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MODELLER
Modellbeteckningens bokstäver beskriver ugnens egenskaper. Modellbeteckningens siffror hänvisar till ugnens kapacitet.

KAPACITET

(023)  4 x GN 2/3 - 4 x 460x340
(041)  4 x GN 1/1 - 4 x 600x400
(051)  5 x GN 1/1 - 5 x 600x400
(071)  7 x GN 1/1 - 7 x 600x400
(101)  10 x GN 1/1 - 10 x 600x400

IC_T = MEMO T

__E_ = El

__G_ = Gas



4 |

90029120rev02  (20.12.2018)Metos Memo ICET

1. ALLMÄNNA VARNINGAR 

Apparatens service och underhåll skall endast utföras av tillverkaren bemyndigad servicepersonal.
• Läs noggrant anvisningarna i denna manual emedan den innehåller viktig information om apparatens rätta, effektiva och säkra 

installation, användning och underhåll.
• Förvara dessa anvisningar väl för eventuella andra användares bruk.
• Apparaten bör användas endast till det ändamål den är planerad för, dvs. för tillredning och av mat. Allt annat bruk är förbjudet!
• Endast skolad personal får använda apparaten.
• Personer (inberäknat barn) vars fysiska eller psykiska färdigheter eller kunnande inte är tillräckliga bör inte använda apparaten utan 

övervakning av en för säkerheten ansvarig person.
• Barn bör övervakas så de inte kommer åt att leka med apparaten.
• Lämna aldrig ugnen obevakad under användning.
• Apparatens ytor blir heta under användning. Fara för brännskada!
• VARNING: Se upp för het ånga då ugnens lucka öppnas.
• Om ugnens elkabel skadas bör dem omgående bytas ut av behörig servcepaersonal.
• Stäng genast av apparaten om den får fel eller funktionerar avikande från det normala!
• VARNING: Bryt alltid strömtillförseln till apparaten innan rengöringsåtgärder utförs.
• VARNING: Golvet framför ugnen kan vara halt!
• Säkerhetsdekaler
• Maximi höjd för kantiner som innehåller vätska.
• VARNING: Kärl som innehåller vätska eller livsmedel i flytande form får inte placeras högre än att användaren kan se innehållet i 

kärlet. Fara för brännskada!
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• Denna manual finns även att tillgå i elektronisk form (pdf), kontakta leverantören.

• Om du behöver tekniskt stöd, beskriv problemet i detalj för att servicepersonalen skall finna lösningen så snabbt som möjligt..
• Bekanta dig med rätt användning av vattenavhärdare; felaktig användning kan leda till kalkbildning, vilket allvarligt kan skada ugnen.
• Apparaten bör placeras i ett väl ventilerat utrymme!
• Apparatens modell och tekniska data anges på apparatens typskylte. Exempel på ugnens typskylt nedan.

ALLMÄNNA VARNINGAR 
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2. SAKER ATT BEAKTA 

• 2.1. Rengör ugnen noggrant innan första användning, se 
”Daglig rengöring”.

• 2.2. Rengör ugnens inre och yttre delar i slutet av varje ar-
betsdag: en ren ugn garanterar bästa möjliga stekresultat och 
förlänger ugnens livslängd.

• 2.3. Använd inte högtryckstvätt vid rengöringen!
• 2.4. Använd vid daglig rengöring ett för ändamålet lämpligt 

basiskt rengöringsmedel. Använd inte medel som innehåll-
er slipande partiklar, eftersom de kan skada ugnens yta. 

• 2.5. Stäng alltid av apparaten efter arbetet (bryt el och vatten-
tillförseln).

• 2.6. Undvik saltrester på stålytorna. Skölj av möjliga salt-
fläckar omedelbart.

• 2.7. Öppna ugnsluckan försiktigt efter tillredning med ånga, 
eftersom het ånga då strömmar ut och kan orsaka brännska-
dor.

• 2.8. Täpp inte till ugnens ventilationssöppningar.

2.9. VARNING   
Det är förbjudet att tillreda mat som innehåller 
alkohol i ugnen!

• 2.10. Underlåtenhet att följa säkerhetsföreskrifterna kan 
äventyra ugnens säkerhet samt förorsaka allvarlig fara för 
användaren. 
Tillverkaren åtar sig inget ansvar om ugnens ursprung-
liga funktioner ändras eller om handbokens anvisningar 
inte följs.

• 2.11. För att garantera effektiv och pålitlig funktion, låt 
granska ugnen av auktoriserad servicefirma minst en 
gång om året. Vi rekommenderar att ett serviceavtal upp-
görs med leverantören.

• 2.12. Använd aldrig kallt vatten för att kyla ner ugnen. För 
att kyla ugnen korrekt, följ anvisningarna i punkt 3.8!
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3. STYRPANEL

• 3.1. ON/OFF / inställningsvred & tryckknapp (1)
Aktiverar styrpanelen / aktiverar  self-diagnosis -programmet.
Starta ugnen genom att hålla vredet (1)  tryckt i 3 sekunder.
Ställ in värden som visas på skärmarna 7 och 8 genom att vrida 
på vredet.
Stäng av ugnen genom att hålla vredet (1)  tryckt i 3 sekunder.

Viktigt:
Endast konvetionsmodellerna är utrustade med konvek-
tionsfunktionen (knapp 2).

• 3.2. Konvektionsknapp (2)
Knapp för val av konvektionsfunktionen.

• 3.3. Ångknapp (3)
Knapp för val av ångfunktionen.

• 3.4. Kombi-knapp (4)
Knapp för val av kombifunktionen.

• 3.5.  Knapp för automatisk styrning av fukthalt (5)
Denna knapp doserar fukt även manuellt om den trycks efter 
att tillagningen har påbörjats (knappens signallampa är tänd).
Denna funktion används för produkter som kräver extra fukt 
under tillagningens gång.
Öka önskad mängd fukt genom att hålla knappen tryckt, fukt 
doseras i ugnskammaren så länge knappen hålls tryckt.

Obs! Ugnen är utrustad med ett automatiskt system för att 
sänka temperaturen, som fungerar i alla tillagningsfunktioner. 
Om temperaturen i ugnskammaren överstiger temperaturen 
på skärmen med  30°C, kommer fuktfunktionen automatiskt 
att injicera kallt vatten i ugnskammaren, vilket snabbt sänker 
temperaturen. Detta förhindrar risken att tillaga produkten vid 
för hög temperatur. Dessutom förhindrar fukten maten från 
att torkar ut.

Direct Steam Models

Convection Models

14

2 3 4 5 6 7 8 109 1211 131

14

2 5 6 7 8 109 1211 131

ÅNGMODELLERNA

KONVEKTIONSMODELLERNA

Direct Steam Models

Convection Models

14
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14

2 5 6 7 8 109 1211 131
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STYRPANEL

• 3.6.  Temperaturknapp (6)
För att ställa in temperaturen i ugnskammaren.

• 3.7.  Tidsknapp (9)
För att ställa in tillagningstiden.

• 3.6.  Knapp för stektermometerns givare (10)
För att aktivera stektermometerns givar-funktioner.

• 3.7.  Tillagningsknapp (11)
Används för att ställa in, återkalla och visa tillagningsprogram 
och sparade recept och för att ställa in och visa programsteg.
En tänd LED indikerar programminställning.
En blinkande LED indikerar att ett program pågår.

• 3.8.  Knapp för fläkthastighet (12)
Med hjälp av knappen kan fläktens hastighet ställas in:
Normal hastighet, lyser inte.
Låg hastighet och låg effekt: lyser.

Obs: Snabb nedkylning med öppen ugnslucka
Denna funktion aktiveras endast om ugnsluckan är öppen. 
Om knappen (12) hålls tryckt i 5 sekunder startar fläkten var-
vid temperaturen snabbt sjunker till 50°C.
Denna funktion är särskilt användbar i de fall där ugnen 
måste rengöras omedelbart efter tillagningen.

• 3.9.  Rengöringsknapp (13)
För att välja ugnens rengöringsläge.

• 3.10.  TOUCH & COOK -knapparna (14)
Med hjälp av knapparna kan man välja ett av de 10 fabriksin-
ställda programmen och starta det.
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4. MANUAELL TILLAGNING MED HJÄLP AV TIMER
FUNKTIONER

• 4.1. Slå på ugnen
Håll inställningsvredet (1) tryckt i 3 sekunder. Om felmed-
delande visas på skärmarna (7 - 8), se ”Self-diagnosis och 
felsökning”.

VIKTIGT:
Endast konvektionsmodellerna är utrustade med konvek-
tionsfunktionen (knapp 2).

• 4.2. Val av tillagningsmetod
LED-lamporna för knapparna för tillagningsmetod blinkar:
Tryck på knappen för önskad tillagningsmetod (2 - 3 - 4) 
och starta tillagningen.
LED-lampan för vald tillagningsmetod blinkar.

Tillagningen startar, skärmen (8) visar [InF], vilket indikerar att 
oändlig tillagningstid har ställts in.

• 4.3. Inställning av temperatur
Tryck på knapp (6), temperaturen blinkar på skärmen (7). Ställ 
in temperaturen genom att vrida på inställningsvredet (öka till 
höger och minska till vänster), temperaturen visas på skär-
men.
Bekräfta den inställda temperaturen genom att trycka på 
knapp (6) eller genom att vänta i 10 sekunder. På skärmen (7) 
visas ugnskammarens verkliga temperatur.

• 4.4. Inställning av tillagningstid
[InF] visas på tidsskärmen.
Tryck på knapp (9), [0.00] visas på skärmen (8). Vrid på inställ-
ningsvredet (1):
- till höger för att ställa in tillagningstiden
- till vänster för att ställa in oändlig tillagningstid [InF].
Bekräfta den inställda tiden genom att trycka på knapp (9) 
eller genom att vänta i 10 sekunder

OBS: Om det under pågående tillagning finns behov att gå 
från tidsstyrd tillagning till stektermometerstyrd tillagning, 
tryck på knapp (10) och ställ in önskad temperatur för stek-
termometerns givare.
Bekräfta valet genom att trycka på knapp (10) eller genom att 
vänta i 10 sekunder.
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MANUAELL TILLAGNING MED HJÄLP AV TIMER
FUNKTIONER

Placera produkterna som skall tillagas i ugnen. Se även  
”Praktiska tips”.

Nu...
Visar skärm 7 ugnskammarens verkliga temperatur
och skärm 8 återstående tillagningstid.

• 4.5. Tillagningen slutförd
Om oändlig tillagningstid var vald avslutas tillagningen genom 
att hålla knappen för vald tillagningsmetod (Signallampan ly-
ser) tryckt i 3 sekunder.
Då tillagningen avslutats blinkar LED-lamporna för alla tillag-
ningsmetoder (2 - 3 - 4).

Om tillagningstid ställts in ges en ljudsignal då tiden löpt ut.

Dämpa ljudsignalen genom att öppna ugnsluckan eller genom 
att vrida på inställningsvredet (1).

Avlägsna produkterna ur ugnen enligt anvisningarna (se punkt 
2.7.).

Granskning och ändring av inställda värden 
Granska vid behov inställda värden under pågående tillagning 
genom att trycka på knapp (11) varvid de visas blinkande på 
skärmarna i 10 sekunder.

Om det finns behov att ändra värdena som visas, följ anvis-
ningarna i punkterna 4.3. och 4.4.
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5. MANUELL TILLAGNING MED HJÄLP AV STEKTERMOMETER

FUNKTIONER

• 5.1. Slå på ugnen
Håll inställningsvredet (1) tryckt i 3 sekunder. Om felmed-
delande visas på skärmarna (7 - 8), se ”Self-diagnosis och 
felsökning”.

• 5.2. Val av tillagningsnivå med stektermometer
Tryck på knappen (10), skärm (8) visar SP.

VIKTIGT:
Endast konvektionsmodellerna är utrustade med konvek-
tionsfunktionen (knapp 2).

• 5.3. Val av tillagningsmetod
LED-lamporna för knapparna för tillagningsmetod blinkar:
Tryck på knappen för önskad tillagningsmetod (2 - 3 - 4) 
och starta tillagningen.
LED-lampan för vald tillagningsmetod blinkar.

Tillagningen startar, display (8) visar [50°] (stektermometerns 
fabriksinställning).

• 5.4. Inställning av temperatur
Tryck på knapp (6), temperaturen blinkar på skärmen (7). Ställ 
in temperaturen genom att vrida på inställningsvredet (öka till 
höger och minska till vänster), temperaturen visas på skär-
men.
Bekräfta den inställda temperaturen genom att trycka på 
knapp (6) eller genom att vänta i 10 sekunder. På skärmen (7) 
visas ugnskammarens verkliga temperatur.

• 5.5. Inställning av stektermometerns temperatur
Tryck på knapp (10), display (8) visar stektermometerns tem-
peratur. Ställ in temperaturen genom att vrida på inställnings-
vredet (öka till höger och minska till vänster), temperaturen 
visas på skärmen (8).

Bekräfta den inställda temperaturen genom att trycka på 
knapp (10) eller genom att vänta i 10 sekunder

Se ”14. STEKTERMOMETERNS ANVÄNDNING

OBS: Om det under pågående tillagning finns behov att gå 
till tidsstyrd tillagning, tryck på knapp (9) och ställ in önskad 
tillagningstid.
Bekräfta valet genom att trycka på knapp (9) eller genom att 
vänta i 10 sekunder.
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MANUELL TILLAGNING MED HJÄLP AV STEKTERMOMETER

FUNKTIONER

Placera produkterna som skall tillagas i ugnen. Se även  
”Praktiska tips”.

Nu...
Visar skärm 7 ugnskammarens verkliga temperatur.
och skärm 8 stektermometerns temperatur.

• 5.6.  Tillagningen slutförd
Då stektermometerns inställda temperatur nås ges en ljud-
signal som indikerar att tillagningen är slutförd.

Dämpa ljudsignalen genom att öppna ugnsluckan eller genom 
att vrida på inställningsvredet (1).

Avlägsna produkterna ur ugnen enligt anvisningarna (se punkt 
2.7.).

Granskning och ändring av inställda värden 
Granska vid behov inställda värden under pågående tillagning 
genom att trycka på knapp (11) varvid de visas blinkande på 
skärmarna i 10 sekunder.

Om det finns behov att ändra värdena som visas, följ anvis-
ningarna i punkterna 5.3. och 5.4.
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6. PROGRAM MED FLERE FASER (högst 4 st)

FUNKTIONER

• 6.1. Slå på ugnen
Håll inställningsvredet (1) tryckt i 3 sekunder. Om felmed-
delande visas på skärmarna (7 - 8), se ”Self-diagnosis och 
felsökning”.

OBS: Ett program med flera faser möjliggör föruppvärming av 
ugnen innan produkterna placeras i ugnen. Ställ in oändlig tid 
[InF] för fas 1; då inställd temperatur nås ges en ljudsignal och 
skärmen visar [LoA] vilket indikerar produkterna som skall till-
lagas kan placeras i ugnen. Då ugnens lucka stängs  blinkar 
LED-lampan för knapp (11) vilket indikerar att programfas 2 
har startat.

• 6.2. Val av program
Tryck på tillagningsknappen (11), särmen visar [L01].
Vrid inställningsvredet (1) tills första lediga programmet visas  
(LED-lampan för tillagningsmetod blinkar och programmets 
nummer visas blinkande på skärmen (7), bekräfta genom att 
trycka på inställningsvredet 1.

Observera
Programmet  är ”nytt” då LED-lampan för tillagningsmetod 
och numret på skärmen 7 blinkar.

Programmet  är ”reserverat” då LED-lampan för tillagnings-
metod och numret på skärmen 7 lyser ihållande.

VIKTIGT:
Endast konvektionsmodellerna är utrustade med konvek-
tionsfunktionen (knapp 2).

• 6.3. Val av tillagningsmetod
LED-lamporna för knapparna för tillagningsmetod blinkar:
Tryck på knappen för önskad tillagningsmetod (2 - 3 - 4) 
och starta tillagningen.
LED-lampan för vald tillagningsmetod blinkar.

• 6.4. Inställning av första fasens temperatur
Tryck på knappen (6), temperaturen blinkar på skärmen (7). 
Ställ in temperaturen genom att vrida på inställningsvredet 
(öka till höger och minska till vänster), temperaturen visas på 
skärmen.

Bekräfta den inställda temperaturen genom att trycka på 
knapp (6) eller genom att vänta i 10 sekunder. På skärmen (7) 
visas ugnskammarens verkliga temperatur.
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PROGRAM MED FLERE FASER (högst 4 st)

FUNKTIONER

• 6.5A. Inställning av tid för fas 1
[InF] visas på tidsskärmen.
Tryck på knapp (9), [0.00] visas på skärmen (8). Vrid på inställ-
ningsvredet (1):
- till höger för att ställa in tillagningstiden
- till vänster för att ställa in oändlig tillagningstid [InF].
Bekräfta den inställda tiden genom att trycka på knapp (9) 
eller genom att vänta i 10 sekunder.

eller

• 6.5B. Inställning av stektermometerns temperatur för fas 1
Tryck på knapp (9), display (8) visar stektermometerns tem-
peratur. Ställ in temperaturen genom att vrida på inställnings-
vredet (öka till höger och minska till vänster), temperaturen 
visas på skärmen (8).

Bekräfta den inställda temperaturen genom att trycka på 
knapp (9) eller genom att vänta i 10 sekunder

Se ”STEKTERMOMETERNS ANVÄNDNING”

• 6.6. Val av fas 2 och därpå följande faser (högst 4 faser)
Tryck på knapp (11), knappens andra LED-lampa övergår från 
att blinks till att lysa ihållande. Ställ in enligt punkt 6.3. Om 
flere faser behövs, ställ in dem enligt föregående.

Bekräfta inställningarna genom att vänta 10 sekunder ef-
ter att den sista fasen har ställts in.

Knappens (11) LED-lampor för de inställda faserna lyser ihål-
lande.

• 6.7. Att spara programmet
Håll knapp (11) tryckt i 3 sekunder, skärmen (7) visar [REC], 
bekräfta genom att trycka på knapp (6). Numret där program-
met sparades visas på skärmen (7).

• 6.8.Att starta ett sparat program
Tryck på den blinkande knappen för tillagningsmetod (2 - 3 
- 4). LED-lampan för vald tillagningsmetod blinkar.

• 6.9. Inställning av ny tillagningsnivå
Om du vill ställa in en ny tillagningsnivå måste det föregå-
ende programmet först nollställas. Hål knapp (11) tryckt i 3 
sekunder, skärmen (7) visar [ESC]. Bekräfta genom att trycka 
på knapp (9). Blinkande LED-lampor för tillagningsmetoden 
anger att programmet är nollställt.
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7. VAL OCH START AV ETT SPARAT PROGRAM

FUNKTIONER

• 7.1. Slå på ugnen
Håll inställningsvredet (1) tryckt i 3 sekunder. Om felmed-
delande visas på skärmarna (7 - 8), se ”Self-diagnosis och 
felsökning”.

• 7.2. Val
Tryck på tillagningsknappen (11), skärmen visar [L01].
Välj önskat program genom att vrida på inställningsvredet (1), 
programmet visas på skärmen (7).

• 7.3. Start

Granskning och av inställda värden 
Granska vid behov inställda värden under pågående tillagning 
genom att trycka på knapp (11) varvid de visas blinkande på 
skärmarna i 10 sekunder.
Om du vill granska övriga programfaser, tryck på inställnings-
vredet tills önskad fas visas på skärmen.

•  7.3 a
Start av ett program som innehåller 
föruppvärmning
Tryck på den knapp för tillagningsmetod 
vars LED-lampa lyser ihållande, skärmen 
(8) visar [PrE].
En ljudsignal hörs och skärmen visar 
[LoA] då ugnen når inställd temperatur.
Placera produkterna som skall tillagas i 
ugnen. Placera stektermometerns givare 
i produkten om programmet innehåller fa-
ser där stektermometern används.
Stäng ugnens lucka.
Knappens (11) andra LED-lampa blinkar 
vilket indikerar att programfas 2 har star-
tat.

•  7.3 b
Start av ett program utan föruppvärm-
ning
Placera produkterna som skall tillagas i 
ugnen. Placera stektermometerns givare 
i produkten om programmet innehåller fa-
ser där stektermometern används.
Starta programmet genom att trycka 
på den knapp för tillagningsmetod vars 
LED-lampa lyser. Håll knappen (11) tryckt 
i 3 sekundereller tryck på knapp (9), Skär-
men visar [0.00]. Tryck på knapp (9) på 
nytt.
En ljudsignal hörs och LED-lampa 2 blin-
kar som ett tecken på att föruppvärmning 
inte ingår i programmet.
Varning: föruppvärmning behövs inte om 
ugnen redan är varm.

•  7.3 c
Start av ett sparat program utan för-
uppvärmning
Placera produkterna som skall tillagas i 
ugnen. Placera stektermometerns givare 
i produkten om programmet innehåller fa-
ser där stektermometern används.
Starta programmet genom att trycka 
på den knapp för tillagningsmetod vars 
LED-lampa lyser

• 7.4. Att stoppa ett pågående program
Stoppa ett pågående program genom att hålla knappen för 
ifrågavarande tillagningsmetod (LED-lampan lyser) tryckt i 3 
sekunder.
Då programmet har stoppat blinkar LED-lamporna för tillag-
ningsmetod (2 - 3 - 4). Lämna Lämna menyn genom att trycka 
på knapp (11).
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8. RADERING AV SPARAT PROGRAM

9. KOPIERING AV SPARAT PROGRAM

• 8.1. Slå på ugnen
Håll inställningsvredet (1) tryckt i 3 sekunder.

• 8.2. Val
Tryck på tillagningsknappen (11), skärmen visar [L01].
Välj önskat program genom att vrida på inställningsvredet (1), 
programmet visas på skärmen (7).

• 8.3. Radering
Håll knappen (11) tryckt i 3 sekunder, skärmen (8) visar [ESC], 
vrid inställningsvredet tills skärmen (8) visar [DEL]. Bekräfta 
raderingen genom att trycka på knapp (9).
Då programmet är raderat blinkar knapparnas (2 - 3 - 4) led-
lampor och indikerar att programplatsen är tom.

• 9.1. Slå på ugnen
Håll inställningsvredet (1) tryckt i 3 sekunder.

9.2.  Val
Tryck på tillagningsknappen (11), skärmen visar [L01].
Välj önskat program genom att vrida på inställningsvredet (1), 
programmet visas på skärmen (7).

• 9.3. Kopiering
Det är möjligt att kopiera ett program och sedan göra 
ändringar i det.
Håll knappen (11) tryckt i 3 sekunder, skärmen (7) visar [CPY]. 
Bekräfta  kopieringen genom att trycka på knapp (6).
Skärmen (7) visar första lediga programplats, välj önskad pro-
gramplats genom att vrida på inställningsvredet (1) och be-
kräfta genom att trycka på vredet.
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10. VAL OCH START AV SPARAT PROGRAM

FUNKTIONER

• 10.1. Slå på ugnen
Håll inställningsvredet (1) tryckt i 3 sekunder. Om felmed-
delande visas på skärmarna (7 - 8), se ”Self-diagnosis och 
felsökning”.

• 10.2. Val
Tryck på tillagningsknappen (11), skärmen visar [L01].
Välj önskat program genom att vrida på inställningsvredet (1), 
programmet visas på skärmen (7).

• 10.3. Start

•  10.3 a
Start av ett program som innehåller föruppvärmning
Tryck på den knapp för tillagningsmetod vars LED-lampa lyser 
ihållande, skärmen (8) visar [PrE].
En ljudsignal hörs och skärmen visar [LoA] då ugnen når inställd 
temperatur.
Placera produkterna som skall tillagas i ugnen. Placera stekter-
mometerns givare i produkten om programmet innehåller faser 
där stektermometern används.
Stäng ugnens lucka.
Knappens (11) andra LED-lampa blinkar vilket indikerar att pro-
gramfas 2 har startat.

 •  10.3 b
Start av ett program utan föruppvärmning
Placera produkterna som skall tillagas i ugnen. Placera stekter-
mometerns givare i produkten om programmet innehåller faser 
där stektermometern används.
Starta programmet genom att trycka på den knapp för tillag-
ningsmetod vars LED-lampa lyser. Håll knappen (11) tryckt i 3 
sekundereller tryck på knapp (9), Skärmen visar [0.00]. Tryck på 
knapp (9) på nytt.
En ljudsignal hörs och LED-lampa 2 blinkar som ett tecken på att 
föruppvärmning inte ingår i programmet.
Varning: föruppvärmning behövs inte om ugnen redan är varm.

• 10.4. Kopiering av sparat program
Håll knappen (11) tryckt i 3 sekunder, skärmen (7) visar [CPY]. 
Bekräfta  kopieringen genom att trycka på knapp (6).
Skärmen (7) visar första lediga programplats, välj önskad pro-
gramplats genom att vrida på inställningsvredet (1) och be-
kräfta genom att trycka på vredet.

Granskning och av inställda värden 
Granska vid behov inställda värden under pågående tillagning 
genom att trycka på knapp (1) varvid de visas blinkande på 
skärmarna i 10 sekunder.
Om du vill granska övriga programfaser, tryck på inställnings-
vredet tills önskad fas visas på skärmen.
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11. ATT TEMPORÄRT ÄNDRA ETT SPARAT RECEPT

Allmänt
Ett program / recept som är i användning kan temporärt änd-
ras. Receptet kan ändras endast om det är i användning.

Om receptet är anpassat för en annan mängd än den som nu 
gräddas det kan de vara nödvändigt att ändra tid, temperatur eller 
andra inställningar.

FUNKTIONER

Välj recept / program och starta tillagningen enligt anvisning-
arna.

Ändring av sparat recept / program:

Tillagningsmetod
... tryck på knappen för önskad tillagningsmetod, ändringen 
sparas automatiskt.

Höjning / sänkning av temperaturen
Tryck på knapp (6), temperaturen blinkar på skärmen (7). Ställ 
in ny temperatur med hjälp av inställningsvredet (1), den nya 
temperaturen visas på skärmen (7).
Bekräfta genom att trycka på knapp (6) eller genom att vänta 
i 10 sekunder.

Förlängning / förkortning av tillagningstiden
Tryck på knapp (9), skärmen (8) visar [0.00].
Vrid inställningsvredet (1):
- till höger för att ställa in tillagningstiden
- till vänster för att ställa in oändlig tillagningstid [InF].
Bekräfta genom att trycka på knapp (9) eller genom att vänta 
i 10 sekunder.

Höjning / sänkning av stektermometerns temperatur
Tryck på knapp (9), skärmen (8) visar stektermometerns tem-
peratur. Ställ in temperaturen genom att vrida på inställnings-
vredet  (1) (öka till höger och minska till vänster), temperatu-
ren visas på skärmen (8).
Bekräfta genom att trycka på knapp (9) eller genom att vänta 
i 10 sekunder.

Ändring av inställning för AUTOMATISK STYRNING AV 
FUKTHALT
... Tryck på knapp (5), skärmen (7) blinkar, ställ in nytt värde 
genom att vrida på inställningsratten (1), bekräfta genom att 
trycka på napp (5) eller genom att vänta i 10 sekunder (TIME 
OUT).

Obs: Tre lysande punkter på skärmen (7) indikerar att ändring-
arna är temporära.
Efter att tillagningen slutförts raderas ändringarna och recep-
tet /programmet återgår till ursprunglig form.



| 19

90029120rev02  (20.12.2018)Metos Memo ICET

12. START AV ETT TOUCH & COOK PROGRAM

Allmänt
Denna funktion möjliggör 10 på förhand definierade program 
som identifieras av symboler och som kan startas omgående.

Du kan lätt välja önskat tillagningsprogram genom att trycka 
på en knapp (perfekt för upprepad standardiserad tillagning).

FUNKTIONER

• 12.1. Slå på ugnen
Håll inställningsvredet (1) tryckt i 3 sekunder. Om felmed-
delande visas på skärmarna (7 - 8), se ”Self-diagnosis och 
felsökning”.

• 12.2 Start av ett Touch & Cook program
Tryck på knappen för önskat Touch & Cook program.
Tillagningen startar och skärmen (7) visar valt program, till 
exempel [L01].

• 12.3 På förhand sparade recept:
L01 Frysta konditoriprodukter
L02 Fryst bröd
L03 Efterrätter och kakor
L04 Pizza och focaccia i bakplåt
L05 Stekt kyckling
L06 Grillat
L07 Stekt kött
L08 Stekt fisk
L09 Ångning
L10 Regeneration
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13. ATT GÖRA ÄNDRINGAR I ETT TOUCH & COOK PROGRAM

FUNKTIONER

• 13.1. Slå på ugnen
Håll inställningsvredet (1) tryckt i 3 sekunder.

• 13.2. Val av program
Tryck på knappen (11), skärmen (7) visar [L01].
Välj det program du önskar ägöra ändringar i genom att vrida 
på inställningsvredet (1), visas på skärmen (7).

• 13.3. Att spara programmet
Håll den Touch & Cook knappen (14) du vill koppla ihop valt 
program med tryckt i 3 sekunder. Skärman (8) visar program-
nummer för (till exempel [b06]).

Markera det nya programmet bredvid motsvarande symbol i 
listan som följde med apparaten.

MY RECIPE
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14. STEKTERMOMETERNS ANVÄNDNING

Allmänt
Stektermometern möjliggör tillagning som styrs av den till-
lagade produktens innertemperatur. Tillagningen upphör då 
inställd innertemperatur nås utan att man behöver ställa in 
tillagningstid.

Stektermometerns givare kan lätt användas som fristående 
termometer. Den kan användas i vilken som helst tillagnings-
metod genom att trycka på knapp (10) varvid givarens tempe-
ratrur visas i några sekunder på skärman (8). På detta sätt kan 
man granska produkternas innertemperatur även då tillagning 
inte pågår eller utanför ugnen.

FUNKTIONER

• 14.1. Stektermometerstyrd tillagning
Om programmets första fas består av föruppvärmning får 
stektermometerns givare inte befinna sig i ugnskammaren, 
detta förhindrar föruppvärmningen från att starta.

Då tillagningsmetod ställts in enligt anvisningarna, stick stek-
termometerns givare i produkten som skall tillagas, se ”14.2. 
Användningsrekommendationer för stektermometer” och 
fortsätt enligt vald tillagningsmetod.

Exempel:
Inställningar
Tillagningsmetod: Konvektion
Ugnens temperatur: 140 °C
Tid: Oändlig
Produktens innertemperatur: 78 °C

Vad händer?
Då produktens innertemperatur når inställda 78°C och 
ugnskammarens temperatur är 140°C  upphör ugnens upp-
värmning. Uppvärmningen startar på nytt då produktens 
innertemperatur sjunkit med 1°C. Ugnen styrs alltså av 
stektermometerns temperaturinställning, inte av ugnens 
temperaturinställning.
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STEKTERMOMETERNS ANVÄNDNING

Fel

Fel

Rätt

Rätt

• 14.2. Användningsrekommendationer för stektermometer
Givarens läge spelar en viktig roll i användning av stektermome-
tern:
Givaren bör stickas uppifrån helt in i mitten av produkten. Om 
produkten inte är tillräckligt tjock bör givaren stickas in från sidan 
så att den når produktens mitt, se bilder nedan.
Produkter där givaren används bör placeras i mitten av ugnen.

ALTERNATIV: Som extra utrustning finns de t en stektermo-
meter som kan placeras i små produkter eller vakuumförpack-
ad mat.

Fördelar
• Förbättrar uppföljning av temperaturen under hela tillag-

ningen vilket minskar mängden spill och avfall
• Möjliggör perfekt tillagning oberoende av produktens 

mängd eller kvalitet
• Sparar tid eftersom tillagningen övervakas automatisk
• Säkerställer hygienen. Noggrann övervakning av kärnt-

emperaturen minskar på behovet att hantera och peta på 
produkten

• Anpassa r sig speciellt fö r stora produkter
• En noggrannhet  på en grad Celsius passar speciellt för 

känsliga produkter så som nötkött
• Alla HACCP krav följs.
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STEKTERMOMETERNS ANVÄNDNING

• 14.3. Exempel på produktens kärntemperatur

NÖTKÖTT
ROSTBIFF  ....................................................... 48°C - 55°C
STEKT  ............................................................. 78°C - 84°C
KOKT  ............................................................. -87°C - 90°C

KALVKÖTT
LEG  ................................................................. 72°C - 75°C
CAP  ................................................................. 75°C - 78°C
FRICANDEAU  ................................................. 75°C - 78°C
SHOULDER  .................................................... 75°C - 80°C
RACK  .............................................................. 67°C - 72°C
LOIN  ............................................................... 67°C - 72°C

GRISKÖTT
LEG  ................................................................. 65°C - 72°C
RACK  .............................................................. 65°C - 70°C
LOIN  ............................................................... 67°C - 72°C
SHOULDER  .................................................... 70°C - 75°C
SHANK  ............................................................ 78°C - 83°C
BOILED HAM  ................................................. 65°C - 70°C
SUCKLING PIG  ............................................... 68°C - 73°C

FÅR
LEG  ..................................................................72°C - 76°C
RACK  ...............................................................72°C - 76°C

FÅGEL
KYCKLINGBRÖST ............................................ 65°C - 70°C
KALKON  ......................................................... 78°C - 83°C
KALKONBRÖST  .............................................. 67°C - 72°C
ANKA  .............................................................. 78°C - 83°C
ANKBRÖST (lusröd)  ........................................ 55°C - 57°C

FISK
LAX  ................................................................. 58°C - 63°C
FISK “IN BELLA VISTA”  .................................. 60°C - 65°C

PATE OCH TERRINE
PATE  ............................................................... 70°C - 75°C
FOIE-GRAS  ................................................................ 52°C
KYCKLINGTERRINE ......................................... 64°C - 65°C
FISKTERRINE .................................................. 60°C - 65°C
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15. AUTOMATISK STYRNING AV FUKTHALTEN

Allmänt
Denna funktion säkerställer jämn fukthalt i ugnskammaren i 
samband med konvektions- eller combi-tillagning.
Funktionen fyller två uppgifter enligt behov; den ökar på fuk-
tigheten eller avlägsnar fukt då inställt värde överskrids.

Funktionen är speciellt fördelaktigt för färska produkter som inte 
har samma fukthalt från dag till dag, men som efter tillagningen 
kommer att ha samma utseende och konsistens. Fukthalten i 
ugnskammaren mäts oavbrutet under tillagningen och hålls kon-
stant.
Detta system gör det möjligt att uppnå jämna resultat för samma 
produkter tillagas i olika mängder.

FUNKTIONER

• 15.1. Tillagning med hjälp av automatisk styrning av fukt-
halten

Obs: Tillagningsmetod antingen konvektion eller combi.

Ställ in tillagningsnivå enligt anvisningarna, aktivera AUTOMA-
TISK STYRNING AV FUKTHALTEN genom att trycka på knapp 
(5). Ställ in fukthalten mellan h00 (mycket torr) ... h99 (mycket 
fuktig)genom att vrida på inställningsknappen (1)  (ökar till hö-
ger och minskar till vänster).
Värdet visas på skärmen (7).
Bekräfta genom att trycka på knapp (5) eller genom att vänta 
i 10 sekunder. 

Rekommendationer
Inställning av fuktighetsgraden kräver en viss praktisk erfa-
renhet. 
Anmärkningsvärt är dock att denna funktion inte åstadkom-
mer katastrofala fel, den enbart förbättrar matens utseende.

Funktionen passar för:
Produkter som tenderar att bli torra, små produkter som av-
ger mycket fukt ( t ex stekt kyckling) samt speciellt för uppvär-
ming av matportioner på tallrik.

Fördelar:
Jämnt resultat, även då olika typer av produkter tillagas sam-
tidigt.
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16. UPPGIFTER ANGÅENDE OLIKA ARBETSSKEDEN

Inledning
Under pågående tillagning (LED-lampan lyser) visar skärmar-
na aktuella värden

Inställda värden kan granskas enligt följande:

FUNKTIONER

• 16.1. Granskning av inställda värden under pågående tillag-
ning (utan att avbryta tillagningen).

Tryck på knapp (11), skärmarna visar inställda värden blinkan-
de. Skärmarna återgår att visa aktuella värden efter 10 sekun-
der (TIME OUT). 

 - Blinkande skärmar = inställda värden. 
 - Jämnt lysande skärmar: aktuella värden.

• 16.2. Justering av inställda värden under pågående tillag-
ning (utan att avbryta tillagningen). 
Se punkt 11.

• 16.3. Att temporärt avbryta tillagningen
Öppna ugnens lucka. Tillagningen avbryts och timern stannar. 
Då luckan stängs startar tillagningen och timern igen från den 
punkt där den avbröts då luckan stängs.

• 16.4. Att avbryta tillagningen slutligt
För att stoppa tillagningen, håll knappen för aktiv tillagnings-
metod (LED-lampan lyser) tryckt i 3 sekunder.
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• 17.1. Föruppvärmning av ugnen
Föruppvärmning av ugnen är mycket viktigt och möjliggör en 
lyckad gräddning.
Ugnen bör vara tom då den föruppvärms och temperaturin-
ställningen bör vara 15%...25% högre än avsedd tillagnings-
temperaturen

I samband med tillagning med ånga; föruppvärm ugnen i 
konvektionsläget, detta möjliggör inställning av temperaturer 
som överskrider 130°C.

• 17.2. Påfyllning
Kärlets djup bör anpassas till produkten som skall tillagas.
För att nå ett jämnt slutresultat lönar det sig att fördela pro-
dukterna jämnt i låga kärl istället för en stor mängd i djupare 
kärl.
Följ vikterna i nedanstående tabell.

Antal kärl Kärlets
max. påfyllning

Max påfyllning

4 x GN 2/3
4 x 460 x 340

2,5 Kg. 10 Kg.

4 x GN 1/1
4 x 600 x 400

4 Kg. 16 Kg.

5 x GN 1/1
5 x 600 x 400

4 Kg. 20 Kg.

7 x GN 1/1
7 x 600 x 400

4 Kg. 28 Kg.

10 x GN 1/1
10 x 600 x 400

4 Kg. 40 Kg.

Obs: Vid påfyllning av ugnen bör man förutom vikten 
även beakta produkternas storlek, konsistens och tjock-
lek.

Varning
Placera inte kärl innehållande vätska högre än 1,6 m.

• 17.3. Frysta produkter
 Vid föruppvärmning och påfyllning av ugnen bör man beakta 
produkternas egenskaper och speciella krav. Om man t ex 
placerar frusen spenat i en för het ugn torkar detta spenatens 
yta och leder till ett försämrat gräddningsresultat.

• 17.4. Typer av kärl
För att nå ett bra resultat är det viktigt att man väljer rätt kärl. 
Kärl av aluminium och aluminium överdragna kärl passar för 
konditorivaror och ungsrätter, perforerade kärl passar för till-
lagning i ånga och korgar passar för på förhand stekta varor 
som t ex potatis.

• 17.5. Mellanrum mellan kärlen
Vid påfyllning av ugnen bör man lämna tillräckligt med mellan-
rum mellan kärlen. Detta gör det möjligt för luft och värme att 
cirkulera runt kärlens alla sidor vilket ger ett jämnare resultat 
än om kärlen placeras så att de rör vid varandra.

• 17.6. Mindre mängd tillsatsämnen
Genom att använda denna typ av ugn är det möjligt att prak-
tiskt taget eliminera användningen av smaksättning, olja, 
smör, fett och smakämnen.
Med en minimal användning av dylika ingredienser i matlag-
ningen framhävs matens naturliga smak och näringsinnehål-
let förblir intakt.
 Av dessa orsaker passar ugnen bra för t ex dietkök.

 • VARNING
Det är förbjudet att tillreda mat som innehåller 
alkohol i ugnen

17. PRAKTISKA TIPS
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18. BORTTAGNING AV STYRPANELEN (Version T)

Följande är anvisningarna för att ta bort kontrollpanelen för att 
ersätta styrkortet eller glaspanelen.

• 18.1. Borttagning av styrpanelen
 

  Bryt strömtillförseln till apparaten.

Avlägsna styrpanelen genom att först avlägsna plastskydden 
(bänd med en flat skruvmejsel) som skyddar de 3 fixerings-
skruvarna, Lossa därefter skruvarna.

Lossa och avlägsna de två svarta fixeringsknopparna på pane-
lens undersida varefter styrpanelen glider ner.

• 18.2. Utbyte av styrpanelens knappsats

Ta bort inställningsvredet och skruva loss fixeringsmuttern

Koppla loss knappsatsens och inställningsgivarens kontakter.

Skruva loss de fyra monteringsskruvarna på kontrollpanelens 
knappsats / ram och ta bort dem.

Montera en ny knappsats och skruva tillbaka de fyra monte-
ringsskruvarna och anslut kablarna på nytt.

Montera tillbaka styrpanelen.

• 18.3. Utbyte av glaspanelen
Ta bort inställningsvredet och skruva loss fixeringsmuttern

Koppla loss knappsatsens och inställningsgivarens kontakter.

Skruva loss de fyra monteringsskruvarna på kontrollpanelens 
knappsats / ram och ta bort dem.

Ta bort inställningsgivarens kort.

Montera inställningsgivarens kort på den nya glaspanelen och 
skruva fast fixeringsmuttern.

Montera tillbaka knappsatsen och skruva tillbaka de fyra mon-
teringsskruvarna och anslut kablarna på nytt.

Montera tillbaka styrpanelen.

Denna åtgärd får endast utföras av av behörig yrkespersonal!STOP
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• MED JÄMNA MELLANRUM
Luftstyrplåtar och gejdrar bör rengöras vid behov enligt föl-
jande:

 - Stänga av ugnen och bryt el,- vatten- och eventuell gas-
tillförsel.

 - Avlägsna gejdrarna
 - Avlägsna luftstyrplåtarna genom att skruva loss fästskru-

varna med hjälp av en skruvmejsel eller en slant av passlig 
storlek. Det rekommenderas att använda handduschen 
(option) för noggrann sköljning.

 - Torka med en ren duk.
 - Luftstyrplåtarna bör avlägsnas för rengöring alltid då de 

blivit så smutsiga att de inte kan rengöras med en fuktig 
duk. Använd inga slipande rengöringsmedel eller verktyg. 
Luftstyrplåtarna kan rengöras i diskmaskin (förutsatt att de 
ryms i diskmaskinen). 

 - Montera plåtarna noggrant tillbaka och försäkra att de två 
fästskruvarna dragits åt ordentligt.

• OM UGNENS INTE KOMMER ATT ANVÄNDAS PÅ EN TID
Om ugnen kommer att förbli oanvänd för en längre tid (se-
mester, veckoslut...) bör ugnen rengöras noggrant.
Alla matrester bör avlägsnas noggrant.
Lämna ugnens dörr på glänt då den inte används.
Försäkra att el-, vatten- och eventuell gastillförsel till ugnen 
brutits.
För extra vård efter rengöring, kan de yttre ytorna skyddas 
genom applicering av passande metall-polish.

• För att garantera att ugnen skall fungera problemfritt rekom-
menderas det att ugnen ses över av bemyndigad serviceper-
sonal en gång i året.

• Tillverkaren rekommenderar att ett serviceavtal sluts med en 
bemyndigad servicefirma.

19. REGELBUNDET UNDERHÅLL

20. REGELBUNDEN SERVICE
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SPECIALPROGRAM

MANUELL OCH AUTOMATISK RENGÖRING

• GRUNDLIG RENÖRING...
... är nyckeln till problemfri användning och lång livslängd 
för ugnen:

• Matens smak förblir oförändrad
• Inga lukter förorsakade av upphettade/brända matrester un-

der gräddningen
• Energibesparing
• Mindre behov av service och ugnens livslängd förlängs
• De enkla rengöringsåtgärderna förorsakar endast minimal an-

strängning för användaren.

• VARNING
 Det är förbjudet att rengöra ugnens yttre delar med hjälp 
av trycktvätt eller genom att spruta vatten på ugnen!
Det är förbjudet att använda frätande eller slipande ren-
göringsmedel eller -verktyg samt även stålborstar och stå-
lull. Dessa kan skada ugnens yta permanent. Dessutom kan 
för aggressiva icke alkaliska rengöringsmedel eller medel 
som innehåller höga presentdelar natrium eller ammoniak 
skada luckans tätning vilket leder till att luckan inte slu-
ter tätt.
Ugnens yttre rengörs med hjälp av en duk fuktad i mild ren-
göringsmedellösning.

• Fäst extra uppmärksamhet på valet av rengöringsmedel.

• OBS:
SNABBNEDKYLNING MED ÖPPEN LUCKA
Denna funktion aktiveras endast då ugnens lucka är öppen. 
Om knapp (12) hålls tryckt i 5 sekunder startar fläkten och 
sänker snabbt temperaturen till 50°C. Denna funktion är 
särskilt användbar i de fall där ugnen måste rengöras 
omedelbart efter tillagningen.
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SPECIALPROGRAM

21. MANUELL RENGÖRING

• 21.1. Aktivering av det manuella rengöringsprogrammet 
[CL] 
Tryck på knapp (13), skärmen 7 visar [CL], bekräfta genom att 
trycka på vredet (1).
Skärmen (8) visar [run], aktivera det MANUELLA rengörings-
programmet genom att trycka på knapp (9). En kort beskriv-
ning av programmet nedan.

Om ugnskammarens temperatur är för hög visas [rAF] på 
skärmen och om temperaturen är för låg visas [Att]. Då rätt 
temperatur nåtts hörs en ljudsignal och [dEt In] visas på 
skärmen. Nu är det dags att öppna ugnens lucka och spraya 
ugnskammaren med rengöringsmedel.

Stäng ugnens lucka och fortsätt rengöringsprogrammet ge-
nom att trycka på knapp (9). Programmet kräver inga fler åt-
gärder tills det är slutfört.

Försäkra att flödet av vatten och tvättmedel är fritt genom att 
avlägsna möjlig smuts från utloppet i mitten av ugnskammaren.

Då rengöringsprogrammet är slutfört hörs en ljudsignal. 
Dämpa signalen genom att öppna ugnens lucka.
Skärmen 7 visar [End], lämna rengöringsprogrammet ge-
nom att trycka på knapp 13.

Stäng av ugnen genom att trycka på vredet 1.

VIKTIGT
Avlägsna alla rester av rengöringsmedlet genom att spola 
ugnskammaren noggrant. Använd handduschen (option) eller 
liknande.

Torka luckans tätning med en svamp.
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SPECIALPROGRAM

22. RENGÖRINGS-KIT

Ugnen kan förses med et rengörings-kit (option, Cleaning Kit), 
som gör det möjligt att använda fem olika rengöringsprogram:

• SKÖLJNING (RINSE) [riS] (snabb sköljning)
• ECO CLEAN [ECo] (för INGRODD smuts. Sparar betydliga 

mängder vatten och rengöringsmedel tack vare ett något 
längre program)

• SOFT CLEAN [SC] (För NORMAL smuts)
• MEDIUM CLEAN [MC] (För SVÅR smuts)
• HARD CLEAN [hC] (För INGRODD smuts)

utan att operatören behöver ingripa direkt i rengöringsåtgär-
derna.

Diskmedlet fördelas jämnt av det speciella spolmunstycket 
vid rätt tidpunkt utan att komma i kontakt med användaren.

Användning av andra rengöringsmedel än de som anges av 
tillverkaren rekommenderas inte, eftersom detta inte kan ga-
rantera korrekt rengöring och kan skada rengöringssystemet.

Kontrollera att rengöringsmedelanslutningen är ordentligt in-
satt och att det finns tillräckligt med tvättmedel i behållaren i 
enlighet med tillverkarens rekommendationer
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SPECIALPROGRAM

22. RENGÖRINGS-KIT

• 22.1 Start av det automatiska rengöringsprogrammet 
[riS] - [ECo] - [SC] - [MC] - [hC].

Tryck på knapp (13), skärmen 7 visar [CL], vrid inställningsvre-
det (1) till höger tills önskat rengöringsprogram visas på skär-
men RINSE [riS], ECO [ECo], SOFT [SC], MEDIUM [MC] 
eller HARD [hC] och bekräfta genom att trycka på vredet (1).
Skärmen 8 visar nu [run], starta programmet genom att 
trycka på knapp (9). Programbeskrivning nedan.

Om ugnskammarens temperatur är för hög visas [rAF] på 
skärmen och om temperaturen är för låg visas [Att].

Rengöringsprogrammen RINSE [riS], ECO [ECo], SOFT [SC], 
MEDIUM [MC] och HARD [hC] består av automatiska faser 
(programlängd och kvarstående programtid visas på skärmen 
(8)) som leder till en skinande ren torr ugnskammare.

Försäkra att flödet av vatten och tvättmedel är fritt genom att 
avlägsna möjlig smuts från utloppet i mitten av ugnskamma-
ren.

Då rengöringsprogrammet är slutfört hörs en ljudsignal. 
Dämpa signalen genom att öppna ugnens lucka.
Skärmen 7 visar [End], lämna rengöringsprogrammet ge-
nom att trycka på knapp 13.

Det är förbjudet att stänga av ugnen genom att trycka på 
vredet (1) nedan rengöringsprogrammet (RINSE, ECO CLE-
AN, SOFT CLEAN, MEDIUM CLEAN eller HARD CLEAN)  är 
igång. Vänta med att stänga av ugnen tills rengöringspro-
grammet är slutfört.

Torka luckans tätning med en svamp.

Bryt el-, vatten- och eventuell gastillförsel. Lämna ugnens 
lucka på glänt då ugnen inte används.
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SPECIALPROGRAM

22. RENGÖRINGS-KIT

• 22.2. Utbyte av behållaren för rengöringsmedel
Granska mängden rengöringsmedel i behållaren om skärmen 
(8) visar [dEt] blinkande i samband med start av ett automa-
tisk rengöringsprogram (ECO [ECo], SOFT [SC], MEDIUM 
[MC], eller HARD [hC]) startas.

Byt ut behållaren om den är tom, i övriga fall fortsätt till rengö-
ringsprogrammet genom att trycka på knapp (9).

Utbyte av behållaren för rengöringsmedel:
Skruva loss den tomma behållarens kork och avlägsna behål-
laren.
“COMBICLEAN” rengöringsmedelbehållaren har GUL kork.
Placera en ny behållare på plats i ugnen.
VIKTIGT: Vänta att vätskan lugnar ner sig innan du öpp-
nar korken.
Avlägsna behållarens kork och sätt in röret med GUL kork i 
behållaren och försäkra, att slangen pekar mot behållarens 
främre del. Slut korken ordentligt.

Återställ meddelandet för rengöringsmedelnivå genom att 
hålla knapp (9) tryckt 3 sekunder (tills [dEt] försvinner från 
skärmen).

Starta rengöringsprogrammet genom att trycka på knapp (9).
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23. DIAGNOSTIK OCH FELMEDDENANDEN

• 23.1.  Varje gång strömmen slås på med hjälp av huvudbryta-
ren körs ett automatiskt diagnostikprogram som går igenom 
ugnens funktioner. Om allting är OK visas ugnens innertem-
peratur på displayen och LED-lamporna för tillagningsmeto-
derna blinkar. Ugnen är nu klar att användas.

• 23.2. Om diagnostikprogrammet upptäcker avvikelser från 
det normala visas felkoderna för de upptäckta felen på skärm 
7. Dessa felkoder är extra viktiga då felet inte kan åtgärdas 
av användaren. Koderna ger servicepersonalen en bra bild 
av felet. Samtidigt med dessa felmeddelanden ger ugnen en 
ljudsignal. Signalen ges med 5 sekunders mellanrum tills ug-
nen stängs av.

FELMEDDELANDEN

E  1 0

E  1 2

E  1 3

A   4

“ E10 ”
Visas på skärm 7. Ugnskammarens temperaturgivare är felaktig. Stäng av ugnen 
omgående och kalla på service.

“ E12 ”
Kondenseringsgivaren för ånga felaktig. Ugnen kan användas under noggrann 
övervakning (vattenförbrukningen ökar) tills felet åtgärdats av bemyndigad servi-
cepersonal.

“ E13 ”
Stektermometerns givare felaktig. Ugnen kan användas utan stektermometer tills 
felet åtgärdats av bemyndigad servicepersonal.

“ A 4 ”
Vattenmatningsproblem. Granska vattentillförseln och försäkra att vattenkranen är 
öppen. Om felet ligger i vattennätet, meddela till ansvarig för fastighetens underhåll 
eller dyl. Om vattentillförseln är OK, kalla på service. Ugnen kan användas med 
konvektionsfunktionen tills felet åtgärdats av bemyndigad servicepersonal..
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E   1

E   2

E   7

E   8

23. DIAGNOSTIK OCH FELMEDDENANDEN

FELMEDDELANDEN

“ E 1 ”
Motorns överhettningsskydd har löst ut.
Stäng av ugnen omgående och kalla på service.

“ E 2 ”
Ugnskammarens säkerhetstermostat har löst ut.
Stäng av ugnen omgående och kalla på service.

“ E 7 ”
Onormalt hög temperatur i ugnens elbox. Ugnen kan användas under nog-
grann övervakning tills felet åtgärdats av bemyndigad servicepersonal.

“ E 8 ”
Farligt hög temperatur i ugnens styrenhet, vilket kan äventyra ugnens säkerhet.
Stäng av ugnen omgående och kalla på service.

“ doP ”
Ugnens lucka öppen. Försäkra att luckan är stängd. Kalla på service om felmedde-
landet visas trots att luckan är stängd.
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23. DIAGNOSTIK OCH FELMEDDENANDEN

FELMEDDELANDEN FÖR GASUGNAR

A   6

A  1 4

E  1 5

“ A 6 ”
Ingen gas. Granska, att gasmatningsventilen ör öppen och att det finns gas i sys-
temet. Tag kontakt med gasleverantören om inget gastryck finns i systemet. Kalla
på service om felet inte beror på gasmatningen.

“ A14 ”
Gasapparaterna är försedda med tändsystem med inbyggd automatisk återställ-
ning.
Om automatisk återställning inte sker trots flera försök kommer skärm 7  att visa 
felmeddelandet [ A14 ].  En akustisk varningssignal ges även för att varna använ-
daren. Tryck på knapp (1) för att återställa tändningen. Kalla på service om felet 
kvarstår.

Obs: Brännarens släckning är en säkerhetsåtgärd och är därför inget tecken på att 
ugnen har fel

Kalla på service om ugnen inte fungerar felfritt efter att den noggrant gran-
skats.

OBS:  Förklara felet så noggrant som möjligt och ange typskyltens data vid kontakt 
med service.

“ E15 ”
Brännarlarm.
Stäng av ugnen omgående och kalla på service.
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100%

0%

24. SPARADE TILLAGNINGSPROGRAM

Tillagningsprogram

Tillagningsmetod

Konvektion

Ånga

Combi

Temperatur

Tillagningstid

Produktens kärntemperatur

Fukt % / Ventilens läge

Ventilen stängd

Ventilen öppen

Luftflöde (* i förekommande fall)

Normal

Långsam
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24.SPARADE TILLAGNINGSPROGRAM

ATTENTION: Variable time according to the load size and quantity

L01 Frozen patisserie

Mode

1 175°C ∞ -- 100%

2 145°C 5’ -- 100%

3 160°C 10’ -- 0%

4 165°C 10’ -- 0%

L05 Baked chicken

Mode

1 250°C ∞ -- 100%

2 180°C 30’ -- 30%

3 200°C 10’ -- 10%

4 230°C 10’ -- 0%

L02 Frozen bread

Mode

1 200°C ∞ -- 100%

2 180°C 10’ -- 100%

L03 Desserts and cakes

Mode

1 200°C ∞ -- 100%

2 170°C 25’ -- 100%

L06 Grilled

Mode

1 260°C ∞ -- 0%

2 250°C 10’ -- 10%

L09 Steaming

Mode

1 130°C ∞ -- --

2 100°C 8’ -- --

L04 Pizza and focaccia in baking tray

Mode

1 230°C ∞ -- 100%

2 210°C 2’ -- 40%

3 210°C 8’ -- 100%

L07 Meat roasts

Mode

1 180°C ∞ -- 100%

2 150°C 25’ -- 60%

3 170°C 20’ -- 50%

L08 Baked fish

Mode

1 230°C ∞ -- 100%

2 210°C 8’ -- 50%

3 190°C 8’ -- 20%

L10 Regeneration

Mode

1 140°C ∞ -- 100%

2 120°C 4’ -- 100%

3 120°C 6’ -- 30%

Frysta konditoriprodukter

Fryst bröd

Efterrätter och kakor

Pizza och focac-
cia i bakplåt

Stekt kyckling

Grillat

Stekt kött

Stekt fisk

Ångning

Regeneration

OBS.: Den tillagade produktens storlek och vikt inverkar på tillagningstiden.
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