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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 noga
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, 5 x 1/1, 8 x 1/1, 5 x 2/1 och 8 x 2/1 GN, placera en flat kantin

i mitten av inhängningsställen med öppningen nedåt.
- För ugnsstorlekarna 16 x 1/1 och 16 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.

Steg Meddelande Beskrivning

1
Öppna ugnsluckan och avlägsna
förpackningsmaterial, startpaket, galler och
kantiner.
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Steg Meddelande Beskrivning

2
Skjut in en tom GN-plåt med öppningen nedåt
i gejderspåret framför varje fläkthjul. Läs
igenom installationsinstruktionerna för mer
information.

3 Stäng ugnsluckan för att starta självtestet.

4 Testet startar automatiskt. Displayen
signaliserar "Självtest".

5 Självtestet avslutas efter ca 45 minuter.

För gasugnar är de nödvändigt att genomföra en avgasmätning efter
avslutat självtest!
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Förvara handboken på en plats, där den alltid är tillgänglig för alla som använder ugnen!
Ugnen får inte användas av barn eller personer med nedsatt fysisk eller psykisk kapacitet eller
personer som saknar tillräcklig erfarenhet eller kunskap, om inte användningen övervakas
av en person som ansvarar för att säkerheten upprätthålls.
Ugnen får bara manövreras med händerna. 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 ugnen måste personalen som använder den
regelbundet delta i utbildning och instrueras om säkerheten.

Varning!
Kontroll varje dag före påslagning och användning

- Spärra ventilationsplåten upptill och nedtill enligt anvisningarna - Risk för skador pga
roterande fläkthjul!

- Kontrollera att inhängningsställen eller gejderställvagnen är låsta i ugnsutrymmet enligt
anvisningarna – Kantiner med varma vätskor kan falla ner eller glida ut ur ugnsutrymmet
- Risk för brännskador!

- Kontrollera att inga rester av rengöringstabletter finns kvar i ugnsutrymmet innan ugnen
börjar användas för tillagning. Avlägsna eventuella rester av tabletter och spola grundligt
med handduschen - Risk för frätskador!
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Varning!
I samband med installation och drift av industriell matlagningsutrustning måste
landsspecifika krav och regler följas.
Felaktig installation, service, rengöring eller felaktigt underhåll liksom modifieringar på
ugnen kan leda till materiella skador, personskador eller till döden. Läs noga igenom
bruksanvisningen innan ugnen tas i drift.
Ugnen får bara användas för tillagning av mat i yrkesmässiga kök. All annan användning är
icke ändamålsenlig och farlig.
Livsmedel som innehåller lättantändliga ämnen (t ex livsmedel med alkohol) får inte
tillredas i ugnen. Ämnen med låg brännpunkt kan självantända - Brand- och explosionsrisk!
Rengörings- och avkalkningsmedel samt tillbehör får endast användas för de ändamål som
beskrivs i denna bruksanvisning. All annan användning är icke ändamålsenlig och farlig.
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.
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Varning!
Endast gasugnar

- Om ugnen är installerad under ett luftutsug måste det vara tillkopplat när ugnen används
– Risk för förbränningsgaser!

- Om ugnen är ansluten till en skorsten måste utsugsledningen rengöras regelbundet i
enlighet med nationella bestämmelser – Brandrisk! (Kontakta din installatör.)

- Lägg aldrig föremål på ugnens skorsten – Brandrisk!
- Området under ugnen får inte vara ojämnt eller blockeras av föremål - Brandrisk!
- Ugnen får endast användas på vindstilla platser – Brandrisk!

 

Om det luktar gas:
- Stäng omedelbart av gastillförseln!
- Rör inte elkontakterna!
- Ombesörj genast för god ventilation i rummet!
- Undvik öppen eld och gnistbildning!
- Använd en extern telefon och informera omedelbart behörig gasleverantör. (Om

gasleverantören inte kan nås, kontakta närmaste brandkår!)
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Varning!
Säkerhetsföreskrifter vid användning

- Utdragsskenor ska användas så att användaren enkelt kan övervaka kantinerna vid
tillagning med kantiner som är fyllda med vätska eller med livsmedel som avger vätska –
risk för brännskador! Informationsdekaler medföljer apparaten.

- Öppna alltid ugnsluckan långsamt (het ånga) – risk för brännskador!
- Håll aldrig i tillbehör och andra föremål i den varma ugnen utan skyddshandskar – risk

för brännskador!
- Temperaturen på apparatens utsida kan bli högre än 60 °C, rör endast vid knapparna –

risk för brännskador!
- Handduschen och vattnet som kommer ut ur handduschen kan vara hett – risk för

brännskador!
- Vid driftsätt "Nedkylning" ska nedkylningsfunktionen enbart aktiveras om

ventilationsplåten är spärrad enligt anvisningarna – risk för personskador!
- Ta inte tag i fläkten – risk för personskador!
- Rengöring med aggressiva kemiska medel – risk för frätskador! Bär lämpliga skyddskläder,

skyddsglasögon, handskar och skyddsmask vid rengöring av apparaten. Beakta
säkerhetsföreskrifterna i kapitlet om rengöring.

- Lägg inga lättantändliga eller brännbara föremål i närheten av apparaten – brandrisk!
- När mobila ugnar och beskickningsvagnar inte ska förflyttas måste hjulen bromsas. Om

golvet är ojämnt kan vagnarna rulla iväg – risk för personskador!
- När vagnarna förflyttas ska alltid kantinerna vara spärrade. Täck över kantiner med vätskor

i så att de heta vätskorna inte kan skvätta ut – risk för brännskador!
- Transportvagnen måste vara låst enligt anvisningarna när tallriksvagnen och vagnen sätts

in och tas ut – risk för personskador.
- Beskickningsvagnar, tallriksvagnar, transportvagnar liksom apparater monterade på hjul

kan välta om de körs i lutning eller över en tröskel – risk för personskador!
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Ansvar
Om installations- och reparationsarbeten genomförs av obehöriga personer eller med andra
delar än originaldelar, eller om man genomför tekniska ändringar som inte godkänts av
tillverkaren, upphör tillverkarens garanti och produktansvar att gälla.
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För att bevara stålets höga kvalitet samt av hygieniska skäl och för att undvika driftstörningar
ska apparaten rengöras dagligen eller vid uppmaning om rengöring. Följ anvisningarna i
kapitlet om rengöring.
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 ®  -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
Ugnslucka med dubbelglasfönster
Dörrhandtag
Bordsmodeller: Hanteras med en hand,
försedda med automatlåsning
Golvmodeller: Hanteras med en hand
Lås upp genom att öppna glasfönstret
(inuti)
Integrerad och självtömmande
dropplist  (inuti)
Ugnsdropplist med direkt anslutning
till  avloppet
Ugnssockel
Ugnsfötter (justerbara i höjd)
Modellskylt
(innehåller viktiga uppgifter som
effektförbrukning, gastyp, spänning, antal
faser och frekvens samt modelltyp,
apparatnummer och tillvalsnummer)
Kontrollpanel
Kåpa för elinstallationsutrymmet
Handdusch (tillval)
(med återföringsautomatik)
Inskjutningshjälp  (golvmodeller)
Luftfilter, bordsmodell  (tilluft i
installationsutrymmet)
Luftfilter, golvmodell  (tilluft
i installationsutrymmet, apparatens
baksida)

CombiMaster Plus 61 på värmeskåp
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- Placera inte apparaten i närheten av värmekällor, som grillplattor, fritöser osv.
- Apparaten får endast användas vid en rumstemperatur på +5 °C eller högre. 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 hjälper dig gärna med bortskaffning av apparaten.

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)
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Om de maximala påfyllningsmängderna överskrids kan skador uppstå på apparaten.
Observera uppgifterna om maximal påfyllningsmängd för livsmedel i den manuella kokboken.

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.

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.
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Arbete med beskickningsvagnar, tallriksvagnar och
transportvagnar vid bordsmodeller (tillval)

- Ta ut inhängningsstället enligt beskrivningen ovan.
- 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

Akta!
Kärntemperaturnålen kan vara varm – Risk för brännskador!

Placera alltid kärntemperaturnålen i produktens tjockaste ställe. Se till att en stor del av
nålen är inne i produkten. Det uppnår du lättast om du sticker in kärntemperaturnålen snett
i produkten. Placera kärntemperaturnålen lodrätt i mitten av bakverk som jäser mycket
under gräddningen.

I den tjockaste delen Placera diagonalt

Sätt in i flera köttbitar Placera diagonalt
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I bröstköttet I den tjockaste delen av fisken

- Placera alltid kärntemperaturnålen i det 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!



Användarinformation

22 / 101

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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Stänga av

Ångkokning (30 °C till 130 °C)

Varmluft (30 °C till 300 °C)

Kombinerad ånga och varmluft
(30 °C till 300 °C)

Finishing (30 °C till 300 °C)

Nedkylning

Programmering/programstart

Inställning av fuktighet

Inställning av ugnstemperatur

Valknapp för ugnstemperatur

Fläkthastighet
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Inställning av tillagningstid
(0 till 23 tim 59 min)

Inställning av kärntemperatur
(0 °C till 99 °C)

Indikering av tillagningstid/
kärntemperatur

Valknapp för tillagningstid/
kärntemperatur
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Manövrering:

Välj önskat driftsätt. Välj önskad
ugnstemperatur.

Välj önskad tillagningstid/
kärntemperatur.
Tillagningstiden kan ställas
in i minutintervall för 0 till 2
timmar, i 5-minutersintervall
för 2 till 3 timmar, i 15-
minutersintervall för 3
till 6 timmar och i 30-
minutersintervall för 6 till 24
timmar.

Välj önskat ugnsklimat med
pilknapparna.

Välj önskad fläkthastighet. För permanent drift vrid
valknappen till höger ända
till stopp.
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Observera!

Indikeringen för driftsätt
blinkar när ugnsutrymmet
är för varmt (för nedkylning
av ugnsutrymmet se kapitlet
”Nedkylning”).

Knappen lyser när
uppvärmningen är aktiv.

Vid tillagningsslut hörs en
signal.

Felmeddelanden:

"Vattenbrist" – Öppna
vattenkranen. Indikeringen
slocknar efter påfyllning.

"Fel gasbrännare". Tryck
på knappen "Tillagningstid"
– ny tändning. Kontakta
service om indikeringen
visas igen!

 



ClimaPlus ®
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ClimaPlus® mäter och reglerar fuktigheten i ugnsutrymmet. Du kan ställa in det
produktspecifika idealklimatet för varje livsmedel i klimatfönstret.

Ånga:
ClimaPlus ®  är från fabriken
inställd på 100 % fuktighet.

Varmluft:
Med ClimaPlus ® 

kan du begränsa
produktfuktigheten i
ugnsutrymmet. Röda
balkar och det tillhörande
procenttalet visar max
tillåten fuktighetshalt
i ugnsutrymmet. Ju
mer rött som visas i
displayen, desto torrare är
ugnsutrymmet, dvs desto
lägre är fuktighetshalten.

Ånga + varmluft:
Du kan ställa in blandningen
av ånga och varmluft.
Ju fler blåa staplar som
visas i klimatfönstret,
desto fuktigare är
ugnsatmosfären, dvs desto
högre är fuktighetshalten.

Pil upp lyser – fuktighet leds in i
ugnsutrymmet.

Pil ner lyser – fuktighet leds ut ur
ugnsutrymmet.



ClimaPlus ®
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Tryck på knappen för tillagningstid eller kärntemperatur för att visa den
aktuella fuktigheten i ugnsutrymmet.

För en så resurseffektiv drift som möjligt rekommenderar vi att använda standardvärdet för
fuktigheten i ugnsutrymmet, t ex för varmluft 100 %.



Översikt över driftsätt
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Driftsätt "Ånga" (30–130 °C)
Den högeffektiva ånggeneratorn med ny ångreglering producerar alltid hygienisk,
fräsch ånga. Du kan laga mat utan att tillsätta vatten och behöver inte vänta
på att vattnet ska koka. Den höga och jämna tillagningstemperaturen och en
maximal ångmättnad garanterar en extra skonsam och jämn tillagningsprocess.
Kvalitet som visar sig i form av mer aptitlig färg, lagom tuggmotstånd och
bevarade näringsämnen och vitaminer, i synnerhet hos grönsaker. Driftsättet
är perfekt för blanchering, ångkokning, pochering, uppvärmning, sjudning,
förvällning och blötläggning av livsmedel.

Driftsätt "Varmluft" (30–300 °C)
Varmluften som cirkulerar med hög hastighet når maten från alla sidor. Köttets
äggviteämnen binds därmed direkt, vilket ger härligt saftigt kött. Konstant
varmluft upp till 300 °C är inte bara en teknisk detalj, utan innebär också att du
har tillgång till viktiga effektreserver vid full beskickning. På så sätt åstadkommer
du saftigt, korttidsstekt kött med fin färg, tillagar djupfrysta halvfabrikat och trollar
fram luftiga bakverk.

Driftsätt "Kombiläge" (30–300 °C)
I "Kombiläge" kombineras alla fördelar av varm ånga, kort tillagningstid och
minimalt steksvinn med varmluftens positiva effekter som intensiv arombildning,
aptitlig färg och krispiga stekytor. Du behöver inte vända maten och eftersom
tillagningstiden blir betydligt kortare minskar svinnet med upp till 50 %.

Driftsätt "Finishing" (30–300 °C)
Finishing jämnar ut tiden mellan produktion och service. Från tillbehör till färdig
meny: Maträtterna förbereds exakt som du vill ha dem, kyls ner och värms upp
till serveringstemperatur i ett optimalt klimat. Fungerar lika bra med fat som med
tallrikar och kantiner. Du vinner flexibilitet och ger gästerna matglädje genom att
minimera kvalitetsförluster på grund av långa varmhållningstider.



Översikt över driftsätt
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"Nedkylning"
Med nedkylningsfunktionen kyler du snabbt och skonsamt ner ett upphettat
ugnsutrymme, t.ex. för tillagning på låg temperatur eller manuell rengöring.

"Programmera/programstart/rengöring"
Med hjälp av programmeringsfunktionen ställer du manuellt in och lagrar
program. För återkommande tillagningsprocesser har du tillgång till hundra
programplatser med upp till sex tillagningssteg. På så sätt säkras alltid samma
kvalitet, även om du använder dig av medhjälpare i köket.
Genom den automatiska rengöringen* återställer du apparaten till dess
hygieniska grundskick utan att behöva kalla in extra personal.
*CombiMaster® 61 E: Manuell rengöring



Driftsättet ”Ångkokning”
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I driftsättet ”Ångkokning” genererar ånggeneratorn hygieniskt färsk ånga. Du kan ställa in
ugnstemperaturen från 30 °C till 130 ℃ .
Tillagningssätt: ångkokning, fräsning, blanchering, tillagning med varmhållning, förvällning,
vakuumtillagning, upptining, konservering.

Steg Meddelande Beskrivning

1 Välj driftsättet ”Ångkokning”.

2
Vrid valknappen till vänster ända till stopp för
att förvärma. "PreEH" visas på displayen. När
förvärmningen är färdig hörs en signal och
”LoAd” visas på displayen.

3 Ställ in önskad temperatur. Standardvärde är
sjudningstemperatur.

4 Tryck på knappen för att ställa in tillagningstid.

5
Ställ in önskad tillagningstid, t ex 1 timme och 6
min. Vrid valknappen medurs ända till stopp för
kontinuerlig drift.

4 Alternativt tryck på knappen "Kärntemperatur"
och ställ in önskad kärntemperatur.

5 Välj önskad kärntemperatur.



Driftsättet ”Ångkokning”
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- Efter förvärmningen och beskickningen påminner en signal och indikeringen 00:00 på displayen
dig att du måste ställa in önskad tillagningstid eller kärntemperatur.

- Om ingen inställning är gjord inom 10 minuter efter att förvärmningstemperaturen har uppnåtts
stängs uppvärmningen automatiskt av.

- Inställda tider eller temperaturer fixeras efter 10 sekunder. För att ändra inställningarna
i efterhand ställer du först valknappen i nolläge (kl 12) och ändrar sedan önskad tid och
temperatur.

- Vid indikering av aktuell fuktighet i ugnsutrymmet visas endast 0 % eller 100 % i driftsättet
”Ångkokning”. 100 % fuktighet i ugnsutrymmet visas först när tillräckligt med ånga har
producerats.

- Ställ in önskad tillagningstid. Vrid valknappen medurs ända till stopp för permanent drift.



Driftsättet ”Ångkokning”
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Tillämpningsexempel
 
Mise en place
Tomates concassées, garnityrer (grönsaker, frukt), svamp, blanchering av julienne och
brunoise, blanchering av grönsaker för fyllningar, rulader osv, skala lök, skala kastanjer,
förvälla baljfrukter, blanchera bacon och skinka, pochera fiskgarnityrer, pastörisera soppor,
såser, fonder, fumet etc (halvkonserver).
 
Förrätter
Äggröra, pocherat ägg i formar, hårdkokta ägg, sparris, grönsaksflarn, fyllda grönsaker
(lök, kålrabbi, purjolök, selleri osv), fiskbullar, terriner, vakuumrätter.
 
Soppgarnityrer
Leverknödlar, spenatbullar, pastapåsar, ravioli, grönsaksroyal, patéer, knödlar, klimpar,
äggstanning/royal.
 
Huvudrätter
Kokt nötkött, kassler, fläsklägg, tunga, soppkyckling, kalkonlår, kött för sylta, fisk (lax,
sjötunga etc), kassler, fågel, vakuumrätter (kycklingbröst, dillkött, kalvtunga), kalkonfilé,
kycklingbröst, nötfilé, korv, vitello.
 
Tillbehör
Risotto/ris, knödlar av olika slag (kroppkakor, böhmiska, ”servett-dumplingar”), klimpar,
degvaror (pasta), färska och djupfrysta grönsaker, grönsakspudding, potatisrulader,
skalad, oskalad, tournerad potatis, flans, grönsakspudding, polenta.
 
Efterrätter
Färsk eller djupfryst frukt (t ex varma hallon), kompotter, risgrynsgröt, crème caramel.
 



Driftsättet ”Ångkokning”
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Kontrollera och tänk dagligen igenom vilka komponenter som du kan tillaga tillsammans i
driftsättet ”Ångkokning” för att på så sätt få en högre nyttjandegrad av ugnen.
Tänk på att fisk, kött, grönsaker, tillbehör och frukt (såvida de tillhör samma tillredningskategori)
kan tillagas tillsammans.
Potatis i perforerade GN-kantiner. Perforeringen gör att ångan tränger igenom snabbare och
att tillagningen blir intensivare.
Grönsaksfond kan samlas upp i en kantin som skjuts in på den nedersta gejdernivån.
Det är bättre att använda två låga GN-kantiner än en hög => Öshöjden är lägre och
livsmedlen trycker inte ner varandra.
Placera potatisbullar eller dumplingar i en låg sluten GN-kantin så att de inte ligger för tätt
intill varandra.
Ris och gryn är de enda livsmedel som ska blandas med vatten. 1 del gryn, 1,5 till 2 delar
vatten.
Lägg in ca 1 minut i driftsättet "Ångkokning" och spola sedan av dem med kallt vatten.
Riktvärden för ugnstemperatur
Soppgarnityrer: 75 till 90 °C
Fisk, skal- och kräftdjur: 65 till 90 °C
Kött och korv: 72 till 75 ℃
Ljust kött: 75 till 85 ℃
Mörkt kött: 80 till 90 ℃
Fågel: 80 ℃
Efterrätter: 65 till 90 ℃
Kryddning
Krydda sparsamt. De låga temperaturerna gör att den typiska egensmaken blir intensivare.
Dosera fumet, essenser och reducering exakt vid vakuumtillagning!
Konservera frukt/grönsaker
Täck det som ska konserveras med varm eller kall vätska beroende på råvarans konsistens
och önskat konserveringsresultat. Diametern hos de konserveringskärl som används bör
inte överstiga 100 mm. Tillagningstemperaturen rättar sig efter produktens egenskaper
(mognadsgrad, bitarnas storlek). Riktvärde för temperatur: 74 till 99 ℃.
Observera! Glas får inte slutas!



Driftsättet ”Varmluft”
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I driftsättet ”Varmluft” värmer värmeelement med hög prestanda upp den torra luften. Du kan
ställa in ugnstemperaturen från 30 °C till 300 ℃ . Vid behov kan fuktigheten i ugnsutrymmet
begränsas.
Tillagningssätt: bakning, stekning, grillning, fritering, gratinering, glasering.

Steg Meddelande Beskrivning

1 Välj driftsättet ”Varmluft”.

2
Vrid valknappen till vänster ända till stopp för
att förvärma. "PreEH" visas på displayen. När
förvärmningen är färdig hörs en signal och
”LoAd” visas på displayen.

3 Ställ in önskad temperatur.

4 Välj önskad ugnsfuktighet eller arbeta med
förinställningen.

5 Tryck på knappen för att ställa in tillagningstid.

6
Ställ in önskad tillagningstid, t ex 35 minuter.
Vrid valknappen medurs ända till stopp för
permanent drift.

5 Alternativt tryck på knappen "Kärntemperatur"
och ställ in önskad kärntemperatur.

6 Välj önskad kärntemperatur.



Driftsättet ”Varmluft”
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- Efter förvärmningen och beskickningen påminner en signal och indikeringen 00:00 på displayen
dig att du måste ställa in önskad tillagningstid eller kärntemperatur.

- Om ingen aktion följer när förvärmningstemperaturen har uppnåtts stängs uppvärmningen av
efter 10 minuter.

- Inställda tider eller temperaturer fixeras efter 10 sekunder. För att ändra inställningarna
i efterhand ställer du först valknappen i nolläge (kl 12) och ändrar sedan önskad tid och
temperatur.

- Ställ in önskad tillagningstid. Vrid valknappen medurs ända till stopp för permanent drift.



Driftsättet ”Varmluft”
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Tillämpningsexempel
 
Mise en place
Värma bacon, rosta ben, jäsa deg (jäst).
 
Förrätter
Köttbullar, gratinerade grönsaker, grönsakspastej, pastejer, rostbiff, chicken wings, finger
food, ankbröst, quiches, bakverk av mördeg, tartelettes.
 
Soppgarnityrer
Biskviklimp, skinkklimp, ost-croûtons.
 
Huvudrätter
Grillskivor, rumpstek, T-bone, lever, pannbiff, kycklingbröst, kycklinglår, halv/hel kyckling,
kalkon, fasan, vaktel, panerat, panerade halvprodukter, vegetariska biffar, ankbröst,
kotletter, pizza.
 
Tillbehör
Raggmunk, stekt potatis, potatisgratäng, rösti, bakad potatis, Idaho-potatis, potatissufflé,
Macaire-potatis, Duchesse-potatis.
 
Efterrätter
Sockerkaksprodukter, rördegsprodukter, småkakor, smördegsprodukter, croissants, bröd,
småfranska, baguettes, mördegsprodukter, äppelstrudel, djupfrysta bakverk (förgräddade).



Driftsättet ”Varmluft”
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Tillagningstider
Tillagningstiderna rättar sig efter kvalitet, vikt och höjden på den mat som ska tillagas.
Lägg inte produkterna för tätt på galler eller i kantiner. Luften ska kunna cirkulera jämnt.
 
Allmän information om korttidsstekta produkter
- Förvärma på en så hög temperatur som möjligt (300 °C) för att få en tillräckligt stor
värmereserv.
- Beskicka så snabbt som möjligt för att begränsa temperatursänkningen i ugnsutrymmet.
 
Panerade produkter
Möjligt med alla sorters paneringar. Använd fett som påskyndar bryningen eller en blandning av
paprika och olja för att uppnå en intensivare brun färg.
Tumregel: 1 cm köttjocklek kräver 8 till 10 minuters tillagningstid.
Förvärm: på 300 °C (åtminstone tills kontrollampan för uppvärmningen slocknar).
Bästa skivtjocklek:  1,5 till 2 cm.
Tillbehör: bak- och stekplåt eller granitemaljerad kantin. Se till att bitarna har samma tjocklek
och storlek för att få en jämn färg på över- och undersidan.
 
Gratinera
av ljusa och mörka kötträtter, fisk och musslor, sparris, endiver, broccoli, fänkål, tomater, varma
smörgåsar.
Förvärm: på 300 °C (åtminstone tills kontrollampan för uppvärmningen slocknar). Ställ in
önskad temperatur efter beskickningen.
Tillbehör: t ex galler eller kantiner (20 mm) för gratinering av smörgåsar, grillskivor och soppor.
 
Baka
Förvärm: till baktemperatur. Välj eventuellt en högre förvärmningstemperatur vid full
beskickning.
Baktemperatur: ca 20 till 25 °C lägre än i konventionella bakugnar.
Förvärm till 300 °C för djupfrysta halvfabrikat.
Tina upp degbitar och låt dem jäsa ett tag.
Tillbehör: Använd perforerad bakplåt med anti-stick-beläggning, bak- och stekplåt eller
granitemaljerade GN-kantiner.



Driftsättet "Kombiläge"
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De båda driftsätten "Ångkokning" och "Varmluft" kombineras med varandra. Denna
kombination gör att ett fuktigt och varmt ugnsklimat uppstår som gör tillagningen speciellt
intensiv. Du kan ställa in ugnstemperaturen från 30 °C till 300 ℃ . Vid behov kan
ugnsklimatet ställas in.
Tillagningssätt: stekning, bakning, Finishing.

Steg Meddelande Beskrivning

1 Välj driftsättet ”Kombiläge”.

2
Vrid valknappen till vänster ända till stopp för
att förvärma. "PreEH" visas på displayen. När
förvärmningen är färdig hörs en signal och
”LoAd” visas på displayen.

3 Ställ in önskad temperatur.

4 Välj önskad ugnsfuktighet eller arbeta med
förinställningen.

5 Tryck på knappen för att ställa in tillagningstid.

6 Ställ in önskad tillagningstid. Vrid valknappen
medurs ända till stopp för permanent drift.

5 eller tryck på knappen "Kärntemperatur" och
ställ in önskad kärntemperatur.

6 Välj önskad kärntemperatur.



Driftsättet "Kombiläge"
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- Efter förvärmningen och beskickningen påminner en signal och indikeringen 00:00 på displayen
dig att du måste ställa in önskad tillagningstid eller kärntemperatur.

- Om inga inställningar gjorts när förvärmningstemperaturen har uppnåtts stängs uppvärmningen
av efter 10 minuter.

- Inställda tider eller temperaturer fixeras efter 10 sekunder. För att ändra inställningarna
i efterhand ställer du först valknappen i nolläge (kl 12) och ändrar sedan önskad tid och
temperatur.

- Ställ in önskad tillagningstid. Vrid valknappen medurs ända till stopp för permanent drift.



Driftsättet "Kombiläge"
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Tillämpningsexempel
 
Mise en place
Rosta ben.
 
Förrätter
Quiche lorraine, grönsakslåda, flans, moussaka, lasagne, cannelloni, paella, pastalåda.
 
Huvudrätter
Stek (nöt, kalv, fläsk, lamm, fågel, vilt), rulader, fyllda grönsaker (paprika, aubergine, kål,
lök, kålrabbi), gratinerade grönsaker (blomkål), kalkonlår, fylld kalvbringa, pasta med
skinksås, grönsakstimbaler, fläsklägg, sidfläsk, omelett av olika slag.
 
Tillbehör
Potatisgratäng, djupfrysta produkter (fyllda potatisfickor etc), potatislåda.
 
Efterrätter
Bakverk med jäst.
 
Övrigt
Bröd, småfranska, kringlor (djupfrysta degbitar).



Driftsättet "Kombiläge"
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Lägg inte stekbitarna för tätt intill varandra. Tillagningen ska kunna ske jämnt.
Tillför ånga under ca 1/3 av tillagningstiden vid tillagning av stek med svål eller större stekar.
Samla upp köttsaften i en kantin (extra gejdernivå) och häll vätskan över de rostade benen för
såsen.
 
Laga sås
- Skjut in en kantin med lock på den extra gejdernivån.
- Lägg ben, mire poix, kryddor i kantinen och låt de stekas med under köttet.
- Häll på vatten.
- Låt steka under hela tillagningstiden.
- Mycket koncentrerad grundfond för såser.
 
Rullader
Lägg rulladerna i slutna GN-kantiner, fyll på varm sås och täck över med en kantin.
 
Baka
Baka jästdeg, smördeg och branddeg på bak- och stekplåtar.



Tillagningssättet ”Finishing ®  ”
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De båda driftsätten "Ångkokning" och "Varmluft" är kombinerade. Ett optimalt ugnsklimat
uppstår som förhindrar att maten torkar eller att det bildas vattenansamlingar eller
vattenränder på maten. Du kan ställa in ugnstemperaturen från 30 °C till 300 ℃ .

Steg Meddelande Beskrivning

1 Välj driftsättet ”Finishing ®  ".

2
Vrid valknappen till vänster ända till stopp för
att förvärma. "PreEH" visas på displayen. När
förvärmningen är färdig hörs en signal och
”LoAd” visas på displayen.

3
Vi rekommenderar en ugnstemperatur på 140
°C. Ugnstemperaturen kan emellertid förändras
variabelt beroende på produktens beskaffenhet.

4 Välj önskad ugnsfuktighet eller arbeta med
förinställningen.

5 Tryck på knappen för att ställa in tillagningstid.

6
Ställ in önskad tillagningstid. I regel uppgår
tiden för Finishing av maträtter som är upplagda
på tallrikar till ca 8 minuter. Vrid valknappen
medurs ända till stopp för permanent drift.

5 Alternativt tryck på knappen "Kärntemperatur"
och ställ in önskad kärntemperatur.

6 Välj önskad kärntemperatur.



Tillagningssättet ”Finishing ®  ”

44 / 101

- Efter förvärmningen och beskickningen påminner en signal och indikeringen 00:00 på displayen
dig att du måste ställa in önskad tillagningstid eller kärntemperatur.

- Om inga inställningar gjorts när förvärmningstemperaturen har uppnåtts stängs uppvärmningen
av efter 10 minuter.

- Inställda tider eller temperaturer fixeras efter 10 sekunder. För att ändra inställningarna
i efterhand ställer du först valknappen i nolläge (kl 12) och ändrar sedan önskad tid och
temperatur.

- Tiden för Finishing är olika beroende på produkt, produkttemperatur, antal tallrikar, upplagd
mängd och serveringstemperatur.

- Ställ in önskad tillagningstid. Vrid valknappen medurs ända till stopp för permanent drift.



Tillagningssättet ”Finishing ®  ”
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Tillämpningsexempel
 
Förrätter
Spagetti av alla slag, cannelloni, lasagne, grönsakstallrikar, spätzle med ost eller surkål,
quiche lorraine, vårrullar, vegetariska biffar, lökpaj.
 
Huvudrätter
Stek av alla slag, köttpastej, lådor, färdigrätter, rullader, fyllda grönsaker.
 
Tillbehör
Ris, potatis, pasta, degprodukter, grönsaker, lådor, gratänger.
 
Efterrätter
Strudel, varm frukt.



Tillagningssättet ”Finishing ®  ”
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Porslin för Finishing
 
Porslinstallrikar, keramik, glas, silverfat, kopparpannor, kromnickelstål, aluminiumkärl (för
förtäring utanför lokalen).
 
Bankettservice/resesällskap
Tallriks-Finishing på tallriksvagn.
- Stora mängder på kort tid.
- Mycket korta serveringstider möjliggör hög frekventering per timme.
- För tallrikar med upp till 31 cm diameter.
 
Serveringsporslinet värms även upp: värmen lagras för längre serveringsvägar.
 
Thermocover:  För att överbrygga korta väntetider eller för transportvägar.
 
Lägg upp/dressera komponenterna så jämnt fördelat som möjligt och inte för tätt intill varandra
på tallrikarna eller plattorna.
 
Blanda tillagade grönsaker och tillbehör med lite smör eller fett innan de läggs upp för
Finishing.
 
Såser
Läggs alltid upp efter Finishing.
 
Komponenter med stor volym kräver längre uppvärmningstid.



Nedkylning
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Ugnen har varit på med hög temperatur och nu vill du arbeta vidare med
lägre ugnstemperatur. Med nedkylningsfunktionen kyler du snabbt och skonsamt ner
ugnsutrymmet.

Varning!
- Aktivera endast funktionen ”Nedkylning” när ventilationsplåten är spärrad enligt anvisningarna -

Risk för skador!
- Under nedkylningen stängs inte fläkthjulet av när dörren öppnas.
- Ta inte tag i fläkten – Risk för skador!
- Under nedkylningen kommer varm ånga ut ur ugnen - Risk för brännskador!

Steg Meddelande Beskrivning

1 Stäng ugnsdörren.

2 Välj ”Nedkylning”.

3 Öppna ugnsdörren.



Programläge
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Med programfunktionen skapar och sparar du manuella program. För tillagningsprocesser
som används ofta finns 2x50 programplatser med upp till 6 tillagningssteg tillgängliga. Det
är en garanti för jämn kvalitet - även när tillfälligt anställda arbetar med ugnen.

Skapa program

Steg Meddelande Beskrivning

1 Ställ in ”Prog/Clean | Start” med valknappen.

2
Du kan ändra mellan programplatserna
1-50 och 51-100 genom att välja en av
inställningsknapparna för ugnstemeraturer.

3 Välj en ledig programplats, t ex P4.

4 Displayen blinkar och bekräftar att
programplatsen är ledig.

5 Tryck på knappen.

6 På displayen visas ”S1” för steg 1 och ”Prog/
Start”-knappen blinkar.

7 Välj ett driftsätt, t ex ”Ångkokning”.

8 Ställ in önskad temperatur eller arbeta med
förinställningen.
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Steg Meddelande Beskrivning

9 Tryck på knappen för att ställa in tillagningstid.

10 Ställ in önskad tillagningstid.

11 Tryck på knappen.

12 Välj ytterligare ett driftsätt, t ex ”Varmluft”, och
som bekräftelse visas ”S2” på displayen.

13 Ställ in önskad temperatur.

14 Välj önskad ugnsfuktighet eller arbeta med
förinställningen.

15 Tryck på knappen för att ställa in tillagningstid.

16 Ställ in önskad tillagningstid.

17 Alternativt tryck på knappen ”Kärntemperatur”.
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Steg Meddelande Beskrivning

18 Välj önskad kärntemperatur.

19 Tryck på knappen.

20 Ställ in ”Prog/Clean | Start” med valknappen för
att spara programmet.

- Aktivera ”Prog/Clean | Start”-knappen för programmering igen om den har slocknat.

- Om du vill behålla samma driftsätt i nästa programsteg väljer du kort ett annat driftsätt för att
kunna börja med nästa programsteg.

- Börja ett program med förvärmning (vrid valknappen tillagningstid till vänster ända till stopp).

- När du har programmerat maximalt antal steg visas ”----” på displayen. Avsluta med ”Prog/Clean
| Start”.

- Inställda tider eller temperaturer fixeras efter 10 sekunder. För att ändra inställningarna
i efterhand ställer du först valknappen i nolläge (kl 12) och ändrar sedan önskad tid och
temperatur.
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Starta program

Steg Meddelande Beskrivning

1 Ställ in ”Prog/Clean | Start” med valknappen.

2 Välj önskat program.

3 Starta genom att trycka på ”Prog/Clean | Start”.
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- Du ser att en programplats är tom genom att displayen blinkar.

- På displayen för tillagningstid/kärntemperatur visas den återstående tillagningstiden under
programförloppet. Innehåller programmet ett steg med kärntemperatur visas den återstående
tiden först när detta steg är avslutat.

- Det är inte möjligt att växla mellan kärntemperatur och tillagningstid eller tvärtom.

- Stoppa programmet genom att öppna ugnsdörren. Välj bort programmet genom att välja ett
annat driftsätt eller genom att stänga av ugnen.

- För att ändra inställningarna i efterhand ställer du först valknappen i nolläge (kl 12) och ändrar
sedan önskad tid och temperatur.

Tryck på knappen under pågående drift och ändra tillagningstiden för det
aktuella steget. Det nya värdet sparas inte!

Tryck på knappen under pågående drift och ändra kärntemperaturen för det
aktuella steget. Det nya värdet sparas inte!
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Kontrollera program

Steg Meddelande Beskrivning

1 Ställ in ”Prog/Start” med valknappen.

2 Välj önskat program.

3
Tryck på "Prog/Start“ för att visa det första
programsteget. Tryck på knappen igen för att
hämta nästa steg. Ugnsdörren ska vara öppen.

- Du ser att en programplats är tom genom att displayen blinkar.

- På displayen för tillagningstid/kärntemperatur visas programmets återstående tillagningstid.
Innehåller programmet ett steg med kärntemperatur visas den återstående tiden först när detta
steg är avslutat.

- När det sista programsteget har hämtats med ”Prog/Start”-knappen startar du från början igen.
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Radera program

Steg Meddelande Beskrivning

1 Ställ in ”Prog/Start” med valknappen.

2 Välj ett program, t ex P4.

4 Håll ”Prog/Start”-knappen intryckt under 5
sekunder.

5 En blinkande programplats bekräftar
raderingen.

Det är inte möjligt att radera eller ändra enstaka programsteg.
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Spara dina program på ett USB-minne med nedladdningsfunktionen.

Ugnen ska vara avstängd när USB-minnet ansluts!

Steg Meddelande Beskrivning

1 Stäng av ugnen och anslut USB-minnet till
gränssnittet under manöverpanelen.

2 Ställ in ”Prog/Start” med valknappen.

3 Vrid valknappen till höger.

4 Visas på displayen.

5 Tryck på knappen för att spara programmen på
USB-minnet.
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Steg Meddelande Beskrivning

6 När processen är färdig visas ”End” på
displayen. Ta bort USB-minnet.
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Överför dina program till ugnen med uppladdningsfunktionen.

Ugnen ska vara avstängd när USB-minnet ansluts!

Steg Meddelande Beskrivning

1 Stäng av ugnen och anslut USB-minnet till
gränssnittet under manöverpanelen.

2 Ställ in ”Prog/Start” med valknappen.

3 Vrid valknappen till höger.

4 Visas på displayen.

5 Tryck på knappen för att överföra programmen
till ugnen.
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Steg Meddelande Beskrivning

6 När processen är färdig visas ”End” på
displayen. Ta bort USB-minnet.

Alla programplatser i ugnen skrivs över med uppladdningsfunktionen. Säkra befintliga program
på ett USB-minne innan du överför program från en annan ugn.
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Data sparas för 10 dagar bakåt och kan vid behov hämtas via ugnens USB-gränssnitt. Följ
anvisningarna för att ständigt spara HACCP-data på USB-minnet.

Ugnen ska vara avstängd när USB-minnet ansluts!

Steg Meddelande Beskrivning

1 Stäng av ugnen och anslut USB-minnet till
gränssnittet under manöverpanelen.

2 Ställ in ”Prog/Start” med valknappen.

3 Vrid valknappen till höger.

4 Visas på displayen.

5 Tryck på knappen för att överföra HACCP-data
till USB-minnet.
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Steg Meddelande Beskrivning

6 När processen är färdig visas ”End” på
displayen. Ta bort USB-minnet.

Följande data sparas:
- Serienummer
- Tid
- Tillagningsprogrammets namn
- Ugnstemperatur
- Kärntemperatur
- Dörr öppen/dörr stängd
- Byte av driftsätt
- Anslutning till energioptimeringsanläggning
- 1/2 energi
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Du kan göra en uppdatering av programvaran med USB-minnet.

Ugnen ska vara avstängd när USB-minnet ansluts!

Steg Meddelande Beskrivning

1 Stäng av ugnen och anslut USB-minnet till
gränssnittet under manöverpanelen.

2 Håll båda ”ClimaPlus”-knapparna och ”Prog/
Start”-knappen intryckta samtidigt.

3
Slå på ugnen. När uppdateringsprocessen är
avslutad visas den aktuella programversionen
med blinkande text.
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Temperaturen i ugnen kan visas i Celsius eller Fahrenheit. Gör så här för att ändra
indikeringen:

Steg Meddelande Beskrivning

1 Välj ”Prog/Start”.

2 Vrid valknappen till höger.

3 visas på displayen.

4 Tryck på knappen.

5 På displayen för tillagningstid/kärntemperatur
visas ”°C” för Celsius.

6 Vrid på valknappen.

7 Indikeringen växlar från Celsius till Fahrenheit.
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Steg Meddelande Beskrivning

8 Tryck på knappen för att spara inställningen.
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För att kunna utvärdera HACCP-data korrekt kan du ställa in tid och datum på ugnen. Gör
så här:

Steg Meddelande Beskrivning

1 Välj ”Prog/Start”.

2 Vrid valknappen till höger.

3 Visas på displayen.

4 Tryck på knappen.

8
Indikering på den övre displayen för val av
timme. På den nedre displayen visas aktuell
timme.

9 Vrid den nedre valknappen för att ställa in
timme och spara med ”Prog/Start”-knappen.

10
Indikering på den övre displayen för val av
minut. På den nedre displayen visas aktuell
minut.
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Steg Meddelande Beskrivning

11 Vrid den nedre valknappen för att ställa in minut
och spara med ”Prog/Start”-knappen.

12 Indikering på den övre displayen för val av dag.
På den nedre displayen visas aktuell dag.

13 Vrid den nedre valknappen för att ställa in dag
och spara med ”Prog/Start”-knappen.

14
Indikering på den övre displayen för val av
månad. På den nedre displayen visas aktuell
månad.

15 Vrid den nedre valknappen för att ställa in
månad och spara med ”Prog/Start”-knappen.

16 Indikering på den övre displayen för val av år.
På den nedre displayen visas aktuellt år.

17
Vrid den nedre valknappen för att ställa in år
och spara med ”Prog/Start”-knappen. Lämna
sedan programläget.
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Starta rengöring

CleanJet ®  är det automatiska rengöringssystemet för rengöring av ugnsutrymmet.
Tre rengöringsprogram gör att du kan anpassa rengöringen beroende på hur smutsigt
systemet är.
Den automatiska rengöringen är bara tillgänglig för modelltyp CombiMaster ®  Plus.
Apparater av modell CombiMaster ®  rengörs manuellt (se avsnittet "Manuell rengöring"").

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 dig av

ångkokningsfunktionen.
- Använd endast rengörings- och spolglanstabletter 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.

Det går inte att starta ett rengöringsprogram förrän ugnen är under 60 °C (se kapitlet
"Nedkylning").
Vid rengöring kan du välja mellan CLE1 (vid kraftig nedsmutsning), CLE2 (vid lätt
nedsmutsning) och CLE3 (sköljning utan tabletter).

Steg Meddelande Beskrivning

1 Vrid den översta brytaren på "Prog/Clean |
Start".
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Steg Meddelande Beskrivning

2
Vrid temperaturväljaren åt höger till önskat
rengöringsprogram ("CLE1", "CLE2" eller
"CLE3").

3 Beroende på valt rengöringsprogram visas
"CLE1, "CLE2" eller "CLE3" i displayen.

4 Tryck på knappen.

5_1

Nu visas omväxlande hur många rengörings-
och spolglanstabletter som krävs för aktuellt
rengöringsprogram.
T.ex.: När "CL 3" och "RI 2" omväxlande
visas krävs tre rengöringstabletter och två
spolglanstabletter.

5_2

Nu visas omväxlande hur många rengörings-
och spolglanstabletter som krävs för aktuellt
rengöringsprogram.
T.ex.: När "CL 3" och "RI 2" omväxlande
visas krävs tre rengöringstabletter och två
spolglanstabletter.

6_1

Förutom att visas i displayen blinkar även
fuktbalkarna i respektive tablettfärg. Antalet
balkar visar hur många tabletter som ska läggas
i apparaten.
T.ex.: Tre stycken röda balkar: tre
rengöringstabletter, och två stycken blåa
staplar: två spolglanstabletter.

6_2
Förutom att visas i displayen blinkar även
fuktbalkarna i respektive tablettfärg. Antalet
balkar visar hur många tabletter som ska läggas
i apparaten.
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Steg Meddelande Beskrivning

T.ex.: Tre stycken röda balkar: tre
rengöringstabletter, och två stycken blåa
staplar: två spolglanstabletter.

7 Öppna dörr Öppna bara dörren för att lägga i rengörings-
och spolglanstabletter.

8
Varning!
Hantera rengöringstabletter med
skyddshandskar för att undvika frätskador.

9
Ta fram angivet antal spolglanstabletter och
lägg dessa i tablettkorgen. Se bild på följande
sida.

10
Ta fram angivet antal rengöringstabletter och
lägg dessa i tablettkorgen i ugnsutrymmet. Se
bild på följande sida.

11 Stäng dörr

Rengöringen startar automatiskt när du
stänger ugnsluckan.
De två punktena i tidsvisningen blinkar nu för
att signalisera att rengöringsprogrammet körs.
Tiden går.

12
Efter avslutat rengöringsprogram växlar
tidsvisningen från "00:00" till "End".
Ljudsignalen hörs i 10 sekunder eller tills dörren
öppnas.
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Varning!
- Öppna inte ugnsluckan medan ugnen rengörs. Då kan rengöringsmedel och hett

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

- Efter avbruten eller avslutad CleanJet ®  -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!
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Instruktioner för användning av rengöringsmedel:

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

Spolglanstabletter: Ta bort
den yttre skyddsfolien.
Skada inte den transparenta
skyddsfolien.

Placera spolglanstabletter
med transparent skyddsfolie
i tablettkorgen.

Rengöringstabletter: Ta bort
skyddsfolien.

Lägg rengöringstabletter på
spolglanstabletter. Lägg aldrig tabletter i

ugnsutrymmet – risk för
materialskador!



Rengöring CombiMaster ®  Plus

71 / 101

Innan CleanJet ®  -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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Rengöringsprogram

Rengöringsnivå Beskrivning/Användning Tabletter

CLE1

"Kraftig rengöring"
Vid kraftig nedsmutsning efter stekning och
grillning, t.ex. flera beskickningar av kyckling,
biff osv.
Tid: cirka 3 timmar och 45 minuter.

Rengöring och
sköljning

CLE2

Sparsam rengöring – "Eco"
Vid lätt nedsmutsning (upp till 200 °C) med
maximalt resursbesparande användning av
kemikalier och vatten.
Tid: cirka 2 timmar och 30 minuter.

Rengöring och
sköljning

CLE3
Mellanrengöring – "kort rengöringstid"
För all typ av nedsmutsning, men utan
torkning och sköljning.
Tid: cirka 40 minuter.

Rengöringsmedel

CLE1

Ej mjukt vatten Mjukt vattenModell

RengöringstabletterSpolglanstabletterRengöringstabletterSpolglanstabletter

Körtid

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

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

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

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

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

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

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

Ej mjukt vatten Mjukt vattenModell

RengöringstabletterSpolglanstabletterRengöringstabletterSpolglanstabletter

Körtid

6x 2/3 GN 1 1 1 1 02:30 h:mm

6x 1/1 GN 2 1 1 1 02:30 h:mm

10x 1/1 GN 2 1 1 1 02:30 h:mm

6x 2/1 GN 3 2 2 1 02:30 h:mm

10x 2/1 GN 3 2 2 1 02:30 h:mm

20x 1/1 GN 3 2 2 1 02:30 h:mm

20x 2/1 GN 3 2 2 1 02:30 h:mm

CLE3

Ej mjukt vatten Mjukt vattenModell

RengöringstabletterSpolglanstabletterRengöringstabletterSpolglanstabletter

Körtid

6x 2/3 GN 1 0 1 0 00:40 h:mm

6x 1/1 GN 1 0 1 0 00:40 h:mm

10x 1/1 GN 1 0 1 0 00:40 h:mm

6x 2/1 GN 2 0 1 0 00:40 h:mm

10x 2/1 GN 2 0 1 0 00:40 h:mm

20x 1/1 GN 2 0 1 0 00:40 h:mm

20x 2/1 GN 2 0 1 0 00:40 h:mm
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CleanJet ®  -avbrott
Vid elavbrott eller när apparaten har stängts av visas "Stop" i temperaturdisplayen och "Prog/
Clean | Start" blinkar.
Om du inte trycker på "Prog/Clean | Start" fortsätter rengöringen efter 30 sekunder.
För att avbryta programmet måste du trycka på "Prog/Clean | Start".
Det skiljs på olika avbrottstyper:

Avbrott när rengörings- eller spolglanstabletten ännu inte har kommit i kontakt med vattnet.
Avbrott när rengörings- eller spolglanstabletten har kommit i kontakt med vattnet.

Avbrott när rengörings- eller spolglanstabletten ännu inte har kommit i kontakt med
vattnet.

Steg Meddelande Beskrivning

1 "Stop" visas i temperatursdisplayen.

2 För att avbryta programmet måste du trycka på
"Prog/Clean | Start".

3_1
När du bekräftar avbrotter visas "Tab" och "Out"
under varandra.
Antalet tidigare ilagda tabletter blinkar
omväxlande i fuktbalken.

3_2
När du bekräftar avbrotter visas "Tab" och "Out"
under varandra.
Antalet tidigare ilagda tabletter blinkar
omväxlande i fuktbalken.

4 Öppna dörr
Öppna dörren och ta ut tabletterna.
Stäng dörren när du har tagit ut alla tabletter
ur ugnsutrymmet.

5 Bekräfta genom att trycka på "Prog/Clean |
Start".
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Steg Meddelande Beskrivning

6_1
Därefter visas ordet "Rins" i
temperaturdisplayen och hela fuktdisplayen
blinkar blått.

6_2 Dessutom visas ordet "Cab" i tidsdisplayen.

7 Öppna dörr Öppna dörren.

8 Spola ur ugnsutrymmet (även bakom
ventilationsplåten) med vatten.

9 Stäng dörr Stäng dörren.

10 Bekräfta genom att trycka på "Prog/Clean |
Start".

11
Sedan växlar displayen till valt driftsätt och
apparaten kan användas för tillagning av
livsmedel.
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Avbrott när rengörings- eller spolglanstabletten har kommit i kontakt med vattnet.

Steg Meddelande Beskrivning

1 "Stop" visas i temperatursdisplayen.

2 För att avbryta programmet måste du trycka på
"Prog/Clean | Start".

3_1
När du bekräftar avbrotter visas "Tab" och "Out"
under varandra.
Antalet tidigare ilagda tabletter blinkar
omväxlande i fuktbalken.

3_2
När du bekräftar avbrotter visas "Tab" och "Out"
under varandra.
Antalet tidigare ilagda tabletter blinkar
omväxlande i fuktbalken.

4 Öppna dörr
Öppna dörren och ta ut tabletterna.
Stäng dörren när du har tagit ut alla tabletter
ur ugnsutrymmet.

5 Tryck på "Prog/Clean | Start" för att bekräfta
och starta avbrottsprogrammet.

6

Därefter visas ordet "Rins" i
temperaturdisplayen och återstående tid
på avbrottsprogrammet (cirka 20 minuter) i
tidsdisplayen.
I slutet av avbrottsprogrammet hörs ett analogt
ljud som signalerar att rengöringen har
avslutats.

7 "End" visas. Avbrottsprogrammet har avslutats
utan problem.
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Om det vid tidpunkten för avbrotten fortfarande inte leds in något vatten i apparaten, eller
om en definierad tid inte har gått ut, genomförs inte avbrottsprogrammet. Det vill säga,
ugnsutrymmet spolas inte automatiskt med vatten.
När du har tagit tabletterna ur tablettkorgen och stängt dörren, växlar apparaten återigen till valt
driftsätt.
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Din apparat är uttrustad med det automatiska rengöringssystemet CleanJet®. Trots det
måste ånggeneratorn avkalkas regelbundet, beroende på vattnets hårdhet och apparatens
användning.

"Calc Info" fastställer avkalkningsgraden på din ånggenerator. Så snart en farlig
avkalkningsgrad uppnås talar ett meddelande på apparatens display om att ånggeneratorn
måste avkalkas. Vi rekommenderar att du låter en servicetekniker genomföra avkalkningen
av ånggeneratorn.

Efter avslutad rengöring med det automatiska rengöringssystemet CleanJet® visas
följande meddelande som talar om att ånggeneratorn är avkalkad.
På båda displayerna visas omväxlande "Calc Info" och "Call Tech".

Tryck på "Prog | Start | Clean" för att avsluta rengöringen.
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Här följer en beskrivning av hur du ansluter en LAN-kabel till LAN-porten på din apparat.

LAN-porten sitter till
vänster på apparatens
underrede (på modell XS på
bakväggens högra sida).

Skruva av stänkskyddet. Trä alla lösa delar på kabeln
enligt bilden.
Anslut sedan LAN-kabeln till
dosan.

Skruva på samtliga av
stänkskyddets lösa delar.

Montera ihop alla
komponenter (börja från
apparaten).
Komponenterna är rejäla
och monteras utan hjälp av
verktyg för att inte skada
komponenter och tätning.

OBS!
Om tätningen skadas
kommer stänkskyddet inte
längre att passa.

Risk för brännskador.
Var försiktig så att du inte kommer i kontakt med varma komponenter när du drar LAN-kabeln
nedanför apparatens underrede.
Linda inte LAN-kabeln runt varma komponenter.
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Montering och stänkskydd omfattas inte av garantin om du använder en ethernetkabel som inte
uppfyller följande krav:

Maximal kontaktlängd på ethernetkontakten: 45 mm
Maximal diameter på kontaktens diagonal: 18,5 mm
Kabelgenomsnitt: 5,5–7,5 mm
Dessutom krävs en nätverkskabel med CAT-6 för att porten ska fungera felfritt.

Vid installation av Combi-Duo ska båda LAN-kablarna installeras av en servicetekniker.
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Här följer instruktioner om hur du ställer in nätverksinställningarna på apparaten. Följande
kan ställas in:

IP-adress
Subnätsmask
Gateway

Steg Meddelande Beskrivning

1 Vrid den översta brytaren på "Prog/Clean |
Start".

2 Vrid temperaturväljaren åter höger tills "IP"
visas.

3 "IP" visas på skärmen.

4 Tryck på knappen.

5 Vrid sedan temperaturväljaren så långt det går
åt vänster tills "IP 1" visas på skärmen.

6
Nu visas ett tal i tidvisningen (nedersta
skärmen). Detta är det första av IP-adressens
fyra block. T.ex. 10.x.x.x.
Ändra detta tal med hjälp av tidväljaren.

7 Bekräfta inmatningen med knappen
"Kärntemperatur".
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Steg Meddelande Beskrivning

8
Vrid sedan temperaturväljaren så långt
det går åt höger tills "IP 2" visas på
temperaturdisplayen. Nu kan du ställa in IP-
adressens andra block. T.ex. 10.10.x.x.

9 Nästa steg är att ange subnätsmask. Gör på
samma sätt som vid inmatning av IP-adress.

10
Slutligen ska du ange Gateway-adressen. Gör
på samma sätt som vid inmatning av IP-adress
och subnätsmask.

11
Återgå till startmenyn genom att trycka på
"Prog/Clean | Start". Nätverksinställningarna
lagras.
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Ånggeneratorn ska regelbundet avkalkas manuellt.
Vi rekommenderar följande avkalkningsintervall
(baserat på 8 timmars ångdrift per dag)
– upp till 18 °dH (3,2 mmol/liter): minst en gång om året
– 18–24 °dH (3,2–4,3 mmol/liter): minst två gånger om året
– över 24 °dH (4,3 mmol/liter): minst tre gånger om året

Dessa rekommenderade avkalkningsintervall kan avvika från ovan nämnda riktvärden
beroende på vattnets sammansättning (t.ex. mineraler).

Du behöver:
Elektrisk avkalkningspump – artikelnr: 60.70.409
Avkalkningsmedel, 10 liter – artikelnr: 6006.0110

En kraftigare förkalkning av ånggeneratorn ska åtgärdas av en servicetekniker.
Om ånggeneratorn är kraftigt förkalkad visas detta genom meddelandet "Calc Info" i slutet av
rengöringsprogrammet CleanJet ®  .
Mer information om detta hittar du i kapitlet om avkalkningsdisplayen i denna
användarhandbok.

Steg Meddelande Beskrivning

1 Välj "Prog/Clean | Start".

2 Stäng ugnsluckan.
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Steg Meddelande Beskrivning

3 Vrid brytaren åt höger.

4 visas i displayen.

5 Tryck på knappen. Avkalkningsprogrammet
startar.

Om ugnstemperaturen vid start av
avkalkningsprogrammet är högre än 40 °C
startas automatiskt nedkylning av apparaten (se
kapitlet "Nedkylning").

6 Ånggeneratorn töms. Efter avslutad tömning
visas "CALC" i displayen.

7 Du uppmanas att fylla på avkalkningsmedel.

8 Öppna ugnsluckan.

9 Ta ut det vänstra inhängningsstället och
ventilationsplåten.
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Steg Meddelande Beskrivning

10

För in slangen i inloppsöppningen för ånga till
visad markering.
 
Tips:
Anpassning av markeringen till
ugnsstorlek beskrivs i instruktionerna för
avkalkningspumpen.

Varning!
Aggressiv kemisk vätska – risk för frätskador!
Använd alltid:
skyddskläder, skyddsglasögon,
skyddshandskar, skyddsmask och
apparattillverkarens avkalkningspump.

11 Sätt in inhängningsställ och fixera slangen med
trådkrok.

Varning!
Aggressiv kemisk vätska – risk för frätskador!
Det kan finnas rester av avkalkningsmedel i
slangen. Skölj avkalkningstillbehören ordentligt
med vatten.
Använd: skyddskläder, skyddsglasögon,
skyddshandskar och skyddsmask.

12

Placera behållaren med avkalkningsmedel i
ugnsutrymmet och för in slangen i behållaren.
 
Tips:
Avkalkningsmedlet reagerar med kalk och kan
leda till att det skummar över.
 
Fyll långsamt avkalkningspumpen från
apparattillverkaren med avkalkningsmedel.
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Mängd avkalkningsmedel för elektroniska apparater
6 x 2/3 GN
1,8 liter
 
6 x 1/1 GN
3,5 liter
 
6 x 2/1 GN
6 liter

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

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

Mängd avkalkningsmedel för gasugnar
6 x 1/1 GN
4 liter
 
6 x 2/1 GN
6,5 liter

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

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

Steg Meddelande Beskrivning

15

Ta ut avkalkningstillbehören ur ugnsutrymmet
(handpump och behållare).
 
Skölj ugnsutrymmet och avkalkningstillbehören
ordentligt med vatten!
 
Sätt in ventilationsplåten och inhängningsstället
till vänster och lås fast.

16 visas i displayen.

17 Stäng ugnsluckan. Varaktigheten på
avkalkningsfasen visas.

18
Ånggeneratorn spolas automatiskt flera gånger
och apparaten växlar sedan automatiskt till
Ångkoka.
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Steg Meddelande Beskrivning

19 Efter avslutad avkalkning visas "End" i
displayen.

20
Genom att välja ett driftläge lämnar du
avkalkningsprogrammet. Apparaten kan
återigen användas för tillagning av mat.

Avbrutet avkalkningsprogram
Vid behov kan du avbryta avkalkningsprogrammet.
 
Innan påfyllning av avkalkningsmedel

Steg Meddelande Beskrivning

1 Tryck och håll inne kärntemperaturknappen i 10
sekunder.

2
I displayen för tillagningstid/kärntemperatur
visas "End". Apparaten kan återigen användas
för tillagning av mat.

Efter påfyllning av avkalkningsmedel
Avbrytningsprogrammet tar ca 20 minuter.

Steg Meddelande Beskrivning

1 Stäng av apparaten och vänta i 4 sekunder



Hushållsteknik – Avkalkning ånggenerator

89 / 101

Steg Meddelande Beskrivning

2 Sätt på apparaten

3

Avkalkningsprogrammet avbryts om du trycker
på kärntemperaturknappen inom 30 sekunder.
Om du inte trycker på kärntemperaturknappen
inom 30 sekunder fortsätter
avkalkningsprogrammet utan avbrott.

4 Ånggeneratorn töms automatiskt och sköljs
noga.

5
I displayen för tillagningstid/kärntemperatur
visas "End". Apparaten kan återigen användas
för tillagning av mat.
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Du har möjlighet att tömma ånggeneratorn innan transport eller för att skydda mot
frostskador.

Steg Meddelande Beskrivning

1 Stäng av vattenkranen och öppna dörren.

2 Välj "Prog/Clean | Start" med hjälp av brytaren.

3 Vrid brytaren åt höger.

4 I displayen visas "ESG".

5 Tryck på knappen.
Ånggeneratorn töms.
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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. Byt ut luftfiltret om det fortfarande är
kletigt och smutsigt.
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 ugnen.
Rengör luftfiltret i diskmaskin (inte CleanJet ®  !) och låt
det sedan torka. Byt ut luftfiltret om det fortfarande är
kletigt och smutsigt.
Sätt först fast luftfiltret med de bakre hakarna i hålen på
ugnens undersida och lås fast dessa genom att trycka
underifrån och uppåt (tvärtom jämfört med hur du tog ut
filtret).
Luftfilter, artikelnr: 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 Artikelnr 20.02.549
6 x 1/1 GN Artikelnr 20.02.550
6 x 2/1 GN Artikelnr 20.02.551
10 x 1/1 GN Artikelnr 20.02.552
10 x 2/1 GN Artikelnr 20.02.553
20 x 1/1 GN Artikelnr 20.00.398
20 x 2/1 GN Artikelnr 20.00.399

Byta lampor

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

Byt halogenlampa
Koppla först från strömmen till apparaten!

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

glödlampan med fingrarna).
- Byt tätningsram (artikelnr 40.00.094).
- Skruva fast ramar med glas och tätning.
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Om det uppstår fel med din apparat, visas dessa på displayen.

Steg Meddelande Beskrivning

1
Störningar som inte förhindrar fortsatt
användning av ugnen kan kvitteras med
urknappen.

Felmeddelande När och hur Åtgärder

E10 Efter påslagning
under 30 sekunder.

Apparaten kan användas för tillagning.
Kontakta kundtjänst!

E16 När felet uppstår. Kontakta kundtjänst!

E17 När felet uppstår. Kontakta kundtjänst!

E18 När felet uppstår. Kontakta kundtjänst!

E19 När felet uppstår. Kontakta kundtjänst!

E20 Visas i 30 sekunder
efter påslagning eller
vid byte av driftsätt.

Apparaten kan användas för tillagning
i begränsad utsträckning. Kontakta
kundtjänst!

E23 Visas konstant. Stäng av apparaten och kontakta kundtjänst!

E24 Visas konstant. Stäng av apparaten och kontakta kundtjänst!

E25, E26, E27 Måste bekräftas
i slutet av
rengöringsprogrammet.

Apparaten kan användas för tillagning.
Rengöring inte möjlig. Kontakta kundtjänst!

E28 Efter påslagning
under 30 sekunder.

Kontakta kundtjänst!

E29 Visas konstant. Kontrollera luftfiltret under användarpanelen
och byt vid behov ut eller rengör det.
Undersök om en extern värmekälla påverkar
apparaten. Om servicemeddelandet
fortfarande visas, kontakta kundtjänst!
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Felmeddelande När och hur Åtgärder

E30 Visas konstant. Fuktregleringen fungerar inte. Apparaten
kan användas för tillagning i begränsad
utsträckning. Kontakta kundtjänst!

E31 Efter påslagning
under 30 sekunder.

Kärntemperaturnål defekt. Apparaten
kan användas för tillagning utan
kärntemperaturnål. Kontakta kundtjänst!

E32 Visas konstant. Stäng gaskranen. Kontakta kundtjänst!

E33 Visas konstant efter
fyra omstarter.

Stäng gaskranen. Kontakta kundtjänst!

E34 Visas konstant. Kontakta kundtjänst!

E35 Efter påslagning
under 30 sekunder.

Anslut ventilationskåpan Ultravent®.

E36 När felet uppstår. Apparaten kan användas för tillagning
i begränsad utsträckning. Kontakta
kundtjänst!

E37 När felet uppstår. Apparaten kan användas för tillagning
i begränsad utsträckning. Kontakta
kundtjänst!

E38 När felet uppstår. Brytare för val av driftsätt defekt. Kontakta
kundtjänst!

E39 När felet uppstår. Brytare för val av ugnstemperatur defekt.
Kontakta kundtjänst!

E40 När felet uppstår. Brytare för val av tillagningstid/
kärntemperatur defekt. Kontakta kundtjänst!

E44 Måste bekräftas
i slutet av
rengöringsprogrammet.

Driftsätten Ånga och Kombiläge inte
tillgängliga. Kontakta kundtjänst!

E50 När felet uppstår. Realtidsklocka (rtc) ej initierad – se kapitlet
om inställning av tid och datum.

E51 När felet uppstår. Byt batteri. Kontakta kundtjänst!
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Felmeddelande När och hur Åtgärder

E60 När felet uppstår. Fel på tändbox. Kontakta kundtjänst!
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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.

Dörrtätningen utnött
eller skadad.

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

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

- När grillprodukter tillagas mycket
ofta (tjocka fettavlagringar bildas)
ska dörrtätningen 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
På displayen visas
”OPEn H2O”.

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.



Att kontrollera innan du kontaktar service

97 / 101

Åtgärd: Dra avloppsröret som beskrivs i
installationsanvisningen.

Ugnen fungerar inte
vid påslagning.

Extern
huvudströmbrytare
inte tillkopplad.

Koppla in huvudströmbrytaren.

Säkring i elcentralen
har utlöst.

Kontrollera säkringarna i elcentralen.

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).

Ugnen visar ”CHnG
FILt”.

Luftfiltret är igentäppt. Byt luftfilter. Se handboken, kapitlet
”Underhåll”. Tryck på knappen
för tillagningstid för att kvittera
meddelandet.

Gasugn visar ”CHnG
PoL”.

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.

Gasugn visar
permanent reset ”rES”.

Gastillförseln till ugnen
avbruten.

Öppna gaskranen.
Slå på fläkten.

För lågt gastryck. Låt kontrollera gastillförseln till ugnen.

Indikeringen för
driftsätt blinkar.

Ugnsutrymmet för
varmt.

Kyl ner ugnsutrymmet med
nedkylningsfunktionen (se handboken,
kapitlet ”Nedkylning”).
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