beröra den för att göra inställningar
på apparaten.

Du kan ändra
inställningarna med
hjälp av den centrala
inställningsratten.

Inställningar kan även göras
genom att ändra/skjuta
reglaget.

Om inte inmatningen har
mottagits inom 4 sekunder,
tryck på den centrala
inställningsratten.
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Allmän information

Tillbaka till startskärmen Hjälpfunktion Programmeringsläge

Statusvisning Förvärmning:
röd pil för förvärmning, blå
pil för nedkylning.

Ugnsutrymme för varmt –
knappen blinkar (nedkylning
av ugnsutrymmet, se kapitel
"Nedkylning").

Avslutad tillagning indikeras
med en ljudsignal och en
animation.

Vattenbrist – öppna
vattenkranen. Meddelandet
släcks efter påfyllning.

Störning gasbrännare
Öppna gaskranen. Tryck
på "OMSTART GAS" –
ny antändning. Kontakta
service om meddelandet
upprepas!

Tillbaka/Avbrutet
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Hjälpfunktion
För att du ska kunna utnyttja ugnens mångsidiga möjligheter på ett enkelt och effektivt sätt
har en detaljerad bruksanvisning och en användarhjälp med praktiska exempel och nyttiga
tips sparats i ugnen. Hjälpfunktionen kan väljas med knappen "?". Hjälpfunktionen hanteras
med följande funktioner:

Symbolförklaring

Starta hjälpfunktionen

Bläddra en sida framåt

Öppna föregående kapitel

Nästa kapitel/mer information

Öppna huvudmenyn och välj
handbok

Bläddra en sida bakåt

Lämna hjälpfunktionen

- När handboken väljs öppnas den tillhörande innehållsförteckningen. Välj det kapitel som
intresserar dig.

- Är hjälpfunktionen öppen under pågående användning lämnas den automatiskt när man ger ett
annat kommando.
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Display efter aktivering

På/Av-knapp

MySCC

Hjälpfunktion

Övriga funktioner

iLevelControl

Programmeringsläge

Efficient CareControl

Växla mellan profiler

Kombiläge

Ånga

Varmluft

Kombination av ånga och varmluft

iCookingControl-läge

Top 10

Kött

Fågel

Fisk

Tillbehör

Äggrätter

Bakat

Finishing ®



Översikt över driftläge

28 / 71



Översikt över driftläge

29 / 71

Olika driftlägen

iCookingControl-läge Kombiläge Programmeringsläge

I iCookingControl-läget
kan du välja önskat resultat
för t.ex. fågel, tillbehör eller
fisk.
Beskrivning finns i kapitlet
om iCookingControl-läge.

Tryck på "Ånga",
"Kombination av ånga och
varmluft" eller "Varmluft" för
att komma till kombiläge.
Se kapitlet "Kombiläge" för
närmare beskrivning.

Tryck på
"Programmeringsläge"
för att komma till
programmeringsläge.
Se kapitlet
"Programmeringsläge" för
närmare beskrivning.
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iLevelControl Efficient CareControl

I iLevelControl kan du
använda apparatens olika
beskickningar för olika
tillagningar samtidigt.

Efficient CareControl 
känner av när en
rengöring måste
genomföras. Dessutom
tar Efficient CareControl
hänsyn till individuella
rengöringsbeteenden och
arbetsvanor, som längre
pauser eller avslutat arbete.

 



iCookingControl

31 / 71

iCookingControl registrerar livsmedlets storlek och beskickningsmängd. Tillagningstid,
temperatur och ugnsklimat anpassas kontinuerligt. Dessutom visar iCookingControl dig hur
tillagningsfasen går i iCC Cockpit.
iCC Cockpit visas automatiskt 10 sekunder efter att du har valt önskat resultat. Här visas de
unika intelligenta besluten som iCookingControl har fattat.

iCC Cockpit-meddelanden
Aktuell återstående tid
Uppgift om kärntemperatur
Aktuell tillagningsfas
Klimatkolumn som visar aktuellt
ugnsklimat med temperatur och fukt
Växla mellan de olika tillagningsfaserna
i-knapp Genom att trycka på knappen
hämtas iCC Monitor
Växla i inställningsvyn
Aktiv vy
Antal tillagningsfaser
Aktuellt driftläge
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Symbolförklaring

iCC Cockpit

i-knapp

Tillagningshastighet

Delta-T

Tillagningstid

Bryning

Produktens tjocklek

Jäsvolym

Ugnsklimat

Pensling

Kärntemperatur/tillagningsgrad

Kärntemperatur/tillagningsgrad

Kärntemperatur/tillagningsgrad

Kärntemperatur/tillagningsgrad

Tillagningsgrad

Produktens storlek

Bryningstemperatur

Spröd skorpa

Gratinera

Ångbaka
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Fläkthastighet Halvfabrikatgrad

Information och kommandon under löpande process

Indikering förvärmning

Indikering nedkylning

Avbryt

Snitta

Ösa

Snitta bakverk

Pensla bakverk

Nagga

Alternativ efter avslutad tillagning

Hålla temperatur

Värma upp till
serveringstemperatur

Spröd skorpa

Flytta kärntemperaturnål

Vidare med tid

Beskicka ny sats
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iCC Cockpit
Med hjälp av den centrala inställningsratten eller bekräftelse med aktuell pilknapp kan du
få en överblick över lämpliga moment för att uppnå önskat resultat. iCookingControl väljer
lämpliga moment beroende på vilken aktuell produkt som ska tillagas!
Aktuella inställningar, valda av iCookingControl, markeras med en gul ram. När du bläddrar
tillbaka ser du vilka beslut som har fattats tidigare. När du bläddrar framåt informeras du
om de kommande stegen för att uppnå det önskade resultat som du har valt. Dessa steg
anpassas och optimeras under vägen.

Aktuella inställningar.
Hit återgår displayen
efter 10 sekunder.

Genom att trycka på vänster eller höger
pilknapp kan du bläddra tillbaka till tidigare
respektive framtida inställningar.
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iCC Monitor
I iCC Monitor visar iCookingControl dig de beslut och anpassningar som görs utifrån de
inställningar du har gjort för att få önskat resultat.
Anpassningar och meddelanden genomförs på olika sätt beroende på produkt och
beskickningsmängd.

i-knappen visas så fort ett beslut har fattats
eller en anpassning av inställningarna körs i
bakgrunden. Genom att trycka på i-knappen
eller den centrala inställningsratten hämtas
iCC Monitor i iCC Cockpit.

Anpassningarna visas på skärmen. Beslut
som redan har fattats är markerade med
en grön bock. Dessutom informeras du om
aktuella beslut som iCookingControl har
fattat och beslut kommer att fattas.

I iCC Cockpit och iCC Monitor kan inga inställningar genomföras.

iCC Monitor stängs automatiskt efter 6 sekunder. Den kan också stängas genom upprepade
tryck på i-knappen.
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iCC Messenger
iCC Messenger informerar dig aktivt
om processer och anpassningar som
iCookingControl genomför.
Efter 4 sekunder stängs iCC Messenger
automatiskt.

Du kan när som helst aktivera och inaktivera iCC Messenger i ugnens
konfigurering via MySCC.
Se kapitlet MySCC – Expertinställningar för närmare beskrivning.
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Topp 10 gör att du snabbt och enkelt får åtkomst till de tio mest populära processerna .

Tryck på iCC-knappen på startskärmen för
att öppna Topp 10.

Det visas inga manuella program i Topp 10 .
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I kombiläge står samtliga av kombiugnens funktioner till förfogande. Tryck på "Ånga",
"Varmluft" eller "Kombination av ånga och varmluft" för att komma till kombiläge.

Symbolförklaring

Övriga funktioner

MySCC

Efficient CareControl

Hjälpfunktion

3 manuella driftlägen

Ånga

Varmluft

Kombination av ånga och varmluft

Inställningsmöjligheter

Ugnsutrymmets fukthalt kan
regleras i exakta procent

Inställning av ugnstemperatur

Delta-T

Inställning av tillagningstid

Inställning av kärntemperatur

Förvärmning

Inställningsmöjligheter
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Övriga funktioner

Öppna programmeringsfunktion

Tillbaka/Avbrutet

Kontinuerlig drift

Pensla

Fläkthastighet

Nedkylning

Genom att trycka på Ugnstemperatur kan aktuella tillagningsdata avläsas, t.ex. ugnsklimat och
ugnstemperatur.
Tryck och håll inne knappen i 10 sekunder visas dessa värden permanent till nästa justering.
Ugnsutrymmets fukthalt baseras på absolut fuktighet. Detta värde kan avvika definitionsmässigt
från den relativa fuktigheten i inställningarna.
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I programmeringsläget kan man enkelt skapa egna tillagningsprogram. Du kan kopiera och
anpassa de sju driftsätten (kött, fågel, fisk, bakverk, tillbehör, äggrätter/efterrätter, Finishing)
efter dina individuella behov och spara dem under ett nytt namn eller skapa egna manuella
program med upp till tolv steg.

Tryck på knappen för att komma
till programmeringsläget.

Symbolförklaring

Välj program

Fönster för val – Starta program

Nytt program

Nytt iLC-program

Kopiera program

Ändra program

Bildvy

Listvy

Öppna MyDisplay

Radera program
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Infoknapp – Visa programdetaljer

Fönster för val vid intryckt
infoknapp

Förutom programnamnet kan även ytterligare information hämtas och sparas med följande
knappar.

Bild av maten som programmet
avser

Bild av tillbehören som
programmet avser

Grupp (t.ex. frukost)

Tilldelningen till en grupp
markeras genom att trycka på
knappen "Gruppindelning".
En befintlig indelning indikeras
med en grön bock.

Noteringar om programmet

Lagrade meddelanden i ett
program visas direkt genom
att trycka på knappen "Notera"
Befintliga meddelanden indikeras
med en grön bock.

Val av extra attribut (till exempel
"Val av starttid")

Symbolen visar det sparade programmets driftsätt, t.ex. Kombination av
ångkokning och varmluft. För tillagningsprocesser med iCookingControl och
iLC visas andra symboler.
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Bildvy
Om tillagningsprogram sparas med bilder visas dessa i bildvyn. Om det inte finns någon bild
visas programmet som text i bildvyn.

Växla till bildvyn.

Ändra vyn från t.ex. 20 bilder till
16 bilder per sida.

Tryck på pilen för att bläddra
genom vyn eller använd
inställningsratten.

Den sist valda vyn visas igen nästa gång funktionen öppnas.
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Det intelligenta Efficient CareControl registrerar automatiskt hur ugnen används, det
allmänna skötselskicket och räknar "just in time" ut den optimala rengöringsprocessen för
reducerad förbrukning av kemikalier, vatten och energi. Du får ett förslag om nödvändig
mängd rengöringskemikalier som är anpassad till behovet. De speciella Care-tabletterna
förhindrar kalkavlagringar att bildas.

Skötsel- och nedsmutsningsgraden visas i "Care"- och "Clean"-diagrammen.

Indikering skötsel- och nedsmutsningsskick

Steg Meddelande Beskrivning

1 Tryck på knappen.

2 I det övre "Care"-diagrammet visas ugnens
aktuella skötselskick.

3 I det undre "Clean"-diagrammet visas ugnens
aktuella nedsmutsningsskick..
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En grön stapel:
 
"Care"-indikering: Ugnen är i bästa skötselskick.
Ånggeneratorn är avkalkad.
 
"Clean"-indikering: Ugnen har rengjorts för kort tid
sedan.

Flera fyllda staplar:
 
"Care"-indikering: Ugnen är i medelgott skötselskick.
Ånggeneratorn är lätt igenkalkad.
 
"Clean"-indikering: Ugnen är nedsmutsad men du kan
fortsätta att producera tills en uppmaning om rengöring
kommer.

Komplett fylld indikering, röda staplar syns:
 
"Care"-indikering: Skötseln är otillräcklig och ugnen
måste rengöras oftare med CleanJet+care.
 
"Clean"-indikering: Ugnen är kraftigt nedsmutsad och
bör rengöras vid uppmaning om rengöring.

Trend för hur "Care"-indikeringen framskrider: förbättrad

Trend för hur "Care"-indikeringen framskrider: försämrad
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Uppmaning att rengöra

CareControl registrerar när en CleanJet ®  +care-rengöring ska göras. CareControl tar
hänsyn till individuella rengöringsrutiner och även arbetsvanor som längre uppehåll eller
arbetsslut. Den rekommenderade rengöringsnivån markeras i olika färger.

Automatisk uppmaning att rengöra när en
CleanJet ®  +care-rengöring är nödvändig.

Den rekommenderade rengöringsnivån
markeras i färg.

Steg Meddelande Beskrivning

1 Rengöring + care Du uppmanas att rengöra ugnen.

2 CleanJet+care Starta CleanJet ®  +care genom att trycka på
knappen eller välj "senare".

3 mellan
Välj den rekommenderade och färgmarkerade
rengöringsnivån t ex "mellan" och följ
menyguidningen.

Uppmaningen att rengöra med CleanJet ®  +care upprepas i regelbundna intervaller till en
CleanJet ®  +care rengöring görs.
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Starta rengöring

CleanJet ®  +care är det automatiska rengöringssystemet för rengöring och underhåll av
apparaten.
Sju rengöringssteg gör att du kan anpassa rengöringen beroende på hur smutsigt systemet
är.

OBS!
- Av hygieniska skäl och för att undvika driftstörningar är daglig rengöring av apparaten ett måste

för att undvika brandrisk!
- Observera att apparaten måste rengöras varje dag även om du bara använt driftläget

"Ångkoka".
- Använd endast rengöringstabletter och Care-Tabs från apparattillverkaren. Användning av andra

rengöringsmedel kan skada apparaten. Vi ansvarar då inte för eventuella följdskador!
- Överdosering av rengöringsmedel kan leda till skumbildning.
- Placera aldrig rengöringstabletter i ett varmt ugnsutrymme (> 60 °C).

- Lämna ugnsluckan på glänt vid längre driftpauser, t.ex. över natten.
- Daglig rengöring av ugnstätningen förlänger hållbarheten. Använd en mjuk trasa och diskmedel

för att rengöra ugnstätningen – aldrig skurmedel!
- Rengör apparatens utsida och glasskivor med en fuktig, mjuk trasa. Använd inga slipmedel

eller aggressiva rengöringsmedel. Använd bara milda hushållsrengöringsmedel för att rengöra
apparaten, och sköt om det rostfria stålet med därtill avsett skötselmedel.
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Steg Meddelande Beskrivning

1 Tryck på knappen.

2 Ugnsutrymmet
för varmt

"Ugnsutrymmet för varmt" visas när
temperaturen i ugnen överstiger 50 °C.
Välj "Nedkylning" (se kapitel "Nedkylning").

3 Lätt Välj rengöringsprogram, t.ex. "Lätt".

4 Öppna ugnsluckan Öppna ugnsluckan och ta ut kantiner och
plåtar.

5
Varning!
Hantera rengöringstabletter och Care-Tabs med
skyddshandskar för att undvika frätskador!

6
Packa upp visat antal rengöringstabletter och
lägg dessa i utbuktningen på ventilationsplåten
(tablettkorg) i ugnsutrymmet. Se bild på följande
sida.

7
Packa upp visat antal Care-Tabs-förpackningar
och lägg dessa i Care-kantinen. Se bild på
följande sida.

8 Stäng ugnsluckan Rengöringen startar automatiskt när du
stänger ugnsluckan!
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Varning!
- Öppna inte ugnsluckan när apparaten rengörs eftersom rengöringsmedel och hett

vatten kan tränga ut – risk för frät- och skållskador! Om ugnsluckan öppnas under
rengöringsprocessen hörs en ljudsignal.

- Efter avbruten eller avslutad CleanJet ®  +care-rengöring, kontrollera att inga rester av
rengöringsmedel finns kvar i apparaten (se även bakom ventilationsplåten). Ta bort
eventuella rester och spola ur hela ugnsutrymmet (även bakom ventilationsplåten)
ordentligt med en handdusch – risk för frätskador!

- Sladdar till externa kärntemperaturnålar får inte klämmas mellan dörren och tätningslisten
under rengöring. Rengöring får ej göras med dessa nålar! Detta leder till läckage under
rengöring – risk för frät- och skållskador!

 

Instruktioner för användning av rengöringsmedel:

Varning!
Vidta lämpliga
säkerhetsåtgärder när du
hanterar rengöringstabletter
och Care-Tabs, t.ex.
använd skyddshandskar när
du tar i tabletterna – risk för
frätskador!

Bordsmodeller: Placera
visat antal Care-Tabs-
förpackningar i lådan.

Golvmodeller: Placera
visat antal Care-Tabs-
förpackningar i luckan.

Rengöringstabletter: Ta bort
skyddsfolien.

Placera
rengöringstabletterna i
tablettkorgen.

Lägg aldrig tabletter i
ugnsutrymmet – risk för
materialskador!
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Innan CleanJet ®  +care-rengöringen påbörjas ska inhängningsställen eller beskickningsvagnen
placeras i ugnsutrymmet enligt föreskrifterna.
Vid användning av avhärdat vatten kan rekommenderat antal rengöringstabletter minskas med
upp till 50 %. Om skum bildas, trots korrekt dosering, ska du minska antalet rengöringstabletter.
Om det bildas skum trots att du minskar doseringen ska du kontakta din servicepartner/
tillverkarens kundtjänst för vidare åtgärder, t.ex. avskumningstabletter.
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Rengöringsnivåer

Rengöringsnivå Beskrivning/Användning Tabletter

rengöring utan
tabletter Ugnsutrymmet sköljs ur med varmt vatten. Nej

sköljning För kalkhaltig nedsmutsning utan fett t ex
efter gräddning eller ångkokning. Care

mellanrengöring "Kort rengöringstid" – för all nedsmutsning
men utan torkning och sköljning. Rengöringsmedel

snabb För lätt nedsmutsning t ex efter blandade
beskickningar, användningar upp till 200 °C.

Rengöringsmedel
& care

lätt
För lätt nedsmutsning (upp till 200 °C) med
så resurssnål användning av kemikalier och
vatten som möjligt.

Rengöringsmedel
& care

medel
För nedsmutsning efter stekning och grillning
t ex efter tillagning av kyckling, grillskivor,
grillad fisk.

Rengöringsmedel
& care

kraftig
För svår nedsmutsning efter stekning och
grillning t ex efter flera beskickningar med
kyckling, grillskivor, etc.

Rengöringsmedel
& care
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CleanJet ®  +care-avbrott
Vid strömavbrott som varar längre än 10 minuter och när ugnen stängs av visas "CleanJet
avbrott" på displayen. Om ett CleanJet ®  -avbrott inte bekräftas på displayen på displayen
inom tjugo sekunder, fortsätter det aktiverade CleanJet ®  +care-programmet utan avbrott
fram till slut.

Steg Meddelande Beskrivning

1 Stäng av ugnen och slå på den igen.

2
CleanJet

+care avbrott? Tryck på knappen och bekräfta avbrottet.

3 Öppna dörr Öppna dörren, följ anvisningarna på displayen
och öppna försiktigt dörren - varm ångaånga!

4
Varning!
Använd skyddshandskar när du hanterar
rengöringstabletterna - Risk för frätskador!

5 Ta ut tabletter Ta ut rengöringstabletterna (om sådana finns
kvar) och stäng dörren.

6 00:09 Ugnsutrymmet spolas automatiskt av. Den
återstående tiden fram till slut visas.

7 Ofullständig rengöring Ugnen kan nu användas för matlagning igen.
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Under MySCC kan du göra alla grundinställningar för apparaten (t.ex. tid, datum, språk
osv.).

Genom att trycka på MySCC visas en översikt över apparatens
grundinställningar. Här kan du anpassa inställningarna efter dina behov.

Symbolförklaring:

Favoriter (vid aktiv MySCC)

Inställningar

Ringsignal

Systemadministration

MyEnergy

Expertinställningar

MyDisplay

Service
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Anslutning av apparater med KitchenManagement System
För att möjliggöra datautbyte med RATIONALs programvara, KitchenManagement System,
måste SelfCookingCenter ®  vara anslutet till ett homogent nätverk. Den dator som
KitchenManagement System är installerat på ska också vara ansluten till detta nätverk.

Följande förutsättningar ska finnas och dessa inställningar vara genomförda:
- Nätverkskort ingår som standard i alla SelfCookingCenter ®  .
- I tillägg måste de kompletteras med gränssnitt för Ethernet, vilket kan beställas eller

installeras senare.
- IP-adress, nätmask och gateway ställs in på apparaten.
- Därefter kan SelfCookingCenter ®  anslutas till nätverket på samma sätt som en dator.

Vi rekommenderar att du vänder dig till lämplig IT-support, om du har några frågor om
apparatens nätverksanslutning eller inställning av KitchenManagement System.

Apparaten kan anslutas till nätverket via:
- WLAN-router
- Powerline-adapter
- Accesspunkt

Anslutning av apparater med RATIONAL Remote App
Med RATIONAL Remote App kan du enkelt och bekvämt hålla ett öga på din RATIONAL
SelfCookingCenter®, från tillverkningsdatum september 2011, via din iPhone eller iPad.
Så snart det finns en anslutning via det lokala nätverket mellan SelfCookingCenter® och
iPhone eller iPad så kommer skärminnehållet på SelfCookingCenter® att överföras och
visas. Dessutom går det också att fjärrstyra SelfCookingCenter®.

För att kunna använda RATIONAL Remote App måste följande förutsättningar vara uppfyllda:
- Fungerar med alla SelfCookingCenter ®  från tillverkningsdatum september 2011.
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- Nätverkskort ingår som standard i alla dessa SelfCookingCenter ®  .
- I tillägg måste de kompletteras med gränssnitt för Ethernet, vilket kan beställas eller

installeras senare.
- IP-adress, nätmask och gateway ställs in på apparaten.
- Därefter kan SelfCookingCenter ®  anslutas till nätverket på samma sätt som en dator.
- Den iPhone eller iPad som RATIONAL Remote App är installerad på ska vara ansluten

till samma nätverk eller WLAN som SelfCookingCenter®.
- Det är inte möjligt att visa eller fjärrstyra apparaten om din iPhone eller iPad är ansluten

till ett annat nätverk eller om det bara finns en mobilanslutning (3G, 4G, LTE).

Anslutningsinställningar
Lägg till en ny apparat i enhetshanteraren för att använda appen med din
SelfCookingCenter®. Du behöver då en värd (IP-adress) och en port (standard 5900).
Så här hittar du nödvändig information i SelfCookingCenter®:

- Steg 1: Hämta inställningsmenyn MySCC via startskärmen.
- Steg 2: Välj undermenyn Systemadministration .
- Steg 3: Välj där Nätverksinställningar . Här kan du

Om din SelfCookingCenter® inte är ansluten till ett nätverk än, ordna detta nu och starta sedan
om apparaten.

För att förhindra obehörig åtkomst måste du säkra att du enbart använder RATIONAL Remote
App i ett skyddat nätverk.
Använd RATIONAL Remote App att styra SelfCookingCenter® med din iPhone eller iPad. Du
kan hämta RATIONAL Remote App utan kostnad i Apple App Store.
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Rengöring av glasskivor och LED-kåpor
Vid behov kan du enkelt rengöra innerglasskivorna
och LED-kåporna. Apparaten är särskilt utrustad med
svängbara glasskivor.
Öppna luckorna till 120°-låsläge och sväng bort den
första innerglasskivan, efter att ha tryckt på de två
spärrarna.
Rengör ytan på de båda skivorna med en mjuk trasa
eller svamp och ett milt hushållsrengörings- eller
glasrengöringsmedel.
Tryck sedan på de två spärrarna igen och sväng ut den
andra skivan. Slutligen kan du rengöra mellanrummet
mellan de två glasskivorna och vid behov LED-kåporna
med lämpligt rengöringsmedel.

Luckan får inte rengöras med den integrerade handduschen eller högtryckstvätt.
Rengör glasskivorna och LED-kåporna med en mjuk trasa eller svamp. Använd aldrig
skursvamp eller skurmedel.
Använd enbart milda rengöringsmedel, t.ex. glasrengöringsmedel eller diskmedel.
Använd aldrig rengöringsmedel på varma ytor. Låt luckan svalna först.
Värm aldrig upp apparaten medan det finns rengöringsmedel kvar.
Använd aldrig följande rengöringsmedel:
Aggressiva rengöringsmedel
Starka syror och lut
Outspädd alkohol
Aceton och metanol
Rengöringsmedel för bakugn eller grill
Bensin, bensen, toluen eller xylen

LED-kåpan ligger väl skyddade mot smuts mellan inner- och mittskivan.
Trots detta kan det bli smutsigt i området kring LED-kåporna.
Öppna inner- och mittskivan för att komma åt LED-kåpan.
Den transparenta delen av LED-kåpan är optiken. Optiken är en avancerad komponent
som säkrar en optimal ljusfördelning och ljusstyrka.
Ta hänsyn till följande råd om rengöring av LED-kåporna:

Rengör kåpan med enbart trasa, svamp eller hushållspapper. Använd aldrig skursvamp
eller skurmedel.
Använd enbart milda, utspädda rengöringsmedel, t.ex. alkoholhaltiga rengöringsmedel
som glasrengöringsmedel (innehåller etanol) eller handdiskmedel.
Använd inga aggressiva rengöringsmedel, t.ex. starka syror och lut, outspädda
alkoholer, aceton, metanol, ugnsrengöring, bensin, bensen, toluen eller xylen.
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Använd aldrig rengöringsmedel på varma ytor, låt luckan svalna först.
Låt rengöringsmedelet verka och tvätta sedan bort det med vatten.
Värm aldrig upp apparaten medan det finns rengöringsmedel kvar.

Service av luftfiltret
Bordsapparat modell 6 x 2/3 GN:
Lossa luftfiltret med lämpligt verktyg (mynt,
skruvdragare) genom att trycka in det i den mittersta
öppningen och trycka bakåt. Så låser du upp luftfiltret.
Dra filtret snett nedåt ur apparaten.
Rengör luftfiltret i diskmaskin (inte CleanJet®) och låt
det sedan torka. Om luftfiltret fortfarande är kletigt och
smutsigt ska du byta ut det.
Sätt in luftfiltret igen genom att skjuta in det snett
underifrån. Tryck filtrets plastkåpa uppåt tills den hakar
fast.
Luftfilter nr: 40.04.771
Bordsmodeller 6 x 1/1 GN, 6 x 2/1 GN, 10 x 1/1 GN
och 10 x 2/1 GN:
Lossa luftfiltret genom att trycka på de två skrovliga
ytorna på infattningen. Tippa filtret nedåt och dra ut det
helt från apparaten.
Rengör luftfiltret i diskmaskin (inte CleanJet ®  !) och låt
det sedan torka. Om luftfiltret fortfarande är kletigt och
smutsigt ska du byta ut det.
Sätt först fast luftfiltret med de bakre hakarna i hålen
på apparatens undersida och lås fast dessa genom
att trycka underifrån och uppåt (tvärtom hur du tog ut
filtret).
Luftfilter nr: 40.03.461
Golvmodeller 20 x 1/1 GN och 20 x 2/1 GN:
Kontakta din RATIONAL Service Partner för byte av
luftfilter på golvmodeller
20 x 1/1 GN och 20 x 2/1 GN!
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Byte av ugnsluckans tätning
Ugnsluckans tätning sitter fast i en list på
ugnsutrymmets kant.

- Dra ut den gamla tätningen.
- Rengör listskenan.
- Sätt in ny tätning i listen (fukta sidoöronen med

tvålvatten).
- Tätningens rektangulära del ska skjutas in helt i

ramen.

Ugnstätning:
6 x 2/3 GN Nr: 20.02.549
6 x 1/1 GN Nr: 20.02.550
6 x 2/1 GN Nr: 20.02.551
10 x 1/1 GN Nr: 20.02.552
10 x 2/1 GN Nr: 20.02.553

Byta lampor

LED-belysning
För att byta LED-lampor, vänd dig till din auktoriserade RATIONAL Service Partner.

Halogenlampor
Koppla först från strömmen till apparaten!

- Täck över avloppsröret i ugnsutrymmet.
- Ta bort ramar med glas och tätning.
- Byt halogenlampa (nr: 3024.0201, rör inte

glödlampan med fingrarna).
- Byt tätningsram (nr: 40.00.094).
- Skruva fast ramar med glas och tätning.
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Kontrollera ångmunstycket 1 gång i månaden med avseende på kalkrester.

Steg Meddelande Beskrivning

1 Stäng av ugnen.

2 Sväng inhängningsstället och ventilationsplåten
mot mitten.

3 Lossa kopplingsmuttern på ångmunstycket (vrid
moturs – nyckelvidd 15).

Varning!
Frätande kemikalier – Risk för frätskador!
Använd: skyddsklädsel, skyddsglasögon,
skyddshandskar och ansiktsmask.
Spola noggrant av ångmunstycket efter
avkalkningen.

4
Lägg ångmunstycket i avkalkningsvätskan och
låt verka (ångmunstycket måste vara fritt från
kalk).



Avkalka ångmunstycket

59 / 71

Steg Meddelande Beskrivning

5 Montering i omvänd ordningsföljd. Kontrollera
att monteringsläget stämmer.
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Allmänt om felmeddelanden på displayen

Eventuella fel som
uppträder på ugnen visas
på displayen. Observera
telefonnumret för snabb
kontakt med service.

Fel på ugnen som tillåter
att den fortfarande kan
användas för tillagning kan
ignoreras genom att trycka
på "Tillbaka"-knappen.
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Observera följande tabell med de åtgärder som föreslås för att avhjälpa felen.

Felmeddelande När och hur Åtgärder

Service 10 Efter påslagning
under 30 sek.

Kan ignoreras med "Tillbaka"-knappen.
Ugnen kan användas för tillagning. Kontakta
service!

Service 11 Efter påslagning
under 30 sek.

Kan ignoreras med "Tillbaka"-knappen.
Ugnen kan användas för tillagning. Kontakta
service!

Service 12 Efter påslagning
under 30 sek.

Kan ignoreras med "Tillbaka"-knappen.
Ugnen kan användas för tillagning. Kontakta
service!

Service 14 Efter påslagning
under 30 sek.

Kan ignoreras med "Tillbaka"-knappen.
Ugnen kan endast användas i
tillagningssättet "Torr värme". Kontakta
service!

Service 20 Visas i 30 sek när
driftsätt byts, vid
påslagning och när
iCookingControl  -
driftsätt väljs.

Det är inte möjligt att arbeta med
iCookingControl  -driftsätt och program.
Tillagning i Combi-steamer-läget är möjligt
med vissa inskränkningar. Kontakta service!

Service 23 Visas kontinuerligt. Stäng av ugnen och kontakta service!

Service 24 Visas kontinuerligt. Stäng av ugnen och kontakta service!

Service 25 Visas 30 sek under
CleanJet ®  +care-
rengöring.

CleanJet ®  +care utan funktion!
- Öppna vattenkranen helt.
- Kontrollera inloppssilen - Ta ut kantiner ur

ugnsutrymmet.
- Kontakta service om inga fel hittas.
- Om Service 25 uppstår under pågående

CleanJet ®  +care-rengöring ska
tabletterna tas ut ur ugnsutrymmet
och ugnsutrymmet noggrant spolas
av med handduschen (även bakom
ventilationsplåten).

- Ugnen kan för kort tid användas för
tillagning.

Kontakta service!
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Felmeddelande När och hur Åtgärder

Service 26 Visas kontinuerligt. Om felmeddelandet visas under pågående
CleanJet ®  +care-rengöring ska "CleanJet
®  -avbrott" startas. Om felmeddelandet
fortfarande visas efter avslutat "CleanJet
®  -avbrott" ska tabletterna tas ut ur
ugnsutrymmet och ugnsutrymmet noggrant
spolas av med handduschen (även bakom
ventilationsplåten). Kontakta service!

Service 27 Efter påslagning
under 30 sek.

CleanJet ®  +care ej möjligt! Stäng av
spänningsförsörjningen under fem sekunder
och koppla sedan till den igen.

Service 28 Efter påslagning
under 30 sek.

Kontakta service!

Service 29 Visas kontinuerligt. Kontrollera luftfiltret under manöverpanelen
och byt ut om nödvändigt. Kontrollera om
en extern värmekälla inverkar på ugnen.
Kontakta service om servicemeddelandet
kvarstår!

Service 31 Efter påslagning
under 30 sek.

Kärntemperaturnålen defekt! Ugnen
kan användas för tillagning utan
kärntemperaturnål. Kontakta service!

Service 32
Gasugnar

Visas kontinuerligt. Stäng gaskranen! Kontakta service!

Service 33
Gasugnar

Visas konstant efter
fyra omstarter.

Stäng gaskranen! Kontakta service!

Service 34 Visas kontinuerligt. Följ anvisningarna på displayen. Kontakta
service om felet kvarstår!

Service 35 Efter påslagning
under 30 sek.

Anslut UltraVent ®  till elnätet.

Service 36 Indikering under 30
sek efter påslagning
och vid byte av
driftsätt.

Endast begränsad tillagning möjlig -
Kontakta service!
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Felmeddelande När och hur Åtgärder

Service 37 Indikering under 30
sek efter påslagning
och vid byte av
driftsätt.

Endast begränsad tillagning möjlig -
Kontakta service!

Service 40 Visas 30 sek under
CleanJet ®  +care-
rengöring.

Starta CleanJet ®  +care-rengöringen på nytt.
Kontakta service om felet uppträder igen!

Service 41 Visas 30 sek under
CleanJet ®  +care-
rengöring.

Starta CleanJet ®  +care-rengöringen på nytt.
Kontakta service om felet uppträder igen!

Service 42 Visas 30 sek under
CleanJet ®  +care-
rengöring.

Starta CleanJet ®  +care-rengöringen på nytt.
Kontakta service om felet uppträder igen!

Service 43 Visas 30 sek under
CleanJet  ®+care-
rengöring.

Starta CleanJet ®  +care-rengöringen på nytt.
Kontakta service om felet uppträder igen!

Service 44 Visas 30 sek under
CleanJet ®  +care-
rengöring.

Starta CleanJet ®  +care-rengöringen på nytt.
Kontakta service om felet uppträder igen!

Service 110 Visas kontinuerligt. Kontakta service!

Service 120 Visas kontinuerligt. Kontakta service!
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Fel Möjlig orsak Åtgärd

Vatten droppar från
ugnsdörren.

Dörren är inte korrekt
stängd.

På golvmodeller ska dörrhandtaget visa
nedåt när dörren är korrekt stängd.

Dörrlist utnött eller
skadad.

Byt dörrlist (se handboken, kapitlet
”Underhåll”).
Skötselanvisningar, för maximal
livslängd:

- Rengör alltid dörrlisten med en fuktig
trasa efter färdig produktion.

- När grillprodukter tillagas mycket
ofta (tjocka fettavlagringar bildas)
ska dörrlisten även rengöras
med en fuktig trasa mellan
produktionscyklerna.

- Ställ inte in högre temperaturer än
180 °C om ugnen är på under längre
tid utan produkter.

När ugnen är påslagen
hörs ljud inifrån
ugnsutrymmet.

Ventilationsplåtar,
inhängningsställ osv är
inte riktigt fixerade.
 

Fixera ventilationsplåtar och
inhängningsställ i ugnsutrymmet.
 

Ugnsbelysningen
fungerar inte.

Halogenlampa trasig. Byt lampa (se handboken, kapitlet
”Underhåll”).

"Vattenbrist",
blinkande
vattenkransymbol.

Vattenkranen stängd. Öppna vattenkranen.

Ugnens vattenfilter
igentäppt.

Kontrollera och rengör filtret. Gör så här:
Stäng vattenkranen, skruva loss
ugnens vattenanslutning, ta bort
vattenanslutningens filter och
rengör det. Sätt tillbaka filtret och
vattenanslutningen och kontrollera med
avseende på täthet.

Vatten rinner ut på
ugnens undersida.

Ugnen är inte
injusterad.

Justera in ugnen med ett vattenpass (se
installationshandboken).

Avloppet igentäppt. Ta bort avloppsanslutningen (HT-rör)
på ugnens baksida och rengör det.
Avloppet kan täppas igen när produkter
med hög fettandel tillagas mycket ofta
eller när avloppsröret är draget med för
liten lutning.
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Åtgärd: Dra avloppsröret som beskrivs i
installationsanvisningen.
Rengör ugnen regelbundet med
CleanJet ®  +care.

Ugnen fungerar inte
vid påslagning.

Extern
huvudströmbrytare
inte tillkopplad.

Koppla in huvudströmbrytaren.

Säkring i elcentral har
utlöst.

Kontrollera säkringarna i elcentral.

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

Värm upp ugnsutrymmet till över
20 °C (68 °F). Ugnen får endast
användas i frostsäkra utrymmen (se
installationsanvisningen).

Skum bildas upptill vid
ugnens frånluftsrör
under CleanJet ® 

+care-rengöringen.

För mjukt vatten.
 

Kontakta service!
 

Avloppet inte korrekt
installerat.
 

Gör avloppsinstallationen enligt
installationshandboken.
 

Under CleanJet ® 

+care-processen
börjar programtiden
plötsligt om från
början.

Störningar i CleanJet ® 

+care-processen.
Kontrollera att ventilationsplåten och
inhängningsställen är korrekt fastsatta
i ugnsutrymmet. Inga kantiner eller
plåtar får finnas i ugnsutrymmet under
CleanJet ®  +care-processen.

Ugnen visar "Byt filter". Luftfiltret är igentäppt. Byt luftfilter. Se handboken, kapitlet
”Underhåll”. Tryck på "Tillbaka"-pilen för
att bekräfta meddelandet.

Gasugn visar "Växla
poler".

Den elektriska
anslutningens polaritet
är inte korrekt.

Dra ut stickkontakten och vrid den 180°
om den gasdrivna ugnen är ansluten till
ett vägguttag.
Låt en behörig elektriker göra en fast
anslutning av ugnen (utan stickkontakt)
med korrekt polaritet.

Gasdriven ugn visar
permanent Reset.

Gastillförseln till ugnen
avbruten.

Öppna gaskranen. Slå på fläkten.

För lågt gastryck. Låt kontrollera gastillförseln till ugnen.
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Knappen för
tillagningssätt blinkar.

Ugnsutrymmet för
varmt.

Kyl ner ugnsutrymmet med
nedkylningsfunktionen (se
handboken kapitlet "Allmänna
användningsanvisningar",
"Nedkylning").



EG-försäkran om överensstämmelse - elugnar

67 / 71



EG-försäkran om överensstämmelse - elugnar

68 / 71



EG-försäkran om överensstämmelse - gasugnar

69 / 71



...

70 / 71

SelfCooking Center ®  5 Senses  , CombiMaster ®  Plus are trademarks of RATIONAL AG.

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

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

Contact Information:

sourcecode@rational-online.com
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