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Yleistä

1 Yleistä
Tämän luvun tarkoitus
Tässä luvussa annetaan tietoja höyryuunin tunnistamisesta sekä käyttöohjeen oikeasta käytöstä.
Sisällys
Tämä luku sisältää seuraavat aiheet:
Sivu
5
6
8

Ympäristönsuojelu
Höyryuunin tunnistus
Tästä asennuskäsikirjasta

Asennuskäsikirja minis
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Yleistä

►

Ympäristönsuojelu

Vakuutus
Asiakkaidemme odotukset, lainsäännökset ja normit sekä yrityksemme maine asettavat kaikille tuotteille ja niihin liittyvälle huollolle tietyt laatuvaatimukset.
Ympäristöhallintajärjestelmämme huolehtii kaikkien ympäristöön liittyvien määräysten ja lakien noudattamisesta ja olemme lisäksi sitoutuneet parantamaan jatkuvasti toimintaamme ympäristön suojelemiseksi.
Jotta voimme taata korkealuokkaisten tuotteiden valmistuksen ja varmistaa ympäristötavoitteidemme
toteutumisen, olemme ottaneet käyttöön laatu- ja ympäristöhallintajärjestelmän.
Tämä järjestelmä vastaa standardien ISO 9001:2008 ja ISO 14001:2004 vaatimuksia.
Toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi
Kiinnitämme huomiota seuraaviin seikkoihin:
 Jäämättömien ja kompostoitavien täyttömateriaalien käyttö
 RoHS-vastaavien tuotteiden käyttö
 Lähetyspakkausten uusiokäyttö
 Biologisesti hajoavien puhdistusaineiden käyttösuositus
 Elektroniikkaromun kierrätys
 Valmistaja huolehtii laiteromun ympäristöystävällisestä hävittämisestä
Huolehdi kanssamme ympäristön suojelemisesta.

Asennuskäsikirja minis
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Yleistä

►

Höyryuunin tunnistus

Sijainti ja malli
Höyryuuni tunnistetaan sen tyyppikilvellä. Tyyppikilpi sijaitsee höyryuunin vasemmalla puolella. Sähkölaitteiden tyyppikilvillä on seuraava rakenne:

Seuraavassa taulukossa näytetään tyyppikilven olennaiset kohdat:
Paikkanumero

Merkitys

1

Kauppanimi

2

Tuotenumero

3

Sarjanumero

Kauppanimen kokoonpano
Laite tunnistetaan tyyppikilvessä olevan kauppanimen (1) kokoonpanolla:
Kauppanimen osat

Merkitys

Kirjaimet
1. paikka

O = eko (aina)

2. paikka

E = sähkölaite

3. paikka

S = ruiskutusominaisuudella varustettu
laite

Numerot
xx.yy

Laitekoko

Kirjaimet
mini

Pöytälaite

mini 2in1*

Lattialle asennettava laite

*Tässä aineistossa osittain xx.yy 2in1.
Tunnistus näytön avulla
Mikäli tyyppikilpeä ei enää voida lukea tai se on kadonnut, voit katsoa laitteen tiedot höyryuunin näytöltä.

Asennuskäsikirja minis
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Yleistä
Pöytälaitteet
Pöytälaite tunnistetaan tyyppikilvessä olevan kauppanimen ja seuraavan taulukon avulla:
Malli

Tasojen määrä

Valinnaiset tasot

Kapasiteetti 65 mm GN*

Kapasiteetti < 40 mm GN*

Lautasten määrä

2/3 GN

1/1 GN

2/3 GN

1/1 GN

Ø 26 cm

Ø 28 cm

OES 6.06 mini

4

-

6

-

4

4

OES 6.10 mini

-

4

-

6

8

4

OES 10.10 mini

-

6

-

10

12

6

* Vakiomitoitetut astiat. Käytä vain vakiomitoitettuja GN-astioita, GN-ritilöitä ja GN-uunipeltejä.
Lattialle asennettavat laitteet
Lattialle asennettava laite tunnistetaan tyyppikilvessä olevan kauppanimen ja seuraavan taulukon
avulla:
Malli

Tasojen määrä

Valinnaiset tasot

Kapasiteetti 65 mm GN*

Kapasiteetti < 40 mm GN*

Lautasten määrä

2/3 GN

1/1 GN

2/3 GN

1/1 GN

Ø 26 cm

Ø 28 cm

OES 6.06 mini
2in1

8

-

12

-

8

8

OES 6.10 mini
2in1

-

8

-

12

16

8

* Vakiomitoitetut astiat. Käytä vain vakiomitoitettuja GN-astioita, GN-ritilöitä ja GN-uunipeltejä.

Asennuskäsikirja minis
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Yleistä

►

Tästä asennuskäsikirjasta

Tarkoitus
Tämä asennuskäsikirja antaa vastaukset seuraaviin kysymyksiin:
 Kuinka pystytän höyryuunin?
 Kuinka liitän höyryuunin?
 Kuinka otan höyryuunin käyttöön?
Asennuskäsikirjan tarkoituksena on perehdyttää seuraaviin tehtäviin:
 Laitteen pystyttäminen.
 Laitteen liittäminen virransyöttöön.
 Laitteen liittäminen vedensyöttöön.
 Laitteen käyttöönotto.
Kohderyhmät
Tämä asennuskäsikirja on tarkoitettu seuraaville kohderyhmille:
Henkilöstö

Tehtävät

Pätevyys

Kuljettaja

 Kuljetus yrityksen sisällä Koulutettu hoitamaan

kuljetuksia nostovaunun
ja haarukkatrukin avulla
Huoltoteknikko

 Laitteen pystyttäminen
 Laitteen liittäminen
 Laitteen

käyttöönotto
 Käyttäjän opastaminen

 On valtuutetun asia-

kaspalvelun työntekijä
 On saanut asianmukaisen teknisen koulutuksen
 On saanut laitekohtaisen koulutuksen

Ennen työn aloittamista luettavat
luvut
Turvallisuutesi kannalta tärkeitä
tietoja sivulla 14
Kuljetus ja pystytys sivulla 22
Rakenne ja toiminto sivulla 10
Turvallisuutesi kannalta tärkeitä
tietoja sivulla 14
Kuljetus ja pystytys sivulla 22
Höyryuunin liittäminen sivulla 32
Käyttöönotto sivulla 41
Erikoisvarustus sivulla 46

Sähköasentaja

 Laitteen liittäminen:

Sähkö

 On valtuutetun asia-

kaspalvelun työntekijä
 Kokin ammattikoulutus
 On sähköalan ammattilainen

Rakenne ja toiminto sivulla 10
Turvallisuutesi kannalta tärkeitä
tietoja sivulla 14
Höyryuunin liittäminen sivulla 32

Asiakasaineisto
Höyryuunin asiakasaineisto koostuu seuraavista osista:
 Asennuskäsikirja (tämä käsikirja)
 Käyttöohje
 Ohjelmistoon integroidut ohjeet (ote käyttöohjeesta easyTOUCH-ohjauksen kyseessä ollessa)

Asennuskäsikirja minis
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Yleistä
Asennuskäsikirjan rakenne
Seuraavassa taulukossa on kuvattu tämän käsikirjan lukujen sisältö ja tarkoitus:
Vaihe

Menettely

Yleistä

 Auttaa höyryuunin tunnistamisessa.
 Ohjeet asennuskäsikirjan oikeaa käyttöä varten.

Rakenne ja toiminto

 Höyryuunin määräysten mukaisen käytön kuvaus.
 Höyryuunin toimintojen ja uunin rakenneosien sijainnin kuvaus.

Turvallisuutesi kannalta tärkeitä  Kuvaus höyryuunin aiheuttamista vaaroista ja varotoimista niiden ehtietoja
käisemiseksi.
Lue tämä luku tarkoin läpi!
Kuljetus ja pystytys

 Ilmaisee laitteen perusmitat.
 Ilmaisee pystytyspaikalle asetettavat vaatimukset.
 Selvittää kuljettamisen pystytyspaikkaan, pakkauksesta purkamisen ja pysty-

tyksen.
Höyryuunin liittäminen

 Selvittää seuraavat asennukset:
 Sähköjärjestelmä
 Vesi
 Poistovesi
 Poistoilma

Käyttöönotto, käytöstä poistaminen, hävittäminen

 Selvittää käyttöönoton vaiheet.
 Selvittää käytöstä poistamisen.
 Sisältää ohjeita laitteen hävittämiseksi.

Erikoisvarustus

 Selvittää eri erikoisvarustusten piirteet.

Tekniset tiedot, mittapiirustukset ja liitäntäkaaviot

 Sisältää tekniset tiedot ja liitäntäkaaviot.

Tarkastuslistat ja asennuksen
päättäminen

 Sisältää asennuksen
 tarkastuslistat
 Turvaohjeet ja varoitukset
 Asiakkaan opastus.
 Sisältää takuuseen liittyviä ohjeita sekä selvittää, millä tavoin tarkastuslistoja

käytetään.

Turvallisuusohjeet
Turvallisuusohjeet on luokiteltu seuraavien vaara-asteiden mukaisesti:
Vaara-aste

Huomaa

Asennuskäsikirja minis

Seuraukset

Todennäköisyys

Kuolema/vaikea loukkaantuminen (pysyvä
vamma)

Erittäin todennäköinen

Kuolema/vaikea loukkaantuminen (pysyvä
vamma)

Mahdollinen

Lievä loukkaantuminen (parannettavissa)

Mahdollinen

Esinevahingot

Mahdollinen

9

Rakenne ja toiminto

2 Rakenne ja toiminto
Tämän luvun tarkoitus
Tässä luvussa kuvataan höyryuunin määräysten mukainen käyttö ja uunin toiminnot.
Sisällys
Tämä luku sisältää seuraavat aiheet:
Sivu
11
12

Höyryuunin käyttötarkoitus
Höyryuunin rakenne ja toiminnot

Asennuskäsikirja minis
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Rakenne ja toiminto

►

Höyryuunin käyttötarkoitus

Määräysten mukainen käyttö
Höyryuunia saa käyttää vain seuraavassa kuvattuun tarkoitukseen:
 Höyryuuni on suunniteltu ja valmistettu ainoastaan erilaisten elintarvikkeiden kypsennystä varten.
Kypsennyksessä käytetään höyryä, kuumailmaa ja kuumahöyryä (paineettomasti ylikuumennettua
höyryä).
 Höyryuuni on tarkoitettu vain ammattimaiseen laitoskäyttöön.
Höyryuunia käytetään määräysten mukaisesti vain, kun lisäksi seuraavat edellytykset täyttyvät:
 Höyryuunista vastaavan henkilön on onnettomuuksien ja uunin vaurioitumisen ehkäisemiseksi
opastettava käyttäjiä säännöllisesti.
 Höyryuunin käyttöä ja huoltoa koskevia valmistajan ohjeita on noudatettava.
Käyttörajoitukset
Seuraavat käyttörajoitukset on huomioitava:
 Höyryuunia ei saa käyttää myrkyllisessä tai räjähdysvaarallisessa ympäristössä:
 Höyryuunia saa käyttää vain ympäristölämpötiloissa +4 °C - +35 °C.
 Ainoastaan perehdytetyt työntekijät saavat käyttää höyryuunia.
 Höyryuunia ei saa käyttää ulkona ilman soveltuvaa sade- ja tuulisuojaa.
 Höyryuuni saadaan täyttää vain sille sallitulla enimmäistäyttöpainolla.
Yksittäisten mallien enintään sallitut täyttöpainot löytyvät kohdasta Tekniset tiedot:
 Höyryuunia saa käyttää vain, kun kaikki suojalaitteet ovat paikoillaan ja toimintakunnossa.
 Höyryuunissa ei saa kuumentaa kuivia jauheita tai granulaatteja.
 Höyryuunissa ei saa kuumentaa herkästi syttyviä tuotteita, joiden syttymispiste on alle 270 °C.
Tällaisia ovat esim. herkästi syttyvät öljyt, rasvat ja liinat.
 Höyryuunissa ei saa kuumentaa suljetuissa rasioissa olevia elintarvikkeita tai säilykkeitä.

Asennuskäsikirja minis

11

Rakenne ja toiminto

►

Höyryuunin rakenne ja toiminnot

Laitteiden rakenne
Seuraavassa kuvassa kaikkia laitteita edustavat vakio-ohjauksella varustettu pöytälaite, easyTOUCHohjauksella varustettu pöytälaite sekä lattialle asennettava laite, jossa on kaksi paistotilaa:
1

2

6.1

3

4

5.1
8

6.2

1

2

3

4

5.2

6.1

5.1

7

8

7

R

6019050_01

10

OES 6.06 mini
Standard

OES 6.06 mini
easyTOUCH

9

10 OES 6.06 mini 2in1 9

Höyryuunin osat ja niiden toiminnot
Pöytälaitteiden osilla on seuraavat toiminnot:
Nro

Nimi
Kuvaus

Toiminto

1

Tuuletusputki

Imee ympäristöstä ilmaa paistotilan kosteuden poistamiseksi

2

Poistoilmaputki

Poistaa höyryn

3

Ovenkahva
("Hygienic Handle")

Asennosta riippuen seuraavat toiminnot:
 Pystysuoraan alaspäin: höyryuuni kiinni
 Oikealle ulos käännetty: höyryuuni auki
Seuraava toiminto:
 Antibakteerinen hopeaioneilla

4

Laiteovi

Sulkee paistotilan

5.1

Kosketusnäyttö

Höyryuunin keskitetty ohjaus
 Käyttö tapahtuu käyttösivuilla olevia kuvasymboleja koskettamalla
 Tilailmoitukset

5.2

Vakio-ohjaus

Höyryuunin keskitetty ohjaus
 Käyttö tapahtuu kalvonäppäimistöllä ja vipukytkimellä
 Tilailmoitukset

6.1

Kytkee höyryuunin päälle ja pois päältä (easyTOUCH)

6.2

Kytkee höyryuunin päälle ja pois päältä (vakio)

Asennuskäsikirja minis
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Nro

Nimi
Kuvaus

Toiminto

7

Paistotila

Elintarvike on kypsennyksen ajan paistotilassa

8

USB-suojus

Peittää laitteen USB-liitännän

9

Ripustin

Kannattaa GN-astioita tai GN-uunipeltejä

10

Tyyppikilpi

Höyryuunin tunnistus

Materiaali
Höyryuunin sisä- ja ulkorakenteet koostuvat ruostumattomasta erikoisteräksestä.

Asennuskäsikirja minis
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3 Turvallisuutesi kannalta tärkeitä tietoja
Tämän luvun tarkoitus
Tässä luvussa saat kaikki tarvittavat tiedot käyttääksesi höyryuunia turvallisesti tavalla, joka ei altista
sinua tai muita henkilöitä vaaraan.
Lue erityisesti tämä luku huolella!
Sisällys
Tämä luku sisältää seuraavat aiheet:
Perustavat turvallisuusohjeet
Vaarat ja varotoimet
Määräykset laitteen turvalliseksi pystyttämiseksi,
asentamiseksi ja käyttöönottamiseksi
Henkilöstövaatimukset, työalueet
Höyryuunin varoitusmerkinnät
Suojalaitteet

Asennuskäsikirja minis
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Sivu
15
16
17
18
19
20

Turvallisuutesi kannalta tärkeitä tietoja

►

Perustavat turvallisuusohjeet

Ohjeiden tarkoitus
Näiden ohjeiden tarkoituksena on varmistaa, että kaikki höyryuunin kanssa tekemisissä olevat henkilöt
tuntevat perusteellisesti vaarat ja varotoimet sekä käyttöohjeessa ja höyryuunissa olevat turvallisuusohjeet. Näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä aiheutuu loukkaantumisen, kuoleman ja esinevahinkojen vaara.
Käyttöohjeiden ja asiakasaineiston käsittely
Noudata seuraavia ohjeita:
 Lue luku "Turvallisuutesi kannalta tärkeitä tietoja" ja tehtävääsi käsittelevä luku perusteellisesti.
 Pidä asiakasaineistoon kuuluvat käyttöohjeet aina käden ulottuvilla.
 Luovuta myös asiakasaineistoon kuuluvat käyttöohjeet, jos höyryuunin omistaja vaihtuu.
Höyryuunin käsittely
Noudata seuraavia ohjeita:
 Vain tässä käyttöohjeessa mainitut edellytykset täyttävät henkilöt saavat käsitellä höyryuunia.
 Henkilöt (mukaan lukien lapset), jotka eivät rajoittuneen fyysisen/henkisen kyvyn, rajoittuneen havaintokyvyn, kokemattomuuden tai puutteellisten tietojen vuoksi kykene käyttämään laitetta turvallisesti, saavat käyttää sitä vain vastuussa olevan henkilön valvonnassa ja ohjeiden mukaan.
 Käytä höyryuunia vain sille määrättyyn tarkoitukseen. Älä koskaan käytä höyryuunia muuhun, edes
määräysten mukaista tarkoitusta läheisesti muistuttavaan tarkoitukseen.
 Suorita kaikki tässä käyttöohjeessa annetut ja höyryuuniin merkityt varotoimet. Huolehdi erityisesti
määräysten mukaisen henkilökohtaisen suojavarustuksen käyttämisestä.
 Oleskele ainoastaan käyttöohjeessa mainituilla työalueilla.
 Älä tee höyryuunille mitään muutoksia, kuten esim. osien irrottaminen tai luvattomien osien asentaminen. Huomaa erityisesti, että suojalaitteita ei saa poistaa käytöstä.
Jatkoa
Tähän liittyvät aiheet
Höyryuunin käyttötarkoitus................................................................................................................. 11
Höyryuunin varoitusmerkinnät............................................................................................................19
Vaarat ja varotoimet ...........................................................................................................................16
Suojalaitteet........................................................................................................................................20
Henkilöstövaatimukset, työalueet.......................................................................................................18
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►

Vaarat ja varotoimet

Merkitys
Tässä kappaleessa on kuvattu vaaroja, joille kuljetuksesta, asennuksesta sekä käyttöönotosta ja
käytöstä poistosta vastaava henkilöstö mahdollisesti altistuu. Kappaleessa on mainittu vaadittavat
toimenpiteet näiden vaarojen minimoimiseksi mahdollisimman pitkälti.
Kuljetus ja käytöstä poistaminen
Huomioi höyryuunin kuljetuksessa ja käytöstä poistossa seuraavat vaarat ja suorita ohjeiden mukaiset
varotoimet:
Vaara

Missä tai millaisissa tilanteissa Varotoimenpide
vaara syntyy?

Suojalaite

Painavien kuljetusyksiköi- Kuljetusyksiköiden nostamisen ja Laitteen kuljettaminen nostoei mitään
den aiheuttama puristumis- laskemisen yhteydessä
vaunun ja haarukkatrukin
vaara
avulla on jätettävä asianmukaisesti koulutetun henkilöstön
suoritettavaksi
Kehon liiallinen kuormittaminen

Pystyttämisen ja kuljettamisen
yhteydessä

 Noudata nostamisen ja

ei mitään

kantamisen raja-arvoja
 Käytä nostolaitetta

Vaurioituneiden vesi- ja
Liitettyjen laitteiden kuljettamisen  Vesi- ja sähköliitännät on
ei mitään
sähköliitäntöjen aiheuttama ja irrottamisen yhteydessä
erotettava aina ennen kuljevaara (sähköä johtavat
tusta ja käytöstä poistoa
osat)
 Työt on jätettävä valtuutetun
asiakaspalvelun sähköalan
ammattilaisten suoritettaviksi
 Ammattitaitoinen menettelytapa
 Jännitteensyötön katkaisu
ennen suojuksen irrottamista

Asennus
Huomioi höyryuunin asennuksessa seuraavat vaarat ja suorita ohjeiden mukaiset varotoimet:
Vaara

Missä tai millaisissa tilanteissa Varotoimenpide
vaara syntyy?

Suojalaite

Sähköä johtavien osien
aiheuttama vaara

 Suojuksen alla
 Ohjauspaneelin alla

 Vain valtuutettu asiakas-

Suojus

Sähköiskun vaara vesiliitännän revetessä tai
ollessa epätiivis

 Höyryuunissa
 Koko työalueella

 Käytä kiinteää liitäntää.
 Käytä ainoastaan soveltuvia,

Asennuskäsikirja minis

palvelu saa suorittaa sähkötyöt
 Toimi ammattitaitoisesti.
 Jännitteensyötön katkaisu
ennen suojuksen irrottamista

standardin EN 61770 mukaisia letkuja
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►

Määräykset laitteen turvalliseksi pystyttämiseksi, asentamiseksi ja
käyttöönottamiseksi

Merkitys
Höyryuunin turvallinen käyttö on taattua ainoastaan silloin, kun se on tätä ennen pystytetty, asennettu
ja liitetty sekä otettu käyttöön tässä mainittujen määräysten mukaisesti.
Vakavuus
Höyryuunin vakavuuden takaamiseksi on huomioitava seuraavat määräykset:
 Laitteen sijaintipaikan on oltava tasainen ja sen lujuuden sekä kantokyvyn on vastattava laitteen
painoa.
Kyseessä olevan laitemallin enimmäistäyttöpaino on myös huomioitava tässä yhteydessä.
 Höyryuuni on asemoitava sijaintipaikassaan vaakasuoraan korkeussäädettävien jalkojen avulla
(mikäli laitteessa on sellaiset).
 Ajoneuvoissa ja laivoissa höyryuuni on varmistettava lisäksi kaatumista tai liukumista vastaan soveltuvan ankkuroinnin avulla.
Laitteen liittäminen verkkovirtaan
Virheellisistä sähköliitännöistä seuraavien vaaratilanteiden välttämiseksi on noudatettava seuraavia
määräyksiä:
 Sähkölaitteille saavat suorittaa töitä ainoastaan valtuutetun asiakaspalvelun sähköalan ammattilaiset.
 Laitteen liittäminen verkkovirtaan on toteutettava ammattiyhdistysten sekä energiayhtiön voimassa
olevien paikallisten määräysten mukaisesti.
 Laitteiden kotelot on maadoitettava asianmukaisesti sekä liitettävä potentiaalin tasauksen järjestelmään.
 Kaikkien sähköliitäntöjen asianmukainen ja oikea toteutus on tarkastettava käyttöönoton yhteydessä.
Pystytyspaikan ympäristön ominaisuudet
Laitteen turvalliseksi käyttämiseksi on tulevan pystytyspaikan ympäristön oltava ominaisuuksiltaan
seuraavanlainen:
 Alueella, joka on altistettuna laitteen lämpösäteilylle, ei saa olla varastoituna syttyviä kaasuja tai
nesteitä.
 Alueella, joka on käsisuihkun ulottuvilla, ei saa käyttää friteerauskeittimiä tai rasvapaistolaitteita.

Asennuskäsikirja minis
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►

Henkilöstövaatimukset, työalueet

Henkilöstövaatimukset
Höyryuunia käsittelevien henkilöiden tulee täyttää seuraavat vaatimukset:
Henkilöstö

Tehtävät

Pätevyys

Kuljettaja

 Kuljetus yrityksen sisällä Koulutettu hoitamaan

kuljetuksia nostovaunun
ja haarukkatrukin avulla
Huoltoteknikko

 Laitteen pystyttäminen
 Laitteen liittäminen
 Laitteen

 Käyttäjän opastaminen

kaspalvelun työntekijä.
 On saanut asianmukaisen teknisen koulutuksen.
 On saanut laitekohtaisen koulutuksen.

 Laitteen liittäminen:

 On valtuutetun asia-

käyttöönotto
 Laitteen käytöstä

poistaminen
Sähköasentaja

 On valtuutetun asia-

Sähkö
 Laitteen erottaminen
sähköverkosta

Vaadittava henkilökohtainen
suojavarustus
 turvakengät
 suojakypärä (esim. nostettujen

kuormien, pään yläpuolella suoritettavien töiden yhteydessä...)
Vaaditun tehtävän mukainen työvaatetus ja henkilökohtaiset suojavarusteet maakohtaisten määräysten
mukaisesti.

Vaaditun tehtävän mukainen työvaakaspalvelun työntekijä. tetus ja henkilökohtaiset suojavarus Asianmukainen ammat- teet maakohtaisten määräysten
tikoulutus.
mukaisesti.
 On sähköalan ammattilainen.

Työalueet asennuksen ja käyttöönoton yhteydessä
Henkilöstön työalue asennuksen ja käyttöönoton aikana on koko laitealue.

Asennuskäsikirja minis
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►

Höyryuunin varoitusmerkinnät

Varoitusmerkintöjen kiinnityspaikat
Varoitusmerkinnät on kiinnitetty seuraaviin paikkoihin höyryuunissa:
1

1

2

1

2

OES 6.06 mini

2

1

OES 6.06 mini 2in1

Laiteovessa olevat varoitusmerkinnät
Seuraavat varoitusmerkinnät on kiinnitetty laiteoveen ovenkahvan (2) yläpuolelle:
Varoitusmerkintä

Kuvaus
Varoitus kuumien nesteiden varalta
Nestemäisen elintarvikkeen roiskumisesta aiheutuu palovammavaara, jos ylemmät tasot
on täytetty nesteillä tai kypsennyksen aikana nestemäisiksi muuttuvilla elintarvikkeilla.
Tämän varoitusmerkinnän osoittaman korkeuden (1,60 m) yläpuolella olevat tasot eivät
ole jokaisen käyttäjän nähtävissä, mistä syystä niitä ei saa täyttää nestemäisillä tai
kypsennyksen aikana nestemäisiksi muuttuvilla elintarvikkeilla.
Varoitus kuuman höyryn ja poistohöyryn varalta
Kuuma höyry ja poistohöyry aiheuttavat purkautuessaan palovammavaaran, kun laiteovi
avataan.
Varoitus roiskuvien ja syövyttävien puhdistusaineiden varalta
Iho saattaa syöpyä kosketuksesta roiskuvaan puhdistusaineeseen, jos laiteovi avataan
täysautomaattisen puhdistuksen aikana.

Höyryuunin sivuverhoilussa ja takaseinässä olevat varoitusmerkinnät
Seuraavat varoitusmerkinnät on kiinnitetty höyryuunin sivuverhoiluun ja takaseinään (1):
Varoitusmerkintä

Kuvaus
Varoitus sähköiskun varalta
Sähköä johtavat osat aiheuttavat sähköiskun vaaran, jos laitteen verhoilu avataan.

Asennuskäsikirja minis
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►

Suojalaitteet

Merkitys
Höyryuuni on varustettu useammalla suojalaitteella, joiden tarkoituksena on estää käyttäjää altistumasta vaaroille. Kaikkien suojalaitteiden on ehdottomasti oltava asennettu ja toimintakunnossa, kun
höyryuunia käytetään.
Sijainti
Seuraavissa kuvissa näytetään suojalaitteiden sijaintipaikat:
1

2

1

2

3
3

R

6019050_01

OES 6.06 mini
Standard

OES 6.06 mini
easyTOUCH

OES 6.06 mini 2in1

Toiminnot
Seuraavassa taulukossa kuvataan kaikki höyryuunin suojalaitteet, niiden toiminnot ja tarkastus:
Nro

Suojalaite

1

Suojukset, voidaan irrottaa Estää sähköä johtavien osien
vain työkalun avulla
tahattoman koskettamisen

2

Laiteovi

3

Paistotilan imulevy, voiEstää tahattoman koskettamisen
daan irrottaa vain työkalun liikkuvaan tuulettimen siipeen ja
avulla
huolehtii lämmön tasaisesta
jakautumisesta

Imulevyn irrotus ja kiinnitys

4

Oven magneettikytkin:
Laiteoven sähköinen
ovitunnistin

Tarkista oven magneettikytkin, kun
lämpötila on alhainen:
Menettely:
 Avaa laiteovi kokonaan
 Paina käynnistyspainiketta
Tulos:
Moottori ei saa käynnistyä

(ei kuvaa)

Asennuskäsikirja minis

Toiminto

Tarkastus
Tarkista, että suojukset ovat
paikallaan

Estää kuumaa höyryä pääsemästä Tarkista säännöllisesti naarmujen,
ulkopuolelle
halkeamien, viiltojen ym. varalta ja
vaihda tarvittaessa

Kytkee tuulettimen siiven ja lämmityksen pois päältä, kun laiteovi
avataan
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Nro

Suojalaite

Toiminto

Tarkastus

5
(ei kuvaa)

Pakkohuuhtelu sähkökatkon jälkeen, jos höyryuunissa on puhdistusainetta

Käynnistää täysautomaattisen
puhdistuksen uudelleen sähkökatkon jälkeen määritellyssä tilassa

Tämä tarkastus on ohjelmistotoiminto. Käyttäjän ei tarvitse
suorittaa tarkastusta.

6

Suihkutuksen pysäytys

Pysäyttää puhdistusaineen suihkutuksen täysautomaattisessa
puhdistuksessa, kun laiteovi
avataan
Laite pyytää sulkemaan laiteoven
Estää samanaikaisen kypsennyksen yhdessä ja puhdistuksen
toisessa paistotilassa

Ohjelmisto tarkastaa oven
magneettikytkimen toimintakunnon jokaisen puhdistusohjelman
käynnistyessä

(ei kuvaa)

7
(ei kuvaa)

Vain lattialle asennetut
laitteet ("2in1"):
Samanaikaisen kypsennyksen ja puhdistuksen
esto

Asennuskäsikirja minis
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Tämä tarkastus on ohjelmistotoiminto. Käyttäjän ei tarvitse suorittaa tarkastusta.

Kuljetus ja pystytys

4 Kuljetus ja pystytys
Tämän luvun tarkoitus
Tässä luvussa on esitetty kaikki höyryuunin pystytyspaikkaa koskevat vaatimukset sekä se, millä
tavoin höyryuuni kuljetetaan asianmukaisesti paikan päälle, puretaan pakkauksesta, nostetaan kuormalavalta ja pystytetään.
Sisällys
Tämä luku sisältää seuraavat aiheet:

Sivu
23
26
27
29

Pystytyspaikalle asetettavat vaatimukset
Pystytyspaikkaan kuljettaminen
Purkaminen pakkauksesta
Laitteen pystyttäminen

Asennuskäsikirja minis
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►

Pystytyspaikalle asetettavat vaatimukset

Merkitys
Tästä kappaleesta löydät tietoja, joiden avulla voit valita höyryuunille sopivan pystytyspaikan. Tarkasta
ajattelemasi pystytyspaikan soveltuvuus huolellisesti ennen kuin kuljetat laitteen sinne ja aloitat asennuksen!
Tilantarve

T

b

Seuraavassa kuvassa ja taulukossa näkyvät laitteiden tilantarve erilaisissa asennus- ja käyttötilanteissa sekä vaakasuuntaiset minimietäisyydet vieressä oleviin seiniin ja pintoihin:

90°

180°

B'

B
Selitys:
Mitta

Merkitys

B

Minimitilantarve laitteen leveydelle, kun ovi avataan 90°

B'

Minimitilantarve laitteen leveydelle, kun ovi avataan 180°

T

Minimitilantarve laitteen syvyydelle (oven avaaminen mukaan luettuna)

a

Minimietäisyys seinästä laitteen vasemmalla puolella

b

Minimietäisyys seinästä laitteen takapuolella

c

Minimietäisyys seinästä laitteen oikealla puolella

Asennuskäsikirja minis
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Malli

Pöytälaitteet

Lattialle
asennettavat
laitteet

6.06 mini

6.10 mini

10.10 mini

6.06 2in1

6.10 2in1

Tilantarve
(sis. etäisyyden seinästä)
B

[mm]

683

683

683

683

683

B'

[mm]

1055

1055

1055

1055

1055

T

[mm]

1136

1314

1314

1161

1339

a

[mm]

50

50

50

50

50

b

[mm]

50

50

50

50

50

c

[mm]

50

50

50

50

50

Minimietäisyys

Ohjeita:
 Suosittelemme jättämään suuremmat etäisyydet seiniin, jotta huoltohenkilöstö pääsisi paremmin
käsiksi laitteen eri osiin.
 Huomioi pystytyksen yhteydessä "Liitäntäkaaviot sivulla 62".
 Tässä mainittu mitta T on teknisesti vaadittava minimisyvyys, jotta ovi pystyttäisiin avaamaan
90°:een kulmaan. Höyryuunin turvallisen käytön takaamiseksi sekä erityisesti kuumien kypsennettävien elintarvikkeiden turvalliseksi käsittelemiseksi vaaditaan laitteen edessä huomattavasti enemmän tilaa!
Alusta
Alustalla on oltava seuraavat ominaisuudet:
 Alustan on oltava tasainen ja vaakasuora.
 Alustan on oltava kuormitettavissa laitteen painolla, mukaan lukien sen suurin sallittu täyttöpaino.
Seuraavassa taulukossa näkyvät yksittäisten mallien painot mukaan lukien kulloinenkin suurin sallittu
täyttöpaino:
Nämä tiedot löydät luvusta"Tekniset tiedot sivulla 57".
Malli

Pöytälaitteet

Lattialle
asennettavat
laitteet

6.06 mini

6.10 mini

10.10 mini

6.06 2in1

6.10 2in1

ilman CONVOCleanjärjestelmää

[kg]

58

74

99

112

139

CONVOCleanjärjestelmällä

[kg]

69

89

114

117

145

Pöytälaitteiden pystytykseen liittyviä ohjeita:
Varmista, että työlevyn tai alustan kantokyky on riittävä laitteen painolle (mukaan lukien sen suurin
sallittu täyttöpaino).

Asennuskäsikirja minis
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Pystysuuntainen minimietäisyys laitteen yläpuolella
Laitteen yläpuolisen pystysuuntaisen minimietäisyyden suhteen on huomioitava:
 Pystysuuntainen minimietäisyys riippuu:
poistoilman ulosjohtamisen toteutuksesta
katon ominaisuuksista.
Seuraavassa taulukossa on ilmoitettu pystysuuntaisen minimietäisyyden arvot ylöspäin:
Laitetyyppi

pystysuuntainen minmimietäisyys
ylöspäin

Sähkölaitteet

[mm]

500

Minimietäisyys lämpölähteisiin
Seuraavassa kuvassa näytetään minimietäisyydet lämpölähteisiin:

Seuraavassa taulukossa näytetään lämpölähteisiin pidettävien minimietäisyyksien arvot:
Etäisyys

[mm]

Lämpölähde

500

Friteerauskeittimet, kuuma rasva tai öljy

1000

Varmista, ettei käsisuihkun ulottuvilla ole friteerauskeitintä, kuumaa rasvaa tai öljyä. Höyryuuni on
pystytettävä siten, että friteerauskeittimet ja rasvapaistolaitteet eivät missään tapauksessa voi joutua
vesisuihkun ulottuville. Vaadittavan minimietäisyyden saavuttamiseksi on letkun pituuteen (1) lisättävä
riittävä turvalisä.
Pystytyskorkeus
Ylin taso saa olla korkeintaan 1,60 m korkeudella.
Laitteet on suunniteltu seuraavia pystytyskorkeuksia varten (pystytys työpöydälle):
 Pöytälaitteet välillä 700 mm ja 900 mm
 Lattialle asennettavat laittee välillä 400 mm ja 700 mm.
Asennettaessa laite valmistajan alustalle nämä vaatimukset täyttyvät. Katso tähän liittyen "Alustat ja
kokonaiskorkeus sivulla 61"
Käyttöedellytykset
Seuraavien käyttöedellytysten on täytyttävä:
 Paikallisia ja maakohtaisia suurkeittiöiden työalueita määritteleviä normeja ja määräyksiä on noudatettava.
 Ympäristölämpötilan on oltava välillä +4 °C ja +35 °C.
 Laitetta ei saa käyttää räjähdysvaarallisessa ympäristössä.
 Laitetta saa käyttää ulkona ainoastaan sateelta suojattuna.
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Pystytyspaikalle asetettavat vaatimukset
Paikallisten viranomaisten ja energiayhtiöiden kulloistakin pystytyspaikkaa koskevia sääntöjä ja määräyksiä on noudatettava.
Rajoitus
Laitetta ei saa sijoittaa suoraan palovaroittimen tai sprinklerilaitteen alle.
Minimietäisyys syttyviin materiaaleihin
Höyryuunin läheisyydessä ei saa olla syttyviä pintoja, materiaaleja, kaasuja tai nesteitä.

►

Pystytyspaikkaan kuljettaminen

Tilantarve kuljetuksen aikana
Varmista, että koko kuljetusmatkalla on riittävästi tilaa korkeus- ja leveyssuunnassa kuljetuksen suorittamiseksi.
Seuraava taulukko ilmaisee oviaukon vaadittavan minimikoon, jotta höyryuuni voitaisiin kuljettaa määräpaikkaansa.
Pöytälaitteet
6.06 mini

Lattialle asennettavat
laitteet
6.10 mini

10.10 mini

6.06 2in1

6.10 2in1

Leveys

[mm]

580

580

580

800

800

Korkeus

[mm]

830

830

1065

1750

1750

Korkeus CONVOClean järjestelmällä

[mm]

970

970

1205

1750

1750

Kuljetusvälineiden kantokyky
Käytä riittävän kantokyvyn omaavia kuljetusvälineitä.
Seuraava taulukko ilmaisee kuljetusvälineiden vaadittavan minimikantokyvyn:
Pöytälaitteet
6.06 mini

Lattialle asennettavat
laitteet
6.10 mini

10.10 mini

6.06 2in1

6.10 2in1

Paino

[kg]

57

67

82

102

115

Paino CONVOCleanjärjestelmällä

[kg]

68

82

97

107

120

Henkilökohtainen suojavarustus
Käytä tässä kuvattujen töiden suorittamisen yhteydessä henkilökohtaista suojavarustusta:
 turvakengät
 suojakypärä (esim. nostettujen kuormien, pään yläpuolella suoritettavien töiden yhteydessä)

Asennuskäsikirja minis

26

Kuljetus ja pystytys
Kuljetus pystytyspaikkaan
Huomioi seuraavat seikat kuljetuksen yhteydessä:
 Kuljeta laite, ennen kaikkea lattialle asennettavat laitteet, aina kuormalavalla.
 Kuljeta laitetta aina pystyasennossa.
 Kuljeta laitetta hitaasti ja varovaisesti, ja varmista, ettei se pääse kaatumaan.
Vältä epätasaisia kuljetusreittejä ja voimakkaita nousuja tai laskuja.

►

Purkaminen pakkauksesta

Kallistuksen ilmaisimen tarkastus
Tarkasta pakkauksessa olevan kallistuksen ilmaisimen näyttö ennen laitteen purkamista pakkauksesta.
Seuraavasta taulukosta ilmenevät kallistuksen ilmaisimen mahdolliset näytöt:
Näyttö

Merkitys

Menettely

Piste hopeanvärinen:

Pura laite pakkauksesta.

laite on kuljetettu asianmukaisesti.

Vertaa kallistuksen ilmaisimen numeroa
saateasiakirjoihin.

Piste punainen:

Tarkasta, että tavara ei ole vahingoittunut.

Laite on kaatunut tai sitä on kuljetettu
makuuasennossa.

Vertaa kallistuksen ilmaisimen numeroa
saateasiakirjoihin.
Merkitse kallistuksen ilmaisimen laukeaminen ja mahdolliset vauriot saatepapereihin.
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Purkaminen pakkauksesta
Näin purat laitteen pakkauksesta:
Vaihe

Menettely

1

Poista laitteen lähetyspakkaus.

2

Poista kaikki pahvi, pakkausmateriaali, asiakirjat, tarrat ja
säiliöt jne. paistotilasta.
Varmista, että pakkausmateriaalit hävitetään ympäristöystävällisellä tavalla.

3

Irrota suojakalvo.

4

Poista asiakasaineisto. Olet kohdassa



 (1) pöytälaitteiden kohdalla
 (1) lattialle asennettavien laitteiden kohdalla

5

Tarkasta höyryuuni vaurioiden varalta. Ota välittömästi
yhteys jälleenmyyjään/huolitsijaan epäillessäsi kuljetusvauriota. Tiedota valmistajalle asiasta kolmen päivän
kuluessa kirjallisesti.
Huomio
Vaurioitunutta laitetta ei missään tapauksessa saa asentaa
ja ottaa käyttöön.

Asiakasaineisto
Seuraava kuva näyttää, missä asiakasaineisto (1) sijaitsee:
1

Asennuskäsikirja minis
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Toimituksen laajuus
Seuraava taulukko näyttää höyryuunin toimituksen laajuuden:
Laite

Toimituksen laajuus

Perusversio pöytälaitteet

1x höyryuuni
1x ripustin, vasen
1x ripustin, oikea
1x asennuskäsikirja
1x käyttökäsikirja

Perusversio lattialle asennettavat laitteet

1x höyryuuni, jossa 2 paistotilaa
2x ripustinta, vasen
2x ripustinta, oikea
1x asennuskäsikirja
1x käyttökäsikirja

tämän lisäksi easyTOUCH-mallissa

►

1x käyttöohje easySystem

Laitteen pystyttäminen

Edellytykset
Höyryuunin pystyttämisen yhteydessä on huomioitava seuraavat seikat:
Laite voidaan pystyttää asennuspaikkaan kaatumiselta ja liukumiselta suojatusti.
 Laitteen yläosassa olevia poistoilmaputkia (1), laitteen takaosassa olevia tuuletusaukkoja (2) sekä
sen etuosassa laitteen jalkojen välissä olevaa aukkoa (3) ei peitetä, siirretä tai tukita.
 Suoraan höyryuunin yläpuolella ei ole sprinkleriä eikä savuhälytintä.
 Kaikki muut kappaleessa "Pystytyspaikalle asetettavat vaatimukset sivulla 23" ilmoitetut edellytykset
täyttyvät.
Seuraavassa kuvassa näkyvät poistoilmaputket (1), tuuletusaukot (2) sekä edessä, laitteen jalkojen
välissä oleva aukko (3):
1

2

2

1

3

3
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Henkilökohtainen suojavarustus
Käytä tässä kuvattujen töiden suorittamisen yhteydessä henkilökohtaista suojavarustusta:
 turvakengät
 suojakypärä (esim. nostettujen kuormien, pään yläpuolella suoritettavien töiden yhteydessä)
Pöytälaite nostetaan kantohihnojen avulla kuormalavalta

Väärän nostamisen aiheuttama loukkaantumisvaara
Laitetta nostettaessa saattaa sen painosta olla seurauksena loukkaantumisia, erityisesti keskivartalon
alueelle.
f Käytä soveltuvia nostovälineitä pöytälaitteiden sijoittamiseksi työpöydälle tai laitealustalle.
f Laitteen sijoituksen korjaamiseksi sitä on nostettava painosta riippuen riittävän monen henkilön
toimesta (ohjearvo: 15 - kork. 55 kg henkilöiden iästä ja sukupuolesta riippuen). Noudata asennuspaikassa voimassa olevia työsuojelumääräyksiä!
f Käytä kantohihnoja (1).
Laitteen paino on ilmoitettu Teknisissä tiedoissa sivulla 56.
Nostettaessa laitetta kuormalavalta on huomattava:
 Käytä kantohihnoja laitteiden yhteydessä, joissa on korkeussäädettävät jalat.
Pöytälaite työpöydällä
Toimi seuraavalla tavalla pöytälaitteen pystyttämiseksi työpöydälle:
 Oikaise laite mukana toimitettujen aluslaattojen (1) ja korkeussäädettävien jalkojen (2) avulla.
 Käytä apuna oikaisussa vesivaakaa.
Seuraavassa kuvassa on esitetty laitteen oikaiseminen vesivaa'an, aluslaattojen sekä korkeussäädettävien jalkojen avulla.

2

1
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Alustalle asennettava seinäkiinnikkeellä varustettu laite
Toimi seuraavalla tavalla laitteen pystyttämiseksi alustalle:
 Aseta laite alustalle
 Oikaise alusta korkeussäädettävien jalkojen avulla.
 Käytä apuna oikaisussa vesivaakaa.
 Lukitse laitteen jalat alustan kiinnikkeisiin.
 Ruuvaa laite kiinni alustaan mukana toimitetuilla ruuveilla.
 Kiinnitä alusta ja laite seinäkiinnikkeellä niiden kaatumisen estämiseksi.
Seuraavassa kuvassa on esitetty alustan oikaiseminen vesivaa'an ja korkeussäädettävien jalkojen
avulla:

Alustalle asennettava lattiakiinnityksellä varustettu laite
Jos alustaa ei ole mahdollista kiinnittää seinään, voidaan valmistajalta tilata vaihtoehtoisesti lattiakiinnityksellä varustettu malli.
Seuraavassa kuvassa näytetään lattiakiinnitys:
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5 Höyryuunin liittäminen
Tämän luvun tarkoitus
Tässä luvussa selvitetään, millä tavoin höyryuunin liitännät tehdään.
Sisällys
Tämä luku sisältää seuraavat aiheet:
Sivu
33
36
38
40

Sähköasennus
Vedensyöttö
Vedentyhjennys
Asetusten tekeminen huolto-ohjelmassa
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►

Sähköasennus

Merkitys
Sähköasennusten suorittaminen huolellisesti ja asianmukaisesti on ratkaisevan tärkeää höyryuunin
turvallisen ja häiriöttömän käytön kannalta. Kaikkia tässä ilmoitettuja määräyksiä ja sääntöjä sekä
kuvattuja toimintatapoja on noudatettava tarkoin.
Edellytykset
Varmista, että seuraavat edellytykset on täytetty:
 Laitteen liitäntäkohta on kytketty jännitteettömäksi asennuspaikassa .
Asennukset tekevän henkilöstön pätevyys
Höyryuunin sähköasennustyöt saavat suorittaa ainoastaan valtuutetun asiakaspalveluyrityksen sähköalan ammattilaiset standardin EN 50110-1 mukaisesti!
Asennuspaikan varusteet ja säännöt sähköasennusten yhteydessä
Seuraavasta taulukosta näkyy, mitä varusteita asennuspaikassa on oltava ja mitkä säännöt on huomioitava liitännän yhteydessä:
Rakenneosa

Kuvaus

Varmistus

Höyryuuni on varmistettava ja liitettävä voimassa olevien paikallisten ja maakohtaisten asennusmääräysten mukaisesti.

Potentiaalin tasaus

Höyryuuni on liitettävä potetiaalin tasausjärjestelmään.
Potentiaalin tasaus: Sähköinen liitäntä, joka saattaa sähköisten varusteiden rungot
ja vieraat sähköä johtavat osat samaan tai lähes samaan potentiaaliin.

FI-suojakytkin

Höyryuunin asennukseen on sisällytettävä vastaava FI-suojakytkin maakohtaisten
määräysten mukaisesti.
FI-suojakytkimen kautta ei saa olla suojattuna samalla muita laitteita.

Erotuslaite

Laitteen läheisyyteen on asennettava kaikkinapainen erotuslaite vähintään 3 mm:n
kosketinvälillä. Laite kytketään jännitteettömäksi erotuslaitteen avulla puhdistus-,
korjaus- ja asennustöiden ajaksi.

Sähköliitännän toteuttaminen
Sähköliitäntöjä tehtäessä on noudatettava seuraavia määräyksiä:
 VDE (0100/0700) tai paikallisten ammattiyhdistysten määräykset
 Paikallisen energiayhtiön kulloinkin voimassa olevat määräykset.
Verkkojohto
Verkkojohdon on oltava standardin IEC 60245 mukainen öljynkestävä, päällystetty, joustava johto
(esim. H05RN-F, H07RN-F). Sen maksimipituudeksi suositellaan 5 m.
Vaihe ja pyörimissuunta
Liittämisen yhteydessä ei tarvitse noudattaa tiettyä vaihetta tai pyörimissuuntaa.
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Tyyppikilven ja sähköliitäntöjen paikka
Seuraavassa kuvassa näkyy laitteen takaosa, josta on poistettu sulkutilan suojus

1
2

Sähköasennuksen suorittaminen
Toimi seuraavalla tavalla höyryuunin sähköisten liitäntöjen tekemiseksi:
Vaihe

Menettely

Kuva

1

Tarkasta, ovatko tyyppikilven sähköliitäntätiedot yhteensopivat
rakennuksen sähkösyötön ja kytkentäkaavion kanssa. Höyryuunin sähköliitännät saa tehdä vain, jos kaikki kyseessä olevat
tiedot ovat yhteensopivia.
Kytkentäkaavio sijaitsee sähköliitäntätilassa (1).

2

Tarkasta kaikki laitteen ruuvi- ja puristusliitännät. On olemassa
vaara, että liitokset ovat löystyneet kuljetuksen aikana.

3

Liitä laite tätä varten tarkoitetusta liitäntäpisteestä (2) potentiaalin tasausjärjestelmään.

4

Liitä laite verkkojohdolla verkkovirtaan liitinkiskosta X10 .
Pääliitin sijaitsee sähköliitäntätilassa laitteen irrotettavan
takaseinän takana.

5

Varmista, että kaapelin ruuviliitäntä on tarpeeksi tiukka, se
toimii vedonpoistona.

6

Asenna sähköliitäntätilan suojus paikalleen ja tarkasta, että se
on kiinnitetty asianmukaisesti.
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Liitäntäjännitteen vaihtaminen
Voit vaihtaa liitäntäjännitteen paikan päällä seuraaviin jännitteisiin:
vaihdettavissa jännitteeseen

OES 6.06 mini

OES 6.10 mini

1N~ 230V 50/60 Hz (1/N/PE)

9

-

3~ 230V 50/60 Hz (3/PE)

9

9

Muuttaminen yksivaiheiseen liitäntään (1N~ 230V) sopivaksi (vain OES 6.06 mini)
Toimi seuraavalla tavalla höyryuunin muuttamiseksi yksivaiheiseen liitäntään sopivaksi:
Vaihe

Menettely

Kuva

1

Työnnä oheinen hyppylanka liitospinteeseen L1:n
ja L2:n väliin

2

Kiinnitä vastaava tarra tyyppikilpeen.

Huoltoarvot kosteuden asettamiseksi vakio-ohjauksella varustetuissa laitteissa
Höyryn tuottamisen kosteusasetus on korjattava seuraavalla tavalla yksivaiheiseen liitäntään vaihtamisen jälkeen:
Huoltopiste

Kuvaus

3N~ (3/N/PE) / 3~ (3/PE) [s]

1N~ (1/N/PE) [s]

c07

Höyrykosteus

025

014

c08

Höyrykosteus, kork. 012

006

c09

Kosteusnopeus

006

(vain OES 6.06 mini)

012

Huoltoarvot kosteuden asettamiseksi easyTOUCH-ohjauksella varustetuissa laitteissa
Höyryn tuottamisen kosteusasetus on korjattava seuraavalla tavalla yksivaiheiseen liitäntään vaihtamisen jälkeen:
ID

Kuvaus

3N~ (3/N/PE) / 3~ (3/PE) [s]

1N~ (1/N/PE) [s]
(vain OES 6.06 mini)

12

Pikahöyrytys

012

006

13

Höyrytys

025

014

14

Kuumahöyry

012

006

Kosteusasetuksen mukauttaminen
Toimi seuraavalla tavalla höyryuunin kosteusasetuksen mukauttamiseksi:
Vaihe

Menettely

Jatkoa ...

1

Siirry huoltotasolle.

Asetusten suorittaminen huoltotasolla
sivulla 40

Asennuskäsikirja minis

35

Höyryuunin liittäminen
Muuttaminen kolmivaiheiseen liitäntään (3~ 230V) sopivaksi (vain OES 6.06 mini ja OES 6.10 mini)
Toimi seuraavalla tavalla höyryuunin muuttamiseksi kolmivaiheiseen liitäntään sopivaksi:
Vaihe

Menettely

1

Työnnä oheinen hyppylanka liitospinteeseen L2:n
ja L3:n väliin

Kuva

2

Kiinnitä vastaava tarra tyyppikilpeen.

OES 6.06 mini

OES 6.10 mini

►

Vedensyöttö

Edellytykset
Asennuspaikkaan on asennettu paluuvirtauksen esto (tyyppi EA).
Vesiliitäntään liittyvät määräykset
Huomioi kaikki paikalliset ja maakohtaiset vesiliitäntään liittyvät määräykset.
Ainoastaan valtuutetun huoltoyrityksen pätevä henkilöstö saa liittää höyryuunin vedensyöttöön.
Vesiliitännän rakenne
Höyryuuni on suunniteltu asennuspaikassa olevaan kiinteään vesiliitäntään sopivaksi. Se on varustettava lianerottimella.
Vesiliitännän toteuttaminen joustavalla liitäntäjohdolla
Höyryuuni voidaan liittää vedensyöttöön standardin DIN EN 61770 mukaisella joustavalla liitäntäjohdolla DN10, jossa on 3/4" -ruuviliitos. Se on varustettava lianerottimella.
Veden laatu ja kovuus
Vertaa rakennuksen vesiliitännän veden laatua ja kovuutta luvun "Tekniset tiedot" taulukoiden "Veden
laatu" ja "Veden kovuus" tietoihin. Jos vesi ei täytä vaatimuksia, on laitteistoon asennettava asianmukaiset vedensuodattimet ja veden valmistelulaitteet. Tarvittavat kokotiedot löydät luvusta"Tekniset
tiedot sivulla 56".
Pöytälaitteiden vesiliitäntä
Höyryuunissa on pehmeän veden liitäntä (A).
Laite liitetään pehmeään veteen. Pehmeän veden liitäntään voidaan syöttää lämpötilaltaan jopa 40
°C:sta vettä Virtauspaineen on oltava 2 - 6 baria (CONVOClean -järjestelmässä 3 - 6 baria).
Vesiliitäntä sijaitsee laitteen takaosassa höyryuunin asennustasossa (liitäntäkaavio: kohta A). Asenna
lianerottimet.
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Lattialla seisovien laitteiden vesiliitäntä
Höyryuunissa on pehmeän veden liitäntä (A) ja kovan veden liitäntä (B).
Laite liitetään laadultaan juomakelpoiseen kylmään veteen ja pehmeään veteen. Pehmeän veden
liitäntään voidaan syöttää lämpötilaltaan jopa 40 °C:sta vettä Virtauspaineen on oltava 2 - 6 baria
(CONVOClean -järjestelmässä 3 - 6 baria).
Vesiliitäntä sijaitsee laitteen takaosassa höyryuunin asennustasossa (liitäntäkaavio: kohta A ja B)
Asenna lianerottimet.
Asenna vedensyöttö
Toimi seuraavalla tavalla höyryuunin vedensyötön toteuttamiseksi:
Vaihe

Menettely

1

Ota selvää veden laadusta ja kovuudesta paikalliselta vesiyhtiöltäsi. Suorita tarvittaessa vaadittavat
toimenpiteet veden valmistelemiseksi.
Ohjeita puhdasveden laatuvaatimuksista löydät luvusta "Tekniset tiedot sivulla 56".

2

Huuhtele asennuspaikan vesijohdon vesiliitäntä.

3

Asenna tarvittavat vesisuodattimet ja veden valmistelulaitteet.

4

Asenna jokaiselle laitteelle oma lianerottimella varustettu sulkuventtiili.

5

Liitä laite liitäntäkaavion mukaisesti.

6

Ilmoita käyttäjälle suodattimien ja veden valmistelulaitteen huoltoväleistä.

7

Huuhtele suodatinlaitteisto.

8

Sulje sulkuventtiili vesijärjestelmän asennusten päätteeksi.

Lisätietoja
Lisätietoja höyryuunisi vesiliitännästä löydät seuraavista standardeista:
 DIN 1988 osa 2 ja osa 4
 EN 61770
 EN 1717
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►

Vedentyhjennys

Edellytykset
Vedentyhjennyksen toteuttamiseen sekä poistoveden laatuun liittyviä paikallisia ja maakohtaisia määräyksiä on noudatettava. Tällaisia määräyksiä ovat erityisesti:
 DIN 1988 osa 2 ja 4
 DIN EN 1717
 Paikalliset jätevesimääräykset
Ylivuotoaukko
Ylivuotoaukko (liitäntäkaavio: kohta M) sijaitsee höyryuunin alapuolella. Se mahdollistaa vedenpoiston
kiinteän liittämisen poistovesijohtoon.
Ylivuotoaukko poistaa veden vikatapauksessa. Jos ylivuotoaukosta tulee vettä, on tarkastettava, että
vesi pääsee virtaamaan vedenpoiston läpi. Mahdolliset tukkeumat on poistettava.
Poistovesiliitäntä
Poistovesiliitännän asentamisen yhteydessä on huomioitava:
 Poistovesiliitäntä sijaitsee laitteen takaosassa höyryuunin asennustasossa (liitäntäkaavio: kohta C).
 Poistovesijohdossa ei saa olla kapenemia.
 Poistovesijohdon kaadon on oltava vähintään 5 % (3°).
 Jos samaan poistovesijohtoon liitetään useampia laitteita, sen on oltava rakenteeltaan sellainen,
että poistovesi pääsee poistumaan esteettä.
Poistovesiliitäntä
Poistovesiliitäntä tulee toteuttaa joustamattomalla putkella kiinteän liitännän kautta, mikäli mahdollista.
Huomio:
Suppilomaista lappoa ei saa asentaa höyryuunin alle. Asenna suppilomainen lappo höyryuunin viereen tai taakse.
Kiinteän liitännän (suositeltu) liitäntäkaavio
Seuraavassa kuvassa näkyy pöytälaitteiden ja lattialle asennettavien laitteiden liitäntäkaavio poistoveden asentamiseksi kiinteään liitäntään:
I

2.1

2.1
3.1

3.1
2.2

5% (3°)

2.2

5% (3°)

3.2
1
5% (3°)

5% (3°)

1

1

Kiinteä liitäntä (suositeltu)
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Kohta

Merkitys

1

Kaato 5 % (3°)

2.1

Poistovesijohto DN 40 (minimisisähalkaisija = 36 mm)

2.2

Poistovesijohto DN 50 (minimisisähalkaisija = 46 mm)

3.1

Tyhjennysjohto DN 40 (minimisisähalkaisija = 36 mm)

3.2

Poistovesijohto DN 50 (minimisisähalkaisija = 46 mm)

Poistoveden lämpötila
Höyryuunin poistoveden lämpötila on keskimäärin 68 °C. Paikan päällä suoritettavassa huollossa
poistoveden lämpötila voidaan säätää jäähdytysveden kulutuksen vähentämiseksi enintään 80 asteeseen (°C).
Huoltoarvot poistoveden lämpötilan säätämiseksi vakio-ohjauksella
Poistoveden lämpötilaa voidaan korjata seuraavalla tavalla:
Huoltopiste

Kuvaus

Minimilämpötila [°C]

Maksimilämpötila [°C]

c02

Kondensaattorin lämpöt.

68

80

Huoltoarvot poistoveden lämpötilan säätämiseksi easyTOUCH-ohjauksella
Poistoveden lämpötilaa voidaan korjata seuraavalla tavalla:
ID

Kuvaus

Minimilämpötila [°C]

Maksimilämpötila [°C]

8

Kondensaattorin lämpötila

68

80

Poistoveden lämpötilan mukauttaminen
Toimi seuraavalla tavalla höyryuunin poistoveden lämpötilan mukauttamiseksi:
Vaihe

Menettely

Jatkoa ...

1

Siirry huoltotasolle.

Asetusten suorittaminen huoltotasolla
sivulla 40

Asenna vedentyhjennys
Toimi seuraavalla tavalla höyryuunin vedentyhjennyksen toteuttamiseksi:
Vaihe

Menettely

1

Liitä laite liitäntäkaavion mukaisesti.
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►

Asetusten tekeminen huolto-ohjelmassa

Huolto-ohjelman käyttöparametrien mukauttaminen (vakio-ohjaus)
Toimi seuraavalla tavalla höyryuunin huoltoarvojen mukauttamiseksi:
Vaihe

Menettely

Kuva

1

Paina samanaikaisesti 3 sekunnin ajan kytkentäpintoja kypsennyslämpötila, kypsennysaika ja elintarvikkeen sisälämpötila.
Tulos:
Näytölle tulee näkyviin huolto-ohjelma, joka sisältää huoltonumerot, käyttöparametrit, ajankohtaiset näytöt ja nimet.

2

Valitse vipukytkimellä huoltonumero:

3

Hyppää huoltoarvoon kytkentäpinnalla "Eteen".

4

Aseta vipukytkimellä huoltoarvot.
Ohje:
Ohjaus ottaa muutetun huoltoarvon käyttöön vasta kun "Taakse"-kytkentäpinnalla on hypätty takaisin huoltonumeroon.

5

Hyppää huoltonumeroon kytkentäpinnalla "Taakse".

6

Käännä vipukytkintä oikealle tai vasemmalle.
Tulos:
käyttöparametri otetaan välittömästi käyttöön.

7

Kytke höyryuuni pois päältä ja takaisin päälle.
Tulos:
Laite käynnistyy mukautetuilla käyttöparametreilla.

Käyttöparametrien mukauttaminen huoltosivuilla (easyTOUCH-ohjaus)
Toimi seuraavalla tavalla höyryuunin huoltoarvojen mukauttamiseksi:
Vaihe

Menettely

Kuva

1

Avaa sivu Asetukset.

2

Valitse Huolto.

3

Syötä salasana ja vahvista se.
Löydät oletussalasanan huollon käsikirjasta tai käänny valmistajan puoleen.
Tulos:
Asetusvalikko aukeaa.

4

Valitse huoltotunnus.

5

Aseta arvo syöttötaulusta.

6

Paina Aseta arvon hyväksymiseksi ja vahvista painamalla
Tallenna.
Valitse "Peruuta" poistuaksesi asetusvalikosta tekemättä
muutoksia.

7

Valitse Poistu sivulta poistuaksesi Asetuksista.
Tulos:
huoltoarvot on otettu käyttöön.
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6 Käyttöönotto, käytöstä poistaminen, hävittäminen
Tämän luvun tarkoitus
Tässä luvussa selvitetään, millä tavoin höyryuuni otetaan käyttöön, poistetaan käytöstä ja hävitetään
asianmukaisella tavalla.
Sisällys
Tämä luku sisältää seuraavat aiheet:
Sivu
42
43
45

Turvallinen työskentely
Toimenpiteet käyttöönoton yhteydessä
Käytöstä poistaminen ja hävittäminen
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►

Turvallinen työskentely

Merkitys
Käyttöönottoon ja käytöstä poistamiseen liittyvät työt suoritetaan laitteille epätavallisissa käyttötiloissa
(esim. suojusten ollessa poistettuina) tai niihin sisältyy toimenpiteitä, jotka vaativat henkilöstöltä sellaista pätevyyttä ja laitekohtaista tietämystä, joka ylittää sen käyttöhenkilöstölle asetettavat vaatimukset.
Kaikki tässä kappaleessa mainitut turvalliseen käyttöönottoon liittyvät toimenpiteet ja vaatimukset
koskevat luonnollisesti samassa määrin myös käytöstä poistamista.
Käyttöönottohenkilöstölle asetettavat vaatimukset
Käyttöönottohenkilöstölle on asetettava seuraavat vaatimukset:
 Käyttöönottohenkilöstön on oltava valtuutetun asiakaspalveluyrityksen työntekijöitä.
 Käyttöönottohenkilöstöllä on asianmukainen huoltoteknikon koulutus.
 Käyttöönottohenkilöstöllä on laitekohtainen koulutus.
 Käyttöönottohenkilöstön on erityisesti kyettävä arvioimaan laitteen sähkö-, kaasu- ja vesiliitäntöjen
asianmukainen toteutus.
Sähköä johtavat osat

Sähköä johtavien osien aiheuttama sähköiskun vaara
Suojuksen avaamisen jälkeen saattaa sähköä johtavien osien koskettaessa saada sähköiskun.
f Kytke laite jännitteettömäksi ennen suojuksen poistamista.
Pyörivä tuulettimen siipi

Tuulettimen siiven aiheuttama loukkaantumisvaara
Suojuksen avaamisen jälkeen pyörivä tuulettimen siipi voi aiheuttaa käsivammoja tai tarttua kiinni
vaatteisiin ja löysään vaatetukseen.
f Kytke laite jännitteettömäksi ennen suojuksen poistamista.
Kosketus puhdistusaineiden kanssa

Ihon ja silmien ärtymisen tai syöpymisen vaara
Suora kosketus CONVOCare-puhdistusaineen kanssa ärsyttää ihoa ja silmiä. CONVOClean forte puhdistusaine syövyttää suorassa kosketuksessa.
f Älä päästä puhdistusaineita kosketuksiin silmien ja ihon kanssa.
f Älä milloinkaan avaa laiteovea täysautomaattisen puhdistuksen aikana.
f Käytä suojakäsineitä ja -laseja turvallisuustietolehden mukaan.
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►

Toimenpiteet käyttöönoton yhteydessä

Merkitys
Tässä kappaleessa on kuvattu yleisesti, minkä ehtojen on oltava täytettyinä ennen höyryuunin käyttöönottoa ja millä tavoin käyttöönotto on suoritettava.
Edellytykset
Seuraavien edellytysten on toteuduttava:
Olet tutustunut käyttökäsikirjassa kuvattuihin töihin ja erityisesti laitteen käyttöön liittyviin vaaroihin.
Ennen käyttöönottoa tehtävät tarkastukset
Tarkasta ennen höyryuunin käyttöönottoa, että seuraavat edellytykset täyttyvät:
 Laitteessa ei ilmene havaittavia vaurioita.
 Laite on pystytetty siten, että se ei pääse kaatumaan, eikä liukumaan; laitteen sijaintipaikan ja ympäristön vaatimukset on täytetty (katso luku "Laitteen pystyttäminen sivulla 32").
Suojakalvot, kartongit, kuljetusvarmistukset jne. on poistettu täydellisesti.
 Laite on asennettu luvun "Höyryuunin liittäminen sivulla 32" mukaisesti.
Tarkasta tilanne asiakirjan"Tarkastuslista: asennus sivulla 69" avulla.
 Kaikki suojalaitteet ovat omilla paikoillaan ja toimintakelpoisia.
Kaikki varoitukset ovat niille kuuluvilla paikoilla.
Tee nämä tarkastukset asiakirjan "Tarkastuslista: suojalaitteet ja varoitukset sivulla 71" avulla.
Laitteen saa ottaa käyttöön vain, jos kaikki edellä mainitut ehdot ovat täytetyt.
Käyttöönotto
Toimi seuraavalla tavalla höyryuunin käyttöön ottamiseksi:
Vaihe

Menettely

Kuva

1

Palauta tarvittaessa suojalämpötilan rajoitin alkuasetukseen.
Saata ympäristön lämpötila sallittuun käyttölämpötilaan.

2

Kytke erotin päälle.

3

Avaa vesihana/vesihanat.

4

Tarkasta, että seuraavat osat on kiinnitetty asianmukaisesti
paikoilleen:
 imulevy
 ripustimet

5

Täytä kondensaattori 1 litralla vettä (tyhjennys paistotilassa).
Ohje:
Mallien OES 6.06 mini 2in1 ja OES 6.10 mini 2in1 yhteydessä
sinun on täytettävä molemmat kondensaattorit.

6

Kytke höyryuuni päälle PÄÄLLE-/POIS-kytkimestä.

7

Tee seuraavat asetukset:
 Päiväys
 Kellonaika
 Kieli

Katso käyttökäsikirja.
8

Valitse kypsennysohjelma Kuumahöyry:
 Aseta lämpötilaksi 150 °C ja ajaksi 10 minuuttia. Katso

käyttökäsikirja.
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Vaihe

Menettely

9

Tarkasta seuraavat seikat:

Kuva

 Onko paistotilan valo päällä?
 Pyöriikö tuulettimen siipi?
 Onko poistovesi- ja syöttövesijärjestelmä tiivis?
 Nouseeko lämpötila paistotilassa?
 Syntyykö paistotilassa höyryä? (Avaa ovi varovaisesti)

10

OES mini:
 Käytä laitetta käyttötilassa Höyrytys
 Aseta höyryn tuottamisen vedensyötön manometri paineen-

säätimellä alla olevan taulukon mukaisesti:
OES mini

Vedenpaine

OES 6.06 mini,

120 kPa (1,2 bar)

OES 6.10 mini,
OES 10.10 mini
OES 6.06 mini 2in1,

120 kPa (1,2 bar)

OES 6.10 mini 2in1
Ohje:
Mallien OES 6.06 mini 2in1 ja OES 6.10 mini 2in1 yhteydessä
manometri on asetettava jokaiselle paistotilalle.
11

Automaattisella puhdistuksella (CONVOClean -järjestelmä)
varustettu laite:
 Käynnistä automaattinen puhdistus.
 Tarkasta, että CONVOCleanin ja CONVOCaren syöttö toimii.

OES mini 2in1 -laite automaattisella puhdistuksella (CONVOClean -järjestelmä):
 Käynnistä paistotilan 1 automaattinen puhdistus.
 Tarkasta, että CONVOCleanin ja CONVOCaren syöttö toimii

paistotilassa 1.
Varoitus:
Syöpymisvaara kypsennettyjä elintarvikkeita nautittaessa,
mikäli puhdistusainetta on suihkutettu väärään paistotilaan.

Käyttäjän opastaminen
Käyttäjää on informoitava kaikista turvallisuuden kannalta tärkeistä toiminnoista ja laitteista. Opasta
käyttäjää laitteen käytössä.
Toimi tässä yhteydessä seuraavien tarkastuslistojen mukaisesti:
 Tarkastuslista: Asiakkaan opastus - turvallisuus sivulla 72
 Tarkastuslista: Asiakkaan opastus - käyttö ja huolto sivulla 76
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►

Käytöstä poistaminen ja hävittäminen

Edellytykset
Ennen käytöstä poistamisen aloittamista on tarkastettava seuraavat seikat:
 Laite on kytketty jännitteettömäksi.
 Kaasunsyöttö on suljettu.
 Vedensyöttö on suljettu.
Henkilöstövaatimukset
Laitteen käytöstä poiston saa antaa tehtäväksi ainoastaan valtuutetun asiakaspalvelun huoltoteknikoille.
Ainoastaan sähköalan ammattilaiset saavat tehdä töitä sähkölaitteille.
Käytöstä poistaminen
Höyryuunin käytöstä poistamiseksi on sen asennustoimenpiteet peruutettava yksi toisensa jälkeen
(katso luku "Höyryuunin liittäminen sivulla 32" ja "Kuljetus ja pystytys sivulla 22").
Tätä varten on seuraavat työt suoritettava asianmukaisesti:
 Vesiliitännän irrottaminen laitteesta
 Poistovesiliitännän irrottaminen laitteesta
 Sähköliitäntöjen irrottaminen ja katkaisu.
 Ovilukituksen purkaminen
Hävittäminen
Höyryuunia ei saa hävittää kotitalousjätteen tai vaikeasti käsiteltävän jätteen mukana, eikä epäasianmukaisesti!

Ota yhteys valmistajaan höyryuunin hävittämiseksi ympäristöystävällisellä tavalla. Valmistajalla on
standardin ISO 14001:2004 mukainen ympäristösertifikaatti ja hän hävittää vanhan laitteen voimassa
olevien ympäristösuojelumääräysten mukaisesti.
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7 Erikois- ja lisävarusteet
Tämän luvun tarkoitus
Tässä luvussa saat tietää, millä tavoin otat käyttöön höyryuunin erikois- ja lisävarusteet.
Sisällys
Tämä luku sisältää seuraavat aiheet:

Automaattinen paistotilan puhdistus CONVOClean-järjestelmä
CONVOVent mini ja CONVOVent mini 2in1
Seinäkiinnike (vain OES 6.06 mini ja OES 6.10 mini)
Pinoamissarja
Laivamalli
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Sivu
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51
52
53
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►

Automaattinen paistotilan puhdistus CONVOClean-järjestelmä

Puhdistusainelaatikoiden virheellinen täyttö

Saastumisen vaara elintarvikkeiden joutuessa kosketuksiin puhdistusaineiden kanssa
Jos CONVOClean ja CONVOCare vaihtuvat keskenään, on olemassa terveydellisten haittojen vaara
kypsennettyjä elintarvikkeita syötäessä.
f Varmista, että CONVOCleanin ja CONVOCaren laatikot täytetään oikein.
f Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä tuotteita.
Kosketus puhdistusaineiden kanssa

Ihon ja silmien ärtymisen tai syöpymisen vaara
Suora kosketus CONVOCare-puhdistusaineen kanssa ärsyttää ihoa ja silmiä. CONVOClean forte puhdistusaine syövyttää suorassa kosketuksessa.
f Älä päästä puhdistusaineita kosketuksiin silmien ja ihon kanssa.
f Älä milloinkaan avaa laiteovea täysautomaattisen puhdistuksen aikana.
f Käytä suojakäsineitä ja -laseja turvallisuustietolehden mukaan.
Edellytykset
Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:
 Luvun "Vedensyöttö sivulla 36" mukainen pehmeän veden liitäntä
 Luvun "Vedentyhjennys sivulla 38" mukainen poistoveden liitäntä
 Luvun "Tekniset tiedot sivulla 56" mukaiset tekniset edellytykset
Puhdistus- ja huuhteluaine
Laitteessa saa käyttää ainoastaan mainittuja aineita. Turvallinen ja tehokas puhdistus saadaan taattua
ainoastaan tällä tavoin.
Seuraava taulukko näyttää sallitut puhdistus- ja huuhteluaineet:
Nimi

Tuote

Puhdistusaineet

CONVOClean forte

Suutinten huuhteluaine

CONVOCare
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Puhdistusaineen ja suutinten huuhteluaineen kulutus
Seuraava taulukko ilmaisee puhdistusaineen ja suutinten huuhteluaineen kulutuksen (ml) puhdistuskertaa kohden.
Laitekoko

Puhdistustaso Kulutus

Kulutus

CONVOClean forte [ml]

CONVOCare [ml]

Pöytälaitteet

1

400

200

(OES 6.06 mini / OES 6.10 mini /
OES 10.10 mini)

2

600

200

3

800

200

4

800

600

Lattialle asennettavat laitteet

1

400 paistotilaa kohden

200 paistotilaa kohden

(OES 6.06 mini 2in1 /

2

600 paistotilaa kohden

200 paistotilaa kohden

3

800 paistotilaa kohden

200 paistotilaa kohden

4

800 paistotilaa kohden

600 paistotilaa kohden

OES 6.10 mini 2in1)

Pöytälaitteiden puhdistuslaatikon rakenne:
Seuraavassa kuvassa näytetään pöytälaitteiden puhdistuslaatikon rakenne:

1
2

Selitys
Seuraavassa selityksessä näytetään liitäntäpisteet:
Nro

Nimi

1

Suutinten huuhteluainelaatikko CONVOCare

2

Puhdistuslaatikko CONVOClean forte

Pöytälaite ja puhdistuslaatikko nostetaan kuormalavalta
Nostettaessa höyryuunia ja puhdistuslaatikkoa kuormalavalta on huomattava:
 Ota kiinni puhdistuslaatikon pohjasta, koska kiinnityselementit eivät ole riittävän tukevat, jotta niistä
voisi pitää kiinni.
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CONVOClean -järjestelmän liittäminen pöytälaitteisiin
Toimi seuraavalla tavalla CONVOClean -järjestelmän asentamiseksi pöytälaitteisiin:
Vaihe

Menettely

1

Sekoita mukana toimitettu CONVOCare-tiiviste tyhjässä CONVOCare-kanisterissa pehmeän veden
kanssa.
Huomaa tässä yhteydessä käyttökäsikirjan ohjeet CONVOCaren sekoittamiseksi.

2

Täytä laatikot puhdistusaineella ja suuttimen huuhteluaineella laatikoiden tekstien mukaisesti.

3

Käynnistä vaiheen 1 puhdistus ja tarkasta, onko puhdistus käynnistynyt.

4

Huomauta käyttäjille, että laitetta ei saa avata puhdistuksen aikana.
Varoitus:
Silmien ja ihon syöpymisvaara.

Lattialle asennettavien laitteiden puhdistuslaatikon rakenne:
Seuraavassa kuvassa näytetään lattialle asennettavien laitteiden puhdistuslaatikon rakenne:

1
2

Selitys
Seuraavassa selityksessä näytetään liitäntäpisteet:
Nro

Nimi

1

Suutinten huuhteluainelaatikko CONVOCare

2

Puhdistuslaatikko CONVOClean forte
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Puhdistuslaatikossa olevat varoitusmerkinnät
Varoitusmerkinnät on kiinnitetty seuraaviin paikkoihin puhdistuslaatikossa:

1

1

Puhdistuslaatikon suojuksen varoitusmerkinnät
Seuraavat varoitusmerkinnät on kiinnitetty puhdistuslaatikon suojukseen (1):
Varoitusmerkintä

Kuvaus
Varoitus sähköiskun varalta
Sähköä johtavat osat aiheuttavat sähköiskun vaaran, jos laitteen verhoilu avataan.

CONVOClean -järjestelmän liittäminen lattialle asennettaviin laitteisiin
Toimi seuraavalla tavalla CONVOClean -järjestelmän asentamiseksi lattialle asennettaviin laitteisiin:
Vaihe

Menettely

1

Sekoita mukana toimitettu CONVOCare-tiiviste tyhjässä CONVOCare-kanisterissa pehmeän veden
kanssa.
Huomaa tässä yhteydessä käyttökäsikirjan ohjeet CONVOCaren sekoittamiseksi.

2

Täytä laatikot puhdistusaineella ja suuttimen huuhteluaineella laatikoiden tekstien mukaisesti.

3

Käynnistä vaiheen 1 puhdistus paistotilassa 1 ja tarkasta, suihkutetaanko puhdistusainetta paistotilaan
1.
Käynnistä vaiheen 1 puhdistus paistotilassa 2 ja tarkasta, suihkutetaanko puhdistusainetta paistotilaan
2.

4
5

Huomauta käyttäjille, että laitetta ei saa avata puhdistuksen aikana.
Varoitus:
Silmien ja ihon syöpymisvaara.
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►

CONVOVent mini ja CONVOVent mini 2in1

Suositellut kondensointikuvut
Höyryuunin kanssa ei ole välttämätöntä käyttää kondensointikupua.
Kupu parantaa keittiön ilmaa, mutta ei kuitenkaan korvaa asianmukaista tuuletuslaitteistoa.
CONVOVent mini -yksiköllä varustetun höyryuunin lämmön luovutus
Seuraava taulukko ilmaisee CONVOVent-yksiköllä varustetun höyryuunin lämmön luovutuksen:
6.06 mini

6.10 mini

10.10 mini

6.06 2in1

6.10 2in1

latentti

200

266

370

400

740

herkkä

1580

2088

2918

2760

4146

Lämmön luovutus (kJ/h)

Edellytykset
Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:
 Jos laitteeseen asennetaan kondensointikupu, on sen oltava asennettu tukevasti (ei voi kaatua).
 Vaadittavan syöttöilman määrän on oltava varmistettuna.
 Paikallisia ja maakohtaisia huoneilmateknisiä määräyksiä on noudatettava.
Etulevy
Asenna etulevy kondensointikuvun etupuolelle.
Käyttö
Kytke kondensointikupu aina päälle, kun höyryuunia käytetään. Muuten laitteeseen voi kertyä kondenssivettä.
Kuljetus toiseen käyttöpaikkaan
Irrota kondensointikupu kuljetuksen ajaksi.
Poistoveden lämpötila
Höyryuunin poistoveden lämpötila on keskimäärin 68 °C. Paikan päällä suoritettavassa huollossa
poistoveden lämpötila voidaan säätää jäähdytysveden kulutuksen vähentämiseksi enintään 80 asteeseen (°C).
Pystytys ja asennus
Pystytys- ja asennusohjeet löydät erillisestä ohjeesta.
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►

Seinäkiinnike (vain OES 6.06 mini ja OES 6.10 mini)

Edellytykset
Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:
 Laitteen saa kiinnittää seinään ainoastaan, mikäli se on staattisesti soveltuva ja kantokyvyltään
riittävä.
 Seinäkiinnikkeeseen kiinnitettävää höyryuunia ei saa asentaa sähkölaitteen, friteerauskeittimen tai
rasvapaistolaitteen yläpuolelle.
Rakenne
Seuraavasta kuvasta näet, millä tavoin höyryuuni sijoitetaan seinäkiinnikkeeseen:

Pystytys ja asennus
Pystytys- ja asennusohjeet löydät erillisestä ohjeesta.
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►

Pinoamissarja

Toiminto
Pinoamissarjan avulla voit sijoittaa kaksi höyryuunia päällekkäin.
Edellytykset
Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:
 Pinoamissarja on varmistettava kaatumista vastaan.
 Pinoamissarja on ruuvattava kiinni lattiaan.
Sallitut yhdistelmät
Seuraavat yhdistelmät ovat sallittuja:
 OES 6.06 mini OES 6.06 minin päällä
 OES 6.10 mini OES 6.10 minin päällä
Potentiaalin tasaus
Pinoamissarja on integroitava potentiaalin tasaukseen.
Pystytys ja asennus
Pinoamissarjan pystytys- ja asennusohjeet löydät erillisestä ohjeesta.
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►

Laivamalli

Toiminto
Laivoissa höyryuuni kiinnitetään lattiaan ruuveilla.
Kiinnitys laippajaloilla
Huomio
Jos laite kiinnitetään muulla tavoin kuin laippajaloilla (esim. hitsaamalla), se on asemoitava ennen
kiinnittämistä.
Seuraavassa kuvassa näkyy, miten kiinnität lattialle asennettavat laitteet tai pöytälaitteet laippajaloilla:

Kiinnitys laivamalliseen alustaan
Toimi seuraavalla tavalla höyryuunin kiinnittämiseksi laivamalliseen alustaan:
Vaihe

Menettely

1

Asemoi laivakäyttöön tarkoitettu, korkeussäädettävillä jaloilla varustettu, alusta vesivaa'alla.

2

Kiinnitä alusta lattiaan kiinnitysruuveilla.
Tai:
Hitsaa alusta lattiaan kiinni.

3

Aseta höyryuuni alustalle ja kohdista sen jalat alustan aukkojen päälle.

4

Oikaise laite vesivaa'an ja korkeussäädettävien jalkojen avulla vaakasuoraan.

5

Ruuvaa laite kiinni alustan pintaan mukana toimitettujen ruuvien, aluslaattojen ja umpimuttereiden
avulla.
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8 Tekniset tiedot, mittapiirustukset ja liitäntäkaaviot
Tämän luvun tarkoitus
Tämä luku sisältää höyryuunisi tekniset tiedot, mittapiirustukset ja liitäntäkaaviot.
Sisällys
Tämä luku sisältää seuraavat aiheet:
Sivu
56
62
68

Tekniset tiedot
Mitat, mittapiirustukset ja liitäntäkaaviot
Tarkastuslistat ja asennuksen päättäminen
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8.1 Tekniset tiedot
Tämän luvun tarkoitus
Tämä luku sisältää höyryuunisi tekniset tiedot.
Sisällys
Tämä jakso sisältää seuraavat aiheet:
Sivu
57
61

Tekniset tiedot OES mini
Alusta ja kokonaiskorkeus
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►

Tekniset tiedot OES mini

Mitat ja painot
Seuraavassa taulukossa näytetään mitat ja painot:
OES mini

6.06 mini

6.10 mini

10.10 mini

Pöytälaitteet

6.06 2in1

6.10 2in1

Lattialle asennettavat
laitteet

Leveys
pakkauksella

[mm]

580

580

580

800

800

ilman pakkausta

[mm]

515

515

515

515

515

pakkauksella

[mm]

740

910

910

935

935

ilman pakkausta

[mm]

599

777

777

624

802

pakkauksella

[mm]

830

830

1065

1750

1750

ilman pakkausta (vakioohjaus)

[mm]

627

627

857

-

-

ilman pakkausta (easyTOUCH-

[mm]

647

647

877

1552

1552

Syvyys

Korkeus

ohjaus)
Korkeus CONVOClean-järjestelmällä
pakkauksella

[mm]

970

970

1205

1750

1750

ilman pakkausta (vakioohjaus)

[mm]

742

742

972

-

-

ilman pakkausta (easyTOUCH-

[mm]

762

762

992

1552

1552

pakkauksella

[kg]

57

67

82

102

115

ilman pakkausta

[kg]

45

54

69

86

99

ohjaus)
Paino

Paino CONVOClean-järjestelmällä
pakkauksella

[kg]

68

82

97

107

120

ilman pakkausta

[kg]

56

69

84

91

105

Turvaetäisyydet
Takana

[mm]

50

50

50

50

50

Oikealla

[mm]

50

50

50

50

50

Vasemmalla

[mm]

50

50

50

50

50

Ylhäällä*

[mm]

500

500

500

500

500

* tuuletusta varten
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Sallittu enimmäistäyttöpaino
Seuraavassa taulukossa näytetään höyryuuneille sallitut enimmäistäyttöpainot. Nämä arvot koskevat
enintään 5 kg:n latausta/taso.
Sallittu enimmäistäyttöpaino

OES 6.06
mini

OES 6.10
mini

OES 10.10
mini

OES 6.06
mini 2in1

OES 6.06
mini 2in1

/höyryuuni

13

20

30

26

40

(/paistotila 13
kg)

(/paistotila 20
kg)

5

5

/taso

[kg]

[kg]

5

5

5

Sähköliitäntäarvot
Seuraavassa taulukossa näytetään sähköliitäntäarvot:
OES

6.06 mini

6.10 mini

10.10 mini

Pöytälaitteet

6.06 2in1

6.10 2in1

Lattialle asennettavat
laitteet

3N~ 400V 50/60Hz (3/N/PE)
Nimellisarvot

[kW]

5,7

7,1

10,5

11,4

14,1

Kuumailmateho

[kW]

5,4

6,8

10,2

2 x 5,4

2 x 6,8

Moottoriteho

[kW]

0,25

0,25

0,25

2 x 0,27

2 x 0,27

Nimellisvirta

[A]

11,8

14,8

15,7

17,8

22,0

[A]

Sulake

16

16

20

20

25

[mm2]

5G2,5

5G2,5

5G2,5

5G2,5

5G2,5

sidottu

[kJ/h]

1000

1330

1850

2000

3700

herkkä

[kJ/h]

1100

1450

2030

1800

2370

suositeltu johdon poikkileikkaus*
Lämmönluovutus

3~ 230V 50/60Hz (3/PE)
Nimellisarvot

[kW]

5,7

7,1

-

-

-

Kuumailmateho

[kW]

5,4

6,8

-

-

-

Moottoriteho

[kW]

0,25

0,25

-

-

-

Nimellisvirta

[A]

23,5

28,5

-

-

-

Sulake
suositeltu johdon poikkileikkaus*

[A]
2
[mm ]

25

35

-

-

-

4G4

4G4

-

-

-

3~ 200V 50/60Hz (3/PE)
Nimellisarvot

[kW]

5,7

7,1

10,5

11,4

14,1

Kuumailmateho

[kW]

5,4

6,8

10,2

10,8

13,6-

Moottoriteho

[kW]

0,25

0,25

0,25

0,5

0,5

Nimellisvirta

[A]

27,0

21,1

31,0

34,1

42,1

Sulake

[A]

32

25

35

50

50

4G4

4G4

4G4

4G6

4G6-

suositeltu johdon poikkileikkaus*
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OES

6.06 mini

6.10 mini

10.10 mini

Pöytälaitteet

6.06 2in1

6.10 2in1

Lattialle asennettavat
laitteet

1N~ 230V 50/60Hz (1/N/PE)
Nimellisarvot

[kW]

3,0

-

-

-

-

Kuumailmateho

[kW]

2,7

-

-

-

-

Moottoriteho

[kW]

0,25

-

-

-

-

Nimellisvirta

[A]

13,1

-

-

-

-

Sulake

[A]

16

-

-

-

-

3G2,5

-

-

-

-

2

suositeltu johdon poikkileikkaus*

[mm ]

*suositeltu johdon poikkileikkaus asennettuna irrallaan lattian yläpuolelle, pituus maks. 5 m.
Vesiliitäntä
Seuraavassa taulukossa näytetään vesiliitäntäarvot:
OES mini

6.06 mini

6.10 mini

10.10 mini

Pöytälaitteet

6.06 2in1

6.10 2in1

Lattialle asennettavat
laitteet

Vesijohto (vain kylmä)
Sulkuventtiili

paluuvirtauksen estolla (tyyppi EA) ja lianerottimella

Vedensyöttö
ilman CONVOCleanjärjestelmää

1 x 3/4'', kiinteää liitäntää suositellaan

2 x 3/4'', kiinteää liitäntää
suositellaan

CONVOCleanjärjestelmällä

1 x 3/4'', kiinteää liitäntää suositellaan

3 x 3/4'', kiinteää liitäntää
suositellaan

Virtauspaine
ilman CONVOCleanjärjestelmää

[kPa]

200 - 600 (2 - 6 bar)

CONVOCleanjärjestelmällä

[kPa]

300 - 600 (3 - 6 bar)

DN

40

Vedentyhjennys*
Tyyppi

40

* Kiinteä liitäntä (suositellaan) tai lappo
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40

50

50

Tekniset tiedot, mittapiirustukset ja liitäntäkaaviot
Veden laatu
Seuraavassa taulukossa näytetään veden laatuarvot:
OES mini

Pöytälaitteet

Lattialle asennettavat
laitteet

Ruiskutus, kondensaattori, puhdistus:

Ruiskutus, puhdistus Kondensaattori

Juomavesilaatu (asenna tarvitt. vedenpuhdistin)
Kokonaiskovuus
(saksal. kovuus)

[°dH]

4-7

4-7

4 - 20

(ranskal. kovuus)

[TH]

7 - 13

7 - 13

7 - 27

(englantil. kovuus)

[°e]

5-9

5-9

5 - 19

[ppm]

70 - 125

70 - 125

70 - 270

[mmol/l]

0,7 - 1,3

0,7 - 1,3

0,7 - 2,7

Lämpötila (T)

[°C]

maks. 40

maks. 40

maks. 40

Johtavuus

[µS/cm]

min. 20

min. 20

min. 20

6,5 - 8,5

6,5 - 8,5

6,5 - 8,5

[mg/]l

maks. 100

maks. 100

maks. 100

[mg/l]

maks. 150

maks. 150

maks. 150

[mg/l]

maks. 0,1

maks. 0,1

maks. 0,1

pH
ClSO4

2-

Fe

Vedenkulutus
Seuraavassa taulukossa näytetään vedenkulutuksen arvot:
6.06 mini

6.10 mini

10.10 mini

Pöytälaitteet

6.06 2in1

6.10 2in1

Lattialle asennettavat
laitteet

Vedenkulutus ilman
CONVOCleanjärjestelmää
Keskimääräinen vedenku- [l/h]
lutus

0 - 15

0 - 15

0 - 15

0 - 15

0 - 15

[l/min]

0,5

0,5

0,5

1,0

1,0

Huippukulutus ilman
CONVOCleanjärjestelmää

[l/h]

0 - 20

0 - 20

0 - 20

0 - 40

0 - 40

Huippukulutus

[l/min]

7

10

10

14

20

Huippukulutus
Vedenkulutus CONVOClean-järjestelmällä
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Vesisuodatin
Seuraava taulukko osoittaa vesisuodattimen vaaditun koon:
6.06 mini

6.10 mini

10.10 mini

Pöytälaitteet
Keskimääräinen vedenku- [l/h]
lutus
Huippukulutus ilman
CONVOCleanjärjestelmää

[l/min]

Huippukulutus CONVOC- [l/min]
lean-järjestelmällä

6.06 2in1

6.10 2in1

Lattialle asennettavat
laitteet

0 - 15

0 - 15

0 - 15

0 - 15

0 - 15

0,5

0,5

0,5

1,0

1,0

7

10

10

14

20

10.10 mini

6.06 2in1

6.10 2in1

Laitevaatimukset
Seuraavassa taulukossa näytetään laitevaatimukset:
OES mini

6.06 mini

6.10 mini

Pöytälaitteet

Lattialle asennettavat laitteet

Suojausluokka

IPX4

Tarkastusmerkintä*

TÜV/GS, DIN GOST TÜV, SVGW

Melupäästö
mitattu

[dBA]

< 60

*Tarkastusmerkinnät on kiinnitetty laitteeseen ainoastaan maakohtaisten määräysten mukaisesti.

►

Alusta ja kokonaiskorkeus

Mitat
Seuraavassa taulukossa näytetään höyryuunin alustojen mitat:
OES mini

Pöytälaitteet

Lattialle asennettavat
laitteet

Alusta auki

6.06 mini

6.10 mini

10.10 mini

6.06 2in1

6.10 2in1

Leveys

[mm]

515

515

515

515

515

Syvyys

[mm]

475

653

653

475

653

Korkeus

[mm]

900

900

700

455

455

Paino

[kg]

9,7

12,0

10,6

7,6

9,2

Kokonaiskorkeus alustan
kanssa
(vakio-ohjaus)

[mm]

1557

1557

1557

-

-

Kokonaiskorkeus alustan
kanssa
(easyTOUCH-ohjaus)

[mm]

1577

1577

1577

1552

1552
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8.2 Mitat, mittapiirustukset ja liitäntäkaaviot
Tämän luvun tarkoitus
Tämä luku sisältää höyryuunisi mitat, mittapiirustukset ja liitäntäkaaviot.
Sisällys
Tämä luku sisältää seuraavat aiheet:
Sivu
63
64
65
66
67

OES 6.06 mini
OES 6.10 mini
OES 10.10 mini
OES 6.06 mini 2in1
OES 6.10 mini 2in1
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►

OES 6.06 mini
Näkymä, vakio

Näkymä, easyTOUCH

Näkymä puhdistuksella

Näkymä sivusta

Näkymä päältä seinäetäisyyksineen

Alapuolella olevat liitännät

I

Merkittyjen elementtien merkitys
A

Vesiliitäntä, pehmeä vesi
G3/4"

C

Poistovesiliitäntä DN 40

D

Sähköliitäntä

E

Potentiaalin tasaus

H

Poistoilmaputki

I

Tuuletusputki

M Ylivuotoaukko 60x20
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►

OES 6.10 mini
Näkymä, vakio

Näkymä, easyTOUCH

Näkymä puhdistuksella

Näkymä sivusta

Näkymä päältä seinäetäisyyksineen

Alapuolella olevat liitännät

I

Merkittyjen elementtien merkitys
A

Vesiliitäntä, pehmeä vesi
G3/4"

C

Poistovesiliitäntä DN 40

D

Sähköliitäntä

E

Potentiaalin tasaus

H

Poistoilmaputki

I

Tuuletusputki

M Ylivuotoaukko 60x20
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►

OES 10.10 mini
Näkymä, vakio

Näkymä, easyTOUCH

Näkymä puhdistuksella

Näkymä sivusta

Näkymä päältä seinäetäisyyksineen

Alapuolella olevat liitännät

I

Merkittyjen elementtien merkitys
A

Vesiliitäntä, pehmeä vesi
G3/4"

B

Vesiliitäntä, kylmä vesi G3/4"

C

Poistovesiliitäntä DN 40

D

Sähköliitäntä

E

Potentiaalin tasaus

H

Poistoilmaputki

I

Tuuletusputki

M Ylivuotoaukko 60 x 20
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►

OES 6.06 mini 2in1
Näkymä, easyTOUCH

Näkymä puhdistuksella

Näkymä sivusta

Näkymä päältä seinäetäisyyksineen

Alapuolella olevat liitännät

I

Merkittyjen elementtien merkitys
A

C Poistovesiliitäntä
DN 50

H Poistoilmaputki

A1 Vesiliitäntä
puhdistus G3/4"

D Sähköliitäntä

I

B

E Potentiaalin tasaus

M Ylivuotoaukko 60 x 20

Vesiliitäntä
pehmeä vesi G3/4"

Vesiliitäntä
kylmä vesi G3/4"
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►

OES 6.10 mini 2in1
Näkymä, easyTOUCH

Näkymä puhdistuksella

Näkymä sivusta

Näkymä päältä seinäetäisyyksineen

Alapuolella olevat liitännät

I

Merkittyjen elementtien merkitys
A

C Poistovesiliitäntä
DN 50

H Poistoilmaputki

A1 Vesiliitäntä
puhdistus G3/4"

D Sähköliitäntä

I

B

E Potentiaalin tasaus

M Ylivuotoaukko 60 x 20

Vesiliitäntä
pehmeä vesi G3/4"

Vesiliitäntä
kylmä vesi G3/4"
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Tuuletusputki

Tarkastuslistat ja asennuksen päättäminen

9 Tarkastuslistat ja asennuksen päättäminen
Tämän luvun tarkoitus
Tästä luvusta löydät asennuksen tarkastuslistat sekä käyttäjän opastuksen. Tarkastuslistojen avulla
selvitetään, että höyryuuni on asennettu oikein.
Sisällys
Tämä luku sisältää seuraavat aiheet:
Tarkastuslista: asennus
Tarkastuslista: Suojalaitteet ja varoitusmerkinnät
Tarkastuslista: Asiakkaan opastus - turvallisuus
Tarkastuslista: Asiakkaan opastus - käyttö ja huolto
Asennuksen päättäminen
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Sivu
69
71
72
76
77

Tarkastuslistat ja asennuksen päättäminen

►

Tarkastuslista: asennus

Edellytykset
Höyryuuni on asennettu ja liitetty tämän asennuskäsikirjan ohjeiden mukaisesti koulutetun ammattihenkilön toimesta.
Menettely
Täytä perustiedot ja tarkasta asennus seuraavan tarkastuslistan mukaisesti.
Rastita kohdat, joiden ehdot on täytetty.
Perustiedot
Täytä seuraavat perustiedot.
Asennetun laitteen sijaintipaikka
Laitenumero (tyyppikilven mukainen)
Tuotenumero (tyyppikilven mukainen)
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Asennus
Tarkasta seuraavat kohdat ja rastita toteutuneet!
Pystytyspaikalle / laitteen liittämiselle asetettavat vaatimukset

Kyllä

Onko höyryuuni asennettu vaakasuoraan?
Alusta on tasainen ja vaakasuora.
Onko alusta kuormitettavissa laitteen painolla, johon on lisätty suurin sallittu täyttöpaino?
Onko vapaa ilmanvirtaus taattuna?
Laitteen takaosassa olevia tuuletusaukkoja, etupuolella olevaa aukkoa sekä poistoilmaputkia eivät tuki
tai siirrä esineet.
Eihän laitteen läheisyydessä ole syttyviä materiaaleja, kaasuja tai nesteitä?
Eihän laitetta ole asennettu suoraan palohälyttimen alle?
Turvaetäisyydet
Onko turvaetäisyys seuraavaan lämpölähteeseen laitteen kaikilta puolilta 500 mm?
Onko minimietäisyys seuraavaan friteerauskeittimeen laitteen kaikilta puolilta 1 000 mm?
Laitteen purkaminen pakkauksesta

Kyllä

Onko laitteen suojakalvo poistettu?
Sähköliitäntä

Kyllä

Vastaako asennuspaikan sähkösuojaus paikallisia määräyksiä?
Onko laitteen läheisyyteen asennettu käytettävissä oleva kaikkinapainen erotuslaite, jossa on vähint. 3
mm:n kosketinaukko?
Onko laite sisällytetty potentiaalin tasausjärjestelmään?
Onko laite suojattu soveltuvalla nimellisvirralla kulloinkin voimassa olevien vikavirtasuojajohdinten
asennusmääräysten mukaisesti?
Onko höyryuuni suojattu yksin, ts. sen mukana ei ole suojattu myös muita kulutuslaitteita?
Onko kaikkien liitinkohtien tiukka istuvuus tarkastettu ja kiristetty tarvittaessa?
Vesiliitäntä/vedentyhjennys

Kyllä

Onko asennuspaikkaan asennettu paluuvirtauksen esto (tyyppi EA)?
Onko laite liitetty juomaveden / kylmän veden syöttöön?
Onko suurin sallittu veden kovuus ylitetty?

ei

kyllä

Jos näin on, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty:
Vastaako virtauspaine / veden paine alla olevia määräyksiä:
Paine väh. 2 bar ja kork. 6 bar, tai väh. 200 kPa ja kork. 600 kPa?
Onko järjestelmään asennettu veden valmistelulaite?
Onko veden poisto toteutettu kiinteällä liitännällä (suositeltu)?
Onko liitännässä käytetty standardin DIN EN 61770 mukaista letkua?
Onko asennuspaikan vedentyhjennys vähintään DN 40 malleille OES 6.06 mini, 6.10 mini ja 10.10 mini
sekä vähintään DN 50 malleille OES 6.06 2in1 ja OES 6.10 2in1?
Onko veden poistossa käytetty kaato vähintään 5 % tai 3°?
Onko höyryuunin vieressä suppilo? (ainoastaan liitännät, joissa on käytetty suppilomaista lappoa)
Onko höyryuunin takana suppilo? (ainoastaan liitännät, joissa on käytetty suppilomaista lappoa)
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►

Tarkastuslista: Suojalaitteet ja varoitusmerkinnät

Edellytykset
Höyryuuni on asennettu ja liitetty tämän asennuskäsikirjan ohjeiden mukaisesti koulutetun ammattihenkilön toimesta.
Suojalaitteiden tarkastuslista
Tarkasta seuraavat suojalaitteet ja rastita toteutuneet!
Suojalaite

Kyllä

Laitteen yläpuolen suojus paikallaan
Laitteen takaosan suojus paikallaan
Laiteovessa ei naarmuja, halkeamia tai uria
Imulevy paikallaan
Laiteoven sähköinen ovianturi toimiva

Varoitusmerkintöjen tarkastuslista
Tarkasta, löytyvätkö seuraavat varoitusmerkinnät laitteesta ja rastita löytyneet kohdat!
Paistotilan ovi, ovenkahvan yläpuoli

Kyllä

Varoitus kuumien nesteiden varalta

Varoitus kuuman höyryn ja poistohöyryn varalta

CONVOClean -järjestelmässä:
Varoitus roiskuvien ja syövyttävien puhdistusaineiden varalta
Laitteen vasemmalla puolella oleva suojus

Kyllä

Varoitus sähköiskun varalta
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►

Tarkastuslista: Asiakkaan opastus - turvallisuus

Asiakkaan opastus - turvallisuus
Informoi asiakasta seuraavista turvallisuuden ja toiminnan kannalta tärkeistä seikoista, rastita samalla
kyseinen ruutu:
Käyttöohje
Käyttäjän on tutustuttava laitteeseen sekä luettava laitteen käyttöohje, erityisesti sen luku "Turvallisuutesi kannalta tärkeitä tietoja", ennen höyryuunin käyttämistä.
Asiakasta on kehotettu tutustumaan käyttöohjeen lukuun "Turvallisuutesi kannalta tärkeitä tietoja".

Määräysten mukainen käyttö
Höyryuunia saa käyttää vain seuraavassa kuvattuun tarkoitukseen:
 Höyryuuni on suunniteltu ja valmistettu ainoastaan erilaisten elintarvikkeiden kypsennystä varten.
Kypsennyksessä käytetään höyryä, kuumailmaa ja kuumahöyryä (paineettomasti ylikuumennettua
höyryä).
 Höyryuuni on tarkoitettu vain ammattimaiseen laitoskäyttöön.
Höyryuunia käytetään määräysten mukaisesti vain, kun lisäksi seuraavat edellytykset täyttyvät:
 Höyryuunista vastaavan henkilön on onnettomuuksien ja uunin vaurioitumisen ehkäisemiseksi
opastettava käyttäjiä säännöllisesti.
 Höyryuunin käyttöä ja huoltoa koskevia valmistajan ohjeita on noudatettava.
Asiakkaalle on ilmoitettu laitteen määräystenmukainen käyttötarkoitus

Käyttörajoitukset
Seuraavat käyttörajoitukset on huomioitava:
 Höyryuunia ei saa käyttää myrkyllisessä tai räjähdysvaarallisessa ympäristössä:
 Höyryuunia saa käyttää vain ympäristölämpötiloissa +4 °C - +35 °C.
 Ainoastaan perehdytetyt työntekijät saavat käyttää höyryuunia.
 Höyryuunia ei saa käyttää ulkona ilman soveltuvaa sade- ja tuulisuojaa.
 Höyryuuni saadaan täyttää vain sille sallitulla enimmäistäyttöpainolla.
Yksittäisten mallien enintään sallitut täyttöpainot löytyvät kohdasta Tekniset tiedot:
 Höyryuunia saa käyttää vain, kun kaikki suojalaitteet ovat paikoillaan ja toimintakunnossa.
 Höyryuunissa ei saa kuumentaa kuivia jauheita tai granulaatteja.
 Höyryuunissa ei saa kuumentaa herkästi syttyviä tuotteita, joiden syttymispiste on alle 270 °C.
Tällaisia ovat esim. herkästi syttyvät öljyt, rasvat ja liinat.
 Höyryuunissa ei saa kuumentaa suljetuissa rasioissa olevia elintarvikkeita tai säilykkeitä.
Asiakkaalle on ilmoitettu käytön rajoitukset
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Sähköä johtavat osat

Sähköä johtavien osien aiheuttama sähköiskun vaara
Suojusten alla on sähköä johtavia osia, joiden koskettamisesta voi olla seurauksena sähköisku.
f Älä avaa suojuksia.
f Älä poista suojuksia.
f Kytke laite jännitteettömäksi, kun sitä ei käytetä.
Asiakasta on varoitettu sähköiskun vaarasta

Vesisuihku

Oikosulun aiheuttama sähköiskun vaara
Ulkoverhoilun suihkuttaminen vedellä voi johtaa oikosulkuun ja laitteen koskettaminen sähköiskuun.
f Älä suihkuta laitteen ulkoverhoilua vedellä.
f Ulkona käytettävä laite on varustettava sateensuojalla.
Asiakasta on varoitettu sähköiskun vaarasta

Kuumat pinnat

Paistotilan ja laiteoven sisäpuolen korkeiden lämpötilojen aiheuttama palovammavaara
Paistotilan kaikkien sisäosien, laiteoven sisäpuolen ja kaikkien kypsennyksen aikana paistotilassa
olevien esineiden koskettaminen saattaa johtaa palovammoihin.
f Käytä turvallisuusohjeiden mukaista henkilökohtaista suojavarustusta.
Asiakkaalle on ilmoitettu palovammojen vaarasta

Kuumat nesteet

Kuumien nesteiden aiheuttama palovammavaara
Nestemäisen elintarvikkeen roiskuminen voi johtaa kasvojen ja käsien palovammoihin.
f Aseta nestemäisiä tai kypsennyksen aikana nestemäisiksi muuttuvia elintarvikkeita sisältävät astiat
aina tasoille, jotka ovat laitteessa tai täyttövaunussa olevan varoitusmerkinnän "Kuumia nesteitä"
osoittaman korkeuden (1,60 m) alapuolella. Vain nämä tasot ovat kaikkien käyttäjien nähtävissä.
f Varmista täytön yhteydessä, että ripustimet on oikein lukittu.
f Peitä kuumia nesteitä sisältävät astiat kuljetuksen aikana.
Asiakkaalle on ilmoitettu höyrystä aiheutuvasta palovammojen vaarasta
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Kuuma höyry / poistohöyry

Kuuman höyryn ja poistohöyryn aiheuttama palovammavaara
Kuuma höyry ja poistohöyry voivat purkautuessaan johtaa kasvojen, käsien, jalkaterien ja jalkojen
palovammoihin.
f Avaa laitteen ovi ohjeen mukaan, äläkä milloinkaan työnnä päätä paistotilaan.
Asiakkaalle on ilmoitettu höyrystä aiheutuvasta palovammojen vaarasta

Kosketus puhdistusaineiden kanssa

Ihon ja silmien ärtymisen tai syöpymisen vaara
Suora kosketus CONVOClean new- ja CONVOCare-puhdistusaineisiin aiheuttaa ihon ja silmien
ärtymistä. CONVOClean forte syövyttää suorassa kosketuksessa.
f Älä hengitä suihkutussumua.
f Älä päästä puhdistusaineita kosketuksiin silmien ja ihon kanssa.
f Älä milloinkaan avaa laiteovea täysautomaattisen puhdistuksen aikana.
f Käytä suojakäsineitä ja -laseja turvallisuustietolehden mukaan.
Asiakasta on varoitettu ihon ja silmien ärtymisen tai syöpymisen vaarasta

Laiteoven sulkeminen

Puristuksiin jäämisen aiheuttama käsivamman vaara
Laiteoven ja sisäoven puhdistaminen aiheuttaa käden puristuksiin jäämisen vaaran.
f Varmista, ettei käsi joudu oven ja saranan väliin.
Asiakasta on varoitettu käsivammojen vaarasta

Pyörivä tuulettimen siipi

Tuulettimen siiven aiheuttama loukkaantumisvaara
Suojuksen avaamisen jälkeen pyörivä tuulettimen siipi voi aiheuttaa käsivammoja tai tarttua kiinni
vaatteisiin ja löysään vaatetukseen.
f Kytke laite jännitteettömäksi ennen suojuksen poistamista.
Asiakasta on varoitettu käsivammojen vaarasta
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Kylmäketjun katkeaminen

Elintarvikkeiden mikrobiologisen saastumisen vaara
Jos paistotila täytetään ennenaikaisesti (esim. kypsennysohjelman käynnistysajan esivalinta), jäähdytettyjen elintarvikkeiden kylmäketju saattaa katketa.
f Huolehdi aina täyttöaikataulua suunnitellessasi kylmäketjun säilymisestä.
Asiakasta on varoitettu mikrobiologisen saastumisen vaarasta

Puhdistusainelaatikoiden virheellinen täyttö

Saastumisen vaara elintarvikkeiden joutuessa kosketuksiin puhdistusaineiden kanssa
Jos CONVOClean ja CONVOCare vaihtuvat keskenään, on olemassa terveydellisten haittojen vaara
kypsennettyjä elintarvikkeita syötäessä.
f Varmista, että CONVOCleanin ja CONVOCaren laatikot täytetään oikein.
f Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä tuotteita.
Asiakasta on varoitettu puhdistuslaatikoiden virheellisestä täyttämisestä aiheutuvien terveydellisten
haittojen vaarasta
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►

Tarkastuslista: Asiakkaan opastus - käyttö ja huolto

Asiakkaan opastus - käyttö ja huolto
Informoi asiakasta seuraavista seikoista, rastita samalla kyseinen ruutu:
Käyttö ja huolto

Kyllä

Oletko informoinut asiakasta siitä, että...
Käyttöhenkilöstö on perehdytettävä höyryuunin käyttöön ja sen suojalaitteiden toimintaan ennen laitteen
käyttämistä.
Höyryuunin suojalaitteita on käytettävä (katso käyttökäsikirjan luku "Turvallisuutesi kannalta tärkeitä
tietoja").
Laitteen yläpuolelle tai sen päälle ei saa asettaa syttyviä materiaaleja.
Höyryuunia saa käyttää vain, kun kaikki suojalaitteet toimivat moitteettomasti.
Höyryuunia saa käyttää vain, kun kaikki laitesuojukset tai verhoiluosat on kiinnitetty asianmukaisesti
paikoilleen.
Puhdistus- ja huoltotyöt on suoritettava asianmukaisesti. Käy asiakkaan kanssa läpi käyttökäsikirjassa
oleva puhdistus- ja huoltosuunnitelma.
Laitteen puhdistamisessa saa käyttää ainoastaan CONVOClean-puhdistusainetta. Muutoin on olemassa
keuhkojen ja ihon syöpymisvaara.
Laitetta ei saa puhdistaa suurpainepesurilla tai suoralla vesisuihkulla.
Höyryuunia ei saa altistaa hapoille tai happohöyryille. On olemassa laitteen erikoisteräksen syöpymisvaara.
Laitteen lasilevy on vaihdettava, jos siinä esiintyy vaurioita (esim. urat, halkeamat, säröt). On olemassa
lasin murtumisvaara.

Asennuskäsikirja minis

76

Tarkastuslistat ja asennuksen päättäminen

►

Asennuksen päättäminen

Takuu
Takuu ei kata tapauksia, jotka ovat seurausta epäasianmukaisesta pystytyksestä, asennuksesta,
käytöstä, puhdistuksesta, huollosta, korjauksesta tai kalkinpoistosta.
Käyttöönoton vahvistaminen
Laite on asennettu tämän asennuskäsikirjan ohjeiden mukaisesti.
Päiväys
Laitteen pystyttäjän nimi (painokirjaimin)
Laitteen pystyttäjän allekirjoitus

Vahvistus opastuksesta
Käyttäjää on informoitu toiminnan ja turvallisuuden kannalta tärkeistä seikoista tarkastuslistojen mukaisesti.
Päiväys
Asiakkaan nimi (painokirjaimin)
Asiakkaan alleikirjoitus

Asiakirjojen palauttaminen
Lähetä tarkastuslista täytettynä osoitteeseen:
CONVOTHERM Elektrogeräte GmbH
z. Hd. After Sales Service
Talstraße 35
82436 Eglfing
Saksa
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Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.

CONVOTHERM Elektrogeräte GmbH
Talstraße 35
D-82436 Eglfing=

=

Puh. +49 (0) 8847/67-0
Faksi +49 (0) 8847/414
info@convotherm.de=

=

www.convotherm.de
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