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1 Algemeen

1

Algemeen

Doel van dit hoofdstuk
In dit hoofdstuk vindt u informatie over de identificatie van uw apparaat en de omgang met deze
handleiding.
Inhoud
Dit hoofdstuk omvat de volgende onderwerpen
EG-verklaring van overeenstemming volgens richtlijn 2006/42/EG, Bijlage II A
Milieubescherming
Identificatie van de condenskap
Over deze gebruiks- en installatiehandleiding
Beoogd gebruik van de kap
Technische gegevens ConvoVent 4
Technische gegevens ConvoVent 4+
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1.1

EG-verklaring van overeenstemming volgens richtlijn 2006/42/EG,
Bijlage II A

Fabrikant
Convotherm Elektrogeräte GmbH, Ovens & Advanced Cooking EMEA, Manitowoc Foodservice, Talstraße 35, 82436 Eglfing, Duitsland
Geldigheid van de verklaring van overeenstemming
Deze conformiteitsverklaring geldt voor de volgende condensatiekappen:
ConvoVent 4

6.10/10.10

6.20/10.20

20.10

12.20/20.20

STK 6.10/10.10 STK 6.20/10.20

ConvoVent 4+ 6.1010.10

6.20/10.20

20.10

12.20/20.20

STK 6.10/10.10 STK 6.20/10.20

Verklaring van conformiteit met richtlijnen en normen
Der Hersteller erklärt, dass die oben genannten Kondensationshauben folgenden Richtlinien entsprechen:
 2006/42/EG (machinerichtlijn)
 2004/108/EG (EMC-richtlijn)
 2011/65/EU (RoHS-richtlijn)
 De beschermdoelen van Richtlijn 2006/95/EG (Laagspanningsrichtlijn) werden conform bijlage I, nr.
1.5.1 van de machinerichtlijn aangehouden.
Nageleefde normen bij elektrische apparaten:
De elektrische apparaten voldoen aan de eisen van de onderstaande Europese normen:
 DIN EN 60335-2-99: 2012
 EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011
 EN 61000-3-11: 2000
 EN 61000-3-12: 2011
 EN 62233: 2008
 EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008
Documentatievolmachthouder
Volmachthouder voor de samenstelling van de technische documentatie volgens Bijlage II A Nr. 2 van
Richtlijn 2006/42/EG is Convotherm Elektrogeräte GmbH, Ovens & Advanced Cooking EMEA, Manitowoc Foodservice, Talstraße 35, 82436 Eglfing, Duitsland.

Eglfing, 11.08.2014

Dr. Martin Behle
Vice President & General manager
Ovens & Advanced Cooking - EMEA
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i.o. Lutz Isenhardt
Technical Director ETC - EMEA
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i.o. Gisela Rosenkranz
Manager Technical Documentation
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1.2

Milieubescherming

Principeverklaring
De verwachtingen van onze klanten, de wettelijke bepalingen en normen, en de reputatie van ons bedrijf
bepalen de kwaliteit en de service van alle producten.
Met ons milieumanagement zorgen we voor de naleving van alle relevante milieuverordeningen en
verplichten wij ons bovendien tot het continu verbeteren van de milieuprestaties.
Opdat bij ons de fabricage van hoogwaardige producten gegarandeerd zijn en blijven, en onze milieudoelen vast staan, hebben we een kwaliteits- en milieumanagement-systeem ontwikkeld.
Dit systeem voldoet aan de eisen van ISO 9001:2008 en ISO 14001:2004.
Werkwijze voor de milieubescherming
Er wordt met de volgende werkwijzen rekening gehouden:
 Gebruik van volledig composteerbare vulmaterialen
 Gebruik van RoHS conforme producten
 REACH-chemicaliënwetgeving
 Aanbeveling en gebruik van biologisch afbreekbare reinigingsmiddelen
 Recycling van elektronicaschroot
 Milieuvriendelijke afvoer van gebruikte apparaten via de fabrikant
Help mee, het milieu te beschermen.
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1.3

Identificatie van de condenskap

Plaats van het typeplaatje
Het typeplaatje bevindt zich aan de linkerkant van de condenskap.
Opbouw en structuur van het typeplaatje

Elektrogeräte GmbH
Talstraße 35
82436 Eglfing
ConvoVent

1

Pos.

Aanduiding

1

Aanduiding van het apparaat
ConvoVent

2

Type

2

3

Handelsomschrijving
Bestanddeel

Betekenis

ConvoVent

Kap voor Convotherm 4

4

Condenskap met dampafscheider

4+

Condenskap met vet- en rookafscheider

Cijfers xx.yy / xx.yy

Grootte apparaat

EL

Elektrisch apparaat

3

Artikelnummer

4

Serienummer
Bestanddeel

Betekenis

Type kap

Condenskap (KH)

Volgnummer

3-cijferig

4
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Passend voor Convotherm combi-steamers
Identificeer de kap en de passende combi-steamer aan de hand van de handelsnaam op het typeplaatje
en de onderstaande tabel:
Artikelnummer

Model condenskap

Voor combi-steamers van het model

3455870

ConvoVent 4

ES/EB C4 6.10/10.10

3455871

ConvoVent 4

ES/EB C4 6.20/10.20

3455872

ConvoVent 4

ES/EB C4 20.10

3455873

ConvoVent 4

ES/EB C4 12.20/20.20

3455874

ConvoVent 4 voor gebruik in een stapelkit

Stapelkitset ES/EB C4 6.10/10.10

3455875

ConvoVent 4 voor gebruik in een stapelkit

Stapelkitset ES/EB C4 6.20/10.20

3455876

ConvoVent 4+

ES/EB C4 6.10/10.10

3455877

ConvoVent 4+

ES/EB C4 6.20/10.20

3455878

ConvoVent 4+

ES/EB C4 20.10

3455879

ConvoVent 4+

ES/EB C4 12.20/20.20

3455880

ConvoVent 4+ voor gebruik in een stapelkit Stapelkitset ES/EB C4 6.10/10.10

3455881

ConvoVent 4+ voor gebruik in een stapelkit Stapelkitset ES/EB C4 6.20/10.20

Optioneel

Toebehoren

Voor kappen van het model

3455892

Frontcondensor 6.10/10.10/20.10

ConvoVent 4 voor 6.10/10.10/20.10

3455893

Frontcondensor 6.20/10.20/12.20/20.20

ConvoVent 4 voor
6.20/10.20/12.20/20.20

3455894

Verlichting ConvoVent 4/4+

ConvoVent 4/4+ voor 6.10/10.10/20.10

3455895

Verlichting ConvoVent 4/4+

ConvoVent 4/4+ voor
6.20/10.20/12.20/20.20

ConvoVent 4 / ConvoVent 4+
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1.4

Over deze gebruiks- en installatiehandleiding

Doel
Deze handleiding geeft antwoord op de volgende vragen:
 Hoe kan ik de kap gebruiken?
 Hoe installeer ik de kap?
Doelgroepen
Deze gebruiks- en installatiehandleiding is bedoeld voor volgende doelgroepen:
 Kok
 Gebruiker
 Installateur
De doelgroepen moeten beschikken over de volgende kwalificaties zie "Kwalificatie van het personeel".
Opbouw van de handleiding
De onderstaande tabel beschrijft de inhoud, het doel en de doelgroepen van de hoofdstukken van deze
gebruikshandleiding.
Hoofdstuk/Deel

Doel

Algemeen

 Ondersteunt u bij de identificatie van de kap
 Beschrijft de omgang met de gebruiks- en installatiehandleiding

Opbouw en werking

 Beschrijft het beoogd gebruik van de kap
 Beschrijft de functies van de kap en beschrijft de plaats van zijn onderdelen
 Vat de technische gegevens samen

Voor uw eigen veiligheid

Beschrijft alle gevaren die van de kap uitgaan en de geschikte maatregelen
Dit hoofdstuk moet u aandachtig lezen!

Bediening

Bevat de instructies voor de omgang met de kap

Reiniging en onderhoud

 Bevat het reinigingsplan
 Omvat het reinigingsplan, voor zover relevant voor de operator
 Bevat de handleidingen voor het reinigen

Zo doet u het juist!

Beschrijft de stappen die telkens opnieuw moeten worden uitgevoerd in de omgang
met de kap

Transport en opstelling

 Geeft de principiële afmetingen van het apparaat
 Geeft de eisen, te stellen aan de plaats van opstelling
 Verklaart transport naar de plaats van opstelling, uitpakken en opstellen

Apparaat aansluiten

 Verklaart de installatie van de elektriciteit
 Beschrijft de functies van bepaalde onderdelen van de kap en beschrijft de plaats

Ingebruikneming, buitenwerkingstelling en afvoer

 Gaat in op het verloop van de ingebruikneming
 Gaat in op het buiten bedrijf zetten
 Geeft aanwijzingen voor de afvoer

van de onderdelen

ConvoVent 4 / ConvoVent 4+

9

1 Algemeen

Weergave van de waarschuwingen
De waarschuwingsteksten zijn ingedeeld in de volgende gevarenklassen:
Gevarenklasse

LET OP

Gevolgen

Waarschijnlijkheid

Dood/ zwaar persoonlijk letsel (onomkeerbaar)

Onafwendbaar

Dood/ zwaar persoonlijk letsel (onomkeerbaar)

Mogelijk

Lichte letsels (omkeerbaar)

Mogelijk

Materiële schade

Mogelijk

Schrijfwijze van decimale getallen
Voor internationale uniformiteit wordt altijd een decimale punt gebruikt.

ConvoVent 4 / ConvoVent 4+
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1.5

Beoogd gebruik van de kap

Doelgericht gebruik
De kap mag alleen worden gebruikt overeenkomstig de hierna beschreven toepassing:
 De kap is uitsluitend ontworpen voor het condenseren van stoom en dampen uit de combi-steamers.
 De kap is ontworpen voor combi-steamers uit de modelseries C4 ES 6.10, 10.10, 6.20, 10.20, 20.10,
12.20, 20.20 en C4 EB 6.10, 10.10, 6.20, 10.20, 20.10, 12.20, 20.20, en voor STK C4 ES/EB
6.10/10.10 en STK C4 ES/EB 6.20/10.20.
 De kap is uitsluitend bedoeld voor professioneel, industrieel gebruik.
 De omgevingstemperatuur moet tussen de 4°C en de 35°C bedragen.
 De kap vereist geen directe aansluiting op een luchtafvoerinstallatie, omdat de afzuiglucht van de
combi-steamer door een condensatie-eenheid en door vlambeveiligingsfilter, druppelafscheider en
nafilter (ConvoVent 4: Dampafscheider, ConvoVent 4+: deeltjesfilter) wordt gecondenseerd.
 De kap wordt aangesloten op de besturing van de combi-steamer, wat de communicatie en een
vraaggestuurde besturing mogelijk gemaakt.
De kap wordt doelgericht gebruikt, indien bovendien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 Ter vermijding van ongevallen en beschadiging aan de kap moet de gebruiker het personeel regelmatig trainen.
De kap mag alleen worden bediend door medewerkers die daartoe zijn opgeleid.
 De voorschriften van de fabrikant voor het gebruik en het onderhoud van de kap moeten worden
aangehouden.
Beperking van het gebruik
Er moet rekening worden gehouden met de volgende beperking in het gebruik:
 De kap verbetert het keukenklimaat, maar kan een ventilatietechnische inrichting niet vervangen.
 De kap mag alleen worden gebruikt, als alle veiligheidsvoorzieningen beschikbaar en in goede staat
zijn.
 De kap mag niet worden gebruikt voor verplaatsbare combi-steamers gebruikt (onderframe op
wielen).
Kwalificatie van het personeel
Het personeel moet de volgende kwalificatie hebben:
 De kap mag alleen worden gebruikt door getraind personeel.
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Eisen aan de gebruikstoestand van de condenskap
Met de volgende eisen aan de gebruikstoestand van de kap moet rekening worden gehouden:
 De kap mag alleen worden gebruikt, indien alle veiligheidsvoorzieningen correct werken.
 De kap mag alleen worden gebruikt, indien de afdekkingen correct zijn aangebracht.
 De kap mag alleen worden gebruikt als de vlambeveiligingsfilters en de druppelafscheiders correct
zijn aangebracht.
Eisen aan de omgeving van de condenskap
Met de volgende eisen aan de omgeving van de condenskap moet rekening worden gehouden:
 De kap mag niet worden gebruikt, als aan de landspecifieke en plaatselijke bepalingen met het oog
op de ventilatie en de afvoer en de specifieke eisen, gesteld aan kookinrichtingen, niet is voldaan.
 De kap mag niet worden gebruikt, indien er zich in de buurt brandbare gassen of vloeistoffen bevinden.
 De kap mag niet in een giftige of explosieve omgeving worden gebruikt.
 De vloer van de keuken moet om de risico's te beperken droog worden gehouden.
Voorwaarden voor het reinigen
De volgende voorwaarden moeten worden aangehouden bij de reiniging:
 Voor het reinigen van de kap moeten de combi-steamer en de kap spanningsvrij zijn.
 Er mag alleen gebruikt worden:
- Afwasmiddel voor huishoudelijk gebruik, onschadelijk voor de huid, alkalivrij en pH-neutraal
 Voor het reinigen mogen geen hogedrukreinigers of watersproeiers of -stralen worden gebruikt.
 De kap mag niet worden behandeld met zuren of blootgesteld aan zuurdampen.
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1.6

Technische gegevens ConvoVent 4

Maten en gewichten
De onderstaande tabel geeft de maten en de gewichten:
6.10 /
10.10

6.20 /
10.20

20.10

12.20 /
20.20

STK
6.10 /
10.10

STK
6.20 /
10.20

Breedte
met verpakking

[mm]

960

1200

960

1200

960

1200

Zonder verpakking

[mm]

877

1122

892

1137

877

1122

met verpakking

[mm]

1150

1350

1150

1350

1150

1350

Zonder verpakking

[mm]

1085

1285

1086

1285

1085

1285

met verpakking

[mm]

440

440

440

440

440

440

Zonder verpakking

[mm]

240

240

240

240

240

240

met verpakking

[kg]

72

103

73

104

74

105

Zonder verpakking

[kg]

66

96

67

97

68

98

achter

[mm]

100

100

100

100

100

100

links

[mm]

50

50

50

50

50

50

boven

[mm]

500

500

500

500

500

500

Diepte

Hoogte

Gewicht

Veiligheidsafstanden kap

Materiaal
roestvrij staal
Elektrische aansluitwaarden
De onderstaande tabel geeft de elektrische aansluitwaarden:
6.10 /
10.10

6.20 /
10.20

20.10

12.20 /
20.20

STK
6.10 /
10.10

STK
6.20 /
10.20

130-260

130-260

130-260

130-260

130-260

130-260

Gedimensioneerde stroom [A]

1.0-1.9

1.0-1.9

1.0-1.9

1.0-1.9

1.0-1.9

1.0-1.9

Zekeringen

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

1N~ 200-240V 50/60Hz
Gedimensioneerd vermogen

ConvoVent 4 / ConvoVent 4+
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Apparaatvoorschriften
De onderstaande tabel geeft de apparaatvoorschriften:
6.10 /
10.10

6.20 /
10.20

20.10

12.20 /
20.20

STK
6.10 /
10.10

STK
6.20 /
10.20

Beschermingswijze

IPX 5

IPX 5

IPX 5

IPX 5

IPX 5

IPX 5

Keurmerk

CE, CB,
TÜV GS

CE, CB,
TÜV GS

CE, CB,
TÜV GS

CE, CB,
TÜV GS

CE, CB,
TÜV GS

CE, CB,
TÜV GS

63

64

Geluidsemissie max.

dB (A) 64

Afzuigvermogen
(maximaal toerental)

m³/h

675

840

675

Afzuigvermogen
(gereduceerd toerental)

m³/h

550

630

550

LET OP
De beschermingsklasse IPX5 van de kap omvat niet de verbinding aansluitkabel / stopcontact.
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1.7

Technische gegevens ConvoVent 4+

Maten en gewichten
De onderstaande tabel geeft de maten en de gewichten:
6.10 /
10.10

6.20 /
10.20

20.10

12.20 /
20.20

STK
6.10 /
10.10

STK
6.20/10.20

Breedte
met verpakking

[mm]

960

1200

960

1200

960

1200

Zonder verpakking

[mm]

877

1122

892

1137

877

1122

met verpakking

[mm]

1150

1350

1150

1350

1150

1350

Zonder verpakking

[mm]

1085

1285

1086

1285

1085

1285

met verpakking

[mm]

570

570

570

570

570

570

Zonder verpakking

[mm]

373

373

373

373

373

373

met verpakking

[kg]

91

127

92

128

95

131

Zonder verpakking

[kg]

85

119

86

120

89

123

achter

[mm]

100

100

100

100

100

100

links

[mm]

50

50

50

50

50

50

boven

[mm]

500

500

500

500

500

500

Diepte

Hoogte

Gewicht

Veiligheidsafstanden kap

Materiaal
roestvrij staal
Elektrische aansluitwaarden
De onderstaande tabel geeft de elektrische aansluitwaarden:
6.10 /
10.10

6.20 /
10.20

20.10

12.20 /
20.20

STK
6.10 /
10.10

STK
6.20/10.20

130-260

130-260

130-260

130-260

130-260

130-260

Gedimensioneerde stroom [A]

1.0-1.9

1.0-1.9

1.0-1.9

1.0-1.9

1.0-1.9

1.0-1.9

Zekeringen

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

1N~ 200-240V 50/60Hz
Gedimensioneerd vermogen

ConvoVent 4 / ConvoVent 4+
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Apparaatvoorschriften
De onderstaande tabel geeft de apparaatvoorschriften:
6.10 /
10.10

6.20 /
10.20

20.10

12.20 /
20.20

STK
6.10 /
10.10

STK
6.20/10.20

Beschermingswijze

IPX 5

IPX 5

IPX 5

IPX 5

IPX 5

IPX 5

Keurmerk

CE, CB,
TÜV GS

CE, CB,
TÜV GS

CE, CB,
TÜV GS

CE, CB,
TÜV GS

CE, CB,
TÜV GS

CE, CB,
TÜV GS

62

63

Geluidsemissie max.

dB (A) 63

Afzuigvermogen
(maximaal toerental)

m³/h

500

795

500

Afzuigvermogen
(gereduceerd toerental)

m³/h

390

590

390

LET OP
De beschermingsklasse IPX5 van de kap omvat niet de verbinding aansluitkabel / stopcontact.
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2 Voor uw eigen veiligheid

2

Voor uw eigen veiligheid

Doel van dit hoofdstuk
In dit hoofdstuk is alle kennis opgenomen, die u nodig heeft om veilig om te gaan met uw apparaat,
zonder uzelf en anderen in gevaar te brengen.
Dit hoofdstuk moet u aandachtig lezen!
Inhoud
Dit hoofdstuk omvat de volgende onderwerpen:
Pagina
18
19
20
22
28
29
30

Belangrijke veiligheidsvoorschriften
Waarschuwingen op de condenskap
Gevaren: overzicht
Extra gevaars- en veiligheidsmaatregelen
Veiligheidsvoorzieningen
Eisen aan het personeel, werkplaatsen
Persoonlijke beschermingsmiddelen
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2 Voor uw eigen veiligheid

2.1

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Doel van deze voorschriften
Deze voorschriften moeten er voor zorgen, dat alle personen, die met het apparaat omgaan, zich
grondig informeren over de gevaren en de veiligheidsmaatregelen, en rekening houden met de veiligheidsaanwijzingen, die in de bedrijfshandleiding en op het apparaat zijn opgenomen. Als u deze voorschriften niet opvolgt, loopt u risico op persoonlijk letsel met mogelijk dodelijke afloop, en op materiële
schade.
Omgang met de bedrijfshandleiding
Volg de onderstaande voorschriften op:
 Leest u het hoofdstuk over de veiligheid en de hoofdstukken in verband met uw bezigheid volledig.
 Houd de handleiding steeds bij de hand om haar te raadplegen.
 Geef de handleiding bij het doorverkopen van het apparaat mee door.
Omgang met het apparaat
Volg de onderstaande voorschriften op:
 Alleen personen, die voldoen aan de in deze handleiding aangegeven eisen, mogen omgaan met het
apparaat.
 Personen (inclusief kinderen), die op basis van hun fysieke, sensorische of geestelijke mogelijkheden
of onervarenheid of onkunde niet in staat zijn, het apparaat veilig te gebruiken, mogen het apparaat
niet zonder toezicht of de aanwijzingen van een verantwoordelijke persoon gebruiken.
 Gebruikt u het apparaat alleen voor de beschreven toepassing. Gebruikt u het apparaat in geen geval
voor andere, mogelijk verwante doelen.
 Neem alle veiligheidsmaatregelen, die in deze handleiding en op het apparaat zijn aangebracht.
Gebruik in het bijzonder de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen.
 Verblijf alleen op de aangegeven bedieningsplaatsen.
 Breng aan het apparaat geen wijzigingen aan, bijv. door het verwijderen van onderdelen of het
aanbrengen van niet toegelaten onderdelen. In het bijzonder mag u geen veiligheidsinrichtingen
buiten werking stellen.

ConvoVent 4 / ConvoVent 4+
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2.2

Waarschuwingen op de condenskap

Waar zijn de waarschuwingen aangebracht?
De onderstaande afbeelding toont een condenskap in de grootte 6.10 exemplarisch voor alle condenskappen:

ConvoVent 4

ConvoVent 4+

Waarschuwingen op de achterzijde
De volgende waarschuwingen moeten altijd goed zichtbaar en in de gemarkeerde gebieden zijn aangebracht op de condenskap.
Zone

Waarschuwing

1

ConvoVent 4 / ConvoVent 4+

Beschrijving
Waarschuwing voor gevaarlijke elektrische spanning / elektrische schok.
Er bestaat gevaar voor een elektrische schok door stroomvoerende delen, als
de veiligheidsafdekking wordt geopend.
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2.3

Gevaren: overzicht

Algemene regels voor de omgang met gevaren en veiligheidsmaatregelen
Het apparaat is zo geconstrueerd, dat de gebruiker tegen alle constructief zinvol vermijdbare gevaren is
beschermd.
Omwille van het doel van het apparaat zijn er nochtans toch restgevaren, voor het vermijden waarvan u
moet ingrijpen. Voor enkele van deze gevaren kunt u, tot een zekere graad, een veiligheidsvoorziening
gebruiken. U moet er evenwel op letten dat deze veiligheidsvoorzieningen aangebracht zijn en werken.
Hierna leest u, van welke aard deze resterende gevaren zijn en welke gevolgen ze hebben.
Gevaarlijke punten
De onderstaande afbeelding toont een condenskap in de grootte 6.10 exemplarisch voor alle condenskappen:

ConvoVent 4
Pos.

Aanduiding

1

Afdekking van de montageplaat

2

Afdekking van het apparaat

ConvoVent 4+

Beschadigd aansluitsnoer
Tijdens het transport van het apparaat kan de aansluitkabel beschadigd worden. Dit leidt tot:
 Gevaar voor een elektrische schok door een beschadigd aansluitsnoer.
Stroomvoerende delen
Het apparaat bevat stroomvoerende delen. Dit leidt tot:
 Gevaar voor elektrische schokken, als de afdekkingen zich niet op hun plaats bevinden.
 Gevaar voor elektrische schokken als het apparaat met water wordt afgespoten.
Ontbrekende potentiaalvereffeningsleiding
Er is geen potentiaalvereffeningsleiding geïnstalleerd. Dit leidt tot:
 Gevaar voor een elektrische schok, indien de kap niet meer is opgenomen in de potentiaalvereffeningsleiding van de combi-steamer.
Met vet gevulde filters en onderdelen van de behuizing
Bij vonken kan door een onvoldoende reiniging van het filter en toegankelijke delen van de behuizing vet
ontbranden. Dit leidt tot:
 Gevaar op vetbrand door onvoldoende reiniging.

ConvoVent 4 / ConvoVent 4+
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Hete stoom / dampen
De combi-steamer genereert hete stoom en damp, die bij het openen van de deur van het apparaat
moet ontwijken. Dit leidt tot:
 Verbrandingsgevaar door hete stoom bij het openen van de deur van het apparaat. Door de deur van
het apparaat zelf bent u tegen hete stoom beschermd.
Hete onderdelen
Aanraking van de vlambeveiligingsfilters, druppelafscheider en inwendige oppervlakken direct na het
openen van de deur of als de kap op het apparaat is gemonteerd maar niet in werking is (geen
aansluiting op het lichtnet), veroorzaakt:
 Verbrandingsgevaar aan hete onderdelen.
Verzameling condenswater
De kap is op het apparaat gemonteerd, maar niet in werking. Dit leidt tot:
 Gevaar van schimmelvorming door verzameling van condenswater.
Overbelasting van het lichaam
Bij het opheffen van het apparaat door één persoon kan het gewicht van het apparaat het volgende
veroorzaken:
 Gevaar vooral voor de romp door verkeerd hijsen.
Contact met reinigingsmiddelen
Reinigingsmiddelen kunnen in direct contact komen met de huid en de ogen. Dit leidt tot:
 Gevaar voor irritatie van de huid en de ogen of aantasting.
Vallen van de kap
Bij een niet correct bevestigen van de kap op de combi-steamer kan deze wegglijden en vallen. Dit leidt
tot:
 Gevaar voor beknelling voor verschillende lichaamsdelen door vallen van de kap.
Omvallen van de combinatie
Door de montage van de kap op een combi-steamer neemt het risico op kantelen toe. Dit leidt tot:
 Gevaar voor beknelling van verschillende lichaamsdelen door omvallen van de combinatie.
Letsel aan de handen door verschillende bezigheden
Bij verschillende bezigheden, zoals het reinigen van het apparaat, bestaat het gevaar, dat u uw hand
kwetst.
Draaiende waaier
Het apparaat bevat een ventilator. Dit leidt tot:
 Gevaar voor letsel aan de handen of het grijpen van de haren en van losse kledingstukken door de
draaiende waaier, indien deze afdekking niet correct gemonteerd is.

ConvoVent 4 / ConvoVent 4+
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Oversteek van de kap
De kap steekt boven de combi-steamer uit. Dit leidt tot:
 Stootgevaar aan de uitstekende rand van de kap.

2.4

Extra gevaars- en veiligheidsmaatregelen

Transport en opstelling
Let bij het transport en het opstellen van de combi-steamer op de volgende gevaren en neem de
voorgeschreven maatregelen:
Gevaar

Waar c.q. in welke situaties treedt het
gevaar op?

Maatregel / veiligheidsvoorziening

Gevaar voor een elektrische schok door stroomvoerende delen

Bij het wisselen van de luchttoevoer-aansluitkraag onder de linker zijwand
van de combi-steamer

 Werkzaamheden aan de elektrische

installatie alleen door vakkrachten
elektrotechniek van een geautoriseerd
servicebedrijf laten uitvoeren
 Vakkundig te werk gaan
Voorafgaand aan het eraf nemen van de
afdekkingen:
 Alle aansluitingen spanningsvrij
schakelen
 Alle schakelaars tegen herinschakelen
beveiligen
 Spanningsvrij zijn vaststellen

Gevaar voor een elektrische schok door een
beschadigd aansluitsnoer

Op de achterzijde van het apparaat

Gevaar voor persoonlijk
letsel door overbelasting
van het lichaam

Bij het opstellen en transporteren van de Alleen met een geschikt aantal personen
kap
of aangepaste hulpmiddelen

ConvoVent 4 / ConvoVent 4+
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Gevaar

Waar c.q. in welke situaties treedt het
gevaar op?

Maatregel / veiligheidsvoorziening

Gevaar voor beknelling
door vallen van de kap

Bij niet correcte montage

 Verankeren
 Voorzien materiaal gebruiken
 Persoonlijke beschermingsmiddelen

dragen
 Bij deze werkzaamheden uiterst

voorzichtig zijn
Veiligheidsinrichting:
 Verankering door bevestigingsschroeven
Bij het transport (binnen het bedrijf)

 Alleen met geschikte hulpmiddelen
 Tegen omkiepen beveiligen
 Bij deze werkzaamheden uiterst

voorzichtig zijn
 Mijden van transportroutes die niet vlak

zijn of die omhoog of omlaag lopen
Gevaar voor beknelling
door omvallen van de
combinatie

Bij montage van een kap op een combi-steamer

 De stabiliteit van de combinatie

controleren
 Letten op een waterpas en vlakke

ondergrond
Stootgevaar aan de
uitstekende rand van de
kap

Voor de deur van het apparaat

Voorzichtig gebruiken
Veiligheidsinrichting:
 Tussenadapter voor 6.10/6.20

Gevaar voor kneuzing van  Bij het erop zetten van de kap
 Bij deze werkzaamheden uiterst
uw handen en vingers
voorzichtig zijn
 Bij het inbouwen van de filters
 Bij het inbouwen van de tussenadapter  Persoonlijke beschermingsmiddelen
dragen
 Montage uitvoeren zoals beschreven in
de handleiding
Gevaar voor snijletsel

Bij het eruit breken van de perforatie

 Bij deze werkzaamheden uiterst

voorzichtig zijn
 Persoonlijke beschermingsmiddelen

dragen
 Perforatie verwijderen zoals beschre-

ven in de handleiding en bramen verwijderen

ConvoVent 4 / ConvoVent 4+
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Gebruik
Let bij gebruik van de combi-steamer op de volgende gevaren en neem de voorgeschreven maatregelen:
Gevaar

Waar c.q. in welke situaties treedt het
gevaar op?

Maatregel / veiligheidsvoorziening

Gevaar voor een elektrische schok door vochtinwerking in de aansluitruimte

Ondeskundig uitgevoerde montage

Montage uitvoeren zoals beschreven in
de handleiding

Verbrandingsgevaar door
hete stoom

 Voor de deur van het apparaat
 In de bedrijfsruimte van de kap

 Veiligheidsinrichting controleren
 Veiligheidsvoorziening gebruiken
 Alleen in een afgekoeld systeem

grijpen
Veiligheidsinrichting:
 Ventilatiestand van de deur van het
apparaat
 Hoge afzuigvermogen van de kap
Gevaar voor vetbrand door Aan de kap
onvoldoende reiniging

Reinigen conform het reinigingsplan

Gevaar van schimmelvor- Aan de kap
ming door verzameling van
condenswater

Kap erin steken bij gebruik van de
combi-steamer
Veiligheidsinrichting:
 Kap is automatisch samen geschakeld
met de combi-steamer
 Condensafvoer

Verbrandingsgevaar aan
hete onderdelen

Aan en in de kap

 Direct na het openen van de deur de

Gevaar voor persoonlijk
letsel door een draaiende
waaier

In de binnenruimte

Veiligheidsvoorzieningen controleren
Veiligheidsinrichting:
 Afdekking voor ventilator
 Vlambeveiligingsfilter
 Druppelafscheider

Stootgevaar aan de
uitstekende rand van de
kap

Voor de deur van het apparaat

Voorzichtig gebruiken
Veiligheidsinrichting:
 Tussenadapter voor 6.10/6.20

ConvoVent 4 / ConvoVent 4+

vlambeveiligingsfilters, druppelafscheider en het inwendige niet aanraken
 Als de kap is gemonteerd maar niet in
werking is (geen netspanning)
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Reiniging
Let bij het reinigen van de combi-steamer op de volgende gevaren en neem de voorgeschreven
maatregelen:
Gevaar

Waar c.q. in welke situaties treedt het
gevaar op?

Maatregel / veiligheidsvoorziening

Gevaar voor een elektrische schok door kortsluiting

Aan de kap

 Niet met waterstraal reinigen
 Voor het reinigen spanningsvrij

Gevaar voor een elektrische schok door stroomvoerende delen

Onder de afdekking

Veiligheidsinrichting controleren

Verbrandingsgevaar aan
hete oppervlakken

In de behuizing

 Voor het reinigen laten afkoelen
 Persoonlijke beschermingsmiddelen

Gevaar voor schimmelvorming door ontoereikende reiniging

Aan de kap

Reinigen conform het reinigingsplan

schakelen

dragen

Gevaar voor irritatie van de Bij alle reinigingswerkzaamheden
huid en de ogen of aantasting door contact met
Als er agressieve reinigingsmiddelen
reinigingsmiddel
worden gebruikt

Persoonlijke beschermingsmiddelen
dragen
 Alleen huishoud-reinigingsmiddelen

gebruiken
 Persoonlijke beschermingsmiddelen

dragen
Voorzichtig te werk gaan bij deze werkzaamheden

Gevaar van letsel van de
hand door het kneuzen

 Bij het reinigen van de vlambeveili-

Gevaar voor beknelling
door vallende filters

Bij het in- en uitbouwen van de filters

Bij deze werkzaamheden uiterst voorzichtig zijn

Gevaar voor persoonlijk
letsel door een draaiende
waaier

In de binnenruimte

 Veiligheidsvoorzieningen controleren
 Voor het reinigen spanningsvrij

Stootgevaar aan de
uitstekende rand van de
kap

Voor de deur van het apparaat

Voorzichtig gebruiken
Veiligheidsinrichting:
 Tussenadapter voor 6.10/6.20

Gevaar voor snijletsel

 Aan uitgebroken delen
 Aan randen van de behuizing

 Bij deze werkzaamheden uiterst

gingsfilters
 Bij het reinigen van de druppelafscheider
 Bij het vervangen van de nafilters

schakelen
Veiligheidsinrichting:
 Afdekking voor ventilator
 Vlambeveiligingsfilter
 Druppelafscheider

voorzichtig zijn
 Persoonlijke beschermingsmiddelen

dragen

ConvoVent 4 / ConvoVent 4+
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Installatie, ingebruikneming, buitenwerkingstelling en onderhoud
Let bij installatie, ingebruikneming, buitenwerkingstelling en onderhoud van de combi-steamer op de
volgende gevaren en tref de voorgeschreven maatregelen:
Gevaar

Waar c.q. in welke situaties treedt het
gevaar op?

Maatregel / veiligheidsvoorziening

Gevaar voor een elektrische schok door vochtinwerking in de aansluitruimte

Ondeskundig uitgevoerde montage

Montage uitvoeren zoals beschreven in
de handleiding

Verbrandingsgevaar door
hete stoom

 Voor de deur van het apparaat
 In de bedrijfsruimte van de kap

 Veiligheidsinrichting controleren
 Veiligheidsvoorziening gebruiken
 Alleen in een afgekoeld systeem

grijpen
Veiligheidsinrichting:
 Ventilatiestand van de deur van het
apparaat
 Hoge afzuigvermogen van de kap
Verbrandingsgevaar aan
hete onderdelen

Aan en in de kap

Direct na het openen van de deur de
vlambeveiligingsfilters, druppelafscheider
en het inwendige niet aanraken

Gevaar voor persoonlijk
letsel door overbelasting
van het lichaam

Bij het transporteren van de kap

Alleen met een geschikt aantal personen
of aangepaste hulpmiddelen

Gevaar voor beknelling
door vallen van de kap

 Indien de kap niet aan de com-

 Met verankering aan de combi-steamer

bi-steamer verankerd is
 Bij het eraf nemen of erop zetten van
de kap

 Persoonlijke beschermingsmiddelen

Gevaar voor beknelling
door omvallen van de
combinatie

Bij montage van een kap op een combi-steamer

bevestigen
dragen
Veiligheidsinrichting:
 Verankering door bevestigingsschroeven
 De stabiliteit van de combinatie

controleren
 Letten op een waterpas en vlakke

ondergrond
Gevaar voor een elektrische schok door een
ontbrekende potentiaalvereffeningsleiding

Aan het apparaat en metalen onderdelen De kap opnemen in het potentiaalverefin de omgeving
feningssysteem
Veiligheidsinrichting:
 Potentiaalvereffeningssysteem

Gevaar voor een elektrische schok door stroomvoerende delen

 Onder de afdekking van de kap
 Onder de linker zijwand van de com-

 Werkzaamheden aan de elektrische

bi-steamer
 Bij het vervangen van de zekeringen





Gevaar voor een elektrische schok door een
beschadigd aansluitsnoer
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installatie mogen alleen worden uitgevoerd door een geautoriseerde klantenservice
Werken volgens de regels van de kunst
De spanning uitschakelen voor het
afnemen van de afdekking
Beveiligen tegen opnieuw inschakelen
Spanningsvrij zijn vaststellen

Aansluitkabel controleren
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Gevaar

Waar c.q. in welke situaties treedt het
gevaar op?

Maatregel / veiligheidsvoorziening

Gevaar voor persoonlijk
letsel door een draaiende
waaier

In de binnenruimte

 Veiligheidsvoorzieningen controleren
 Voor installatie- en onderhoudswerk-

Stootgevaar aan de
uitstekende rand van de
kap

Voor de deur van het apparaat

Voorzichtig gebruiken
Veiligheidsinrichting:
 Tussenadapter voor 6.10/6.20

Gevaar voor snijletsel

 Aan uitgebroken delen
 Aan randen van de behuizing

 Bij deze werkzaamheden uiterst

zaamheden het apparaat spanningsvrij
schakelen
Veiligheidsinrichting:
 Afdekking voor ventilator
 Vlambeveiligingsfilter
 Druppelafscheider

voorzichtig zijn
 Persoonlijke beschermingsmiddelen

dragen
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2.5

Veiligheidsvoorzieningen

Betekenis
De kap beschikt over een reeks veiligheidsvoorzieningen, die de gebruiker beschermen tegen gevaren.
Alle veiligheidsvoorzieningen moeten bij bedrijf van de kap absoluut beschikbaar en in goede staat zijn.
Plaats
De volgende afbeelding geven de plaats van de veiligheidsvoorzieningen:

ConvoVent 4
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Functies
De onderstaande tabel geeft alle veiligheidsvoorzieningen van de kap, beschrijft hun werking en de
controle daarvan:
Pos.

Veiligheidsinrichting

1

Afdekking montageplaat, Voorkomt het onopzettelijk
Controleren of de afdekking op
alleen afneembaar met
aanraken van de stroomvoerende haar plaats zit
gereedschap
delen

2

Afdekking, alleen afneembaar met gereedschappen

Verhindert het ingrijpen in het
bewegende waaier

Controleren of de afdekking op
haar plaats zit

3

Vlambeveiligingsfilter

Voorkomt het aanraken van hete
onderdelen van de kap

Controleren of vlambeveiligingsfilter op zijn plaats zit

4 (niet afgebeeld)

Stoomcondensatie

 Gering afzuigvermogen
 Hoog afzuigvermogen

Controleren of ventilator in
werking is

ConvoVent 4 / ConvoVent 4+
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Controle
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2.6

Eisen aan het personeel, werkplaatsen

Kwalificatie van het personeel
De personen die met de kap moeten omgaan moeten voldoen aan de volgende eisen:
Personeel

Kwalificatie

Werkzaamheden

Kok

 Heeft de vereiste beroepsopleiding
 Kent de levensmiddelenwetgeving en

 Kap in- / uitschakelen
 Reinigen van de kap

Gebruiker

Installateur

-verordeningen van zijn land, samen met de
hygiënewetgeving en -voorschriften
 Is geïnstrueerd omtrent de bediening van de
condenskap
 Is getraind
 Kap in- / uitschakelen
 Is geïnstrueerd omtrent de bediening van de  Reinigen van de kap
condenskap
 Kleinere onderhoudswerkzaamheden
 is een geautoriseerde klantenservice
 Installatie
 Heeft de vereiste beroepsopleiding
 In gebruik nemen
 Is elektromonteur
 Onderhoud
 Kent de plaatselijke wetten en verordeningen

Werkplaatsen tijdens het bedrijf
De werkplaats voor het personeel tijdens het bedrijf van de kap is voor de deur van de combi-steamer.
Werkplaatsen bij het reinigen en het onderhoud
De werkplaats voor het personeel bij de reiniging en het onderhoud is de volledige omgeving van het
apparaat.

ConvoVent 4 / ConvoVent 4+
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2.7

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bedrijf en reiniging
Activiteit

Gebruikte hulpmiddel

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bedrijf van de combi-steamer met kap

Geen

Werkkledij conform landspecifieke voorschriften voor het
werken in keukenbedrijven, in het bijzonder:
 Beschermingskledij
 Beschermende handschoenen of een geschikte doek
 Veiligheidsschoenen

Reinigen van de kap

Geen

Werkkledij conform landspecifieke voorschriften voor het
werken in keukenbedrijven, in het bijzonder:
Persoonlijke beschermingsmiddelen conform de opgave
van de fabrikant van het reinigingsmiddel en de
EG-veiligheidsdatabladen.

Activiteit

Gebruikte hulpmiddel

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Installatie en onderhoud
van de combi-steamer met
kap

Naargelang het gebruik

Werkkledij conform de landspecifieke voorschriften en
afhankelijk van de vereiste bezigheid

Installatie en onderhoud

ConvoVent 4 / ConvoVent 4+
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3

Bediening

Doel van dit hoofdstuk
In dit deel tonen we u hoe u uw apparaat bedient.
Inhoud
Dit hoofdstuk omvat het volgende onderwerp:
Pagina
32

Principiële werkwijze
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3.1

Principiële werkwijze

Hete stoom / dampen

Verbrandingsgevaar door hete stoom en dampen
Ontsnappende hete stoom en dampen kunnen leiden tot verbranding van het gezicht, de handen, de
voeten en de benen.
 Open de deur van het apparaat volgens de handleiding en stop in geen geval uw hoofd in de
gaarruimte.
Voorwaarden
Controleer of aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 De kap is naar behoren gereinigd.
 U maakte zich reeds vertrouwd met het verloop van de onder "Bediening" en "Zo doet u het goed!"
opgesomde werkzaamheden in de handleiding.
 De kap is aangesloten op de netspanning (en daardoor gereed voor bedrijf).
Ventilatorstanden
Ventilatorstand

Afzuigvermogen

Stand-by

Geen afzuigvermogen

Ventilatorstand 1

Gering afzuigvermogen

Ventilatorstand 2

Maximaal afzuigvermogen

Principiële werkwijze
1.

Schakel de combi-steamer in.
Resultaat:
De kap bevindt zich in de stand-bymodus (fabrieksinstelling).

2.

Beladen de combi-steamer en start een gaarprogramma.
Resultaat:
De kap werkt als de deur openstaat, voor het condenseren en afzuigen van de stoom met maximaal afzuigvermogen.
20 seconden (fabrieksinstelling) na het sluiten van de
deur schakelt de kap weer terug naar ventilatorstand 1.

3.

Een gaarprogramma met ontvochtiging (Crisp&Tasty)
wordt gekozen.
Resultaat:
De kap werkt met maximaal afzuigvermogen, zodra
Crisp&Tasty start.
20 seconden (fabrieksinstelling) na het deactiveren van
Crisp&Tasty schakelt de kap weer terug naar ventilatorstand 1.

4.

Het gaarprogramma is volledig afgelopen.
Resultaat:
10 sec voor afloop van de gaartijd schakelt de kap automatisch naar maximaal afzuigvermogen.

5.

De kap schakelt na het gebruik van de combi-steamer
automatisch uit (fabrieksinstelling).

ConvoVent 4 / ConvoVent 4+
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4

Reiniging en onderhoud

Doel van dit hoofdstuk
In dit hoofdstuk maken we u vertrouwd met het reinigings- en onderhoudsplan en vertellen we u, hoe u
uw apparaat reinigt en onderhoudt.
Inhoud
Dit hoofdstuk omvat het volgende onderwerp:
Pagina
34

Reinigings- en onderhoudsschema
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4.1

Reinigings- en onderhoudsschema

Met vet gevulde filters en onderdelen van de druppelafscheider

Gevaar voor een vetbrand door ontoereikende reiniging
Vet kan bij onvoldoende reinigen van de kap in combinatie met een vonk ontbranden.
 Reinig de vlambeveiligingsfilters en druppelafscheiders volgens het reinigingsplan.
 Reinig de delen van de behuizing die door gedemonteerde vlambeveiligingsfilters en druppelafscheiders toegankelijk zijn volgens het reinigingsplan.
Contact met reinigingsmiddelen

Gevaar voor prikkelen van de huid en de ogen / Verbranden van de huid
Reinigingsmiddelen kunnen de huid en de ogen bij direct contact irriteren of verbranden.
 Adem de sproeinevel niet in.
 Breng de reiniger niet in contact met de ogen en de huid.
 Warm het apparaat niet op met ingebrachte reiniger.
 Laat het apparaat afkoelen, voor u reiniger injecteert.
 Draag beschermingshandschoenen en een beschermbril conform de opgave van de fabrikant van het
reinigingsmiddel en het veiligheidsvoorschrift van het EG-veiligheidsdatablad.
Hete oppervlakken

Verbrandingsgevaar door hoge temperaturen aan de binnenzijde van de kap
Het aanraken van de verdeler van de ventilatie in de kap kan leiden tot verbranding van de handen.
 Neem de vlambeveiligingsfilters en de druppelafscheiders alleen uit als het systeem is afgekoeld.
 Voer de onderhoudswerkzaamheden alleen door bij een afgekoeld systeem.
 Draag persoonlijke beschermingsmiddelen zoals voorgeschreven.
Voorwaarden
Voor u het apparaat gaat reinigen of onderhouden, moet u controleren, of aan de volgende voorwaarden
is voldaan:
 U maakte zich reeds vertrouwd met het verloop van de onder "Bediening" en "Zo doet u het goed!"
opgesomde werkzaamheden in de handleiding.
Vereiste reinigingsproducten
Huishoudelijk spoelmiddel, onschadelijk voor de huid, alkalivrij en pH-neutraal
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Vereiste hulpmiddelen
Spons, sponsdoek, reinigingsproducten in een geschikte container bijv. een emmer.
Verloop van de reiniging
Stap

Werkwijze

1

Schakel de combi-steamer uit en laat de combi-steamer en de kap afkoelen.
Voorzichtig:
Verbrandingsgevaar door het aanraken van de hete vlambeveiligingsfilters, als de combi-steamer voor
aanvang van de reiniging in werking is geweest.

2

Schakel de kap spanningsvrij.

3

Demonteer de vlambeveiligingsfilters.
Reinig de vlambeveiligingsfilters wekelijks in de vaatwasser.
Let op:
Bij grotere vetophopingen kan dagelijks reinigen noodzakelijk zijn.

4

Reinig de verwijderbare druppelafscheider wekelijks met een heet, zacht spoelmiddel.
Let op:
Bij grotere vetophopingen kan dagelijks reinigen noodzakelijk zijn.

5

Controleer de condensafvoer op verstopping en reinig hem indien nodig.

6

Controleer het nafilter (ConvoVent 4: dampafscheider, ConvoVent 4+: deeltjesfilter) op mate van
verontreiniging en vervang het indien nodig.
Let op:
ConvoVent 4: Na ong. 6-12 maanden wordt aanbevolen om het nafilter (dampafscheider) te vervangen.
ConvoVent 4+: Na ong. 12 maanden wordt aanbevolen om het nafilter (deeltjesfilter) te vervangen.
Dit kan bij intensief gebruik ook vaker noodzakelijk zijn.

7

Reinig wekelijks de behuizing buiten en binnen met een hete, zachte oplossing van afwasmiddel.

8

Droog de behuizing van de kap af met een doek.

9

Breng alle onderdelen terug aan.

LET OP
Gebruik in geen geval sterk schurende sponsen of schuurpoeder! U beschadigt de kap.
Omgang met reinigingsmiddelen
Bij gebruik van reinigingsmiddelen moet een beschermingsuitrusting conform persoonlijke beschermingsmiddelen worden gedragen.
De aanduidingen van de fabrikant van het reinigingsmiddel en de EG-veiligheidsdatabladen moeten
worden opgevolgd.
Het personeel moet regelmatig worden geïnstrueerd door de exploitant van het apparaat.
Doorvoeren van onderhoud
Enkele, weinig talrijke, onderhoudswerkzaamheden moet u zelf doorvoeren. Verder gaande onderhoudswerkzaamheden mogen alleen door de klantenservice worden doorgevoerd.
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Hete oppervlakken

Verbrandingsgevaar door hoge temperaturen aan de binnenzijde van de kap
Het aanraken van de verdeler van de ventilatie in de kap kan leiden tot verbranding van de handen.
 Neem de vlambeveiligingsfilters en de druppelafscheiders alleen uit als het systeem is afgekoeld.
 Voer de onderhoudswerkzaamheden alleen door bij een afgekoeld systeem.
 Draag persoonlijke beschermingsmiddelen zoals voorgeschreven.
Maandelijks onderhoud, dat u zelf moet uitvoeren
Schakel de combi-steamer en de kap spanningsvrij voor u hem gaat onderhouden.
Wat moet onderhouden
worden?

Werkwijze

Onderhoudsmiddel /
Gereedschap

Condensafvoer

Openingen met draad
doorstoten

Draad

Afbeelding

Onderhoud, uit te voeren door de klantendienst
Hoe vaak?

Wat moet onderhouden worden?

Jaarlijks

Algemeen onderhoud

Verhelpen van fouten door de bediener
Probleem

Mogelijke oorzaak

Aanbevolen remedie

Ventilator loopt niet

De stekker van de kap is niet
ingestoken

Netstekker van de kap erin steken.
Als de kap nog dan nog steeds niet
werkt, de klantenservice roepen

Ventilator loopt steeds met maximaal Relais defect
toerental

Klantenservice bellen

Ventilator loopt niet met maximaal
toerental

Relais defect

Klantenservice bellen

Ventilator loopt niet met laag toerental

Relais defect

Klantenservice bellen

Apparaatparameters op de combi-steamer verkeerd ingesteld

Klantenservice bellen
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5

Zo doet u het juist!

Doel van dit hoofdstuk
In dit hoofdstuk tonen we u enkele belangrijke handgrepen aan uw apparaat, die u bij de bediening
steeds opnieuw nodig heeft.
Inhoud
Dit hoofdstuk omvat de volgende onderwerpen:
Vlambeveiligingsfilter, druppelafscheider en nafilter demonteren en monteren
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5.1

Vlambeveiligingsfilter, druppelafscheider en nafilter demonteren
en monteren

Hete stoom / dampen

Verbrandingsgevaar door hete stoom en dampen
Ontwijkende hete stoom en damp, die uit het combi-steamer of uit de verdeler van de ventilatie in de
kap ontsnapt, kan leiden tot schroeien van het gezicht, de handen, de voeten en de benen.
 Open de deur van het apparaat volgens de veiligheidsvoorschriften en stop in geen geval uw hoofd in
de gaarruimte.
 Neem noch de vlambeveiligingsfilters noch de druppelafscheiders uit de condenskap, als de deur van
een bedrijfsklare combi-steamer openstaat.
Hete oppervlakken

Verbrandingsgevaar door hoge temperaturen aan de binnenzijde van de kap
Het aanraken van de verdeler van de ventilatie in de kap kan leiden tot verbranding van de handen.
 Neem de vlambeveiligingsfilters en de druppelafscheiders alleen uit als het systeem is afgekoeld.
 Voer de onderhoudswerkzaamheden alleen door bij een afgekoeld systeem.
 Draag persoonlijke beschermingsmiddelen zoals voorgeschreven.
Zo demonteert en monteert u de 3 vlambeveiligingsfilters!
1.

Schakel de combi-steamer uit.

2.

Til de 3 vlambeveiligingsfilters op en zwenk het onderste uiteinde
van het filter naar voren.
Begin met het middelste.
Voorzichtig:
Gevaar voor beknelling van de handen

3.

Til de filters uit de U-rail en neem de filters uit de kap.

4.

Ga voor het monteren van de vlambeveiligingsfilters te werk in
omgekeerde volgorde.
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Zo demonteert en monteert u de druppelafscheider!
1.

Schakel de combi-steamer uit.

2.

Kip de druppelafscheider licht naar voor.
Voorzichtig:
Gevaar voor beknelling van de handen

3.

Hijs de druppelafscheider uit.

4.

Ga voor het monteren van de druppelafscheider te werk in
omgekeerde volgorde.

Zo demonteert en monteert u de dampafscheider (bij een ConvoVent 4)!
1.

Schakel de combi-steamer uit.

2.

Til het dragerframe van de dampafscheider met behulp van de
zwarte greep op en trek de dampafscheider naar voren eruit.

3.

Ga voor het monteren van de dampafscheider te werk in omgekeerde volgorde.
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Zo demonteert en monteert u het deeltjesfilter (bij een ConvoVent 4+)!
1.

Schakel de combi-steamer uit.

2.

Open de toegangsklep voor het deeltjesfilter met behulp van de
zwarte greep.

3.

Druk de drager van het deeltjesfilter naar beneden en neem het
deeltjesfilter naar voren eruit.

4..

Ga voor het monteren van het deeltjesfilter te werk in omgekeerde volgorde.
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6

Transport en opstelling

Doel van dit hoofdstuk
In dit hoofdstuk leest u alle eisen, te stellen aan de plaats van opstelling van het apparaat en hoe u het
apparaat ter plaatse correct transporteert, uitpakt, en opstelt.
Inhoud
Dit hoofdstuk omvat de volgende onderwerpen:
Pagina
42
43
44

Eisen, te stellen aan de plaats van opstelling
Naar de plaats van opstelling brengen
Kap monteren
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6.1

Eisen, te stellen aan de plaats van opstelling

Minimale afstanden
De volgende tabel geeft de minimale afstanden tot de wand of andere apparaten:
Plaats

Minimale afstand

Min. afstand naar boven

500 mm

Min. afstand opzij (links)

100 mm

Min. afstand naar achter / rechts

50 mm

Ondergrond
De ondergrond met de volgende eigenschappen vertonen:
 De ondergrond moet vlak en horizontaal zijn.
 De ondergrond met moet bestand zijn tegen het gewicht van het apparaat inclusief de kap en het
max. laadgewicht.
 Bij gebruik van de kappen op stapelkits mogen de gestapelde combi-steamers een hoek (oneffen
vloer) van niet meer dan 5° hebben (gevaar voor omkiepen).
Omgevingsomstandigheden
Speciale aandacht is vereist als in dezelfde ruimte andere apparaten met open afzuiging aanwezig zijn,
om een terugzuiging van de afvoergassen te voorkomen.
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6.2

Naar de plaats van opstelling brengen

Overbelasting van het lichaam

Gevaar voor persoonlijk letsel door verkeerd heffen
Bij het opheffen van het apparaat door één persoon kan het door het gewicht van het apparaat tot letsel
komen, vooral in het rompgedeelte.
 Hef het apparaat omhoog met een voldoende aantal personen (richtwaarde: 15 - max. 55 kg naargelang leeftijd en geslacht) of met geschikte hulpmiddelen.
 Let op de plaats van opstelling geldende voorschriften veiligheidsvoorschriften!
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Draag voor de hier beschreven werkzaamheden persoonlijke beschermingsmiddelen:
 Veiligheidshandschoenen
 Veiligheidsschoenen
 Veiligheidshelm (bij omhooggeheven lasten, bij werkzaamheden boven het hoofd)
Transport naar de plaats van opstelling
Denk om het volgende bij het transport:
 Transporteer het apparaat steeds met aangepaste hulpmiddelen.
 Transporteer het apparaat altijd staande.
 Transporteert u het apparaat traag en voorzichtig en beveilig het tegen kantelen.
Let op dat u zich niet stoot tegen het apparaat.
Vermijd niet-vlakke transportwegen en sterke hellingen.
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6.3

Kap monteren

Onderdeel
Artikelnummer

Model condenskap

Voor combi-steamers van het
model

3455870

ConvoVent 4

ES/EB C4 6.10/10.10

3455871

ConvoVent 4

ES/EB C4 6.20/10.20

3455872

ConvoVent 4

ES/EB C4 20.10

3455873

ConvoVent 4

ES/EB C4 12.20/20.20

3455874

ConvoVent 4 voor gebruik in een stapelkit

Stapelkitset ES/EB C4 6.10/10.10

3455875

ConvoVent 4 voor gebruik in een stapelkit

Stapelkitset ES/EB C4 6.20/10.20

3455876

ConvoVent 4+

ES/EB C4 6.10/10.10

3455877

ConvoVent 4+

ES/EB C4 6.20/10.20

3455878

ConvoVent 4+

ES/EB C4 20.10

3455879

ConvoVent 4+

ES/EB C4 12.20/20.20

3455880

ConvoVent 4+ voor gebruik in een stapelkit

Stapelkitset ES/EB C4 6.10/10.10

3455881

ConvoVent 4+ voor gebruik in een stapelkit

Stapelkitset ES/EB C4 6.20/10.20

Onderdelen van de montageset ConvoVent 4
De onderstaande afbeelding toont een kap in de grootte 6.10 exemplarisch voor alle apparaatgrootten:
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Pos.

Aanduiding

Aantal

1

Dampafscheider

1

2

Behuizing ConvoVent 4

1

3

Druppelafscheider

2

4

Vlambeveiligingsfilter

3

5

Luchttoevoer-aansluitkraag 10.10/10.20/20.10/20.20

1

6

Luchttoevoer-aansluitkraag 6.10 c.q. 12.20

1

7

Bevestigingshoekijzer met 2x bout M5x12 DIN 7985

1

8

Bochtstuk ConvoVent 4/4+ voor STK

1 (STK 6.10/10.10)

9

Voedingskabel 3-aderig met kabelwartel

1 (6.10/10.10/20.10)

2 (STK 6.20/10.20)
2 (6.20/10.20/12.20/20.20)
10

Besturingskabel met stekker X38

1 (6.10/6.20/10.10/10.20/12.20/20.10/20.20)

11

Zelfklevende basis met tie-wrap

1

2 (STK 6.10/10.10 / STK 6.20/10.20)

Onderdelen van de montageset ConvoVent 4+
De onderstaande afbeelding toont een kap in de grootte 6.10 exemplarisch voor alle apparaatgrootten:
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Pos.

Aanduiding

Aantal

1

Deeltjesfilter

1

2

Behuizing ConvoVent 4+

1

3

Druppelafscheider

3

4

Vlambeveiligingsfilter

2

5

Luchttoevoer-aansluitkraag 10.10/10.20/20.10/20.20

1

6

Luchttoevoer-aansluitkraag 6.10 c.q. 12.20

1

7

Bevestigingshoekijzer met 2x bout M5x12 DIN 7985

1

8

Bochtstuk ConvoVent 4/4+ voor STK

1 (STK 6.10/10.10)

9

Voedingskabel 3-aderig met kabelwartel

1 (6.10/10.10/20.10)

2 (STK 6.20/10.20)
2 (6.20/10.20/12.20/20.20)
10

Besturingskabel met stekker X38

1 (6.10/6.20/10.10/10.20/12.20/20.10/20.20)

11

Zelfklevende basis met tie-wrap

1

2 (STK 6.10/10.10 / STK 6.20/10.20)

Benodigd gereedschap
 Kruiskopschroevendraaier
Voorwaarden
Controleer of aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 Het apparaat is spanningsvrij en tegen herinschakelen beveiligd.
 De linker afdekking is verwijderd.
 De onderdelen van de montageset zijn uitgepakt en de volledigheid van de inhoud is gecontroleerd.
 Er staan in enkele gevallen maximaal vier personen of geschikte hulpmiddelen voor het optillen van
de kap ter beschikking.
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Kap monteren (ConvoVent 4 en ConvoVent 4+)
1.

Bij 6.10 en 6.20:
Draai de schroef linksachter in de bovenkant van het apparaat
los.

2.

Trek de aardingskabel van de platte stekker op de luchttoevoer-aansluitkraag af.

3..

Draai de schroef van de slangklem op de luchttoevoer-aansluitkraag met een steeksleutel maat 7 zover los dat de
slangklem over de platte stekker kan worden getrokken.

4.

Bij 6.10 en 6.20:
Til de bovenkant van het apparaat ter plaatse van de luchttoevoer-aansluitkraag iets op.
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5.

Trek de luchttoevoer-aansluitkraag zo ver mogelijk naar boven
(1).
Draai vervolgens het beluchtingsventiel onder de luchttoevoer-aansluitkraag (2) totdat de aansluitkraag naar beneden eraf
kan worden getrokken (3).
Leg de schuin afgesneden aansluitkraag opzij, hij is niet langer
nodig.

6.

Steek de rechte luchttoevoer-aansluitkraag, die bij de kap wordt
geleverd, door de afdichting zo ver mogelijk naar boven.
Let op de correcte plaatsing van de afdichting.

7.

Steek de slangklem van beneden over de luchttoevoer-aansluitkraag en draai het beluchtingsventiel onder de luchttoevoer-aansluitkraag.

8.

Schuif de luchttoevoer-aansluitkraag zo ver mogelijk in de
afdichting van het beluchtingsventiel.
Zorg ervoor dat de luchttoevoer-aansluitkraag ong. 5mm boven
de bovenkant van het apparaat staat.
Schuif de slangklem over de platte stekker tot aan de afdichting
in de bovenkant van het apparaat en draai hem met behulp van
de steeksleutel maat 7 vast.
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9.

Sluit de aardingskabel aan op de platte stekker van de luchttoevoer-aansluitkraag.

10.

Bij 6.10 en 6.20:
Draai de schroef linksachter in de bovenkant van het apparaat
weer vast.

11.

Draai de twee schroeven op de bovenkant van het apparaat met
een kruisschroevendraaier los en monteer het bijgeleverde
bevestigingshoekijzer met de twee schroeven.

12.

Breek - afhankelijk van de uitvoering van de deur - de perforatie
van de voorste afdekking eruit.
Verwijder de bramen met een vijl.
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13.

Zet de kap met vier personen of geschikte hulpmiddelen provisorisch erop.
Montage-instructie:
Gebruik onderlegblokken van hout.

13.a

Breng de kap voorzichtig op de luchtafvoer-aansluitkraag aan.
Voorzichtig: Gevaar voor beknelling van de vingers.

13.b

Breng de kap voorzichtig in de strips van de bevestigingshoek
aan.
Voorzichtig: Gevaar voor beknelling van de vingers.

14.

Bevestig de kap op het bevestigingshoekijzer met de twee
bijgeleverde schroeven met behulp van een kruisschroevendraaier.

15.

Sluit de kap op de beoogde aansluitpositie aan op een potentiaalvereffeningssysteem.

16.

Breek de perforatie in de elektrische aansluitruimte eruit.
Verwijder de bramen met een vijl.
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17.

Steek de kabelwartel M20 door de uitsparing.

18.

Draai de moer van de schroefverbinding aan de andere kant
vast.

19.

Steek het vrije uiteinde van de besturingskabel van de kap door
de kabelwartel en trek de kabel zo ver erdoorheen dat de
aansluitruimte van de kap wordt bereikt.

20.

Steek de stekker in de aansluiting X38 op de SIB.

21.

Draai de kabelwartel vast totdat de kabel een trekontlasting
heeft.
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22

Monteer de linker zijwand.

23.

Monteer de 3 delen van het vlambeveiligingsfilter:
De pijlen wijzen bij de montage naar boven en worden gemonteerd aan de binnenkant.

23.a

Bouw de filters van links naar rechts in.

23.b

Breng daarvoor het filter rechts aan en schuif het vervolgens
naar links.
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Installatie op stapelkit
Bij een installatie op een stapelkit zijn de volgende extra stappen nodig:
1.

Open de linker zijwand van het onderste apparaat.

2.

Voer de stappen 7 - 12 zoals boven beschreven eveneens uit op
het onderste apparaat.

3.

Draai de schroeven van de afdekking van de bevestigingsflens
los aan de achterkant van de kap.

4.

Monteer de bijgeleverde aansluitkraag van de dampafvoer voor
de stapelkitkap op de bevestigingsflens.

5.

Let op de correcte plaatsing van de aansluitkraag van de dampafvoer en let hierbij op de dichtheid op de raakvlakken.
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Installeren van de frontcondensor voor ConvoVent 4 (optioneel)
Bij het installeren van de frontcondensor zijn de volgende extra stappen nodig:
1.

Draai de 4 schroeven op de afdekking los en zowel links als
rechts 2 schroeven in de aanzuigopening en neem hem eraf.

2.

Til de 2 elementen van de frontcondensor in de hiervoor bestemde rails.
Zorg ervoor dat de afdruipplaat van de
elementen van de frontcondensor naar achteren wijst!

3.

Trek de aluminium tape aan de binnenkant van de afdekking van
de condenskap eraf.
Resultaat:
De perforaties worden zichtbaar.
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4.

Breek de bestaande perforaties in de afdekking eruit.
Verwijder de bramen met een vijl.

5.

Plaats de afdekking weer op de kap en bevestig de afdekking
met de eerder verwijderde schroeven.
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Onderdelen van de verlichting voor ConvoVent 4 en ConvoVent 4+
Pos.

Aanduiding

1

Aansluitkabel

2

Halogeenlamp

3

Dragerplaat

4

Justeerplaat

5

Bevestigingsschroeven justeerplaat

6

Bevestigingsschroeven dragerplaat

Installeren van de verlichting voor ConvoVent 4 en ConvoVent 4+ (optioneel)
Bij het installeren van de verlichting zijn de volgende extra stappen nodig:
1.

Draai de 2 bevestigingsschroeven van de justeerplaat los.

2.

Verwijder de 2 bevestigingsschroeven en onderlegschijven van
de dragerplaat.

3.

Verwijder uit de condenskap de 3 vlambeveiligingsfilters.
Zie: Gebruikshandleiding voor de condenskap
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4.

Steek de aansluitkabel van de verlichting door de beide doorvoeropeningen links onder de condenskap.

5.

Sluit de aansluitkabel van de verlichting aan op de condenskap.

6.

Plaats de verlichting eerst links en dan rechts in de condenskap.

7.

Schuif de strip van de justeerplaat tot aan de buitenwand van de
condenskap.

8.

Schuif de verlichting iets in de richting van het front van de kap,
totdat hij vastklikt.

9.

Druk de verlichting op het achterste deel van de dragerplaat naar
boven.
Let op:
De aansluitkabel mag niet bekneld raken.

10.

Bevestig met de 2 eerder verwijderde schroeven van de draagplaat de verlichting op de condenskap eerst met de hand en
draai vervolgens de bevestigingsschroeven met behulp van een
steeksleutel vast.

ConvoVent 4 / ConvoVent 4+

57

6 Transport en opstelling

11.

Controleer of de justeerplaat tegen de buitenwand van de
condenskap aan ligt en justeer de plaat indien nodig.

12.

Draai de 2 bevestigingsschroeven van de justeerplaat vast.

13.

Zet de 3 vlambeveiligingsfilters weer erin en stel de condenskap
in werking.
Zie: Gebruikshandleiding voor de condenskap
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7

Apparaat aansluiten

Doel van dit hoofdstuk
In dit hoofdstuk leest u, hoe u uw apparaat aansluit.
Dit hoofdstuk is uitsluitend bestemd voor de geautoriseerde klantendienst en de installateur.
Inhoud
Dit hoofdstuk omvat de volgende onderwerpen:
Pagina
60

Elektrische installatie
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7.1

Elektrische installatie

Betekenis
De zorgvuldige en correcte uitvoering van de elektrische installatie is van beslissend belang voor een
veilige en storingsvrij gebruik van het apparaat. Alle hier genoemde voorschriften en regels en de
algemene werkwijze moet nauwgezet worden aangehouden.
Voorwaarden
Controleer of aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 Het aansluitpunt van het apparaat is ter plaatse spanningsvrij geschakeld.
Kwalificatie van het installerend personeel
Alleen gekwalificeerde elektriciens van een geautoriseerde klantenservice zoals bedoeld in EN 50110-1
mogen het apparaat aansluiten!
Inrichtingen ter plaatse en regels in verband met de elektrische installatie
De onderstaande tabel geeft aan, welke inrichtingen ter plaatse voorhanden moeten zijn en op welke
regels bij het aansluiten moet worden gelet:
Onderdeel

Beschrijving

Zekering

De kap moet met een foutstroomschakelaar met een geschikte nominale
stroom-indicatie beveiligd worden. Er mogen geen extra verbruikers worden
gezekerd via deze foutstroomschakelaar. De geldende installatievoorschriften
moeten worden nageleefd.

Potentiaalvereffening

De kamp moet worden opgenomen in een potentiaalvereffeningssysteem.
Potentiaalvereffening: Elektrische verbinding, die de lichamen van elektrische
bedrijfsmiddelen en vreemde geleidende delen op een benaderend gelijk
potentiaal brengt.

Afsluitinrichting

In de buurt van het apparaat moet een meerpolige afsluitinrichting worden
aangebracht met een contactafstand van ten minste 3 mm. Met de afsluitinrichting wordt het apparaat tijdens reinigings-, herstellings- en installatiewerkzaamheden spanningsvrij geschakeld.

Netaansluitleiding

De netaansluiting moet een oliebestendige, ommantelde, soepele leiding
conform IEC 60245 zijn (bijv. H05RN-F, H05VV-F). De nominale diameter van de
netaansluitleiding moet ten minste 1,5 mm² bedragen.

Hoofdaansluitklem

De hoofdaansluitklem bevindt zich in de elektrische aansluitruimte.

Kabelwartel

De kabelwartel dient als trekontlasting en moet vast worden aangespannen.

Besturingskabel

Voorschriften in verband met de uitvoering
Voor de uitvoering van de elektrische aansluiting moet rekening worden gehouden met de volgende
voorschriften:
 VDE (0100/0700) resp. betrokken voorschriften van het plaatselijke beroepsverbond
 Actueel geldende voorschriften van het energiebedrijven
Elektrische installatie uitvoeren
Stap

Werkwijze

1

Monteer een geschikte randaardestekker.

2

Steek de stekker van de netaansluitleiding in een geaard stopcontact.
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8

In bedrijfname, buiten bedrijf nemen, afvoer

Doel van dit hoofdstuk
In dit hoofdstuk leest u, hoe u uw apparaat in bedrijf neemt, buiten bedrijf neemt en correct afvoert.
Inhoud
Dit hoofdstuk omvat de volgende onderwerpen:
Pagina
62
63
65

Veilig werken
Verloop van het in werking stellen
Buiten bedrijf nemen en afvoer
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8.1

Veilig werken

Betekenis
Werkzaamheden bij de ingebruikneming en de buitenwerkingstelling gebeuren aan apparaten in ongewone bedrijfsomstandigheden (bijv. met afgenomen veiligheidsafdekkingen) of omvatten bezigheden, die van het personeel kwalificaties en apparaatspecifieke kennis vergen, die verder gaan dan de
eisen, gesteld aan het bedienend personeel.
Alle in dit deel vermelde maatregelen en eisen voor een veilige ingebruikneming gelden logischerwijze
op dezelfde manier voor het buiten bedrijf plaatsen.
Kwalificatie van het inbedrijfstellingspersoneel
De volgende eisen moeten worden gesteld aan het inbedrijfstellingspersoneel:
 Het inbedrijfstellingspersoneel bestaat uit medewerkers van een geautoriseerde klantenservice.
 Het inbedrijfstellingspersoneel is gekwalificeerd als servicetechnicus.
 Het inbedrijfstellingspersoneel heeft een apparaatspecifieke opleiding.
 Speciaal moet het inbedrijfstellingspersoneel de correcte uitvoering van de stroomaansluitingen van
het apparaat kunnen beoordelen.
Beschadigd aansluitsnoer

Gevaar voor een elektrische schok door een beschadigd aansluitsnoer
Tijdens het transport van het apparaat kan de aansluitkabel beschadigd worden.
 Installeer het apparaat niet met een beschadigde aansluitkabel en neem het niet in bedrijf.
Stroomvoerende delen

Gevaar voor een elektrische schok door stroomvoerende delen
Na het openen van de afdekking kan aanraken van de stroomvoerende delen leiden tot een elektrische
schok.
 Schakel het apparaat spanningsvrij door de randaardestekker van de netaansluitleiding eruit te
trekken voordat de afdekking eraf wordt genomen.
Ontbrekende potentiaalvereffeningsleiding

Gevaar voor een elektrische schok door een ontbrekende potentiaalvereffeningsleiding
Een elektrische schol kan leiden tot verbranding en tot trillen van de hartkamers.
 Bevestig de kap aan de combi-steamer, zodat deze in het potentiaalvereffeningscircuit wordt opgenomen.
 Voer de elektrische aansluiting uit conform de landspecifieke en de plaatselijke voorschriften en
richtlijnen.
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Overbelasting van het lichaam

Gevaar voor persoonlijk letsel door verkeerd heffen
Bij het opheffen van het apparaat door één persoon kan het door het gewicht van het apparaat tot letsel
komen, vooral in het rompgedeelte.
 Hef het apparaat omhoog met een voldoende aantal personen (richtwaarde: 15 - max. 55 kg naargelang leeftijd en geslacht) of met geschikte hulpmiddelen.
 Let op de plaats van opstelling geldende voorschriften veiligheidsvoorschriften!

8.2

Verloop van het in werking stellen

Betekenis
Dit deel geeft het inbedrijfstellingspersoneel een overzicht, aan welke voorwaarden voor het in werking
stellen van het apparaat moet zijn voldaan, en hoe er bij de ingebruikneming te werk moet worden
gegaan.
Controles voor het in werking stellen
Controleert u voor het in werking stellen van het apparaat of aan de volgende voorwaarden voldaan is:
 Het apparaat vertoont geen duidelijke beschadigingen.
 Het apparaat is slipvast en stabiel opgesteld; aan de eisen ten aanzien van de standplaats en de
omgeving van het apparaat is voldaan (zie hoofdstuk Transport en opstelling op pagina 41).
Beschermfolies, verpakkingen, transportbeveiligingen dergelijk werden volledig verwijderd.
 Het apparaat is conform de voorschriften van het hoofdstuk Apparaat aansluiten op pagina 59
geïnstalleerd.
 Alle veiligheidsvoorzieningen bevinden zich op de beoogde plaats en functioneren correct.
 Alle waarschuwingen bevinden zich op de beoogde plaats.
Het apparaat mag alleen dan in bedrijf worden genomen, als aan alle voorwaarden is voldaan.
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In gebruik nemen
Gevaar:
Beschadigde apparaten en apparaten zonder afdekking
mogen in geen geval in bedrijf worden genomen.
1.

Schakel de combi-steamer in en start een gaarprogramma.
Resultaat:
De kap bevindt zich in de stand-bymodus met klein
afzuigvermogen (fabrieksinstelling).

2.

Open de deur van het apparaat.
Resultaat:
De kap werkt als de deur openstaat, voor het condenseren en afzuigen van de stoom met maximaal afzuigvermogen.
20 seconden (fabrieksinstelling) na het sluiten van de
deur keert de kap weer terug naar de stand-bymodus.

3.

Kies een gaarprogramma met ontvochtiging
(Crisp&Tasty).
Resultaat:
De kap werkt met maximaal afzuigvermogen, zodra
Crisp&Tasty start.
20 seconden (fabrieksinstelling) na het deactiveren van
Crisp&Tasty keert de kap weer terug naar de
stand-bymodus.

4.

Het gaarprogramma is volledig afgelopen.
Resultaat:
10 sec voor het einde van de gaartijd draait de kap met
maximaal afzuigvermogen.

5.

De kap schakelt na het gebruik van de combi-steamer
automatisch uit (fabrieksinstelling).

6.

De kap is nu bedrijfsklaar.

LET OP
Een wijziging in de fabrieksinstelling kan alleen plaatsvinden via het serviceniveau van de combi-steamer. Zie servicehandboek voor de combi-steamer.
Instrueren van de gebruiker
Informeer de gebruiker over alle veiligheidsrelevante functies en inrichtingen. Instrueer de gebruiker
over de bediening van het apparaat.
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8.3

Buiten bedrijf nemen en afvoer

Voorwaarden
Voor het begin van de buitenwerkingstelling moet het volgende worden gecontroleerd:
 Het apparaat is spanningsvrij gemaakt.
Kwalificatie van het personeel
Alleen servicetechnici van een geautoriseerde klantenservice mogen worden belast met de buitenwerkingstelling.
Alleen gekwalificeerde elektriciens mogen werkzaamheden uitvoeren aan elektrische installaties.
Buiten werking stellen
Voor de buitenwerkingstelling van het apparaat maakt u de opstellingen en hun installatie stap voor stap
ongedaan (zie hoofdstuk Transport en opstelling op pagina 41 en Apparaat aansluiten op pagina 59).
Daartoe moeten de volgende stappen vakkundig worden uitgevoerd:
 Demontage of loskoppelen van de elektrische aansluitingen
Afvoer
Het apparaat mag niet via het huisvuil, het groot afval of ondeskundig worden afgevoerd!

Neem voor een milieuvriendelijke afvoer van uw apparaat contact op met de fabrikant. De fabrikant is
volgens ISO 14001:2004 milieugecertificeerd en voert uw oude apparaat af volgens de geldende
milieuvoorschriften.
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