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1 Yleistä
Tämän luvun tarkoitus
Tässä luvussa annetaan tietoja höyryuunin tunnistamisesta sekä käyttöohjeen oikeasta käytöstä.

1.1 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus sähkölaitteille
Valmistaja
Convotherm Elektrogeräte GmbH, Ovens & Advanced Cooking EMEA, Manitowoc Foodservice,
Talstraße 35, 82436 Eglfing, Saksa
Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voimassaolo
Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus koskee seuraavia sähkölaitetyyppejä:
C4 6.10 ES
C4 6.10 EB

C4 6.20 ES
C4 6.20 EB

C4 10.10 ES
C4 10.10 EB

C4 10.20 ES
C4 10.20 EB

Direktiivien vaatimustenmukaisuusvakuutus
Valmistaja vakuuttaa, että yllä mainittu höyryuuni vastaa seuraavia direktiivejä:
■
2006/42/EY (konedirektiivi)
■
2014/30/EU (EMC-direktiivi)
■
2011/65/EU (RoHS-direktiivi)
Direktiivin 2014/35/EU (pienjännitedirektiivi) turvallisuustavoitteet on täytetty konedirektiivin liitteen 1
nron 1.5.1 mukaisesti.
Sähkölaitteiden täyttämät standardit
Sähkölaitteet täyttävät seuraavien eurooppalaisten standardien vaatimukset:
■
DIN EN 60335-2-42: 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
Aineistovaltuutettu
Valtuutettu direktiivin 2006/42/EY liitteen II A nro 2 mukaisesti kokoamaan teknisen aineiston:
Convotherm Elektrogeräte GmbH, Ovens & Advanced Cooking EMEA, Manitowoc Foodservice,
Talstraße 35, 82436 Eglfing, Saksa.

Eglfing, 20.04.2016

Ralf Klein

i.A. Lutz Isenhardt

i.V. Gisela Rosenkranz

Managing Director & Vice President
Convotherm

Director Global Product Compliance

Manager Engineering / Technical
Documentation
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1.2 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus kaasulaitteille
Valmistaja
Convotherm Elektrogeräte GmbH, Ovens & Advanced Cooking EMEA, Manitowoc Foodservice,
Talstraße 35, 82436 Eglfing, Saksa
Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voimassaolo
Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus koskee seuraavia kaasulaitetyyppejä:
C4 6.10 GS
C4 6.10 GB

C4 6.20 GS
C4 6.20 GB

C4 10.10 GS
C4 10.10 GB

C4 10.20 GS
C4 10.20 GB

Direktiivien vaatimustenmukaisuusvakuutus
Valmistaja vakuuttaa, että yllä mainittu höyryuuni vastaa seuraavia direktiivejä:
■
2006/42/EY (konedirektiivi)
■
2014/30/EU (EMC-direktiivi)
■
2011/65/EU (RoHS-direktiivi)
■
2009/142/EY (kaasumaisia polttoaineita käyttävä laite)
Direktiivin 2014/35/EU (pienjännitedirektiivi) turvallisuustavoitteet on täytetty konedirektiivin liitteen 1
nron 1.5.1 mukaisesti.
Kaasulaitteiden täyttämät standardit
Kaasulaitteet täyttävät seuraavien eurooppalaisten standardien vaatimukset:
■
EN 203-1: 2014
■
EN 203-2-2: 2006
■
EN 203-3
■
EN 60335-2-102:2006 + A1:2010
■
EN 55014-1/A2:2011
■
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
■
EN 61000-3-2/A2:2009
■
EN 61000-3-3:2008
■
EN 62233:2008
Suoritetut tyyppitarkastukset
Tarkastuselin Kaasuteknillinen tarkastus ja sähköturvallisuus:
GASTECC Kiwa, P.O. Box 137, 7300 AC Apeldoorn, Alankomaat
■
Raporttinro: 140602245
Aineistovaltuutettu
Valtuutettu direktiivin 2006/42/EY liitteen II A nro 2 mukaisesti kokoamaan teknisen aineiston:
Convotherm Elektrogeräte GmbH, Ovens & Advanced Cooking EMEA, Manitowoc Foodservice,
Talstraße 35, 82436 Eglfing, Saksa.

Käyttökäsikirja

6

1 Yleistä

Eglfing, 20.04.2016

Ralf Klein

i.A. Lutz Isenhardt

i.V. Gisela Rosenkranz

Managing Director & Vice President
Convotherm

Director Global Product Compliance

Manager Engineering / Technical
Documentation

1.3 Ympäristönsuojelu
Vakuutus
Asiakkaidemme odotukset, lainsäännökset ja normit sekä yrityksemme maine asettavat kaikille tuot‐
teille ja niihin liittyvälle huollolle tietyt laatuvaatimukset.
Ympäristöhallintajärjestelmämme huolehtii kaikkien ympäristöön liittyvien määräysten ja lakien noudat‐
tamisesta ja olemme lisäksi sitoutuneet parantamaan jatkuvasti toimintaamme ympäristön suojelemi‐
seksi.
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
■
REACH-kemikaalilaki
■
Biologisesti hajoavien puhdistusaineiden käyttösuositus
■
Elektroniikkaromun kierrätys
■
Valmistaja huolehtii laiteromun ympäristöystävällisestä hävittämisestä
■

Huolehdi kanssamme ympäristön suojelemisesta.

Käyttökäsikirja

7

1 Yleistä

1.4 Höyryuunin tunnistus
Tyyppikilven paikka
Tyyppikilpi sijaitsee höyryuunin vasemmalla puolella.
Tyyppikilven rakenne sähkölaitteissa
Kohta Nimitys
1
2

Laitteen nimitys
Combi Steamer (höyryuunin englanninkielinen nimitys)
Kauppanimi
Osa
Merkitys
C4
eT
eD
Numerot xx.yy
EB
ES
-N

3

Sähkötiedot

4

Sarjanumero
Osa
Kuumennustapa
Höyrynkehitystapa
Laitekoko

Laitelinja Convotherm 4
easyTouch-ohjaus
easyDial-ohjaus
Laitekoko
Kattila varustettu sähkölaite
Veden ruiskutuksella varustettu säh‐
kölaite
NSF-sertifikaatilla varustetuissa lait‐
teissa

Merkitys
Sähkölaite (X, V)
■ Ruiskutin (S)
■ Kattila (B)
■
■
■
■

Valmistusvuosi

■
■
■

Valmistuskuukausi

■
■
■
■

Juokseva numero
5

Käyttökäsikirja
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6.10 (1)
6.20 (2)
10.10 (3)
10.20 (4)
2014 (14)
2015 (15)
...
Tammikuu (01)
Helmikuu (02)
Maaliskuu (03)
...

4-paikkainen

1 Yleistä
Tyyppikilven rakenne kaasulaitteissa
Tyyppikilpi

Lisäkilpi

Nimitys
1
2

Laitteen nimitys
Combi Steamer (höyryuunin englan‐
ninkielinen nimitys)
Kauppanimi
Osa
Merkitys
C4
eT
eD
Numerot
xx.yy
GB
GS
-N

Laitelinja
Convotherm 4
easyTouch-ohjaus
easyDial-ohjaus
Laitekoko
Kattila varustettu kaa‐
sulaite
Veden ruiskutuksella
varustettu kaasulaite
NSF-sertifikaatilla va‐
rustetuissa laitteissa

3

Sähkötiedot

4

Sarjanumero
Osa
Merkitys
Kuumen‐
Kaasulaite (Y, W)
nustapa
Höyrynkehi‐ ■ Ruiskutin (S)
tystapa
■ Kattila (B)
Laitekoko

■
■
■
■

Valmistus‐
vuosi

■
■
■

Valmistus‐
kuukausi

■
■
■
■

Käyttökäsikirja
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6.10 (1)
6.20 (2)
10.10 (3)
10.20 (4)
2014 (14)
2015 (15)
...
Tammikuu (01)
Helmikuu (02)
Maaliskuu (03)
...

5

Juokseva
4-paikkainen
numero
Tuotenumero

6

Kaasutiedot

7

Maatunnus

8

Kaasuluokka

9
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1.5 Asiakasaineiston rakenne
Asiakasaineiston osat
Höyryuunin asiakasaineisto koostuu seuraavista osista:
■
Asennuskäsikirja
■
Käyttöohje (tämä käsikirja)
■
Käyttöohje easyTouch (ote On-Screen-ohjeesta)
■
easyTouch:iin integroitu On-Screen-ohje (koko ohje ohjelmiston käyttämiseen)
■
Käyttöohje easyDial
Asennuskäsikirjan aiheet
Asennuskäsikirja on tarkoitettu koulutetulle ammattihenkilöstölle, katso asennuskäsikirjan luku Henki‐
löstövaatimukset.
Se sisältää seuraavat aiheet:
■
Rakenne ja toiminta: kuvaa höyryuunin asennuksen kannalta olennaisia osia
■
Turvallisuus: kuvaa kaikkia vaaroja ja soveltuvia varotoimia asennustoimenpiteiden yhteydessä
■
Kuljetus: sisältää tarpeellista tietoa höyryuunin kuljettamisesta
■
Pystytys: luettelee ja kuvaa höyryuunin pystytysvaihtoehtoja
■
Asennus: kuvaa kaikki tarvittavat syöttöliitännät
■
Käyttöönotto: kuvaa höyryuunin ensimmäistä käyttöönottokertaa
■
Käytöstä poistaminen: kuvaa vaadittavia toimenpiteitä höyryuunin elinkaaren lopussa
■
Tekniset tiedot, liitäntäkaaviot: sisältävät höyryuunin kaikki tarpeelliset tekniset tiedot
■
Tarkastuslistat: sisältävät tarkastuslistat höyryuunin asennusta ja takuuta varten
Käyttökäsikirjan aiheet
Käyttökäsikirja on tarkoitettu opastuksen saaneelle henkilöstölle ja koulutetulle ammattihenkilöstölle,
katso käyttökäsikirjan luku Henkilöstövaatimukset sivulla 39.
Se sisältää seuraavat aiheet:
■
Rakenne ja toiminta: kuvaa höyryuunin käytön kannalta olennaisia osia
■
Turvallisuus: kuvaa kaikkia vaaroja ja soveltuvia varotoimia höyryuunin käytön yhteydessä
■
Kypsennys: kuvaa sääntöjä, työnkulkuja, käyttövaiheita ja laitteen käsittelyä kypsennyksen yhtey‐
dessä
■
Puhdistus: luettelee ja kuvaa puhdistusmenetelmiä, puhdistusaineita, työnkulkuja, käyttövaiheita ja
laitteen käsittelyä puhdistuksen yhteydessä
■
Huolto: sisältää takuuohjeita, huoltosuunnitelman, tietoa häiriöistä, virheistä ja hätäkäytöstä sekä
työnkuluista, käyttövaiheista ja laitteen käsittelystä huollon yhteydessä
Käyttöohjeen ja On-Screen-ohjeen aiheet (vain easyTouch)
Käyttöohje ja On-Screen-ohje (vain easyTouch) on tarkoitettu opastuksen saaneelle henkilöstölle ja
koulutetulle ammattihenkilöstölle, katso käyttökäsikirjan luku 'Henkilöstövaatimukset' sivulla 39. ea‐
syTouch:in kohdalla käyttöohje on ote On-Screen-ohjeesta.
Käyttöohje ja On-Screen-ohje (vain easyTouch) sisältävät seuraavat aiheet:
■
Käyttöliittymän rakenne: selittää höyryuunin käyttöliittymää
■
Ohjelmiston käyttö: sisältää ohjeita kypsennysprofiilien syöttämiseen ja hakuun, puhdistusprofiilien
hakuun, kypsennys- ja puhdistustapahtumien aloittamiseen; kuvaa Settings-asetuksia sekä tietojen
tuontia ja vientiä
■
Valitut kypsennysprofiilit: luettelee hyväksi todetut kypsennysprofiilit

Käyttökäsikirja
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1.6 Ehdottomasti luettavat turvallisuustietojen osat
Turvallisuustiedot asiakasaineistossa
Höyryuunia koskevat turvallisuustiedot sisältyvät vain asennuskäsikirjaan ja käyttökäsikirjaan.
Asennuskäsikirjassa on turvallisuustietoja siinä kuvattuihin kuljetukseen, pystytykseen, asennukseen,
käyttöönottoon ja käytöstä poistamiseen liittyviin tehtäviin.
Käyttökäsikirjassa on turvallisuustietoja siinä kuvattuihin kypsennykseen, puhdistukseen ja huoltotöi‐
hin liittyviin tehtäviin.
Käyttöohjetta on katsottava turvallisuusohjeiden suhteen aina yhdessä käyttökäsikirjan tai asennuskä‐
sikirjan kanssa. Tehtävissä, jotka eivät kuulu puhtaasti ohjelman käyttöön, on noudatettava käyttökäsi‐
kirjan ja asennuskäsikirjan sisältämiä turvallisuustietoja.
Ehdottomasti luettavat asiakirjan osat
Tämän asiakirjan ohjeiden noudattamatta jättämisestä aiheutuu loukkaantumisen, kuoleman ja esine‐
vahinkojen vaara.
Turvallisuuden vuoksi on kaikkien höyryuunia käyttävien henkilöiden luettava ja ymmärrettävä seuraa‐
vat asiakirjan osat ennen kuin mitään töitä aloitetaan:
■
luku 'Turvallisuutesi kannalta tärkeitä tietoja' sivulla 20
■
jaksot, joissa kuvataan suoritettavat työt
Vaaramerkki
Vaaramerkki

Merkitys
Varoittaa loukkaantumisen mahdollisuudesta. Noudata kaikkia varoituk‐
sia, jotka on merkitty tämän symbolin perään, mahdollisten loukkaantu‐
misten tai kuoleman välttämiseksi.

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

Seuraukset

Todennäköisyys
Erittäin todennäköinen

HUOMAUTUS

Kuolema/vaikea loukkaantuminen (py‐
syvä vamma)
Kuolema/vaikea loukkaantuminen (py‐
syvä vamma)
Lievä loukkaantuminen (parannettavis‐
sa)
Esinevahingot

Käyttökäsikirja

11
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Mahdollinen
Mahdollinen
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1.7 Tietoja tästä käyttöohjeesta
Tarkoitus
Tämän käyttökäsikirjan tarkoituksena on antaa kaikille höyryuunia käyttäville henkilöille heidän tarvit‐
semansa tiedot laitteen käyttöä, puhdistusta ja pienten huoltotöiden oikeaa ja turvallista suorittamista
varten.
Kohderyhmät
Kohderyhmän nimi

Tehtävät

Kokki

Suorittaa pääasiassa organisatorisia tehtäviä, kuten
■ Kypsennysprofiilitietojen syöttö
■ Keittokirjassa olevien kypsennysprofiilien muokkaus
■ Uusien kypsennysprofiilien kehittäminen
■ Laiteasetusten tekeminen
Suorittaa lisäksi tarvittaessa kaikkia käyttäjätehtäviä.
Suorittaa konkreettisen laitteen käytön, kuten
■ Höyryuunin täyttö
■ Kypsennysprofiilien käynnistäminen
■ Kypsän elintarvikkeen poistaminen
■ Höyryuunin puhdistus
■ Höyryuunin varustuksen muutokset, mikäli tarpeen tiettyjä kaasutoimin‐
toja varten
■ Pienemmät huoltotyöt

Käyttäjä

Käyttöohjeen rakenne
Luku/jakso

Tarkoitus

Yleistä

■
■

Rakenne ja toiminto

■
■

Turvallisuutesi kannalta
tärkeitä tietoja

Toimi seuraavasti kyp‐
sennyksen yhteydessä

Auttaa höyryuunin tunnistamisessa.
Ohjeet käyttöohjeen oikeaa käyttöä varten

Kokki

Kuvaa höyryuunin toimintoja
Selittää määrättyjä höyryuunin osia ja kuvaa niiden sijain‐
tia.

Kokki
Käyttäjä

Höyryuunin määräysten mukaisen käytön kuvaus
Kokki
Kuvaus höyryuunin aiheuttamista vaaroista ja varotoimista Käyttäjä
niiden ehkäisemiseksi
Lue erityisesti tämä luku huolella!
■

■

■
■
■
■

Käyttökäsikirja

Kohderyh‐
mä

Kuvaa höyryuunin täyttömahdollisuuksia ja maksimitäyt‐
tömääriä.
Selittää höyryuunin päälle kytkemisen.
Sisältää ohjeet kypsennyksen ja esikuumennuksen työn‐
kulkuja varten.
Sisältää ohjeet höyryuunin käsittelyä varten, joita käyte‐
tään toistuvasti kypsennyksessä ja esikuumennuksessa.
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Luku/jakso

Tarkoitus

Toimi seuraavasti puh‐
distuksen yhteydessä

■

■
■
■
■

Toimi seuraavasti huol‐
lon yhteydessä

■
■
■
■
■

Kohderyh‐
mä

Selittää puhdistusmenetelmät yleisesti.
Sisältää puhdistussuunnitelman.
Kuvaa puhdistusaineet ja selittää niiden valmistelun.
Sisältää ohjeet puhdistuksen työnkulkuja varten.
Sisältää ja viittaa ohjeisiin höyryuunin käsittelyä varten,
joita käytetään toistuvasti puhdistuksessa.

Sisältää huoltosuunnitelman.
Käyttäjä
Antaa ohjeita mahdolliseen hätäkäyttöön virhetilanteissa.
Sisältää luettelon mahdollisista virheistä ja häiriöistä ja ku‐
vaa tarvittavat reaktiot.
Sisältää ohjeet huoltotöihin, jotka käyttäjä voi suorittaa it‐
se.
Sisältää ja viittaa ohjeisiin höyryuunin käsittelyä varten,
joita käytetään toistuvasti huoltotöissä.

Desimaalilukujen kirjoitustapa
Kansainvälisen yhtenäisyyden vuoksi käytetään aina desimaalipistettä.

Käyttökäsikirja

Käyttäjä
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2 Rakenne ja toiminto
Tämän luvun tarkoitus
Tässä luvussa kuvataan höyryuunin rakenne ja uunin toiminnot.

2.1 Höyryuunin toiminnot
Kypsennyksen käyttötilat
Höyryuunissa voidaan kypsentää erilaisia elintarvikkeita. Höyryuunia voidaan käyttää seuraavilla käyt‐
tötiloilla:
■
Höyry
■
Yhdistelmähöyry
■
Kuumailma
■
Smoker (valinnainen)
Vakiokypsennysmenetelmät
Kypsennyksen käyttötiloilla voit suorittaa yhdessä ACS+-lisätoimintojen HumidityPro, Crips&Tasty,
tuulettimen nopeus ja BakePro kanssa esim. seuraavat kypsennysmenetelmät:
■
■
■
■
■

keittäminen
ryöppääminen
paistaminen
kuorrutus
säilytys

■
■
■
■
■

haudutus
uppopaisto
grillaus
gratinointi
Savustus (valinnainen)

■
■
■
■

höyrytys
muhentaminen
leivonta
elintarvikkeiden sulatus

Erityiset kypsennysmenetelmät
Yhdistämällä käyttötiloja ja lisätoimintoja voit suorittaa seuraavat erityiset kypsennysmenetelmät easy‐
Touch-ohjelmassa:
■
■

Kypsennys matalassa lämpöti‐
lassa
Cook&Hold

■
■

DT-kypsennys
yökypsennys

■
■

ecoCooking
vähähappinen biokypsennys

Esikuumennuksen käyttötilat
Höyryuunissa voidaan esikuumentaa erilaisia elintarvikkeita. Sitä varten höyryuunia voidaan käyttää
seuraavilla kolmella käyttötilalla:
■
Esikuumennus à la Carte
■
Bankettiesikuumennus (vain easyTouch)
■
Lautasten esikuumennus (vain easyTouch)
Kypsennysprofiili ja keittokirja
Kypsennysprofiili on kypsennysparametrien, kuten esim. kypsennyslämpötilan ja kypsennysajan yh‐
distelmä. Voit laatia omia kypsennysprofiileja ja hallita niitä 'Keittokirjassa'. Lisäksi löydät 'Keittokirjas‐
ta' jo aikaisemmin tehtyjä kypsennysprofiileja.
Kypsennystilan puhdistus easyTouch-ohjausta käyttäen
Kypsennystilan puhdistusta varten käytettävissä on kaksi (2) puhdistusjärjestelmää:
Täysautomaattinen kypsennystilan puhdistus ConvoClean+:
■
Valittavissa mitkä tahansa yhdistelmät neljästä (4) puhdistustasosta, kolmesta (3) puhdistuksen
kestosta sekä höyrydesinfiointi- ja kuivauslisätoiminnosta
■
Kypsennystilan puhdistus ilman puhdistusaineita, huuhtelu vedellä
■
Kypsennystilan puhdistus vain kirkasteella ConvoCare
■
Puoliautomaattinen kypsennystilan puhdistus
■

Käyttökäsikirja
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Kypsennystilan puhdistus easyDial-käyttöliittymää käyttäen
Kypsennystilan puhdistusta varten käytettävissä on kaksi (2) puhdistusjärjestelmää:
Täysautomaattinen kypsennystilan puhdistus ConvoClean:
■
Valittavissa kahdeksan (8) puhdistusprofiilia eri likaisuusasteille sisältäen osittain höyrydesin‐
fioinnin ja kuivauksen
■
Kypsennystilan puhdistus ilman puhdistusaineita, huuhtelu vedellä
■
Puoliautomaattinen kypsennystilan puhdistus

■

Käyttökäsikirja
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2.2 Höyryuunin rakenne ja toiminnot
Osat ja toiminto (sähkötoimiset pöytälaitteet)
Seuraavassa kuvassa näytetään koon 6.10 höyryuuni esimerkkinä kaikille sähkötoimisille pöytälaitteil‐
le:

Koh‐ Nimitys
ta
1

Tuuletusputki

Toiminto
■
■

Imee ympäristöstä ilmaa kypsennystilan kosteuden poistami‐
seksi.
Tasaa kypsennystilan paineenvaihteluja

2

Poistoilmaputki

Poistaa kuuman höyryn

3

Ovenkahva

■
■
■
■

4

Laiteovi

■
■

5

Ohjauspaneeli

■
■

6

Imulevy

■
■

7

Ripustin

8

Elintarvikkeen sisälämpöti‐
la-anturi, Sous-Vide-anturi
(valinnainen)

Avaa ja sulkee laiteoven
Tuuletusasento laitteen turvallista avaamista varten ("turvaluki‐
tus")
Sulkeutumistoiminto
Hopeaioneja sisältävä antibakteerinen materiaali ("HygienicCare")
Sulkee kypsennystilan
Voidaan avattaessa työntää laitteen sivulla taaksepäin tilan
säästämiseksi (liukuovi) (valinnainen)
Laitteen käyttö
Antibakteerinen ("HygienicCare")
Tasainen lämmönjako kypsennystilassa
Erottaa tuuletintilan kypsennystilasta

Kannattaa vakioituja kypsennysalustoja
■
■

Mittaa kypsennettävän elintarvikkeen sisälämpötilan
Valinnainen, sisäisesti kiinteästi liitetty ja/tai ulkoisesti tilapäi‐
sesti liitettävä malli

9

Oven tippa-allas

Kerää laiteoven sisäpuolelle valuvan kondenssiveden

10

Kypsennystila

Elintarvike on kypsennyksen ajan kypsennystilassa.

11

Laitteen tippa-allas

Kerää kypsennystilasta tippuvan nesteen tai kondenssiveden

12

Rullakäsisuihku
(poikkeustapauksissa il‐
man tätä varustetta)

13

Kypsennystilan valo

■
■
■
■
■

14

Tyyppikilpi

Käyttökäsikirja

Käytetään ainoastaan kypsennystilan huuhtelemiseen vedellä
Vetäytyy automaattisesti takaisin pidikkeeseen käytön jälkeen
Antibakteerinen ("HygienicCare")
Valaisee kypsennystilan
Ohjelmoitava

Laitteen tunnistus
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Osat ja toiminto (kaasutoimiset pöytälaitteet)
Seuraavassa kuvassa näytetään koon 6.10 höyryuuni esimerkkinä kaikille kaasutoimisille pöytälaitteil‐
le:

Koh‐ Nimitys
ta
1

Tuuletusputki

Toiminto
■
■

Imee ympäristöstä ilmaa kypsennystilan kosteuden poistami‐
seksi.
Tasaa kypsennystilan paineenvaihteluja

2

Poistokaasuputki

Ohjaa kuumat poistokaasut pois

3

Poistoilmaputki

Poistaa kuuman höyryn

4

Ovenkahva

■
■
■
■

5

Laiteovi

■
■

6

Ohjauspaneeli

■
■

7

Imulevy

■
■

8

Ripustin

9

Elintarvikkeen sisälämpöti‐
la-anturi, Sous-Vide-anturi
(valinnainen)

Avaa ja sulkee laiteoven
Tuuletusasento laitteen turvallista avaamista varten ("turvaluki‐
tus")
Sulkeutumistoiminto
Hopeaioneja sisältävä antibakteerinen materiaali ("HygienicCare")
Sulkee kypsennystilan
Voidaan avattaessa työntää laitteen sivulla taaksepäin tilan
säästämiseksi (liukuovi) (valinnainen)
Laitteen käyttö
Antibakteerinen ("HygienicCare")
Tasainen lämmönjako kypsennystilassa
Erottaa tuuletintilan kypsennystilasta

Kannattaa vakioituja kypsennysalustoja
■
■

Mittaa kypsennettävän elintarvikkeen sisälämpötilan
Valinnainen, sisäisesti kiinteästi liitetty ja/tai ulkoisesti tilapäi‐
sesti liitettävä malli

10

Oven tippa-allas

Kerää laiteoven sisäpuolelle valuvan kondenssiveden

11

Kypsennystila

Elintarvike on kypsennyksen ajan kypsennystilassa.

12

Laitteen tippa-allas

13

Rullakäsisuihku
(poikkeustapauksissa il‐
man tätä varustetta)

14

Kypsennystilan valo

Kerää kypsennystilasta tippuvan nesteen tai kondenssiveden
■
■
■
■
■

15

Tyyppikilpi

Käyttökäsikirja

Käytetään ainoastaan kypsennystilan huuhtelemiseen vedellä
Vetäytyy automaattisesti takaisin pidikkeeseen käytön jälkeen
Antibakteerinen ("HygienicCare")
Valaisee kypsennystilan
Ohjelmoitava

Laitteen tunnistus
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Osat ja toiminto erityistä varmistusta varten (vain vankilaversiossa)
Seuraavassa kuvassa näytetään erityistä varmistusta varten vaadittavat erikoisvarusteet koon 6.10
höyryuunissa esimerkkinä kaikille laitekooille:

Koh‐ Nimitys
ta

2

Ohjauspaneelin lukittava
suojus
Riippulukko

3

Riippulukko

1

Toiminto
Suojus voidaan taittaa ohjauspaneelin eteen ja lukita laitteen ver‐
hoiluun estämään höyryuunin luvaton käyttö.
■ Ohjauspaneelin suojuksen laitteen verhoiluun lukitsemista var‐
ten
■ Ei sisälly toimitukseen.
■
■

4

Laiteoven lukituslaite

Käyttökäsikirja

Laiteoven laitteen verhoiluun lukitsemista varten
Ei sisälly toimitukseen.

Tämän avulla on mahdollista lukita laiteovi kahteen asentoon ja
estää siten laiteoven luvaton avaaminen ja sulkeminen.
Laiteoven toiminta:
■ Ylempää lukitusasentoa käytettäessä laiteovi pysyy kokonaan
suljettuna.
■ Alempaa lukitusasentoa käytettäessä laiteovi voidaan avata
tuuletusasentoon saakka.
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2.3 Ohjauspaneelin rakenne ja toiminnot
Ohjauspaneelin rakenne ja osat easyTouch:issa
Kohta

Nimitys

Toiminto

1

PÄÄLLE-/POIS
PÄÄLTÄ
-laitekytkin
Full-Touchnäyttö

Kytkee höyryuunin päälle ja pois päältä

2

Laitteen keskitetty ohjaus
Käyttö tapahtuu ohjaustaululla olevia
kuvasymboleja koskettamalla (FullTouch-näyttö).
■ Tilailmoitukset
■

USB-liitäntä

USB-tikun liitäntä

Kohta

Nimitys

Toiminto

1

Kytkee höyryuunin päälle ja pois päältä

2

PÄÄLLE-/POIS
PÄÄLTÄ
-laitekytkin
Ohjaustaulu

3

USB-liitäntä

USB-tikun liitäntä

4

C-Dial

Asettaa kypsennysparametrit kierrettäes‐
sä ja painettaessa pulssianturia.

3

Ohjauspaneelin rakenne ja osat easyDial:issa

Käyttökäsikirja
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Laitteen keskitetty ohjaus
■ Toimintonappi kypsennysohjelman
syöttämistä varten
■ Näytöt asetettujen arvojen esittämistä
varten
■ Kehotusnäytöt käyttäjälle
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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!

3.1

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 turvallisuus‐
ohjeet. Näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä aiheutuu loukkaantumisen, kuoleman ja esineva‐
hinkojen vaara.
Käyttöohjeiden ja asiakasaineiston käsittely
Noudata seuraavia ohjeita:
■
Lue luku 'Turvallisuutesi kannalta tärkeitä tietoja' ja tehtävääsi käsittelevä luku perusteellisesti.
■
Pidä asiakasaineistoon kuuluvat käsikirjat aina käden ulottuvilla.
■
Luovuta myös asiakasaineistoon kuuluvat käsikirjat, jos höyryuunin omistaja vaihtuu.
Höyryuunin käsittely
Noudata seuraavia ohjeita:
■
Vain tässä käyttöohjeessa mainitut edellytykset täyttävät henkilöt saavat käsitellä höyryuunia.
■
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 asen‐
taminen. Huomaa erityisesti, että suojalaitteita ei saa poistaa käytöstä.
Jatkoa ...
Tähän liittyvät aiheet
Höyryuunin määräystenmukainen käyttö

21

Höyryuunin varoitusmerkinnät

22

Yleiskatsaus vaaroihin

24

Vaarat ja varotoimet käytön aikana

26

Vaarat ja varotoimet puhdistuksen aikana

32

Suojalaitteet

37

Henkilöstövaatimukset, työalueet

39

Henkilökohtainen suojavarustus

40

Vaarat ja varotoimet huollon aikana

36

Käyttökäsikirja
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3.2

Höyryuunin määräystenmukainen käyttö

Määräystenmukainen käyttö
■

■
■

Höyryuuni on suunniteltu ja valmistettu ainoastaan erilaisten elintarvikkeiden kypsennystä varten
vakioiduilla kypsennysalustoilla (esim. GN-astiat, paistomittaiset pellit). Kypsennyksessä käytetään
höyryä, kuumailmaa ja kuumahöyryä (paineettomasti ylikuumennettua höyryä).
Kypsennysalustat voivat olla erikoisterästä, keramiikkaa, muovia, alumiinia, emaloitua terästä tai la‐
sia. Lasisissa kypsennysalustoissa ei saa olla mitään vaurioita.
Höyryuuni on tarkoitettu vain ammattimaiseen laitoskäyttöön.

Käyttörajoitus
Kaikkia aineita ei saa kuumentaa höyryuunissa:
■
EI kuivia jauheita tai granulaatteja
■
EI herkästi syttyviä tuotteita, joiden syttymispiste on alle 270 °C, kuten herkästi syttyviä öljyjä, ras‐
voja, muoveja
■
EI suljetuissa rasioissa olevia elintarvikkeita
Käyttöhenkilöstölle asetetut vaatimukset
■
■

Ainoastaan tietyt vaatimukset täyttävä henkilöstö saa käyttää höyryuunia. Katso koulutukselle ja
pätevyydelle asetetut vaatimukset luvusta 'Henkilöstövaatimukset, työalueet' sivulla 39.
Henkilöstön on tunnettava riskit ja menettelytavat raskaita kuormia käsiteltäessä.

Höyryuunin toimintakunnolle asetetut vaatimukset
■
■
■

Höyryuunia saa käyttää vain, kun kaikki suojalaitteet ovat paikoillaan, toimintakunnossa ja mää‐
räysten mukaisesti lukittuina.
Höyryuunin käyttöä ja huoltoa koskevia valmistajan ohjeita on noudatettava.
Höyryuuni saadaan täyttää vain sille sallitulla enimmäistäyttöpainolla, katso 'Höyryuunin täyttöka‐
pasiteetti' sivulla 44.

Höyryuunin käyttöympäristölle asetetut vaatimukset
Höyryuunin määrätty käyttöympäristö
■
Ympäristön lämpötilan on oltava välillä +4 °C ja +35 °C
■
EI myrkyllinen tai räjähdysvaarallinen ympäristö
■
Kuiva keittiön lattia onnettomuusriskin vähentämiseksi
Pystytyspaikalle määrätyt ominaisuudet
■
EI palovaroitinta, EI sprinklerilaitteistoa suoraan laitteen yläpuolella
■
EI syttyviä materiaaleja, kaasuja tai nesteitä laitteen yläpuolella, päällä, alapuolella tai läheisyydes‐
sä
Noudatettavat käyttörajoitukset
■
Käyttö ulkona vain soveltuvan sade- ja tuulisuojan kanssa
■
EI laitteen siirtoa tai liikuttamista käytön aikana
Puhdistusedellytykset
■
■
■
■

Vain valmistajan hyväksymiä puhdistusaineita saadaan käyttää.
Höyryuunia EI saa puhdistaa painepesurilla.
Höyryuunia EI saa puhdistaa vesiruiskulla. Rullakäsisuihkun vesiruiskua saa käyttää ainoastaan
kypsennystilan puhdistamiseen.
Höyryuunia EI saa käsitellä hapoilla tai altistaa happohöyryille lukuun ottamatta valtuutetun huolto‐
liikkeen suorittamaa kypsennystilan ja kattilan kalkinpoistoa valmistajan ohjeen mukaisesti.

Käyttökäsikirja
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3.3

Höyryuunin varoitusmerkinnät

Kiinteä alusrakenne
Höyryuunin kiinteä alusrakenne on kiinteästi asennettu työpöytä tai kiinteästi asennettu jalusta. Näitä
alusrakenteita ei ole tarkoitettu liikuttamista varten eikä niissä sen vuoksi ole varusteita, jotka tukisivat
liikuttamista.
Liikuteltava alusrakenne
Höyryuunin liikuteltava alusrakenne on esimerkiksi pyörien päällä oleva työpöytä tai jalusta tai pyörillä
varustettu pinoamissarja.
Varoitusmerkintöjen sijoittelu
Seuraavassa kuvassa näytetään liikkuvalla alarakenteella varustettu koon 6.10 sähkö-höyryuuni esi‐
merkkinä kaikille pöytälaitteille:

Hyllyvaunu (valinnainen; ei mallissa ConvoSmoke)

Vaadittavat varoitusmerkinnät
Seuraavat varoitusmerkinnät on kiinnitettävä aina hyvin näkyviin merkityille alueille höyryuuniin ja va‐
linnaisiin lisävarusteisiin.
Alue

Varoitusmerkin‐ Kuvaus
tä

1

Varoitus vaarallisen sähköjännitteen/sähköiskun varalta
Sähköä johtavat osat aiheuttavat sähköiskun vaaran, jos turvasuojus
avataan.

2

Varoitus kuuman höyryn ja poistohöyryn varalta
Kuuma höyry ja poistohöyry aiheuttavat purkautuessaan palovamma‐
vaaran, kun laiteovi avataan.

Käyttökäsikirja
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Alue
2 ja 3
3 ei mallis‐
sa ConvoSmoke

2
vain liiku‐
teltavan
alusraken‐
teen yhtey‐
dessä
3
ei mallissa
ConvoSmoke
2
vain liiku‐
teltavan
alusraken‐
teen yhtey‐
dessä

Käyttökäsikirja

Varoitusmerkin‐ Kuvaus
tä
Varoitus kuuman kypsennettävän ruoan, kuumien kypsennysalustojen
ja kuumien nesteiden varalta
On olemassa kypsennettävästä ruoasta ja kuumista kypsennysalus‐
toista aiheutuva palovammanvaara kypsennysalustojen pudotessa
täyttötasoilta tai kypsennettävän ruoan liukuessa pois kypsennysalus‐
toilta. Tämä vaara on erityisen suuri käytettäessä täyttötasoja, jotka
ovat käyttäjän näköalueen yläpuolella.
Nestemäisen elintarvikkeen roiskumisesta aiheutuu palovammavaara,
jos ylemmät tasot on täytetty nesteillä tai kypsennyksen aikana neste‐
mäisiksi muuttuvilla elintarvikkeilla. Älä käytä ylempiä täyttötasoja, jot‐
ka ovat näköalueesi yläpuolella, nestemäiselle tai nestemäiseksi
muuttuvalle kypsennettävälle ruoalle.
Varoitus höyryuunin kaatumisen ja kallistumisen varalta
Höyryuunia liikutettaessa on olemassa sen kaatumisvaara. Höyryuu‐
nia liikutettaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta.

Varoitus hyllyvaunun kaatumisen ja kallistumisen varalta
Hyllyvaunua liikutettaessa on olemassa sen kaatumisvaara. Hyllyvau‐
nua liikutettaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta. Ota hylly‐
vaunua liikuttaessasi huomioon häiritsevät esineet ja lattian epätasai‐
suudet.
Varoitus laiteliitäntöjen vaurioiden tai irtoamisen varalta
Höyryuunia liikutettaessa on olemassa laiteliitäntöjen vaurioitumisen
tai irtoamisen vaara. Höyryuunia liikutettaessa on noudatettava eri‐
tyistä varovaisuutta liitäntäjohtojen liikkumavaran mukaisesti. Varmis‐
ta jokaisen siirtämisen jälkeen, ettei höyryuuni pääse liikkumaan ta‐
hattomasti.
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3.4

Yleiskatsaus vaaroihin

Yleiset vaaroja koskevat määräykset ja varotoimenpiteet
Höyryuuni on suunniteltu siten, että käyttäjä on suojattu kaikilta rakenteellisesti vältettävissä olevilta
vaaroilta.
Höyryuunin käyttötarkoituksesta aiheutuu kuitenkin joitakin jäännösriskejä, joiden välttämiseksi on
suoritettava varotoimenpiteitä. Suojalaitteisto ehkäisee tiettyjä vaaroja määrättyyn pisteeseen asti.
Varmista kuitenkin, että suojalaitteet ovat paikallaan ja toimintakunnossa.
Seuraavassa kuvataan jäännösriskien tyypit ja vaikutukset.
Vaarakohdat
Seuraavassa kuvassa näytetään koon 6.10 kaasu-höyryuuni esimerkkinä kaikille pöytälaitteille:

Kuumuus (1)
Höyryuunin kypsennystila, laiteoven sisäpuoli ja laitteen yläpinnan tuet kuumenevat. Tästä seuraa:
■
Höyryuunista poistuvan lämmön aiheuttama palovaara
■
Höyryuunin kuumien sisä- ja ulkopintojen sekä uunin sisällä olevien kuumien laiteosien, kypsenny‐
salustojen ja muiden kypsentämiseen käytettävien tarvikkeiden aiheuttama palovamman vaara
■
Palovamman vaara laitteen yläpinnan tuissa
■
Kuumien, kypsentämisessä käytettyjen tarvikkeiden aiheuttama palovamman vaara, kun ne on
kypsennyksen jälkeen otettu pois laitteesta ja laskettu muualle. Tämä koskee erityisesti hyllyteli‐
neitä (ei mallissa ConvoSmoke) tai savustuslaatikkoa (vain mallissa ConvoSmoke).
Kuuma höyry / poistohöyry (2)
Höyryuuni muodostaa kuumaa höyryä tai poistohöyryä, joka purkautuu avoinna olevan laiteoven kaut‐
ta tai uunin yläpuolella olevaan poistokaasuputkeen, kun laiteovi on kiinni. Tästä seuraa:
■
Kuuman höyryn aiheuttama palovammavaara, kun laiteovi avataan. Laiteovi ja turvalukitus suojaa‐
vat käyttäjää kuumalta höyryltä, jos laiteovea avatessa käytetään tuuletusasentoa ja huolehditaan
yleisesti sen tiiviydestä. Laiteovea avattaessa vaaditaan erityistä varovaisuutta, jos oven yläreuna
on kasvojen alapuolella, kuten pinoamissarjassa on.
■
Kuuman höyryn ja kuuman rasvan aiheuttama palovammavaara, jos vesisuihku osuu kuumaan
rasvaan
■
Korkeiden lämpötilojen aiheuttama palovammavaara laitteen yläpinnan tuissa

Käyttökäsikirja
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Kuumat nesteet
Höyryuunissa kypsennetään elintarvikkeita. Elintarvikkeet voivat myös olla nestemäisiä tai ne saatta‐
vat muuttua nestemäisiksi kypsennyksen aikana. Tästä seuraa:
■
Palovammavaara, mikäli kuumia nesteitä pääsee roiskumaan epäasianmukaisen käsittelyn seu‐
rauksena
Sähköä johtavat osat (3)
Höyryuunissa on sähköä johtavia osia. Tämä merkitsee seuraavaa:
■
Sähköä johtavien osien aiheuttama vaara, jos suojus ei ole paikallaan
■
Sähköiskun vaara, jos höyryuunin ulkopuoli puhdistetaan käsisuihkulla
Tuulettimen siipi (4)
Höyryuunissa on yksi tai kaksi tuulettimen siipeä, laitteen koosta riippuen. Tästä seuraa:
■
Kypsennystilassa imulevyn takana olevan tuulettimen siiven aiheuttama käsivammojen vaara, jos
imulevyä ei ole asennettu asianmukaisesti paikalleen
Kosketus puhdistusaineiden kanssa
Höyryuuni on puhdistettava erityisillä puhdistusaineilla. Tästä seuraa:
Osittain syövyttävien puhdistusaineiden aiheuttama vaara

■

Toisiaan vasten liikkuvat osat (5)
Erilaisissa toimenpiteissä, kuten laiteoven avaaminen/sulkeminen tai puhdistus, käsi saattaa jäädä pu‐
ristuksiin ja haavoittua.
Käsisuihku (6)
Höyryuunissa oleva käsisuihku voi aiheuttaa erilaisia vaaroja:
Palovammavaara, jos kuumaan paistotilaan suihkutetaan vettä tai sitä puhdistetaan käsisuihkulla
■
Palovammavaara, jos höyryuuni sijaitsee sellaisten laitteiden välittömässä läheisyydessä, joissa
kuumennetaan nestemäistä rasvaa ja näihin laitteisiin suihkutetaan vettä käsisuihkulla
■
Palovammavaara, kun kypsennystilassa on nestemäistä rasvaa sisältävä astia, johon suihkutetaan
käsisuihkulla vettä
■
Sähköiskun vaara, jos höyryuunin ulkopuoli puhdistetaan käsisuihkulla

■

Kylmäketjun katkeaminen
Jos kypsennystila täytetään ennenaikaisesti (esim. kypsennysohjelman käynnistysajan esivalinta tai
kypsennyksen keskeytys), jäähdytettyjen elintarvikkeiden kylmäketju saattaa katketa. Tästä seuraa:
■
Elintarvikkeiden mikrobiologisen saastumisen aiheuttama vaara asiakkaille
Kaasu (7)
Tämä höyryuuni on kaasulaite. Tämä merkitsee tiettyjä lisävaaroja:
Räjähdysvaara viallisen tai vuotavan kaasujohdon vuoksi
■
Poistokaasuputkissa olevan kuuman poistokaasun aiheuttama palovamman vaara
■
Kaasulaitteen yläpuolella olevan kuuman poistokaasun aiheuttama palovaara
■
Happivajeen vaara keittiössä, jos poltin on säädetty virheellisesti tai palamisilman syöttö/kaasun‐
poisto on riittämätön
■

Käyttökäsikirja
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3.5

Vaarat ja varotoimet käytön aikana

Vaaranlähde: kuumuus - kuumat pinnat
Vaara

Missä tai millaisissa tilanteissa vaara Varotoimenpide
syntyy?

Kuumien pintojen ai‐
heuttama palovamman
vaara

Laiteoven ulkopuoli
■

■

Vältä pintojen pidempiaikaista kos‐
kettamista
Koko kypsennystilassa, mukaan
Käytä ohjeen mukaista suojavaate‐
lukien kaikki kypsennyksen aikana tusta, erityisesti suojakäsineitä.
sisällä olevat tai olleet osat
Laiteoven sisäpuolella

Laitteen yläosassa sähkölaitteissa:
■ Poistoilmaputki
■ Tuuletusputki
Laitteen yläosassa kaasulaitteissa:
■ Poistoilmaputki
■ Poistokaasuputki
■ Tuuletusputki
Vaaranlähde: kuumuus - kuuma höyry/poistohöyry
Vaara

Missä tai millaisissa tilanteissa vaara Varotoimenpide
syntyy?

Kuuman höyryn aiheut‐
tama palovammavaara

Laitteen edessä, jos laiteovi ei ole tii‐ Tarkasta laiteoven kunto.
vis
Laitteen etupuolella, kun kypsennys‐ ■ Astu etäämmäs laitteesta, koska
tilaa jäähdytetään 'Cool down'-toi‐
kuumaa höyryä ja poistohöyryä tu‐
minnolla.
lee ulos laitteen avoimesta ovesta.
■ Älä työnnä päätä kypsennystilaan.
Laiteovea avattaessa

■
■
■

Sähkölaitteissa:
Poistoilmaputken yläpuolella

Pidä kaikki kehon osat etäällä pois‐
toilmaputkesta.

Kaasulaitteissa:
■ Poistoilmaputken ja poistokaasu‐
putken yläpuolella

Älä liikuta kehon osia poistoilmaput‐
ken ja poistokaasuputken lähellä.

■

Käyttökäsikirja

Käytä laiteoven tuuletusasentoa.
Älä työnnä päätä kypsennystilaan.
Tarkasta tuuletusasennon toimin‐
takunto.
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Vaaranlähde: kuumuus - kuuma neste
Vaara
Kuuman nesteen ai‐
heuttama palovamma‐
vaara

Missä tai millaisissa tilanteissa vaara Varotoimenpide
syntyy?
■
■

sisätilassa
laitteen ulkopuolella

Käytä vain GN-mitoiltaan sopivia as‐
tioita
Käytettäessä lautastelinettä (ei mal‐
lissa ConvoSmoke):
■ Käytä vain hyväksyttyjä lautasia,
joiden halkaisija on soveltuva.
Huomioi enimmäistäyttöpaino.
Työnnä kypsennysalustat asianmu‐
kaisesti paikoilleen, sääntöjen mu‐
kaisesti, katso laitteessa, jonka koko
on X.10 tai laitteessa, jonka koko on
X.20.
Aseta nestemäisiä tai nestemäisiksi
muuttuvia elintarvikkeita sisältävät
astiat tai lautaset vain nähtävissä
oleville tasoille ja poista ne uunista
vaakatasossa.
Käytä suojakäsineitä.
Ripustimia käytettäessä:
■ Lukitse ripustimet oikein.
Käytettäessä hyllytelinettä/lautasteli‐
nettä ja hyllyvaunua (ei mallissa
ConvoSmoke):
■ Lukitse hyllytelineen/lautastelineen
kuljetuslukitus hyllyvaunun täyttä‐
misen ja työntämisen ajaksi.
■ Lukitse hyllytelineen läpityöntösuo‐
ja hyllyvaunun työntämisen ajaksi.
■ Kuljeta hyllyvaunussa olevat kuu‐
mat nesteet aina peitettyinä
■ Varmista, ettei hyllyvaunu pääse
kallistumaan. Tämä vaara syntyy,
jos hyllyvaunua kuljetetaan kalte‐
valla alustalla, se osuu esteeseen
tai on täytetty nokkapainotteisesti.

Käyttökäsikirja
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Vaaranlähde: kuumuus - kuuma kypsennettävä ruoka ja kuumat kypsennysalustat
Vaara

Missä tai millaisissa tilanteissa vaara Varotoimenpide
syntyy?

Kuumasta kypsennettä‐ Kypsennystilassa ja laitteen ulko‐
västä ruoasta ja kuu‐
puolella kypsennysalustojen ollessa
mista kypsennysalus‐
asetettuina L-kiskoille
toista aiheutuva palo‐
vammavaara

Käytä vain soveltuvan kokoisia kyp‐
sennysalustoja (peltejä, ritilöitä).
Huomioi enimmäistäyttöpaino.
Työnnä kypsennysalustat asianmu‐
kaisesti paikoilleen, sääntöjen mu‐
kaisesti, katso laitteessa, jonka koko
on X.10 tai laitteessa, jonka koko on
X.20.
Poista kypsennysalustat vaakasuo‐
rassa, äläkä vedä niitä liian pitkälle
eteen, koska silloin ne voivat pudota
ripustimista
Käytä suojakäsineitä.
Ripustimia käytettäessä:
■ Lukitse ripustimet oikein.
Käytettäessä hyllytelinettä ja hylly‐
vaunua (ei mallissa ConvoSmoke):
■ Lukitse hyllytelineen kuljetuslukitus
hyllyvaunun täyttämisen ja työntä‐
misen ajaksi.
■ Varmista, ettei hyllyvaunu pääse
kallistumaan. Tämä vaara syntyy,
jos hyllyvaunua kuljetetaan kalte‐
valla alustalla, se osuu esteeseen
tai on täytetty nokkapainotteisesti.

Vaaranlähde: kuumuus - savustuskäyttö
Vaara
Savustusmateriaalin ja
savukaasun syttymisen
aiheuttama palovam‐
man vaara, savun hen‐
gittämisestä aiheutuvan
hengenahdistuksen
vaara
Lentävien kipinöiden ai‐
heuttama palovamman
ja tulipalon vaara

Missä tai millaisissa tilanteissa vaara Varotoimenpide
syntyy?
■

■

■

Kun laiteoven aukaisun yhteydes‐ Älä koskaan avaa laiteovea savus‐
sä kypsennystilaan virtaa ilmaa,
tuksen aikana.
jolloin savustusmateriaali tai savu‐
kaasu syttyy räjähdysmäisesti
Kun laiteovea avattaessa hengite‐
tään savua
Kun kuumaan savustusmateriaa‐
liin tulee ilmaa

■

■
■

Käyttökäsikirja
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Ota savustuslaatikon suojus pois
vasta, kun savustuslaatikko on
jäähdytetty tulenkestävässä ja tuu‐
lelta suojatussa paikassa
Pidä savustuksen aikana aina suo‐
jus savustuslaatikon päällä.
Hävitä savustusmateriaalin pala‐
misjätteet vasta, kun ne ovat jääh‐
tyneet kylmiksi.
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Vaaranlähde: kuumuus - muu
Vaara

Missä tai millaisissa tilanteissa vaara Varotoimenpide
syntyy?

Laitteesta poistuvan
lämmön aiheuttama pa‐
lovaara
Vesisuihkun aiheuttama
palovammavaara

Kun palavia aineita, kaasuja tai nes‐
teitä säilytetään laitteen vieressä tai
päällä.
Kun kypsennystilassa on nestemäis‐
tä rasvaa sisältävä astia, johon suih‐
kutetaan vettä.

Älä säilytä palavia aineita, kaasuja
tai nesteitä laitteen vieressä tai pääl‐
lä.
Älä suihkuta vettä nestemäiseen
rasvaan.

Vaaranlähde: elintarvikkeiden saastuminen
Vaara

Missä tai millaisissa tilanteissa vaara Varotoimenpide
syntyy?

Elintarvikkeiden mikro‐ Elintarvikkeiden kylmäketjun katke‐
biologisen saastumisen aminen kypsennystilan ennenaikai‐
vaara
sen täytön vuoksi

Kypsennyksen manuaalinen kes‐
keyttäminen

Huolehdi kylmäketjun säilymisestä:
■ Älä säilytä elintarvikkeita laittees‐
sa.
■ Vain ammattitaitoinen henkilöstö
saa suorittaa kypsennyksen alhai‐
sissa lämpötiloissa (< 65 °C)
■
■

Kypsennyksen keskeytyminen virta‐
katkoksen vuoksi
Elintarvikkeiden mikro‐
biologisen saastumisen
vaara lämpimässä ym‐
päristössä, 30 - 65 °C:n
lämpötila-alueella

Käyttökäsikirja

Kypsennettäessä matalassa lämpö‐
tilassa tai pidettäessä aterioita läm‐
pimänä, jos laite täytetään samanai‐
kaisesti kylmillä elintarvikkeilla
Yleisesti kypsennettäessä aterioita
matalassa lämpötilassa tai pidet‐
täessä niitä lämpimänä
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Älä koskaan keskeytä kypsennys‐
tä tarkoituksella.
Älä säilytä elintarvikkeita laittees‐
sa.

Laitteen uudelleen käynnistyessä
huomioi uudelleenkäynnistymisaika
elintarvikkeen tilan kannalta.
Elintarvikkeiden lämpimänä pidon tai
matalassa lämpötilassa kypsentämi‐
sen aikana laitetta ei saa täyttää sa‐
manaikaisesti kylmillä elintarvikkeilla
■ Vain ammattitaitoinen henkilöstö
saa suorittaa kypsennyksen alhai‐
sissa lämpötiloissa (< 65 °C)
■ Vähennä mikro-organismien mää‐
rää elintarvikkeessa ennen mata‐
lassa lämpötilassa kypsentämistä
esimerkiksi ruskistamalla
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Vaaranlähde: laitteiden liikuttaminen pyörällisen alusrakenteen päällä
Vaara

Missä tai millaisissa tilanteissa vaara Varotoimenpide
syntyy?

Useiden ruumiinosien
Kun laitteita siirretään pyörällisen
puristuksiin jäämisen
alusrakenteen päällä
vaara
Käsien ja jalkojen puris‐
tuksiin jäämisen vaara
Kuuman poistoveden
aiheuttama palovam‐
mavaara
Kuuman, juoksevan
kypsennettävän elintar‐
vikkeen aiheuttama pa‐
lovammavaara
Sähköä johtavien osien
aiheuttama sähköiskun
vaara
Kaasun aiheuttama rä‐
jähdysvaara
Ihon ja silmien ärtymi‐
sen vaara puhdistusai‐
neisiin koskettaessa

■

■

■

Laitetta saa vetää eteenpäin vain
höyryuunin verhouksen tai laitteen
alapuolisen lattiapinnan puhdista‐
mista varten pyörällisen alusraken‐
teen pidätinlaitteen liikkumavaran
mukaisesti (korkeintaan 0.5 m).
Laitetta käytettäessä pyörien sei‐
sontajarrun on oltava aina lukittu‐
na.
Tarkasta pyörien lukitus päivittäin
ennen käyttöä.

Vaaranlähde: sähkövirta
Vaara

Missä tai millaisissa tilanteissa vaara Varotoimenpide
syntyy?

Sähköä johtavien osien
aiheuttama sähköiskun
vaara

Jos pyörällisen alusrakenteen päällä
oleva laite lähtee liikkeelle tahatto‐
masti ja virransyöttö repeytyy irti.

■

■

■

Varmista ennen käyttöä, että liitet‐
tynä on pidätinlaite, joka rajoittaa
alusrakenteen ja laitteen liikkuma‐
varan.
Laitetta käytettäessä pyörien sei‐
sontajarrun on oltava aina lukittu‐
na.
Tarkasta pyörien lukitus päivittäin
ennen käyttöä.

Vaaranlähde: vesi
Vaara

Missä tai millaisissa tilanteissa vaara Varotoimenpide
syntyy?

Märän lattian aiheutta‐
ma kaatumisvaara

Jos pyörällisen alusrakenteen päällä
oleva laite lähtee liikkeelle tahatto‐
masti ja virransyöttö repeytyy irti.

■

■

■

Käyttökäsikirja
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Varmista ennen käyttöä, että liitet‐
tynä on pidätinlaite, joka rajoittaa
alusrakenteen ja laitteen liikkuma‐
varan.
Laitetta käytettäessä pyörien sei‐
sontajarrun on oltava aina lukittu‐
na.
Tarkasta pyörien lukitus päivittäin
ennen käyttöä.
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Vaaranlähde: kaasu
Vaara

Missä tai millaisissa tilanteissa vaara Varotoimenpide
syntyy?

Kaasun aiheuttama rä‐
jähdysvaara

Jos laitetta liikutetaan

Hengitysilman puutteen Laitteen pystytyspaikalla
aiheuttama tukehtumis‐
vaara

Laitetta ei yleensä saa liikuttaa käy‐
tön aikana.
Laitteet, jotka ovat joustavalla liitos‐
letkulla varustetun pyörällisen alus‐
rakenteen päällä:
■ Laitetta saa vetää eteenpäin vain
höyryuunin verhouksen tai laitteen
alapuolisen lattiapinnan puhdista‐
mista varten pyörällisen alusraken‐
teen pidätinlaitteen liikkumavaran
mukaisesti (korkeintaan 0.5 m).
■ Laitetta käytettäessä pyörien sei‐
sontajarrun on oltava aina lukittu‐
na.
■ Tarkasta pyörien lukitus päivittäin
ennen käyttöä.
■
■
■

■

Älä tee muutoksia laitteen alao‐
saan.
Käytä laitetta vain tuulettomassa
ympäristössä.
Varmista, että asennetut ilman‐
syöttö- ja ilmanpoistolaitteet toimi‐
vat ja kaasuasentajan määräämiä
ilmanvaihtomääräyksiä noudate‐
taan.
Huolehdi laitteen vuosihuollosta.

Vaaranlähde: laitteen mekaniikka
Vaara

Missä tai millaisissa tilanteissa vaara Varotoimenpide
syntyy?

Kääntyvän tuulettimen
siiven aiheuttama louk‐
kaantumisvaara

Kun kypsennystilaa jäähdytetään
Varmista, että imulevy on paikallaan
'Cool down'-toiminnolla laitteen oven ja lukittu.
ollessa auki, ja puuttuvan imulevyn
vuoksi tuulettimen siipeen on vapaa
pääsy.
Laitteen etupuolella
Pidä laitteen ympärillä oleva lattia‐
pinta aina kuivana.

Valuvan kondenssive‐
den aiheuttama liukas‐
tumisvaara
Käsien puristuksiin jää‐
misen vaara

Työnnettäessä hyllyvaunua
Työnnettäessä hyllyvaunu sisään

Käyttökäsikirja
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Liikuta hyllyvaunua aina sen kahvas‐
ta.
Työnnä hyllyteline kypsennystilaan
ja sieltä ulos aina telineen kahvoista.
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3.6

Vaarat ja varotoimet puhdistuksen aikana

Vaaranlähde: puhdistusaineet
Vaara

Missä tai millaisissa tilanteissa vaara Varotoimenpide
syntyy?

Ihon, silmien ja hengity‐ Täysautomaattisessa puhdistukses‐
selimien syöpymisen ja sa: Laiteoven edessä
ärtymisen vaara koske‐
tuksesta puhdistusai‐
neisiin ja niiden höyryi‐
hin
Kaikissa puhdistustöissä

■

■

■
■

■

■
■

Puhdistusainekanistereita käsitel‐
täessä
Yksittäisannostelupulloja käsiteltäes‐
sä
Aggressiivisten puhdistusaineiden
käyttö

Älä avaa laiteovea kypsennystilan
täysautomaattisen puhdistuksen
aikana, johon on liitetty kanisterit.
Käytettäessä yksittäisannostelua
kypsennystilan täysautomaattisen
puhdistuksen aikana laiteoven saa
avata vain ohjelmiston kehotuk‐
sesta.
Älä päästä puhdistusainetta kos‐
ketuksiin silmien ja ihon kanssa.
Älä kuumenna laitetta, kun puhdis‐
tusaine on annosteltu. Tämä on
sallittua vain puoliautomaattisen
tai täysautomaattisen puhdistuk‐
sen ollessa käynnissä valvotusti.
Suihkuta puhdistusainetta laittee‐
seen vain ohjelmiston kehotukses‐
ta tai kypsennystilan lämpötilan ol‐
lessa korkeintaan 60 °C.
Älä hengitä suihkutussumua
Käytä henkilökohtaista suojavarus‐
tusta.

Käytä henkilökohtaista suojavarus‐
tusta.
Käytä henkilökohtaista suojavarus‐
tusta.
Käytä vain kohdassa 'Puhdistusai‐
neet' sivulla 91 eriteltyjä puhdistus‐
aineita

Vaaranlähde: elintarvikkeiden saastuminen
Vaara

Missä tai millaisissa tilanteissa vaara Varotoimenpide
syntyy?

Puhdistusaineiden ai‐
heuttama elintarvikkei‐
den saastumisen vaara

Puhdistusaineen ja kirkasteen yksit‐
täisannostelupullojen epäasianmu‐
kaisessa käsittelyssä

■

■

Puhdistusaineiden ai‐
heuttama elintarvikkei‐
den saastumisen vaara

Käyttökäsikirja

Kun kypsennystila huuhdellaan riittä‐
mättömästi puoliautomaattisen puh‐
distuksen jälkeen laitteissa, joissa ei
ole käsisuihkua.
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Huolehdi siitä, että puhdistusaine
tai kirkaste ei kastele työskentely‐
pintaa.
Älä laske tyhjiä yksittäisannostelu‐
pulloja työskentelypinnalle, koska
puhdistusaine- tai kirkastetippoja
on voinut valua pullon ulkopinnal‐
le.

Käytä huuhteluun käsisuihkun sijaan
ulkoista vesisuihkua tai huuhtele
kypsennystila, sen varustus ja imule‐
vyn takana oleva tila huolellisesti
runsaalla vedellä ja pyyhi pehmeällä
liinalla.
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Vaaranlähde: kuumuus
Vaara
Kuumien pintojen ai‐
heuttama palovamman
vaara

Missä tai millaisissa tilanteissa vaara Varotoimenpide
syntyy?
Laiteoven ulkopuoli
Koko kypsennystilassa, mukaan
lukien kaikki kypsennyksen aikana
sisällä olevat tai olleet osat
■ Laiteoven sisäpuolella

■

■

■

Odota ennen puhdistustöiden
aloittamista, kunnes paistotilan
lämpötila on alle 60 °C
Käytä ohjeen mukaista suojavaa‐
tetusta, erityisesti suojakäsineitä.

Laitteen yläosassa sähkölaitteissa:
Poistoilmaputki
■ Tuuletusputki
■

Laitteen yläosassa kaasulaitteissa:
■ Poistoilmaputki
■ Poistokaasuputki
■ Tuuletusputki
Kuuman höyryn aiheut‐ Koko kypsennystilassa
tama palovammavaara,
jos kuumaan kypsen‐
nystilaan suihkutetaan
vettä.
Kuuman höyryn aiheut‐
tama palovammavaara

Laitteen etupuolella, kun kypsennys‐
tilaa jäähdytetään 'Cool down'-toi‐
minnolla.

■

■

■

■

Vesisuihkun aiheuttama Kun vettä suihkutetaan laitteeseen,
palovammavaara
jonka sisällä on nestemäisellä ras‐
valla täytetty astia.

Käyttökäsikirja
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Odota ennen puhdistustöiden
aloittamista, kunnes paistotilan
lämpötila on alle 60 °C
Käytä ohjeen mukaista suojavaa‐
tetusta, erityisesti suojakäsineitä.
Astu etäämmäs laitteesta, koska
kuumaa höyryä ja poistohöyryä tu‐
lee ulos laitteen avoimesta ovesta.
Älä työnnä päätä kypsennystilaan.

Älä suihkuta vettä nestemäiseen
rasvaan.
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Vaaranlähde: laitteiden liikuttaminen pyörällisen alusrakenteen päällä
Vaara

Missä tai millaisissa tilanteissa vaara Varotoimenpide
syntyy?

Kaikki mainitut vaarat

Kun laitteita siirretään pyörällisen
alusrakenteen päällä

■

■
■

■

Kiinteän liitännän yhteydessä irro‐
ta poistovesijohto ennen siirtämis‐
tä.
Kytke laite virrattomaksi ennen
siirtämistä.
Ennen siirtämistä (esimerkiksi höy‐
ryuunin verhouksen tai lattian puh‐
distamista varten) on varmistetta‐
va, että pidätinlaite, joka rajoittaa
alusrakenteen ja laitteen liikkuma‐
sädettä, on liitettynä.
Laitteita siirrettäessä on varottava,
etteivät pyörät kulje liitäntäjohtojen
(sähkö, kaasu ja vesi) päältä.

Useiden ruumiinosien
puristuksiin jäämisen
vaara

Kun laitteita siirretään pyörällisen
alusrakenteen päällä

Käsien ja jalkojen puris‐
tuksiin jäämisen vaara
Kuuman poistoveden
aiheuttama palovam‐
mavaara

Kun laitteita siirretään pyörällisen
alusrakenteen päällä
Kun laitteita siirretään pyörällisen
alusrakenteen päällä

Kuuman, juoksevan
kypsennettävän elintar‐
vikkeen aiheuttama pa‐
lovammavaara
Sähköä johtavien osien
aiheuttama sähköiskun
vaara
Kaasun aiheuttama rä‐
jähdysvaara
Ihon ja silmien ärtymi‐
sen vaara puhdistusai‐
neisiin koskettaessa

Kun laitteita siirretään pyörällisen
alusrakenteen päällä

Siirrä vain laitteita, joissa ei ole enää
kypsennettävää ruokaa.

Siirrettäessä pyörällisen alusraken‐
teen päällä olevia laitteita

Huomioi liitäntäjohdot (sähkö ja ve‐
si).

Kun laitteita siirretään pyörällisen
alusrakenteen päällä
Kun laitteita siirretään pyörällisen
alusrakenteen päällä

Huomioi kaasuliitäntäjohto.

■
■

Huomioi liitäntäjohdot.
Siirtämiseen tarvitaan ainakin 2
henkilöä.

Pidä laiteovet suljettuina.
■
■
■

■
■

Anna laitteiden jäähtyä.
Pyyhi valunut vesi välittömästi.
Käytä suojavaatetusta.

Varmista, että liitännät ovat riittä‐
vän pitkiä.
Pidä puhdistuskanisteri suljettuna
alusrakennetta liikutettaessa.

Epäjärjestyksessä ole‐ Eteen vedettyjen laitteiden takaosan Noudata varovaisuutta tässä toimen‐
vien liitäntöjen aiheutta‐ puhdistaminen
piteessä.
ma kompastumisvaara
■ Eteen vedettyjen laitteiden takao‐
■ Pyyhi valunut vesi välittömästi.
Poistoveden kastele‐
man lattian aiheuttama
san puhdistaminen
■ Varmista, että liitännät ovat riittä‐
■ Laitteiden etupuolella
kaatumisvaara
vän pitkiä.
Puhdistusaineen kaste‐
leman lattian aiheutta‐
ma kaatumisvaara

Käyttökäsikirja

■
■

Eteen vedettyjen laitteiden takao‐
san puhdistaminen
Laitteiden etupuolella
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Pidä puhdistuskanisteri suljettuna
laitteita liikutettaessa.
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Vaaranlähde: sähkövirta
Vaara

Missä tai millaisissa tilanteissa vaara Varotoimenpide
syntyy?

Oikosulun aiheuttama
sähköiskun vaara

Laitteen ollessa kosketuksissa ve‐
den kanssa

Sähköä johtavien osien
aiheuttama sähköiskun
vaara

Jos pyörällisen alusrakenteen päällä
oleva laite lähtee liikkeelle tahatto‐
masti ja virransyöttö repeytyy irti.

■
■

■

■

■

Älä suihkuta ulkoverhoilua vedellä.
Pidä USB-läppä aina suljettuna
puhdistuksen aikana.
Varmista ennen käyttöä, että liitet‐
tynä on pidätinlaite, joka rajoittaa
alusrakenteen ja laitteen liikkuma‐
varan.
Laitetta käytettäessä pyörien sei‐
sontajarrun on oltava aina lukittu‐
na.
Tarkasta pyörien lukitus päivittäin
ennen käyttöä.

Vaaranlähde: kaasu
Vaara

Missä tai millaisissa tilanteissa vaara Varotoimenpide
syntyy?

Kaasun aiheuttama rä‐
jähdysvaara

Jos laitetta liikutetaan

Laitteet, jotka ovat joustavalla liitos‐
letkulla varustetun pyörällisen alus‐
rakenteen päällä:
■ Vedä laitetta eteenpäin vain sen
liikkumavaran sisällä, jotta laitteen
verhous tai lattia voidaan puhdis‐
taa. Liikkumavaran määrää me‐
kaanista varmistusta varten oleva
pidätinlaite (tavallisesti 0.5 m).
■ Liitäntäjohtoja ei saa missään vai‐
heessa kuormittaa vetovoimilla.

Vaaranlähde: laitteen mekaniikka
Vaara

Missä tai millaisissa tilanteissa vaara Varotoimenpide
syntyy?

Kääntyvän tuulettimen
siiven aiheuttama louk‐
kaantumisvaara

Kun kypsennystilaa jäähdytetään
'Cool down'-toiminnolla laitteen oven
ollessa auki, ja puuttuvan imulevyn
vuoksi tuulettimen siipeen on vapaa
pääsy.
Kaksoislasiovea avattaessa ja suljet‐
taessa

Käsien puristuksiin jää‐
misen ja sormien haa‐
voittumisen vaara

Käyttökäsikirja
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Varmista, että imulevy on paikallaan
ja lukittu.

Noudata varovaisuutta tässä toimen‐
piteessä.
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3.7

Vaarat ja varotoimet huollon aikana

Vaaranlähde: kuumuus
Vaara

Missä tai millaisissa tilanteissa vaara Varotoimenpide
syntyy?

Kuumien pintojen ai‐
heuttama palovamman
vaara

Laiteoven ulkopuoli
■ Koko kypsennystilassa, mukaan
lukien kaikki kypsennyksen aikana
sisällä olevat tai olleet osat
■ Laiteoven sisäpuolella

■

■

Odota ennen huoltotöiden aloitta‐
mista, kunnes paistotilan lämpötila
on alle 60 °C
Käytä ohjeen mukaista suojavaa‐
tetusta, erityisesti suojakäsineitä.

Laitteen yläosassa sähkölaitteissa:
Poistoilmaputki
■ Tuuletusputki
■

Laitteen yläosassa kaasulaitteissa:
■ Poistoilmaputki
■ Poistokaasuputki
■ Tuuletusputki
Vaaranlähde: sähkövirta
Vaara
Sähköä johtavien osien
aiheuttama sähköiskun
vaara

Missä tai millaisissa tilanteissa vaara Varotoimenpide
syntyy?
■
■
■

Suojuksen alla
Ohjauspaneelin alla
Verkkojohdossa

■

■

Vain valtuutetun huoltoliikkeen
sähköalan ammattilaiset saavat
suorittaa huoltotöitä suojuksen al‐
la, ohjauspaneelin alla ja verkko‐
johdossa.
Älä irrota suojusta tai ohjauspa‐
neelia.

Vaaranlähde: laitteen mekaniikka
Vaara

Missä tai millaisissa tilanteissa vaara Varotoimenpide
syntyy?

Terävien reunojen ai‐
heuttama viiltovaara

Huoltotöissä

■
■

Käyttökäsikirja
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Noudata varovaisuutta tässä toi‐
menpiteessä.
Käytä henkilökohtaista suojavarus‐
tusta.

3 Turvallisuutesi kannalta tärkeitä tietoja

3.8

Suojalaitteet

Merkitys
Höyryuuni on varustettu useammalla suojalaitteella, joiden tarkoituksena on estää käyttäjää altistu‐
masta vaaroille. Kaikkien suojalaitteiden on ehdottomasti oltava asennettu ja toimintakunnossa, kun
höyryuunia käytetään.
Sijainti ja toiminta (pöytälaitteet)
Seuraavassa kuvassa näytetään koon 6.10 sähkö-höyryuuni esimerkkinä kaikille pöytälaitteille:

Kohta

Suojalaite

1

Suojus, voidaan irrot‐
taa vain työkalun avul‐
la.

Toiminto
Estää sähköä johtavien
osien tahattoman kosketta‐
misen.
Estää koskettamisen liitän‐
tätilassa olevaan liikkuvaan
tuulettimen siipeen.

Tarkista, että suojus on pai‐
kallaan.

Estää sähköä johtavien osien
tahattoman koskettamisen.

Tarkista, että ohjauspaneeli
on paikallaan.

■

■

2
3

Käyttökäsikirja

Ohjauspaneeli, voi‐
daan irrottaa vain työ‐
kalun avulla.
Oven magneettikytki‐
mellä varustettu laite‐
ovi

Tarkastus

Laiteovi:
Tarkista lasi säännöllisesti
Suojaa käyttäjää ja ulkopuolta naarmujen, halkeamien, viilto‐
jen jne. varalta ja vaihda tar‐
kuumalta höyryltä.
vittaessa.
Oven magneettikytkin (sähkö‐ Tarkista oven magneettikyt‐
inen ovitunnistin):
kin, kun lämpötila on alhainen
■ Lopettaa laiteovea avat‐
Menettely:
taessa seuraavien osien
■ Avaa laiteovi kokonaan.
käytön:
■ Paina käynnistyspainiketta.
■ Tuulettimen siipi (pysäh‐
Tulos:
tyy muutaman sekunnin
Moottori ei saa käynnistyä.
kuluttua)
■ Lämmityselementti
■ Puhdistusaineen jakelu
täysautomaattisessa kyp‐
sennystilan puhdistukses‐
sa
■ Laite pyytää sulkemaan lai‐
teoven.
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Kohta

Suojalaite

Toiminto

Tarkastus

4

Kypsennystilan imule‐
vy, voidaan irrottaa
vain työkalun avulla.

Katso käyttökäsikirjan kohta
'Imulevyn avaaminen ja lukit‐
seminen' sivulla 118.

5

Laiteoven tuuletusa‐
sento

Estää tahattoman koskettami‐
sen liikkuvaan tuulettimen sii‐
peen ja huolehtii lämmön ta‐
saisesta jakautumisesta.
Suojaa käyttäjän kasvoja ja
käsiä poistuvan höyryn ai‐
heuttamilta palovammoilta.

6
(ei kuvaa)

Lämpösuoja
■ Kattila
■ Kypsennystila

Kytkee laitteen irti ylilämpöti‐
lan ilmetessä.

7
(ei kuvaa)

Uudelleenkäynnistys
sähkökatkon jälkeen,
jos laitteessa on ollut
puhdistusainetta.
Erotuslaite

Käynnistää kypsennystilan
täysautomaattisen puhdistuk‐
sen uudelleen sähkökatkon
jälkeen määritellyssä tilassa
Sen avulla laite voidaan puh‐
distus-, korjaus- ja huoltotöis‐
sä sekä vaaratilanteessa kyt‐
keä jännitteettömäksi.

8
(asennetaan
käyttöpaikall
a)

Kaasunsyötön katkai‐
9
(asennetaan sulaite
käyttöpaikall
a)
Vain pystytettäessä
10
pyörälliselle jalustalle:
(ei kuvaa)
Pidätinlaite

Käyttökäsikirja

Sen avulla laitteen kaasun‐
syöttö voidaan puhdistus-,
korjaus- ja huoltotöissä sekä
vaaratilanteessa katkaista.

Tarkista oven asennot lämpö‐
tilan ollessa alhainen kohdan
'Laiteoven turvallinen aukaisu
ja sulkeminen' sivulla 58
mukaan.
Virhetapauksessa tulee esiin
virhekoodi.
(Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen lämpösuo‐
jan alkuasetukseen palautta‐
mista varten.)
Ei mitään

Käyttäjän ei tarvitse suorittaa
tarkastusta.

Käyttäjän ei tarvitse suorittaa
tarkastusta.

Rajoittaa asennuspaikassa
Tarkista, että pidätinlaite on
rakenteen (alusrakenne ja lai‐ liitettynä.
te yhdessä) liikkumavaran.
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3.9

Henkilöstövaatimukset, työalueet

Käyttöhenkilöstölle asetetut vaatimukset
Taulukko kuvaa pätevyysominaisuuksia, joita vaaditaan mainittujen roolien suorittamiseen. Henkilö voi
olla tarpeen mukaan ja työorganisaatiosta riippuen useissa rooleissa, mikäli hänellä on kyseisiin tehtä‐
viin vaadittava pätevyys.
Rooli

Vaadittava pätevyys

Kokki

■
■

■
■

Käyttäjä

■
■
■
■

Tehtävät

Asianmukainen ammattikoulutus.
Suorittaa pääasiassa organisatorisia teh‐
Tuntee maakohtaiset elintarvikelait ja - täviä, kuten
määräykset sekä hygienialait ja -mää‐ ■ Kypsennysprofiilitietojen syöttö
räykset
■ Keittokirjassa olevien kypsennysprofii‐
Velvollinen dokumentoimaan
lien muokkaus
HACCP:n mukaisesti
■ Uusien kypsennysprofiilien kehittäminen
Perehdytetty höyryuunin käyttöön
■ Laiteasetusten tekeminen
Suorittaa lisäksi tarvittaessa kaikkia käyt‐
täjätehtäviä
Koulutettu
Perehdytetty höyryuunin käyttöön
Työskentelee valvottuna
Tuntee raskaita kuormia koskevat kä‐
sittelyohjeet.

Suorittaa konkreettisen laitteen käytön,
kuten
■ Höyryuunin täyttö
■ Kypsennysprofiilin käynnistäminen
■ Kypsän elintarvikkeen poistaminen
■ Höyryuunin puhdistus
■ Varustuksen muutokset, mikäli tarpeen
tiettyjä kaasutoimintoja varten
■ Pienemmät huoltotyöt

Työalueet käytön aikana
Henkilöstön työalue käytön aikana on laiteoven etupuoli.
Työalueet puhdistuksen ja huollon aikana
Henkilöstön työalue puhdistuksen ja huollon aikana on koko laitealue.

Käyttökäsikirja
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3.10

Henkilökohtainen suojavarustus

Käyttö ja huolto
Tehtävä

Tarvittava apuväline

Henkilökohtainen suojavarustus

Täyttö / kypsän elintar‐
vikkeen poistaminen

Ei mitään

Maakohtaisten normien ja direktiivien mukainen
työvaatetus (Saksassa BGR 111) keittiötöissä, eri‐
tyisesti:
■ Suojavaatetus
■ Lämpösuojakäsineet (Euroopan unionissa stan‐
dardin EN 407 mukaisesti)
■ Turvakengät

Elintarvikkeen sisäläm‐
pötila-anturin käsittely

Ei mitään

Maakohtaisten normien ja direktiivien mukainen
työvaatetus (Saksassa BGR 111) keittiötöissä, eri‐
tyisesti:
■ Suojavaatetus
■ Lämpösuojakäsineet (Euroopan unionissa stan‐
dardin EN 407 mukaisesti)

Osien irrotus ja kiinnitys

Työkalut ja varusteet Maakohtaisten normien ja direktiivien mukainen
toimenpiteen mukaan työvaatetus (Saksassa BGR 111) keittiötöissä, eri‐
tyisesti:
■ Suojavaatetus
■ Lämpösuojakäsineet (Euroopan unionissa stan‐
dardin EN 407 mukaisesti)

Puhdistus
Tehtävä
Joka tyypin kypsennysti‐
lan puhdistus
Työnkulut puhdistusai‐
nesäiliöiden kanssa

Käytetty puhdistusaine Henkilökohtainen suojavarustus
■
■
■
■
■
■

Kaksoislasioven puhdis‐
tus
Rakenneosien ja tarvik‐
keiden puhdistaminen
asianomaisten ohjeiden
mukaisesti
Laitteen verhoilun puh‐
distaminen ulkopuolelta

Käyttökäsikirja

ConvoClean forte
ConvoClean new
ConvoCare K (tiivis‐
te)
ConvoClean forte S
ConvoClean new S
ConvoCare S

Suojavarusteiden osat käytettävän puhdistusai‐
neen ja valitun puhdistusmenetelmän mukaan:
■ Hengityssuojain
■ Suojalasit
■ Suojakäsineet
■ Suojavaatetus/-esiliina
Näiden osien tarkempi erittely on asianomaisten
puhdistusaineiden EY-turvallisuustietolehdissä,
joiden uusin versio on saatavissa valmistajalta.
Noudata puhdistusaineiden etikettien ohjeita.
Noudata puhdistusaineen valmistajan antamia
ohjeita
Noudata puhdistusaineen valmistajan antamia
ohjeita

Tavanomainen lasin‐
puhdistusaine
Tavallinen, ihoystäväl‐
linen, alkaliton, pH-ar‐
voltaan ja tuoksultaan
neutraali huuhteluaine
Tavanomainen erikois‐ Noudata puhdistusaineen valmistajan antamia
teräksen puhdistusaine ohjeita
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4 Toimi seuraavasti kypsennyksen yhteydessä
Tämän luvun tarkoitus
Tässä luvussa annetaan höyryuunin täyttöä koskevia ohjeita. Saat ohjeet höyryuunin käytöstä kypsen‐
nyksen aikana sekä menettelystä kypsennyksen ja esikuumennuksen yhteydessä.
'Yleisiä ohjeita menettelyyn kypsennyksen aikana' opastaa vaihe vaiheelta kypsennys- ja esikuumen‐
nusprosessien läpi. Ohjelmiston tai laitteen osien käyttöä ei käsitellä nimenomaisesti tässä kohdassa.
Tutustu ohjelmiston käyttöön ja sen työnkulkuihin lukemalla höyryuunin käyttöohje.
'Ohjeita laitteen käyttöön kypsennyksen yhteydessä' selittää konkreettisia toimenpiteitä höyryuunin ja
vastaavien tarvikkeiden käytössä.

4.1 Perustietoja höyryuunin täytöstä
4.1.1 Kypsennysalustojen sijoittelu koon X.10 laitteisiin
GN-astiat/pellit koot 1/1, 1/2; ritilä; U-kiskoihin (vakiomalli)
Käsittelyohjeet
■ Astiat tai ritilä on työnnettävä U-kiskon (1) kum‐
mankin tuen VÄLIIN rajoittimeen saakka.
■ Astiat tai ritilä on työnnettävä U-kiskoihin sa‐
maan korkeuteen vasemmalla ja oikealla puo‐
lella.
■ Astioita tai ritilää EI saa asettaa U-kiskon ylem‐
män tuen päälle.
■ Ritilän päälle ei saa asettaa astioita.

Käyttökäsikirja
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Pelti paistomitta 600 x 400, L-kiskoihin (leipomomalli)
Käsittelyohjeet
■ Pelti on työnnettävä L-kiskon (1) kummankin
tuen päälle rajoittimeen saakka.
■ Astiat tai ritilä on työnnettävä L-kiskoille sa‐
maan korkeuteen vasemmalla ja oikealla puo‐
lella.
■ Pellille ei saa asettaa nesteitä, eikä kypsennet‐
täviä ruokia, jotka muuttuvat nestemäisiksi kyp‐
sennyksen aikana.
■ Esitettyä täyttötapaa saa käyttää vain pelleille
(ja mahdollisesti ritilöille), EI astioille.
■ Pellin päälle ei saa asettaa astioita.

Käyttökäsikirja
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4.1.2 Kypsennysalustojen sijoittelu koon X.20 laitteisiin
GN-astiat/pellit koot 2/1, 1/1; ritilä; U-kiskoihin (vakiomalli)
Käsittelyohjeet
Astiat tai ritilä on työnnettävä U-kiskon (1) kum‐
mankin tuen VÄLIIN rajoittimeen saakka.
■ Astiat tai ritilä on työnnettävä U-kiskoihin sa‐
maan korkeuteen vasemmalla ja oikealla puo‐
lella.
■ Astioita tai ritilää EI saa asettaa U-kiskon ylem‐
män tuen päälle.
■ Ritilän päälle ei saa asettaa astioita.
■

Pelti paistomitta 600 x 400, L-kiskoihin (leipomomalli)
Käsittelyohjeet
■ Pelti on työnnettävä L-kiskon (1) kummankin
tuen päälle rajoittimeen saakka.
■ Astiat tai ritilä on työnnettävä L-kiskoille sa‐
maan korkeuteen vasemmalla ja oikealla puo‐
lella.
■ Pellille ei saa asettaa nesteitä, eikä kypsennet‐
täviä ruokia, jotka muuttuvat nestemäisiksi kyp‐
sennyksen aikana.
■ Esitettyä täyttötapaa saa käyttää vain pelleille
(ja mahdollisesti ritilöille), EI astioille.
■ Pellin päälle ei saa asettaa astioita.

Käyttökäsikirja
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4.1.3 Höyryuunin täyttökapasiteetti
Enimmäistäyttöpaino kypsennyksessä
C4
Koskee GN-astioita ja paistomittaisia peltejä
Enimmäistäyttöpaino laitetta kohti
Enimmäistäyttöpaino täyttöä kohti

6.10

6.20

10.10 10.20

30
15

60
15

50
15

6.10

6.20

10.10 10.20

[kg]
[kg]

9
1.5

18
1.5

15
1.5

30
1.5

[kpl]
[g]

20
360

33
360

32
360

57
360

6.10

6.20

10.10 10.20

[kpl]
[kpl]

7
6

14
12

11
10

22
20

[kpl]

6

12

10

20

[kpl]
[kpl]

-

7
6

-

11
10

[kpl]

-

6

-

10

[kpl]

5

10

8

16

[kpl]

5

-

8

-

[kpl]

20

33

32

57

[kpl]

15

27

26

48

[kg]
[kg]

100
15

Enimmäistäyttöpaino esikuumennuksessa
C4
Koskee GN-astioita ja paistomittaisia paistopeltejä
Enimmäistäyttöpaino laitetta kohti
Enimmäistäyttöpaino kypsennysalustaa GN 1/1 (65 mm)
kohti
Koskee lautasia Ø 32 cm
Lautasten enimmäismäärä laitetta kohti
Enimmäistäyttöpaino lautasta kohti

Kypsennysalustojen enimmäismäärä kypsennyksessä ja esikuumennuksessa
C4
GN 1/1 ripustin, tason etäisyys 68 mm
GN-astioiden/peltien lukumäärä
GN-astioiden/peltien lukumäärä hyödynnettäessä tason
etäisyys kokonaan
GN 1/1 hyllyteline, tason etäisyys 67 mm
GN-astioiden/peltien lukumäärä
GN 2/1 ripustin, tason etäisyys 68 mm
GN-astioiden/peltien lukumäärä
GN-astioiden/peltien lukumäärä hyödynnettäessä tason
etäisyys kokonaan
GN 2/1 hyllyteline, tason etäisyys 67 mm
GN-astioiden/peltien lukumäärä
Paistomitta 600x400 ripustin, tason etäisyys 94 mm
Peltien lukumäärä
Paistomitta 600 x 400 hyllyteline, tason etäisyys 81 mm
Peltien lukumäärä
Lautasteline, renkaan etäisyys 66 mm
Lautasten määrä, halkaisija enintään 32 cm
Lautasteline, renkaan etäisyys 79 mm
Lautasten määrä, halkaisija enintään 32 cm

Käyttökäsikirja
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Kypsennysalustojen enimmäismäärä savustuksessa
C4 ES / EB
GN 1/1 ripustin, tason etäisyys 68 mm
GN-astioiden/peltien lukumäärä
GN-astioiden/peltien lukumäärä hyödynnettäessä tason
etäisyys kokonaan
GN 2/1 ripustin, tason etäisyys 68 mm
GN-astioiden/peltien lukumäärä
GN-astioiden/peltien lukumäärä hyödynnettäessä tason
etäisyys kokonaan

6.10

6.20

10.10 10.20

[kpl]
[kpl]

6
5

12
10

10
9

20
18

[kpl]
[kpl]

-

6
5

-

10
9

Ripustimen alimmat tasot on jätettävä savustuslaatikon vuoksi vapaiksi.
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4.2 Yleisiä ohjeita menettelyyn kypsennyksen aikana
4.2.1

Laitteen turvallinen käyttö

Sinun ja työntekijöidesi turvaksi
Tutustu lukuun 'Turvallisuutesi kannalta tärkeitä tietoja' sivulla 20 ennen kuin työntekijäsi käyttävät ja
säätävät ensimmäisen kerran höyryuunia ja tee tarvittavat järjestelyt.
Opasta työntekijöitäsi tutustumaan ennen töiden aloittamista tässä jaksossa mainittuihin turvallisen
työskentelyn sääntöihin ja noudattamaan niitä ehdottomasti.
Opasta työntekijöitäsi tutustumaan ennen töiden aloittamista tässä jaksossa lueteltuihin vaaramerkin‐
töihin ja noudattamaan ehdottomasti niissä mainittuja varotoimenpiteitä.
Työntekijöiden henkilökohtainen suojavarustus
Opasta työntekijöitä käyttämään henkilökohtaista suojavarustusta, joka vastaa luvussa Turvallisuutesi
kannalta tärkeitä tietoja, jaksossa 'Henkilökohtainen suojavarustus' sivulla 40 mainittua kyseisen työn
suojavarustusta.
Toiminta havaittaessa kaasunhajua
Jos ilmassa on kaasunhajua, on ehdottomasti noudatettava seuraavia kohtia:
■
Katkaise kaasunsyöttö välittömästi.
■
Tuuleta huone huolellisesti.
■
Älä käytä sähkölaitteita. Vältä kipinänmuodostusta.
■
Evakuoi rakennus.
■
Mene vaara-alueen ulkopuolelle ja ilmoita tilanteesta puhelimitse kaasuyhtiölle ja tarvittaessa palo‐
kunnalle.
Turvallista käyttöä koskeva perusmääräys
Jos höyryuunia on siirretty luvattomasti (tahallaan tai vahingossa) asennuksen jälkeen, joko tietoisesti
tai ilmeisesti, laitteen käyttöä saa jatkaa vain kaikkien seuraavien edellytysten täyttyessä:
■
Laitteessa ja käytettävissä varusteissa ei näy havaittavia vaurioita.
■
Asennetuissa sähkön, veden ja puhdistusaineen syöttöjohdoissa ei näy havaittavia vaurioita, ne
ovat tiukasti paikoillaan, eivät ole epätiivistä mistään kohtaa ja antavat turvallisen ja toimivan vaiku‐
telman silmämääräisen tarkastuksen perusteella.
■
'Höyryuunin toimintakunnolle asetetut vaatimukset' sivulla 21 täyttyvät.
■
'Höyryuunin käyttöympäristölle asetetut vaatimukset' sivulla 21 täyttyvät.
■
Kaikki varoitukset ovat niille kuuluvilla paikoilla.
Vain kaasulaitteet:
■
Höyryuunin kaikkien kaasua johtavien rakenneosien kaikkien liitos- ja liitäntäkohtien tiiviys on tar‐
kastettu huoltoteknikon toimesta ja kaikkien mainittujen kohtien kaasutiiviys on varmistettu laitteen
ulko- ja sisäpuolella.
Pöytälaitteiden turvallisen käytön määräykset
Vaarojen välttämiseksi laitteita käytettäessä on noudatettava seuraavia määräyksiä:
Laitteen yläosassa olevia poistoilma- ja poistokaasuputkia sekä laitteen pohjassa olevia tuuletus‐
aukkoja ei saa peittää, siirtää tai tukkia.
■
Ripustimet on lukittava.
■
Kypsennysalustojen on oltava asetettuina asianmukaisesti ja sääntöjen mukaisesti paikoilleen, kat‐
so laitteessa, jonka koko on X.10 tai laitteessa, jonka koko on X.20.
■
Imulevyn on oltava oikein lukittuna.
■
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Liikuteltavan alusrakenteen päällä olevaa pöytälaitetta koskevat turvallisen käytön lisämääräykset
Vaarojen välttämiseksi liikuteltavan pyörällisen alusrakenteen päällä olevia laitteita käytettäessä on
noudatettava seuraavia määräyksiä:
■
Pidätinlaitteen, joka rajoittaa rakenteen (alusrakenne ja laite yhdessä) liikkumavaran, on oltava ko‐
ko ajan liitettynä.
Tarkista päivittäin ennen käyttöä, että pidätinlaite on liitettynä.
■
Laitetta käytettäessä etupyörien seisontajarrujen on oltava aina lukittuina.
■
Tarkasta pyörien lukitus päivittäin ennen käyttöä.
Kuumat pinnat

Kypsennystilan ja laiteoven sisäpuolen korkeiden lämpötilojen aiheuttama palovamman vaara
Kypsennystilan kaikkien sisäosien, laiteoven sisäpuolen ja kaikkien kypsennyksen aikana paistotilassa
olevien tai olleiden esineiden koskettaminen saattaa johtaa palovammoihin.
Käytä henkilökohtaista suojavarustusta.
Kuuma höyry / poistohöyry

Kuuman höyryn ja poistohöyryn aiheuttama palovammavaara
Kuuma höyry ja poistohöyry voivat purkautuessaan aiheuttaa kasvojen, käsien, jalkaterien ja jalkojen
palovammoja.
Käytä laiteovea avattaessa aina tuuletusasentoa laiteoven turvallisen avaamisohjeen mukaisesti,
äläkä milloinkaan työnnä päätä kypsennystilaan.
Astu etäämmäs laitteesta, kun jäähdytät kypsennystilaa 'Cool down'-toiminnolla, koska kuumaa
höyryä ja käryä tulee ulos avoimesta laiteovesta.
Kylmäketjun katkeaminen

Elintarvikkeiden mikrobiologisen saastumisen vaara kylmäketjun katkeamisen vuoksi
Jos kypsennystila täytetään ennenaikaisesti tai kypsennys keskeytetään, jäähdytettyjen
elintarvikkeiden kylmäketju saattaa katketa.
Huolehdi aina täyttöaikataulua suunnitellessasi, esim. kypsennysohjelmien käynnistysaikoja
esivalitessasi kylmäketjun säilymisestä.
Älä koskaan käytä laitetta elintarvikkeiden välivarastointiin.
Älä koskaan keskeytä tahallisesti kypsennystä.
Laitteen uudelleen käynnistyessä virtakatkoksen jälkeen huomioi uudelleenkäynnistymisaika
elintarvikkeen tilan kannalta.
Vain ammattitaitoinen henkilöstö saa suorittaa kypsennyksen alhaisissa lämpötiloissa (< 65 °C).
Mikro-organismien kasvu 30–65 °C:ssa

Mikro-organismien kasvun aiheuttama elintarvikkeiden pilaantumisen vaara lämpimässä ympäristössä
(lämpötila-alue 30 – 65 °C)
Kun elintarvikkeita pidetään lämpimänä tai niitä lämmitetään matalassa lämpötilassa, kypsennystilan
täyttäminen kylmillä elintarvikkeilla voi laskea kypsennystilan lämpötilan niin alas, että mikroorganismit voivat kasvaa kriittisesti.
Älä täytä laitetta kylmillä elintarvikkeilla, kun kypsennät muita elintarvikkeita matalassa lämpötilassa
tai pidät aterioita lämpiminä.
Vähennä elintarvikkeen mikro-organismien määrää ennen matalassa lämpötilassa kypsentämistä
esim. ruskistamalla.
Vain ammattitaitoinen henkilöstö saa suorittaa kypsennyksen alhaisissa lämpötiloissa (< 65 °C).
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Ulospurkautuva kaasu

Ulospurkautuvan kaasun aiheuttama räjähdysvaara
Ulospurkautuva kaasu voi räjähtää syttyessään palamaan.
Laitetta ei yleensä saa liikuttaa käytön aikana.
Varmista pyörällisen alusrakenteen päällä olevissa laitteissa, että laitteen mekaanista varmistusta
varten on liitettynä pidätinlaite, joka rajoittaa alusrakenteen ja laitteen liikkumavaran.
Hapenpuute

Hengitysilman puutteen (happivajeen) aiheuttama tukehtumisvaara.
Asennuspaikan puutteellinen ilmanvaihto voi laitteen käytön aikana aiheuttaa tukehtumisen.
Älä tee muutoksia laitteen alaosaan.
Käytä laitetta vain tuulettomassa ympäristössä.
Varmista, että asennetut ilmansyöttö- ja ilmanpoistolaitteet toimivat ja kaasuasentajan määräämiä
ilmanvaihtomääräyksiä noudatetaan.
Huolehdi laitteen vuosihuollosta.
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4.2.2 Höyryuunin kytkeminen päälle/pois päältä
Turvallisuutesi kannalta tärkeää työskenneltäessä höyryuunilla
Tutustu ehdottomasti ennen töiden aloittamista kohdassa 'Laitteen turvallinen käyttö' sivulla 46 luetel‐
tuihin sääntöihin ja vaaramerkintöihin ja noudata niiden ohjeita.
Höyryuunin kytkeminen päälle
1.

Kytke höyryuuni päälle.

2.

Tarkista, että kypsennystilan valo palaa, kun laite suorit‐
taa itsediagnoosin.

3.

Odota, kunnes ohjelmisto on käyttövalmis.

Höyryuunin kytkeminen pois päältä työn jälkeen
1.

Suorita tarvittavat puhdistukset puhdistus- ja huoltosuun‐
nitelman mukaisesti.

2.

Kytke höyryuuni pois päältä.

3.

Jätä laiteovi auki, jotta kosteus pääsee poistumaan.

Höyryuunin kytkeminen pois päältä pidempien käyttötaukojen ajaksi
Katkaise laitteen veden ja sähkön syöttö pidempien käyttötaukojen ajaksi.
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4.2.3 Näin kypsennät
Turvallisuutesi kannalta tärkeää työskenneltäessä höyryuunilla
Tutustu ehdottomasti ennen töiden aloittamista kohdassa 'Laitteen turvallinen käyttö' sivulla 46 luetel‐
tuihin sääntöihin ja vaaramerkintöihin ja noudata niiden ohjeita.
Vaadittavat esitiedot
Sinun on tunnettava nämä toimenpiteet:
■
Laiteoven turvallinen aukaisu ja sulkeminen
■
Kypsennettävän tuotteen täyttö ja poistaminen
■
Hyllytelineen/lautastelineen täyttäminen kypsennettävällä ruoalla (ei ConvoSmoke)
■
Täyttö ja poistaminen hyllyvaunulla (ei ConvoSmoke)
■
Elintarvikkeen sisälämpötila-anturin siirtäminen sivuun ja poistaminen
■
USB-tikun käyttö

58
60
64
71
76
79

Säätö
Höyryuunin täyttö lautasilla on sallittu ainoastaan esikuumennuksen yhteydessä.
Edellytykset
■

■
■
■
■
■
■
■
■

■
■

■
■
■
■

Tunnet ohjelmiston käyttöä siinä määrin, että osaat hakea kypsennettävän elintarvikkeen mukaan
tallennettuja kypsennysprofiileja tai syöttää ja käynnistää uusia kypsennysprofiileja, katso käyttöoh‐
je.
Höyryuuni ja käytetyt varusteet on puhdistettu määräysten mukaisesti.
Kypsennystilassa ei ole vierasesineitä.
Kypsennystilan tyhjennysaukko on vapaa eivätkä mitkään jäämät tuki tai sulje sitä. Kypsennystilan
tyhjennysaukon sihti on paikallaan.
Laiteoven sisälasiovi on lukittu määräysten mukaisesti.
Imulevy on lukittu oikein.
USB-läppä peittää USB-liitännän.
Jos laite on avoimella jalustalla: Jalustalla ei saa olla mitään kuumia, höyryäviä elintarvikkeita.
Grilliversiota käytettäessä: Vanhan rasvan kanisteri on tyhjä ja liitetty höyryuuniin.
Käytettäessä ripustimia:
Ripustimet on asennettu paikalleen ja lukittu.
Kypsennettävä ruoka on esivalmisteltu höyryuuniin asettamista varten.
Käytettäessä hyllytelinettä/lautastelinettä (ei mallissa ConvoSmoke):
Ripustimet on poistettu.
Hyllytelineen/lautastelineen siirtoalusta on asennettu kypsennystilaan.
Elintarvikkeen sisälämpötila-anturi on siirretty sivuun pidikkeessä.
Kypsennettävä ruoka on esivalmisteltu höyryuuniin asettamista varten hyllytelineeseen / hyllyvau‐
nun lautastelineeseen.

Näin kypsennät
1.

Hae kypsennysprofiili keittokirjasta tai syötä uusi kypsen‐
nysprofiili.

2.

Tarkkaile ohjelmiston kehotuksia.
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3.

Avaa laiteovi.

4.

Täytä höyryuuni valmistellulla kypsennettävällä ruoalla.

5.

Sulje laiteovi uudelleen.

6.

Käynnistä kypsennys.

7.

Odota kypsennyksen valmistumista.

8.

Kun kypsennys on valmis, kuuluu merkkiääni.
Tarkkaile ohjelmiston kehotuksia.

9.

Avaa laiteovi.

10.

Ota kypsä elintarvike ulos.

11.

Sulje laiteovi uudelleen.
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4.2.4 Näin savustat
Turvallisuutesi kannalta tärkeää työskenneltäessä höyryuunilla
Tutustu ehdottomasti ennen töiden aloittamista kohdassa 'Laitteen turvallinen käyttö' sivulla 46 luetel‐
tuihin sääntöihin ja vaaramerkintöihin ja noudata niiden ohjeita.
Laiteoven avaaminen

Savustusmateriaalin ja savukaasun syttymisen aiheuttama palovamman vaara, savun hengittämisestä
aiheutuvan hengenahdistuksen vaara
Kypsennystilaan virtaava ilma voi aiheuttaa savustusmateriaalin tai savukaasun räjähdysmäisen
syttymisen, ja savun hengittäminen voi aiheuttaa hengenahdistusta.
Älä milloinkaan avaa laiteovea savustuksen aikana.
Vaadittavat esitiedot
Sinun on tunnettava nämä toimenpiteet
■
Laiteoven turvallinen aukaisu ja sulkeminen
■
Kypsennettävän tuotteen täyttö ja poistaminen
■
USB-tikun käyttö

58
60
79

Edellytykset
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Tunnet ohjelmiston käyttöä siinä määrin, että osaat hakea kypsennettävän elintarvikkeen mukaan
tallennettuja kypsennysprofiileja tai syöttää ja käynnistää uusia kypsennysprofiileja savustusta var‐
ten. (Katso käyttöohje)
Höyryuuni ja käytetyt varusteet on puhdistettu määräysten mukaisesti.
Kypsennystilan tyhjennysaukko on vapaa eivätkä mitkään jäämät tuki tai sulje sitä.
Laiteoven sisälasiovi on lukittu määräysten mukaisesti.
Savustuslaatikko on täytetty ja valmisteltu määräysten mukaisesti.
Imulevy on lukittu oikein.
Ripustimet on asennettu paikalleen ja lukittu.
USB-läppä peittää USB-liitännän.
Jos laite on avoimella jalustalla: Jalustalla ei saa olla mitään kuumia, höyryäviä elintarvikkeita.
Kypsennettävä ruoka on esivalmisteltu höyryuuniin asettamista varten.
Grilliversiota käytettäessä: Vanhan rasvan kanisteri on tyhjä ja liitetty höyryuuniin.

Näin savustat, kun kypsennysprofiili sisältää vain savustuksen
1.

Hae kypsennysprofiili keittokirjasta tai syötä uusi kypsen‐
nysprofiili.

2.

Tarkkaile ohjelmiston kehotuksia.

3.

Avaa laiteovi.

4.

Aseta valmisteltu savustuslaatikko paikalleen.
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5.

Täytä höyryuuni valmistellulla kypsennettävällä ruoalla.
Alin taso on jätettävä savustuslaatikon vuoksi vapaaksi.

6.

Sulje laiteovi uudelleen.

7.

Käynnistä savustus.

8.

Odota savustuksen valmistumista.

9.

Kun savustus on valmis, kuuluu merkkiääni.
Tarkkaile ohjelmiston kehotuksia.

10.

Avaa laiteovi.

11.

Ota savustettu ruoka ulos.

12.

Ota savustuslaatikko pois.

13.

Sulje laiteovi uudelleen.

Näin savustat, kun kypsennysprofiili sisältää kypsennyksen ja savustuksen.
1.

Hae kypsennysprofiili keittokirjasta tai syötä uusi kypsen‐
nysprofiili.

2.

Tarkkaile ohjelmiston kehotuksia.

3.

Avaa laiteovi.

4.

Täytä höyryuuni valmistellulla kypsennettävällä ruoalla.
Alin taso on jätettävä vapaaksi myöhemmin paikalleen
asetettavaa savustuslaatikkoa varten.
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5.

Sulje laiteovi uudelleen.

6.

Käynnistä kypsennys.

7.

Odota kypsennyksen valmistumista.

8.

Kun savustusta edeltäneet kypsennysvaiheet ovat valmiit,
kuuluu merkkiääni.
Tarkkaile ohjelmiston kehotuksia:
■ Kypsennystila jäähdytetään 'Cool down'-toiminnolla.
■ Sinua pyydetään asettamaan savustuslaatikko paikal‐
leen.

9.

Avaa laiteovi.

10.

Aseta valmisteltu savustuslaatikko paikalleen.

11.

Sulje laiteovi uudelleen.

12.

Käynnistä savustus.

13.

Odota savustuksen valmistumista.

14.

Kun savustus on valmis, kuuluu merkkiääni.
Tarkkaile ohjelmiston kehotuksia.

15.

Avaa laiteovi.

16.

Ota savustettu ruoka ulos.
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17.

Ota savustuslaatikko pois.

18.

Sulje laiteovi uudelleen.
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4.3 Ohjeita laitteen käyttöön kypsennyksen yhteydessä
4.3.1

Laitteen turvallinen käyttö

Sinun ja työntekijöidesi turvaksi
Tutustu lukuun 'Turvallisuutesi kannalta tärkeitä tietoja' sivulla 20 ennen kuin työntekijäsi käyttävät ja
säätävät ensimmäisen kerran höyryuunia ja tee tarvittavat järjestelyt.
Opasta työntekijöitäsi tutustumaan ennen töiden aloittamista tässä jaksossa mainittuihin turvallisen
työskentelyn sääntöihin ja noudattamaan niitä ehdottomasti.
Opasta työntekijöitäsi tutustumaan ennen töiden aloittamista tässä jaksossa lueteltuihin vaaramerkin‐
töihin ja noudattamaan ehdottomasti niissä mainittuja varotoimenpiteitä.
Työntekijöiden henkilökohtainen suojavarustus
Opasta työntekijöitä käyttämään henkilökohtaista suojavarustusta, joka vastaa luvussa Turvallisuutesi
kannalta tärkeitä tietoja, jaksossa 'Henkilökohtainen suojavarustus' sivulla 40 mainittua kyseisen työn
suojavarustusta.
Toiminta havaittaessa kaasunhajua
Jos ilmassa on kaasunhajua, on ehdottomasti noudatettava seuraavia kohtia:
■
Katkaise kaasunsyöttö välittömästi.
■
Tuuleta huone huolellisesti.
■
Älä käytä sähkölaitteita. Vältä kipinänmuodostusta.
■
Evakuoi rakennus.
■
Mene vaara-alueen ulkopuolelle ja ilmoita tilanteesta puhelimitse kaasuyhtiölle ja tarvittaessa palo‐
kunnalle.
Raskaiden kuormien käsittely
Muistuta työntekijöitäsi siitä, että painavien astioiden nostaminen ja raskaiden hyllyvaunujen siirtämi‐
nen voivat aiheuttaa väsymystä, epämukavuutta sekä tuki- ja liikuntaelinten vaivoja.
Kuumat pinnat

Kypsennystilan ja laiteoven sisäpuolen korkeiden lämpötilojen aiheuttama palovamman vaara
Kypsennystilan kaikkien sisäosien, laiteoven sisäpuolen ja kaikkien kypsennyksen aikana paistotilassa
olevien tai olleiden esineiden koskettaminen saattaa johtaa palovammoihin.
Käytä henkilökohtaista suojavarustusta.
Kuuma höyry / poistohöyry

Kuuman höyryn ja poistohöyryn aiheuttama palovammavaara
Kuuma höyry ja poistohöyry voivat purkautuessaan aiheuttaa kasvojen, käsien, jalkaterien ja jalkojen
palovammoja.
Käytä laiteovea avattaessa aina tuuletusasentoa laiteoven turvallisen avaamisohjeen mukaisesti,
äläkä milloinkaan työnnä päätä kypsennystilaan.
Astu etäämmäs laitteesta, kun jäähdytät kypsennystilaa 'Cool down'-toiminnolla, koska kuumaa
höyryä ja käryä tulee ulos avoimesta laiteovesta.
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Kostea keittiön lattia

Valuvan kondenssiveden aiheuttama liukastumisvaara
Laiteovea avattaessa ulos vuotava kondenssivesi voi aiheuttaa käyttäjän liukastumisen laitteen
edessä.
Pidä laitetta ympäröivä lattiapinta aina kuivana.
Ulospurkautuva kaasu

Ulospurkautuvan kaasun aiheuttama räjähdysvaara
Ulospurkautuva kaasu voi räjähtää syttyessään palamaan.
Laitetta ei yleensä saa liikuttaa käytön aikana.
Varmista pyörällisen alusrakenteen päällä olevissa laitteissa, että laitteen mekaanista varmistusta
varten on liitettynä pidätinlaite, joka rajoittaa alusrakenteen ja laitteen liikkumavaran.
Hapenpuute

Hengitysilman puutteen (happivajeen) aiheuttama tukehtumisvaara.
Asennuspaikan puutteellinen ilmanvaihto voi laitteen käytön aikana aiheuttaa tukehtumisen.
Älä tee muutoksia laitteen alaosaan.
Käytä laitetta vain tuulettomassa ympäristössä.
Varmista, että asennetut ilmansyöttö- ja ilmanpoistolaitteet toimivat ja kaasuasentajan määräämiä
ilmanvaihtomääräyksiä noudatetaan.
Huolehdi laitteen vuosihuollosta.
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4.3.2 Laiteoven turvallinen aukaisu ja sulkeminen
Turvallisuutesi kannalta tärkeää työskenneltäessä laitteella
Tutustu ehdottomasti ennen töiden aloittamista kohdassa 'Laitteen turvallinen käyttö' sivulla 56 luetel‐
tuihin sääntöihin ja vaaramerkintöihin ja noudata niiden ohjeita.
Edellytykset
Työpöydälle sijoitettaessa laite on varmistettu luisumisen varalta.

Laiteoven turvallinen aukaisu
1.

Käännä ovenkahvaa oikealle.
Tulos:
Laiteovi menee tuuletusasentoon ja ovenkahva kääntyy
takaisin lukitusasentoon.

2.

Odota hetki ja varmistu, että höyry pääsee poistumaan
kokonaan.

3.

Käännä ovenkahvaa vasemmalle ja avaa laiteovi hitaasti.

4.

Laitteet, joissa oikea vaste:
Avaa laiteovi kokonaan.
(Vain meriversiossa: Tämä vaatii hieman voimaa oviluki‐
tuksen vuoksi, joka estää laiteoven tahattoman heilumi‐
sen tai lukkoon menemisen merenkäynnissä.)
Laitteet, joissa liukuovi:
Työnnä laiteovi höyryuunin sivulla taakse.
(Vain meriversiossa: Työnnä laiteovi höyryuunin sivulla
taakse, kunnes kaksoiskuulasalpa on viety havaittavasti
laitteen verhoilussa olevan sulkuosan yli. Näin laiteovi
varmistetaan tahatonta auki ponnahtamista vastaan me‐
renkäynnissä.)
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Laiteoven turvallinen sulkeminen
Laitteet, joissa oikea vaste:
■
Sulje laiteovi käyttäen kevyttä voimaa.
Meriversiossa: Paina laiteovi ovilukituksen vastusta vastaan kevyellä voimalla. Ovilukitus estää lai‐
teoven tahattoman heilumisen tai lukkoon menemisen merenkäynnissä.
■
Jos kypsennysprofiilit tai puhdistusprofiilit ovat käynnissä, varmista, että laiteovi on suljettu oikein
tarkastamalla, onko kyseinen kypsennysprofiili tai puhdistusprofiili edelleen käynnissä.
Laitteet, joissa liukuovi:
■
Vedä laiteovi höyryuunin sivulla kohtisuorassa eteen ja lyö se hienoisella voimalla kiinni.
■
Jos kypsennysprofiilit tai puhdistusprofiilit ovat käynnissä, varmista, että laiteovi on suljettu oikein
tarkastamalla, onko kyseinen kypsennysprofiili tai puhdistusprofiili edelleen käynnissä.
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4.3.3 Kypsennettävän tuotteen täyttö ja poistaminen
Turvallisuutesi kannalta tärkeää työskenneltäessä laitteella
Tutustu ehdottomasti ennen töiden aloittamista kohdassa 'Laitteen turvallinen käyttö' sivulla 56 luetel‐
tuihin sääntöihin ja vaaramerkintöihin ja noudata niiden ohjeita.
Kuumat nesteet

Kuumien nesteiden aiheuttama palovammavaara
Nestemäisen elintarvikkeen roiskuminen voi johtaa kasvojen ja käsien palovammoihin.
Varmista täytön yhteydessä, että ripustimet on oikein lukittu.
Huomioi täyttäessäsi enimmäistäyttöpaino.
Käytä vain GN-mitoiltaan sopivia astioita.
Aseta kypsennysalustat asianmukaisesti paikoilleen, sääntöjen mukaisesti, katso laitteessa, jonka
koko on X.10 tai laitteessa, jonka koko on X.20.
Aseta nestemäisiä tai kypsennyksen aikana nestemäisiksi muuttuvia elintarvikkeita sisältävät astiat
vain tasoille, jotka ovat näkyvissä kaikille käyttäjille. Aseta nestemäisiä tai kypsennyksen aikana
nestemäisiksi muuttuvia elintarvikkeita sisältävät astiat aina vaakasuoraan.
Käytä henkilökohtaista suojavarustusta.
Kuuma kypsennettävä ruoka ja kuumat kypsennysalustat

Kuumasta kypsennettävästä ruoasta ja kuumista kypsennysalustoista aiheutuva palovammavaara
L-kiskoille asetetut kypsennysalustat voivat pudota täyttötasoilta. Seurauksena voi olla palovammoja
koko kehoon, erityisesti kasvoihin ja käsiin.
Varmista täytön yhteydessä, että ripustimet on oikein lukittu.
Huomioi täyttäessäsi enimmäistäyttöpaino.
Käytä ainoastaan soveltuvan kokoisia kypsennysalustoja (peltejä, ritilöitä).
Aseta kypsennysalustat asianmukaisesti paikoilleen, sääntöjen mukaisesti, katso laitteessa, jonka
koko on X.10 tai laitteessa, jonka koko on X.20.
Poista kypsennysalustat uunista aina vaakasuorassa, äläkä vedä täyttötasoissa olevia
kypsennysalustoja liian pitkälle ulos.
Käytä henkilökohtaista suojavarustusta.
Vaadittavat esitiedot
Sinun on tunnettava nämä toimenpiteet:
Laiteoven turvallinen aukaisu ja sulkeminen

■
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Höyryuunin täyttö kypsennettävällä ruoalla (ripustimet, vakiomalli)
1.

Avaa laiteovi.

2.

Täytä haluamasi tasot kypsennettävällä ruoalla.
■ Aloita alimmalta tasolta.
■ Työnnä astiat, levyt tai ritilät aina pidikkeeseen asti.
Tarkista, että astiat, pellit ja ritilät on asetettu oikein, katso
'Kypsennysalustojen sijoittelu koon X.10 laitteisiin' sivulla
41 tai 'Kypsennysalustojen sijoittelu koon X.20 laitteisiin'
sivulla 43.

Höyryuunin täyttö kypsennettävällä ruoalla (ripustimet, meriversio)
1.

Avaa laiteovi.

2.

Avaa vasemman ripustimen täyttötasojen lukitus.
Käytettäessä U-kiskoja:
Nosta lukitusta ylöspäin ja käännä sitä sen jälkeen 180°
vasemmalle.
Käytettäessä L-kiskoja:
Nosta lukitusta ylöspäin ja työnnä sitä sen jälkeen vasem‐
malle vasteeseen asti.
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3.

Täytä haluamasi tasot kypsennettävällä ruoalla.
■ Aloita alimmalta tasolta.
■ Työnnä astiat, levyt tai ritilät aina pidikkeeseen asti.
Tarkista, että astiat, pellit ja ritilät on asetettu oikein, katso
'Kypsennysalustojen sijoittelu koon X.10 laitteisiin' sivulla
41 tai 'Kypsennysalustojen sijoittelu koon X.20 laitteisiin'
sivulla 43.

4.

Sulje täyttötasojen lukitus uudelleen.
Käytettäessä U-kiskoja:
Nosta lukitusta ylös ja käännä sitä sen jälkeen 180° oi‐
kealle ja päästä lukitus taas alas.
Käytettäessä L-kiskoja:
Nosta lukitusta ylös ja työnnä sitä sen jälkeen oikealle
vasteeseen asti ja päästä lukitus taas alas.

Kypsennettävän ruoan poistaminen (ripustimet, vakiomalli)
1.

Avaa laiteovi.

2.

Ota kypsä elintarvike ulos vaakasuorassa.

Kypsennettävän ruoan poistaminen (ripustimet, meriversio)
1.

Avaa laiteovi.

2.

Avaa vasemman ripustimen täyttötasojen lukitus.
Käytettäessä U-kiskoja:
Nosta lukitusta ylöspäin ja käännä sitä sen jälkeen 180°
vasemmalle.
Käytettäessä L-kiskoja:
Nosta lukitusta ylöspäin ja työnnä sitä sen jälkeen vasem‐
malle vasteeseen asti.
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3.

Ota kypsä elintarvike ulos vaakasuorassa.

4.

Sulje täyttötasojen lukitus uudelleen.
Käytettäessä U-kiskoja:
Nosta lukitusta ylös ja käännä sitä sen jälkeen 180° oi‐
kealle ja päästä lukitus taas alas.
Käytettäessä L-kiskoja:
Nosta lukitusta ylös ja työnnä sitä sen jälkeen oikealle
vasteeseen asti ja päästä lukitus taas alas.
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4.3.4 Hyllytelineen/lautastelineen täyttäminen kypsennettävällä ruoalla (ei
ConvoSmoke)
Turvallisuutesi kannalta tärkeää työskenneltäessä laitteella
Tutustu ehdottomasti ennen töiden aloittamista kohdassa 'Laitteen turvallinen käyttö' sivulla 56 luetel‐
tuihin sääntöihin ja vaaramerkintöihin ja noudata niiden ohjeita.
Kuumat nesteet

Kuumien nesteiden aiheuttama palovammavaara
Nestemäisen elintarvikkeen roiskuminen voi johtaa kasvojen ja käsien palovammoihin.
Huolehdi siitä, että hyllytelineen/lautastelineen kuljetuslukitus on lukittu täytön ja pois ottamisen
ajaksi.
Huomioi täyttäessäsi enimmäistäyttöpaino.
Käytä vain GN-mitoiltaan sopivia astioita tai hyväksyttyjä lautasia, joiden halkaisija on soveltuva.
Aseta kypsennysalustat asianmukaisesti paikoilleen, sääntöjen mukaisesti, katso laitteessa, jonka
koko on X.10 tai laitteessa, jonka koko on X.20.
Aseta nestemäisiä tai kypsennyksen aikana nestemäisiksi muuttuvia elintarvikkeita sisältävät astiat
tai lautaset vain tasoille, jotka ovat näkyvissä kaikille käyttäjille. Aseta nestemäisiä tai
kypsennyksen aikana nestemäisiksi muuttuvia elintarvikkeita sisältävät astiat tai lautaset aina
vaakasuoraan.
Käytä henkilökohtaista suojavarustusta.
Kuuma kypsennettävä ruoka ja kuumat kypsennysalustat

Kuumasta kypsennettävästä ruoasta ja kuumista kypsennysalustoista aiheutuva palovammavaara
L-kiskoille asetetut kypsennysalustat voivat pudota täyttötasoilta. Seurauksena voi olla palovammoja
koko kehoon, erityisesti kasvoihin ja käsiin.
Huolehdi siitä, että hyllytelineen kuljetuslukitus on lukittu täytön ja pois ottamisen ajaksi.
Huomioi täyttäessäsi enimmäistäyttöpaino.
Käytä ainoastaan soveltuvan kokoisia kypsennysalustoja (peltejä, ritilöitä).
Aseta kypsennysalustat asianmukaisesti paikoilleen, sääntöjen mukaisesti, katso laitteessa, jonka
koko on X.10 tai laitteessa, jonka koko on X.20.
Poista kypsennysalustat uunista aina vaakasuorassa, äläkä vedä täyttötasoissa olevia
kypsennysalustoja liian pitkälle ulos.
Käytä henkilökohtaista suojavarustusta.
Kypsennettävällä ruoalla täyttämisen edellytykset
■
■
■

Hyllyteline/lautasteline on puhdistettu asianmukaisesti.
Hyllyvaunu on valmisteltu.
Kaikki hyllyvaunun seisontajarrut on lukittu.
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Hyllytelineen täyttäminen kypsennettävällä ruoalla
1.

Työnnä hyllyteline takaa hyllyvaunuun. Varmista, että
pyöränakselit menevät hyllyvaunun uurroksen alle.

2.

Kiinnitä kuljetuslukitus.

3.

Nosta hyllytelineen takasivun läpityöntösuojaa ja käännä
se oikealle.
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4.

Täytä hyllyteline.
Aloita alimmalta tasolta.
■ Työnnä astiat, levyt tai ritilät aina toisessa läpityöntö‐
suojassa olevaan pidikkeeseen asti.
Tarkista, että astiat, pellit ja ritilät on asetettu oikein, katso
'Kypsennysalustojen sijoittelu koon X.10 laitteisiin' sivulla
41 tai 'Kypsennysalustojen sijoittelu koon X.20 laitteisiin'
sivulla 43.

■

VAROITUS! Kuumien nesteiden aiheuttama palovamma‐
vaara
■ Varo täyttämästä hyllytelinettä nokkapainotteisesti, sillä
muuten hyllyvaunu voi kaatua sitä siirrettäessä.
5.

Lukitse avattu läpityöntösuoja uudelleen.

Hyllytelineen (leipomomalli) täyttäminen kypsennettävällä ruoalla, laitekoot 6.10 ja 10.10
1.

2.

Aseta leipomomallin hyllyteline samalla tavalla kuin vakio‐
mallinen hyllyteline hyllyvaunuun ja lukitse kuljetuslukitus
(katso 'Hyllytelineen täyttäminen kypsennettävällä ruoalla'
sivulla 65).
Täytä hyllyteline.
■ Aloita alimmalta tasolta.
■ Työnnä pellit aina rajoittimeen saakka.
■ Tarkasta, että pellit on asetettu oikein paikoilleen, katso
'Kypsennysalustojen sijoittelu koon X.10 laitteisiin' Sivu
42 tai 'Kypsennysalustojen sijoittelu koon X.20 laitteisiin'
Sivu 43.
VAROITUS! Kuumasta kypsennettävästä ruoasta ja kuu‐
mista kypsennysalustoista aiheutuva palovammavaara
■ Varo täyttämästä hyllytelinettä nokkapainotteisesti, sillä
muuten hyllyvaunu voi kaatua sitä siirrettäessä.

Lautastelineen täyttäminen kypsennettävällä ruoalla
1.
2.

Aseta lautasteline samalla tavalla kuin hyllyteline hylly‐
vaunuun ja lukitse kuljetuslukitus, katso 'Hyllytelineen
täyttäminen kypsennettävällä ruoalla' sivulla 65.
Täytä lautasteline.
■ Aloita alimmalta tasolta.
■ Aseta ainoastaan soveltuvan kokoisia ja muotoisia lau‐
tasia ja aseta ne varovaisesti renkaisiin.
VAROITUS! Kuumien nesteiden aiheuttama palovamma‐
vaara
■ Varo täyttämästä lautastelinettä nokkapainotteisesti, sil‐
lä muuten hyllyvaunu voi kaatua sitä siirrettäessä.
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4.3.5 Kypsän ruoan ottaminen pois hyllytelineestä/lautastelineestä (ei
mallissa ConvoSmoke)
Turvallisuutesi kannalta tärkeää työskenneltäessä laitteella
Tutustu ehdottomasti ennen töiden aloittamista kohdassa 'Laitteen turvallinen käyttö' sivulla 56 luetel‐
tuihin sääntöihin ja vaaramerkintöihin ja noudata niiden ohjeita.
Kuumat nesteet

Kuumien nesteiden aiheuttama palovammavaara
Nestemäisen elintarvikkeen roiskuminen voi johtaa kasvojen ja käsien palovammoihin.
Huolehdi siitä, että hyllytelineen/lautastelineen kuljetuslukitus on lukittu täytön ja pois ottamisen
ajaksi.
Huomioi täyttäessäsi enimmäistäyttöpaino.
Käytä vain GN-mitoiltaan sopivia astioita tai hyväksyttyjä lautasia, joiden halkaisija on soveltuva.
Aseta kypsennysalustat asianmukaisesti paikoilleen, sääntöjen mukaisesti, katso laitteessa, jonka
koko on X.10 tai laitteessa, jonka koko on X.20.
Aseta nestemäisiä tai kypsennyksen aikana nestemäisiksi muuttuvia elintarvikkeita sisältävät astiat
tai lautaset vain tasoille, jotka ovat näkyvissä kaikille käyttäjille. Aseta nestemäisiä tai
kypsennyksen aikana nestemäisiksi muuttuvia elintarvikkeita sisältävät astiat tai lautaset aina
vaakasuoraan.
Käytä henkilökohtaista suojavarustusta.
Kuuma kypsennettävä ruoka ja kuumat kypsennysalustat

Kuumasta kypsennettävästä ruoasta ja kuumista kypsennysalustoista aiheutuva palovammavaara
L-kiskoille asetetut kypsennysalustat voivat pudota täyttötasoilta. Seurauksena voi olla palovammoja
koko kehoon, erityisesti kasvoihin ja käsiin.
Huolehdi siitä, että hyllytelineen kuljetuslukitus on lukittu täytön ja pois ottamisen ajaksi.
Huomioi täyttäessäsi enimmäistäyttöpaino.
Käytä ainoastaan soveltuvan kokoisia kypsennysalustoja (peltejä, ritilöitä).
Aseta kypsennysalustat asianmukaisesti paikoilleen, sääntöjen mukaisesti, katso laitteessa, jonka
koko on X.10 tai laitteessa, jonka koko on X.20.
Poista kypsennysalustat uunista aina vaakasuorassa, äläkä vedä täyttötasoissa olevia
kypsennysalustoja liian pitkälle ulos.
Käytä henkilökohtaista suojavarustusta.
Kypsän ruoan poistamisen edellytykset
■
■

Hyllyteline/lautasteline on asetettu sopivaan paikkaan tukevasti.
Jos hyllyteline/lautasteline on vielä hyllyvaunussa:
■
Hyllytelineen/lautastelineen kuljetuslukitus on lukittu hyllyvaunuun.
■
Kaikki hyllyvaunun seisontajarrut on lukittu.
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Kypsän ruoan ottaminen pois hyllytelineestä (vakiomalli)
1.

Nosta hyllytelineen takasivun läpityöntösuojaa ja käännä
se oikealle.

2.

Ota kypsä elintarvike ulos vaakasuorassa.

Kypsän ruoan ottaminen pois hyllytelineestä leipomomallissa, laitekokojen 6.10 ja 10.10 kohdalla
1.

Ota kypsä elintarvike ulos vaakasuorassa.

Kypsän ruoan ottaminen pois lautastelineestä
1.
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4.3.6 Siirtoalustan käyttäminen hyllytelinettä/lautastelinettä varten (ei
mallissa ConvoSmoke)
Turvallisuutesi kannalta tärkeää työskenneltäessä laitteella
Tutustu ehdottomasti ennen töiden aloittamista kohdassa 'Laitteen turvallinen käyttö' sivulla 56 luetel‐
tuihin sääntöihin ja vaaramerkintöihin ja noudata niiden ohjeita.
Kuumat pinnat

Laitteen sisä- ja ulkopuolisten osien korkeiden lämpötilojen aiheuttama palovamman vaara
Kypsennystilan kaikkien sisäosien, laiteoven sisäpuolen ja kaikkien kypsennyksen aikana paistotilassa
olevien tai olleiden esineiden koskettaminen saattaa johtaa palovammoihin.
Odota kunnes paistotilan lämpötila on laskenut 60 °C:seen, ennen kuin aloitat varustustyöt.
Käytä henkilökohtaista suojavarustusta.
Vaadittavat esitiedot
Sinun on tunnettava nämä toimenpiteet:
■
Laiteoven turvallinen aukaisu ja sulkeminen
■
Ripustimien irrotus ja kiinnitys
Tarvittavat lisävarusteet
■

Siirtoalusta

Edellytykset
■
■

Ripustimet on poistettu.
Laiteovi on auki.

Käyttökäsikirja

69

58
80

4 Toimi seuraavasti kypsennyksen yhteydessä
Siirtoalustan käyttäminen hyllytelinettä/lautastelinettä varten
1.

Kiinnitä siirtoalusta kypsennystilaan asettamalla siirtoa‐
lustan jalkojen kulmissa olevat reiät laitteen pohjassa ole‐
vien tappien päälle.

2.

Työnnä elintarvikkeen sisälämpötila-anturi siirtoalustan oi‐
kealla sivulla olevaan kierrepidikkeeseen.
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4.3.7 Täyttö ja poistaminen hyllyvaunulla (ei ConvoSmoke)
Turvallisuutesi kannalta tärkeää työskenneltäessä laitteella
Tutustu ehdottomasti ennen töiden aloittamista kohdassa 'Laitteen turvallinen käyttö' sivulla 56 luetel‐
tuihin sääntöihin ja vaaramerkintöihin ja noudata niiden ohjeita.
Vaadittavat esitiedot
Sinun on tunnettava nämä toimenpiteet:
■
Hyllytelineen/lautastelineen täyttäminen kypsennettävällä ruoalla (ei ConvoSmoke)
■
Siirtoalustan käyttäminen hyllytelinettä/lautastelinettä varten (ei mallissa ConvoSmoke)
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Tarvittavat lisävarusteet
■
■

Hyllyvaunu
Hyllyteline tai lautasteline

Edellytykset
■
■

■
■

Hyllytelineen/lautastelineen siirtoalusta on asennettu kypsennystilaan.
Höyryuunin pystytyskorkeus on asemoitu pystytyksen yhteydessä hyllyvaunun täyttökorkeuteen.
Kypsennystilaan asetetun siirtoalustan ja hyllyvaunussa olevan hyllytelineen/lautastelineen pysty‐
tyspinnan on oltava samalla korkeudella, kun hyllyvaunu on kiinnitetty höyryuuniin.
Laiteovi on auki.
Kypsennettävä ruoka on hyllytelineessä/lautastelineessä asetettu asianmukaisesti hyllyvaunuun:
■
Hyllytelineen/lautastelineen kuljetuslukitus on lukittu.
■
Hyllytelineen läpityöntösuoja on lukittu.

Täyttö hyllyvaunulla
1.

Avaa hyllyvaunun seisontajarrut lukituksesta ja työnnä
hyllyvaunu höyryuunin eteen.

2.

Kiinnitä hyllyvaunu höyryuuniin.
■ Paina hyllyvaunun kahvan alapuolella oleva nappi taak‐
se, jolloin hyllyvaunun takana oleva lukituslevy nousee.
■ Päästä sitten irti napista, jolloin levy laskee alas ja lukit‐
tuu kypsennystilan aukkoon.

Käyttökäsikirja

71

4 Toimi seuraavasti kypsennyksen yhteydessä
3.

Lukitse kaikki hyllyvaunun pyörät uudelleen.

4.

Avaa hyllytelineen/lautastelineen kuljetuslukitus.

5.

Työnnä hyllyteline/lautasteline hyllyvaunusta kypsennys‐
tilaan.

6.

Avaa hyllyvaunun seisontajarrut lukituksesta.
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7.

Irrota hyllyvaunun kiinnitys kypsennystilan aukosta ja siir‐
rä hyllyvaunu pois.

8.

Sulje laiteovi.
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Poistaminen hyllyvaunulla
1.

Avaa laiteovi ja työnnä hyllyvaunu höyryuunin eteen.

2.

Kiinnitä hyllyvaunu höyryuuniin.
■ Paina hyllyvaunun kahvan alapuolella oleva nappi taak‐
se, jolloin hyllyvaunun takana oleva lukituslevy nousee.
■ Päästä sitten irti napista, jolloin levy laskee alas ja lukit‐
tuu kypsennystilan aukkoon.

3.

Lukitse kaikki hyllyvaunun pyörät.

4.

Vedä hyllyteline/lautasteline kypsennystilasta hyllyvaunun
päälle.
VAROITUS! Kypsennystilan, laiteoven sisäpuolen sekä
hyllytelineen/lautastelineen korkeiden lämpötilojen aiheut‐
tama palovamman vaara
■ Käytä henkilökohtaista suojavarustusta.
■ Vedä hyllyteline/lautasteline pois kypsennystilasta kah‐
voista.

Käyttökäsikirja
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5.

Kiinnitä kuljetuslukitus.

6.

Avaa hyllyvaunun seisontajarrut lukituksesta.

7.

Irrota hyllyvaunun kiinnitys kypsennystilan aukosta ja siir‐
rä hyllyvaunu pois.
VAROITUS! Kuumien nesteiden aiheuttama palovamma‐
vaara
■ Peitä kuumia nesteitä sisältävät astiat tai lautaset kulje‐
tuksen ajaksi.
■ Varmista, etteivät hyllyvaunu ja sen hyllyteline/lautaste‐
line pääse kallistumaan. Tämä vaara syntyy, jos hylly‐
vaunua kuljetetaan epätasaisella alustalla tai se osuu
esteeseen.

8.

Lukitse kaikki hyllyvaunun pyörät.

9.

Sulje laiteovi.

Käyttökäsikirja
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4.3.8 Elintarvikkeen sisälämpötila-anturin siirtäminen sivuun ja poistaminen
Turvallisuutesi kannalta tärkeää työskenneltäessä laitteella
Tutustu ehdottomasti ennen töiden aloittamista kohdassa 'Laitteen turvallinen käyttö' sivulla 56 luetel‐
tuihin sääntöihin ja vaaramerkintöihin ja noudata niiden ohjeita.
Vaadittavat esitiedot
Sinun on tunnettava nämä toimenpiteet:
■
Laiteoven turvallinen aukaisu ja sulkeminen
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Tarkoitus
Kypsennyksessä tarpeeton elintarvikkeen sisälämpötila-anturi on siirrettävä sivuun. Muutoin anturi
saattaa vaurioitua.
Elintarvikkeen sisälämpötila-anturin siirtäminen sivuun
1.

Työnnä elintarvikkeen sisälämpötila-anturi oikeassa ripus‐
timessa olevaan pidikkeeseen.
HUOMAUTUS! Varo kaapelointia.
Kaapeli ei saa jäädä puristuksiin laiteoven ja hygieniatii‐
visteen väliin, kun laiteovi suljetaan.

Elintarvikkeen sisälämpötila-anturin poistaminen
Vedä elintarvikkeen sisälämpötila-anturi pois oikeassa ripustimessa olevasta pidikkeestä.

Käyttökäsikirja
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4.3.9 Ulkoisen elintarvikkeen sisälämpötila-anturin tai Sous-Vide-anturin
käyttö
Turvallisuutesi kannalta tärkeää työskenneltäessä laitteella
Tutustu ehdottomasti ennen töiden aloittamista kohdassa 'Laitteen turvallinen käyttö' sivulla 56 luetel‐
tuihin sääntöihin ja vaaramerkintöihin ja noudata niiden ohjeita.
Vaadittavat esitiedot
Sinun on tunnettava nämä toimenpiteet:
■
Laiteoven turvallinen aukaisu ja sulkeminen
■
Elintarvikkeen sisälämpötila-anturin siirtäminen sivuun ja poistaminen
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Periaate
Kypsennystilaan pysyvästi liitetyn, sisäisen elintarvikkeen sisälämpötila-anturin lisäksi voit liittää lait‐
teen verhoilun ulkopuolelle väliaikaisesti toisen, ulkoisen sisälämpötila-anturin tai Sous-Vide-anturin.
Kun tämä ulkoinen liitäntä on tehty, sisäinen sisälämpötila-anturi poistetaan käytöstä. Toisin sanoen,
ohjelmisto valitsee kypsennystä varten ensisijaisesti ulkoisen sisälämpötila-anturin tai Sous-Vide-antu‐
rin. Yhden kypsennystoimenpiteen aikana EI ole mahdollista käyttää samanaikaisesti sisäistä ja ulkoi‐
sta elintarvikkeen sisälämpötila-anturia ja/tai Sous-Vide-anturia tai käyttää sisäistä elintarvikkeen sisä‐
tila-anturia, kun ulkoinen sisälämpötila-anturi tai Sous-Vide-anturi on liitettynä.
Edellytykset
■
■

Ulkoinen elintarvikkeen sisälämpötila-anturi tai Sous-Vide-anturi on puhdistettu, toimintakunnossa
ja valmiina laitteen lähellä.
Kypsennettävä ruoka on asetettu asianmukaisesti valmiiksi kypsennystilaan.

Ulkoisen elintarvikkeen sisälämpötila-anturin tai Sous-Vide-anturin liittäminen ja käyttö
1.
2.

Käyttökäsikirja

Avaa ulkoisen sisälämpötila-anturin tai Sous-Vide-anturin
liitäntäpistukan suojaläppä, joka on laitteen verhoilussa
oikealla ohjauspaneelin yläpuolella.
Työnnä ulkoinen elintarvikkeen sisälämpötila-anturi tai
Sous-Vide-anturi liitäntäpistukan kautta laitteeseen.
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3.

Avaa laiteovi.

4.

Ohjaa elintarvikkeen sisälämpötila-anturi tai Sous-Videanturi kypsennettävään ruokaan.

5.

Sulje laiteovi.
Varo tällöin kaapelointia. Kaapelia ei saa viedä kypsen‐
nystilaan ovenkahvan sulkumekanismin alueen kautta. Se
voidaan viedä kypsennystilaan mistä tahansa muusta
kohdasta laiteoven ja hygieniatiivisteen väliin puristettuna.

Ulkoisen elintarvikkeen sisälämpötila-anturin tai Sous-Vide-anturin irrotus ja säilytys
1.

Avaa laiteovi.

2.

Irrota elintarvikkeen sisälämpötila-anturi tai Sous-Vide-an‐
turi pois kypsennettävästä ruoasta ennen kuin otat kyp‐
sennettävän ruoan pois kypsennystilasta.
VAROITUS! Kypsennystilassa kaikkien kypsennyksen ai‐
kana sisällä kuumassa lämpötilassa olevien ja olleiden
osien aiheuttama palovamman vaara
■ Käytä henkilökohtaista suojavarustusta.
■ Anna ulkoisen elintarvikkeen sisätila-anturin tai SousVide-anturin jäähtyä käytön jälkeen kypsennystilan ul‐
kopuolella ennen kuin vedät sen irti ja puhdistat sen.

3.
4.
5.
6.

Käyttökäsikirja

Vedä ulkoinen elintarvikkeen sisälämpötila-anturi tai
Sous-Vide-anturi pois laitteen verhoilusta.
Sulje liitäntäpistukan suojaläppä.
Puhdista ja huuhtele elintarvikkeen sisälämpötila-anturi
tai Sous-Vide-anturi pehmeällä liinalla, tavallisella astian‐
pesuaineella ja vedellä.
Säilytä kuivattu elintarvikkeen sisälämpötila-anturi tai
Sous-Vide-anturi sopivassa paikassa, jossa se on suojas‐
sa vaurioilta ja likaantumiselta.
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4.3.10 USB-tikun käyttö
Turvallisuutesi kannalta tärkeää työskenneltäessä laitteella
Tutustu ehdottomasti ennen töiden aloittamista kohdassa 'Laitteen turvallinen käyttö' sivulla 56 luetel‐
tuihin sääntöihin ja vaaramerkintöihin ja noudata niiden ohjeita.
USB-läpän tarkoitus
USB-läppä peittää USB-liitännän, jotta kypsennyksen ja puhdistuksen aikana ohjauselektroniikkaan ei
pääse vesihöyryä.
Kypsennyksen ja puhdistuksen aikana USB-tikkua ei saa olla liitettynä, ja USB-liitännän on oltava sul‐
jettu läpällä.
USB-tikun liittäminen
1.

Avaa USB-liitännän suojaläppä ohjauspaneelista.

2.

Työnnä USB-tikku paikalleen.
Jos USB-tikku on liian suuri, käytä kaupasta saatavaa so‐
vitinkaapelia.

Käyttökäsikirja
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4.3.11 Ripustimien irrotus ja kiinnitys
Turvallisuutesi kannalta tärkeää työskenneltäessä laitteella
Tutustu ehdottomasti ennen töiden aloittamista kohdassa 'Laitteen turvallinen käyttö' sivulla 56 luetel‐
tuihin sääntöihin ja vaaramerkintöihin ja noudata niiden ohjeita.
Kuumat pinnat

Laitteen sisä- ja ulkopuolisten osien korkeiden lämpötilojen aiheuttama palovamman vaara
Kypsennystilan kaikkien sisäosien, laiteoven sisäpuolen ja kaikkien kypsennyksen aikana paistotilassa
olevien tai olleiden esineiden koskettaminen saattaa johtaa palovammoihin.
Odota kunnes paistotilan lämpötila on laskenut 60 °C:seen, ennen kuin aloitat varustustyöt.
Käytä henkilökohtaista suojavarustusta.
Vaadittavat esitiedot
Sinun on tunnettava nämä toimenpiteet:
Laiteoven turvallinen aukaisu ja sulkeminen

■

Edellytykset
■

Kaikki kypsennysalustat ja muut kypsentämiseen käytettävät lisävarusteet on otettu pois kypsen‐
nystilasta.

Käyttökäsikirja
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Ripustimen (vakiomalli) irrotus
1.

Nosta (1) ripustinta ja käännä (2) se kypsennystilaan.

2.

Irrota ripustimen yläosassa oleva kiinnike.

3.

Paina (1) ripustinta ylöspäin ja irrota se kiinnikkeistä (2).

Käyttökäsikirja
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Ripustimen (vakiomalli) kiinnitys
1.
2.

3.

Kun asennat ripustimet, menettele päinvastaisessa järjes‐
tyksessä kuin irrottaessasi niitä.
Tarkasta, että ripustimien kummankin ripustimen kiinnik‐
keet on lukittu takana ylhäällä, jolloin ripustimet ovat
asianmukaisesti kiinnitettyinä.

■
■

Käyttökäsikirja

Tarkasta ripustimien oikea asennus työntämällä sisään
yksi pelti.
Tarkasta, onko pelti asetettu oikein paikoilleen kiskoihin
tai kiskoille, katso 'Kypsennysalustojen sijoittelu koon X.
10 laitteisiin' sivulla 41 tai 'Kypsennysalustojen sijoittelu
koon X.20 laitteisiin' sivulla 43.
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Ripustimen (leipomomalli) irrotus
1.

Nosta (1) hieman ripustinta.
Käännä sitä hieman eteenpäin (2) laiteoven suuntaan ja
hieman sisäänpäin (3) kypsennystilan suuntaan, irrottaak‐
sesi sen kypsennystilan alaosan tapeista.
Anna ripustimen laskeutua kypsennystilan pohjaan.

2.

Irrota ripustin kypsennystilan molemmista ylemmistä ta‐
peista kääntämällä ripustinta uudelleen hieman eteenpäin
(1) laiteoven suuntaan ja irrota se tämän jälkeen varovai‐
sesti alaspäin laskemalla (2) viimeisestä tapista (kypsen‐
nystilan etuosassa ylhäällä).

Ripustimen (leipomomalli) kiinnitys
1.
2.
3.

Käyttökäsikirja

Kun asennat ripustimet, menettele päinvastaisessa järjes‐
tyksessä kuin irrottaessasi niitä.
Tarkasta, että kaikki kahdeksan tappia (neljä kummallakin
sivulla) kiinnittyvät oikein ripustimien johteisiin.
■ Tarkasta ripustimien oikea asennus työntämällä sisään
yksi pelti.
■ Tarkasta, onko pelti asetettu oikein paikoilleen kiskoihin
tai kiskoille, katso 'Kypsennysalustojen sijoittelu koon X.
10 laitteisiin' sivulla 41 tai 'Kypsennysalustojen sijoittelu
koon X.20 laitteisiin' sivulla 43.
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4.3.12 Savustuslaatikon täyttäminen, paikalleen asettaminen ja poistaminen
(vain mallissa ConvoSmoke)
Turvallisuutesi kannalta tärkeää työskenneltäessä laitteella
Tutustu ehdottomasti ennen töiden aloittamista kohdassa 'Laitteen turvallinen käyttö' sivulla 56 luetel‐
tuihin sääntöihin ja vaaramerkintöihin ja noudata niiden ohjeita.
Sisään virtaava ilma

Lentävien kipinöiden aiheuttama palovamman ja tulipalon vaara
Kuumaan savustusmateriaaliin virtaava ilma voi aiheuttaa kipinöintiä.
Ota savustuslaatikon suojus pois vasta, kun savustuslaatikko on kokonaan jäähdytetty
tulenkestävässä ja tuulelta suojatussa paikassa. Savustuksen aikana suojuksen on oltava aina
savustuslaatikon päällä.
Hävitä savustusmateriaalin palamisjätteet vasta, kun ne ovat jäähtyneet kylmiksi.
Vaadittavat esitiedot
Sinun on tunnettava nämä toimenpiteet
■
Laiteoven turvallinen aukaisu ja sulkeminen
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Savustusmateriaali
Käytä savustusmateriaalina ainoastaan kovapuulastuista valmistettuja pellettejä, jotka on tarkoitettu
tähän käyttötarkoitukseen.
Valmistaja suosittelee BRADLEY MAKUBRIKETIT -merkkisiä savustusbrikettejä, joita on saatavissa
internetin kautta (http://www.bradleysmoker.com) tai alan myymälöistä.
Savustusmateriaalina ei saa käyttää irtonaista sahajauhoa, irtonaista sahanpurua, irtonaista puuhaket‐
ta tai puutikkuja.
Edellytykset
■

■
■
■

Kypsennystila on jäähtynyt viimeisen käytön jälkeen ympäristön lämpötilaan.
tai:
Käynnissä olevan kypsennysprofiilin aikana ohjelmisto kehottaa asettamaan savustuslaatikon pai‐
kalleen. Tässä tapauksessa ennen kehotusta asettaa savustuslaatikko paikalleen ohjelma jäähdyt‐
tää kypsennystilan automaattisesti 'Cool down'-toiminnolla.
Savustuksen kuumennuslaite on asennettu kypsennystilaan.
Ripustimet on asennettu paikalleen ja lukittu.
Kotelo, joka sisältää savustusritilän, sekä savustuslaatikon suojus on puhdistettu ja kuivattu asian‐
mukaisesti.

Käyttökäsikirja
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Savustuslaatikon täyttäminen
1.

Täytä savustuslaatikko asettamalla enintään 8 savustus‐
brikettiä savustuslaatikossa olevalle savustusritilälle.

2.

Työnnä suojus takasivulta savustuslaatikon päälle rajoitti‐
meen saakka.
Katso, että kotelon sivureunat kulkevat suojuksen urassa.

3.

Aseta kahva savustuslaatikon etusivulle.

Savustuslaatikon asettaminen paikalleen
1.

Pidä kiinni täytetyn savustuslaatikon kahvasta ja työnnä
savustuslaatikko kypsennystilassa olevan kuumennuslait‐
teen päälle rajoittimeen saakka.
Katso, että kuumennuskierukka menee savustuslaatikon
kuumennuslaitetta varten olevaan aukkoon.

2.

Irrota savustuslaatikon kahva.
VAROITUS! Kypsennystilan, laiteoven sisäpuolen sekä
savustuslaatikon korkeiden lämpötilojen aiheuttama palo‐
vamman vaara
■ Käytä henkilökohtaista suojavarustusta.
■ Asetettuasi savustuslaatikon kypsennystilaan irrota sa‐
vustuslaatikon kahva, jotta se on kylmä, kun otat laati‐
kon pois kypsennystilasta.

Käyttökäsikirja
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Savustuslaatikon poistaminen
1.

Aseta savustuslaatikon kahva paikalleen ja vedä savus‐
tuslaatikko alas savustuksen kuumennuslaitteesta.

2.

Anna savustuslaatikon jäähtyä kokonaan kypsennystilan
ulkopuolella tulenkestävässä ja tuulelta suojatussa pai‐
kassa.

3.

Tyhjennä savustuslaatikosta brikettijäämät ja puhdista sa‐
vustuslaatikon kaikki osat huolellisesti.

Käyttökäsikirja
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5 Toimi seuraavasti puhdistuksen yhteydessä
Tämän luvun tarkoitus
Tämä luku sisältää yleissilmäyksen puhdistusmenetelmistä, puhdistusaineista ja niiden käsittelystä se‐
kä puhdistussuunnitelman. Saat ohjeet höyryuunin puhdistukseen sekä menettelystä puhdistuksen yh‐
teydessä.
'Yleisiä ohjeita menettelyyn puhdistuksen aikana' opastaa vaihe vaiheelta eri puhdistusprosessien läpi.
Ohjelmiston tai laitteen osien käyttöä ei käsitellä nimenomaisesti tässä kohdassa.
Tutustu ohjelmiston käyttöön ja sen työnkulkuihin lukemalla höyryuunin käyttöohje.
'Ohjeita laitteen käyttöön puhdistuksen yhteydessä' selittää konkreettisia toimenpiteitä höyryuunin ja
vastaavien tarvikkeiden käytössä.

5.1 Perustietoja höyryuunin puhdistuksesta
5.1.1 Puhdistusmenetelmä
Puhdistusmenetelmä
Puhdistusmenetelmä
Kypsennystilan puhdis‐
tus ilman puhdistusai‐
netta

Kuvaus
■

■
■
■

Kypsennystilan täysau‐
tomaattinen puhdistus
liitetyillä kanistereilla
(ConvoClean kun käy‐
tössä on easyDial
tai
ConvoClean+ kun käy‐
tössä on easyTouch)

■

■

■

■

Käyttökäsikirja

Käyttökriteerit

On täysautomaattinen prosessi,
jossa lämpötilaa ja kestoa sääde‐
tään ohjelmistolla
Kypsennystila huuhdellaan vain
vedellä ilman puhdistusaineita.
Kun käytössä on easyDial: Puhdis‐
tusprofiili CL0
Kun käytössä on easyTouch: Puh‐
distusprofiili H2O
On täysautomaattinen prosessi,
jossa lämpöä, kestoa, puhdistusai‐
neiden käyttöä ja huuhtelua sää‐
detään ohjelmistolla
Ohjelmisto annostelee puhdistus‐
aineen, ja se johdetaan laitteeseen
liitetyistä kanistereista automaatti‐
sesti kypsennystilaan
Kun käytössä on easyDial (Convo‐
Clean):
■ Valitse yksi kahdeksasta esiase‐
tetusta puhdistusprofiilista:
CL1 - CL4 ja CL1d - CL4d
Kun käytössä on easyTouch
(ConvoClean+):
■ Puhdistustason valinta:
1–4
■ Puhdistuksen keston valinta:
eco, regular tai express
■ Valinnaisesti:
Höyrydesinfiointi ja/tai kypsen‐
nystilan kuivaus
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■

■

■

■

■

Erillisten kypsennyskertojen välis‐
sä kevyen lian tai hajujen poista‐
miseen
Pidempien seisonta-aikojen jäl‐
keen tehopuhdistetussa höyryuu‐
nissa esimerkiksi pölyn poistami‐
seen
Päivittäinen puhdistus kaikkien
päivän kypsennystapahtumien
päätyttyä
Ennen höyryuunin ensimmäistä
käyttöönottokertaa kaikkien kulje‐
tuksesta, pystytyksestä ja asen‐
nuksesta kypsennystilaan tulleiden
likojen puhdistaminen
Höyryuuniin tehtyjen huoltotöiden
jälkeen lian puhdistaminen kyp‐
sennystilasta
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Puhdistusmenetelmä
Kypsennystilan täysau‐
tomaattinen puhdistus
yksittäisannostelulla
(ConvoClean kun käy‐
tössä on easyDial
tai
ConvoClean+ kun käy‐
tössä on easyTouch)

Kuvaus
■

■

■

■

Puoliautomaattinen
kypsennystilan puhdis‐
tus

■

■
■

Käyttökriteerit

On täysautomaattinen prosessi,
jossa lämpöä, kestoa, puhdistusai‐
neiden käyttöä ja huuhtelua sää‐
detään ohjelmistolla
Käyttäjä lisää puhdistusaineet oh‐
jelmiston kehotuksesta yksittäisan‐
nostelupulloista kypsennystilaan
Kun käytössä on easyDial (Convo‐
Clean):
■ Valitse yksi kahdeksasta esiase‐
tetusta puhdistusprofiilista:
CL1 - CL4 ja CL1d - CL4d
Kun käytössä on easyTouch
(ConvoClean+):
■ Puhdistustason valinta:
1–4
■ Puhdistuksen keston valinta:
eco, regular tai express
■ Valinnaisesti:
Höyrydesinfiointi ja/tai kypsen‐
nystilan kuivaus
On puoliautomaattinen prosessi,
jossa yksittäisten puhdistusvaihei‐
den lämpöä ja kestoa säädetään
ohjelmistolla.
Puhdistusaineet suihkutetaan kä‐
sin kypsennystilaan.
Kypsennystila huuhdellaan käsin
käsisuihkulla tai vaihtoehtoisesti
pyyhitään huolellisesti runsaalla
vedellä ja pehmeällä liinalla.

■

■

■

■

■

■

■

Kypsennystilan puhdis‐
tus vain kirkasteella lait‐
teeseen liitetystä kanis‐
terista tai yksittäisan‐
nostelulla

■
■

■

Kypsennystilan puhdis‐
tus käsin

■

■
■

Käyttökäsikirja

Vain easyTouch: Puhdistusprofiili
ConvoCare
On täysautomaattinen prosessi,
jossa lämpöä, kestoa, kirkasteiden
käyttöä ja huuhtelua säädetään
ohjelmistolla.
Kirkaste johdetaan joko automaat‐
tisesti annosteltuna laitteeseen lii‐
tetyistä kanistereista kypsennysti‐
laan, tai käyttäjä lisää sen ohjel‐
miston kehotuksesta yksittäisan‐
nostelupulloista kypsennystilaan.
On ainoastaan manuaalinen pro‐
sessi ilman ohjelmiston tukea.
■ Kypsennystilaa ei lämmitetä.
■ Käyttäjä säätelee puhdistusai‐
neiden vaikutusaikoja.
Puhdistusaineet suihkutetaan kä‐
sin kypsennystilaan.
Kypsennystila huuhdellaan käsin
käsisuihkulla tai vaihtoehtoisesti
pyyhitään huolellisesti runsaalla
vedellä ja pehmeällä liinalla.
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■

■

■

■

■

■

Päivittäinen puhdistus kaikkien
päivän kypsennystapahtumien
päätyttyä
Ennen höyryuunin ensimmäistä
käyttöönottokertaa kaikkien kulje‐
tuksesta, pystytyksestä ja asen‐
nuksesta kypsennystilaan tulleiden
likojen puhdistaminen
Höyryuuniin tehtyjen huoltotöiden
jälkeen lian puhdistaminen kyp‐
sennystilasta

Päivittäinen puhdistus kaikkien
päivän kypsennystapahtumien
päätyttyä
Jälkikäsittelyyn kypsennystilan täy‐
sautomaattisen puhdistuksen jäl‐
keen, mikäli kaikkea likaa ei ole
saatu poistettua
Ennen höyryuunin ensimmäistä
käyttöönottokertaa kaikkien kulje‐
tuksesta, pystytyksestä ja asen‐
nuksesta kypsennystilaan tulleiden
likojen puhdistaminen
Höyryuuniin tehtyjen huoltotöiden
jälkeen lian puhdistaminen kyp‐
sennystilasta
Jälkikäsittelyyn kypsennystilan täy‐
sautomaattisen tai puoliautomaat‐
tisen puhdistuksen jälkeen, mikäli
kaikkea likaa ei ole saatu poistet‐
tua
Kun kypsennystilassa on vaaleaa
kalvoa tai tummia värjäytymiä

Kypsennystilan jäähdyttyä erillis‐
ten kypsennyskertojen välissä ke‐
vyen lian tai hajujen poistamiseen
Jälkikäsittelyyn kypsennystilan täy‐
sautomaattisen tai puoliautomaat‐
tisen puhdistuksen jälkeen, mikäli
kaikkea likaa ei ole saatu poistet‐
tua
Tiettyjen kypsennystilan kohtien,
esimerkiksi kypsennystilan tyhjen‐
nysaukon puhdistamiseen
Kun kypsennystilassa on vaaleaa
kalvoa tai tummia värjäytymiä

5 Toimi seuraavasti puhdistuksen yhteydessä

5.1.2 Puhdistussuunnitelma
Yleisnäkymä
Seuraavassa kuvassa näytetään koon 6.10 kaasu-höyryuuni esimerkkinä kaikille pöytälaitteille:
Kohta

Nimitys

1

Laitteen ulkoverhoilu

2

Kypsennystila

3

Hygieniatiiviste

4

Kaksoislasiovi

5

Laiteovi

6

Oven tippa-allas

7
8

Kypsennystilan tyhjennysaukko ja
sihti
Laitteen tippa-allas

9

Tuuletinritilä

Päivittäinen puhdistus
Puhdistuskohteet

Menetelmä

Kypsennystila

■

■

Puhdistusaineet

'Näin puhdistat kypsennystilan ConvoClean new tai forte
puoliautomaattisesti (ripusti‐
met)' sivulla 100
'Näin puhdistat kypsennystilan
puoliautomaattisesti (hyllyteli‐
ne/lautasteline)' sivulla 102

'Näin puhdistat kypsennystilan
täysautomaattisesti laitteeseen
liitetyillä kanistereilla' sivulla
97
'Näin puhdistat kypsennystilan
täysautomaattisesti yksittäisan‐
nostelulla' sivulla 98
Kypsennystilan tyhjennysaukko

■
■
■

Laitteen ulkoverhoilu
Astiat, levyt, ritilät ja muut kyp‐
sentämiseen käytettävät lisäva‐
rusteet

Käyttökäsikirja

Poista jäämät.
Huuhtele tukosten ehkäisemi‐
seksi.
Suihkuta puhdistusaineella ja
huuhtele vedellä.

Puhdista käsin pehmeällä liinal‐
la.
■ Puhdista käsin pehmeällä,
hankaamattomalla sienellä.
■ Huuhtele vedellä.
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ConvoClean new tai forte
ja
ConvoCare
ConvoClean new S tai forte S
ja
ConvoCare S
■ Käsisuihkulla
■ ConvoClean new tai forte

Tavanomainen erikoisteräksen
puhdistusaine
Tavanomainen astianpesuaine
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Puhdistuskohteet
Kypsennystilan tarkastus päivit‐
täin vaalean kalvon tai tummien
värjäytymien esiintymisen varal‐
ta
■ Puhdistus vain tarvittaessa

Grilliversiota käytettäessä:
■ Rasvankeräyskanisteri

Menetelmä

Puhdistusaineet

Käsin:
ConvoCare
■ Kylmällä vedellä
■ Anna vaikuttaa 10 min.
■ Kuivaa pehmeällä, hankaa‐
mattomalla sienellä.
■ Huuhtele
tai
■ 'Näin puhdistat kypsennystilan
vain kirkasteella puhdistuspro‐
fiililla ConvoCare (vain easy‐
Touch)' sivulla 106

■

'Rasvankeräyskanisterin tyhjen‐ Tavanomainen astianpesuaine
täminen ja puhdistaminen' sivul‐
la 122

Viikoittainen puhdistus
Puhdistuskohteet

Menetelmä

Puhdistusaineet

Kaksoislasioven sisäpuoli

'Näin puhdistat kaksoislasioven'
sivulla 108
'Näin puhdistat kypsennystilan
imulevyn takaa' sivulla 109
■ Pyyhi käsin kauttaaltaan peh‐
meällä liinalla ja puhdistusai‐
neella.
■ Pyyhi huolellisesti pehmeällä
liinalla ja puhtaalla vedellä.
■ Kuivaa pehmeällä liinalla
■ Raota (älä sulje kiinni) laiteo‐
vea hygieniatiivisteen kuivaa‐
mista varten

Tavanomainen lasinpuhdistusai‐
ne
ConvoClean new tai forte

Imulevyn takana oleva kypsen‐
nystila
Hygieniatiiviste laiteoven ympä‐
rillä

Laiteovi, oven tippa-allas ja lait‐
teen tippa-allas

■
■
■

Tuuletinritilä, kypsennystilan lat‐
tian vasen puoli

Puhdista käsin pehmeällä lii‐
nalla ja puhdistusaineella.
Pyyhi huolellisesti pehmeällä
liinalla ja puhtaalla vedellä.
Kuivaa pehmeällä liinalla

Tavanomainen astianpesuaine

ConvoClean new tai forte

Puhdista käsin nihkeällä liinalla. Tavanomainen astianpesuaine

Kuukausittainen puhdistus
Puhdistuskohteet

Menetelmä

Puhdistusaineet

Hygieniatiiviste, tehopuhdistus

'Näin tehopuhdistat hygieniatii‐
visteen' sivulla 110
Puhdista käsin pehmeällä liinal‐
la

Tavanomainen astianpesuaine

Jalusta (valinnainen)

Käyttökäsikirja
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5.1.3 Puhdistusaineet
Puhdistusaineet
Käytä vain tässä mainittuja puhdistusaineita höyryuunin ja sen varusteiden puhdistamiseen.
Tuote

Käyttökohde

Käyttötapa

ConvoClean new
Kypsennystilan puhdistus
Suihkepullo
■ Käsin
kevyeen likaan
■ Ei astioiden, peltien, ritilöiden
■ Puoliautomaattisesti
tai muiden varusteiden puhdis‐
Täysautomaattinen kypsennysti‐ Puhdistusjärjestelmään liitetyt
tukseen
lan puhdistus
puhdistuskanisterit höyryuunin
alla
ConvoClean forte
Kypsennystilan puhdistus
Suihkepullo
■ Käsin
normaalista voimakkaaseen li‐
kaan
■ Puoliautomaattisesti
■ Ei astioiden, peltien, ritilöiden
tai muiden varusteiden puhdis‐ Täysautomaattinen kypsennysti‐ Puhdistusjärjestelmään liitetyt
lan puhdistus
puhdistuskanisterit höyryuunin
tukseen
alla
ConvoCare K (tiiviste)
Käyttövalmiin ConvoCare-liuok‐ sen sekoittamiseen määrätyssä
sekoitussuhteessa
ConvoCare
Kirkaste määrätyssä sekoitus‐
suhteessa
■ Ei astioiden, peltien, ritilöiden
tai muiden varusteiden puhdis‐
tukseen

■
■

Täysautomaattinen kypsen‐
Puhdistusjärjestelmään liitetyt
nystilan puhdistus
puhdistuskanisterit höyryuunin
Kypsennystilan puhdistus vain alla
kirkasteella (vain, jos käytös‐
sä easyTouch, puhdistuspro‐
fiili ConvoCare)

Kypsennystilan viimeistely käsin Suihkepullo
ConvoClean new S
kevyeen likaan
ConvoClean forte S
normaalista voimakkaaseen li‐
kaan
ConvoCare S

Täysautomaattinen kypsennysti‐ Yksittäisannostelupullo à 125 ml
lan puhdistus
Täysautomaattinen kypsennysti‐ Yksittäisannostelupullo à 125 ml
lan puhdistus
■
■

Täysautomaattinen kypsen‐
Yksittäisannostelupullo à 125 ml
nystilan puhdistus
Kypsennystilan puhdistus vain
kirkasteella (vain, jos käytös‐
sä easyTouch, puhdistuspro‐
fiili ConvoCare)

Tavanomainen erikoisteräksen
Höyryuunin ulkoseinien käsittely puhdistusaine
Tavanomainen lasinpuhdistusai‐ Kaksoislasioven puhdistus
ne
Tavallinen, ihoystävällinen, alka‐ ■ Rakenneosien ja tarvikkeiden liton, pH-arvoltaan ja tuoksultaan
puhdistaminen asianomaisten
neutraali huuhteluaine
ohjeiden mukaisesti
■ Astioiden, levyjen, ritilöiden ja
muiden kypsentämiseen käy‐
tettävien lisävarusteiden puh‐
distaminen

Käyttökäsikirja
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Puhdistusaineiden käsittely
Joitakin puhdistusaineita käsitellessä on käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta.
Noudata luvun 'Henkilökohtainen suojavarustus' sivulla 40 ja ajantasaisten EY-turvallisuustietolehtien,
jotka koskevat puhdistusaineita ConvoClean forte, ConvoClean new, ConvoCare K (tiiviste), Convo‐
Clean forte S, ConvoClean new S ja ConvoCare S, ohjeita.
Höyryuunista vastaavan henkilön on opastettava käyttäjiä säännöllisesti.

Käyttökäsikirja
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5.1.4 Puhdistusaineiden valmistelu
Puhdistusaineiden valmistelu
Valmistelumuoto

Käyttö/käsittely

Suihkepullo

■

■
■
■

Kanisteri

■
■

■

■

■

Yksittäisannostelupullo
à 125 ml

■
■
■
■

Käyttökäsikirja

Puhdistusaineet

Älä koskaan jätä paineistettua suihkepulloa pi‐
demmäksi ajaksi käyttämättä. Kierrä pumppu‐
pää hitaasti auki, jotta paineilma pääsee poistu‐
maan.
Huuhtele suihkepullo viikoittain.
Huuhtele suutin, sen jatkokappale ja liitos jokai‐
sen käytön jälkeen.
Älä varastoi puhdistusaineita sisältäviä suihke‐
pulloja höyryuunin välittömässä läheisyydessä,
vaan ainoastaan niille tarkoitetuissa varastoti‐
loissa ja erillään elintarvikkeista.
Liitä puhdistusaineita sisältävät kanisterit höy‐
ryuunin puhdistusjärjestelmään.
Tarkista ennen jokaista täysautomaattista kyp‐
sennystilan puhdistusta, että puhdistusaineiden
täyttötasot kanistereissa ovat riittävät.
Älä varastoi puhdistusaineita sisältäviä varaka‐
nistereita höyryuunin välittömässä läheisyydes‐
sä, vaan ainoastaan niille tarkoitetuissa varas‐
totiloissa ja erillään elintarvikkeista.
Käytä ConvoCare K -tiivistettä vain käyttöval‐
miin ConvoCare-liuoksen sekoittamiseen (mää‐
rätyssä sekoitussuhteessa) tyhjässä kanisteris‐
sa.
Älä varastoi ConvoCare K -tiivistettä sisältäviä
kanistereita höyryuunin välittömässä läheisyy‐
dessä, vaan ainoastaan niille tarkoitetuissa va‐
rastotiloissa ja erillään elintarvikkeista.
Poista pullot toimitus- ja varastointipakkaukses‐
ta vasta juuri ennen puhdistusaineen käyttöä.
Avaa pullon korkki vasta juuri ennen puhdistus‐
aineen käyttöä.
Toimita tyhjä, vedellä huuhdeltu ja uudelleen
suljettu pullo kierrätykseen.
Säilytä puhdistusaineita sisältäviä varapulloja
ainoastaan toimituspakkauksessa. Älä varastoi
puhdistusaineita sisältäviä pakkauksia höyryuu‐
nin välittömässä läheisyydessä, vaan ainoas‐
taan niille tarkoitetuissa varastotiloissa ja eril‐
lään elintarvikkeista.
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■
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ConvoClean new
ConvoClean forte
ConvoCare

■

ConvoClean new
ConvoClean forte
ConvoCare

■

ConvoCare K (tiiviste)

■
■

■
■
■

ConvoClean new S
ConvoClean forte S
ConvoCare S
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5.2 Yleisiä ohjeita menettelyyn puhdistuksen aikana
5.2.1

Turvallinen työskentely puhdistettaessa

Sinun ja työntekijöidesi turvaksi
Tutustu lukuun 'Turvallisuutesi kannalta tärkeitä tietoja' sivulla 20 ennen kuin työntekijäsi käyttävät ja
säätävät ensimmäisen kerran höyryuunia ja tee tarvittavat järjestelyt.
Opasta työntekijöitäsi tutustumaan ennen töiden aloittamista tässä jaksossa mainittuihin turvallisen
työskentelyn sääntöihin ja noudattamaan niitä ehdottomasti.
Opasta työntekijöitäsi tutustumaan ennen töiden aloittamista tässä jaksossa lueteltuihin vaaramerkin‐
töihin ja noudattamaan ehdottomasti niissä mainittuja varotoimenpiteitä.
Työntekijöiden henkilökohtainen suojavarustus
Opasta työntekijöitä käyttämään henkilökohtaista suojavarustusta, joka vastaa luvussa Turvallisuutesi
kannalta tärkeitä tietoja, jaksossa 'Henkilökohtainen suojavarustus' sivulla 40 mainittua kyseisen työn
suojavarustusta.
Turvallista käyttöä koskeva perusmääräys
Jos höyryuunia on siirretty luvattomasti (tahallaan tai vahingossa) asennuksen jälkeen, joko tietoisesti
tai ilmeisesti, laitteen käyttöä saa jatkaa vain kaikkien seuraavien edellytysten täyttyessä:
■
Laitteessa ja käytettävissä varusteissa ei näy havaittavia vaurioita.
■
Asennetuissa sähkön, veden ja puhdistusaineen syöttöjohdoissa ei näy havaittavia vaurioita, ne
ovat tiukasti paikoillaan, eivät ole epätiivistä mistään kohtaa ja antavat turvallisen ja toimivan vaiku‐
telman silmämääräisen tarkastuksen perusteella.
■
'Höyryuunin toimintakunnolle asetetut vaatimukset' sivulla 21 täyttyvät.
■
'Höyryuunin käyttöympäristölle asetetut vaatimukset' sivulla 21 täyttyvät.
■
Kaikki varoitukset ovat niille kuuluvilla paikoilla.
Vain kaasulaitteet:
■
Höyryuunin kaikkien kaasua johtavien rakenneosien kaikkien liitos- ja liitäntäkohtien tiiviys on tar‐
kastettu huoltoteknikon toimesta ja kaikkien mainittujen kohtien kaasutiiviys on varmistettu laitteen
ulko- ja sisäpuolella.
Pyörällisen alusrakenteen turvallista liikuttamista ja sijoittamista koskevat määräykset
Vaarojen välttämiseksi pyörällistä alusrakennetta liikutettaessa on noudatettava seuraavia määräyk‐
siä:
■
Ennen liikuttamista on irrotettava poistovesijohto, jos on käytetty kiinteää liitäntää.
■
Liikuttamisen yhteydessä on varottava kaikkia liitäntäjohtoja. Pyörät eivät saa kulkea liitäntäjohto‐
jen päältä. Liitäntäjohtoihin ei saa missään tapauksessa kohdistua vetoa eivätkä ne saa repeytyä
irti. Liitäntäjohtojen (sähkö, kaasu ja vesi) pituudet on sovitettu pidätinlaitteen liikkumavaran mukai‐
siksi. Laitetta liikutettaessa on siitä huolimatta kiinnitettävä huomiota kaikkien liitäntäjohtojen sijain‐
tiin ja kulkuun.
■
Ennen liikuttamista laitteet on kytkettävä jännitteettömiksi.
■
Ennen liikuttamista alusrakenteen päällä olevien laitteiden on oltava jäähtyneet.
■
Laitteen sisällä ei saa olla enää kypsennettävää ruokaa.
■
Laiteovien on oltava suljettuina.
■
Alusrakennetta ja laitetta liikutettaessa on käytettävä suojavaatetusta.
■
Alusrakenteen ja laitteiden siirtämisessä on oltava mukana vähintään kaksi (2) henkilöä.
■
Takaisin työntämisen jälkeen laitteen on oltava jälleen vaakasuorassa.
■
Takaisin työntämisen jälkeen seisontajarrut on taas lukittava.
■
Jokaisessa asennossa on varottava, etteivät alusrakenne ja laite kaadu.

Käyttökäsikirja
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Laitteen suihkuttaminen vedellä

Sähköä johtavien osien aiheuttama sähköiskun vaara
Vesi laitteen ulko-osissa saattaa johtaa oikosulkuun tai laitteeseen koskettaessa aiheuttaa
sähköiskun.
Älä suihkuta laitteen ulko-osia vedellä.
Pidä puhdistuksen aikana USB-läppä aina suljettuna.
Kuumat pinnat

Laitteen sisä- ja ulkopuolisten osien korkeiden lämpötilojen aiheuttama palovamman vaara
Kypsennystilan kaikkien sisäosien, laiteoven sisäpuolen ja kaikkien kypsennyksen aikana paistotilassa
olevien tai olleiden esineiden koskettaminen saattaa johtaa palovammoihin. Myös poistoilmaputkeen
koskettaminen voi aiheuttaa palovammoja.
Odota kunnes paistotilan lämpötila on laskenut 60 °C:seen, ennen kuin aloitat puhdistuksen.
Käytä henkilökohtaista suojavarustusta.
Veden roiskuminen kuumaan kypsennystilaan

Kuuman höyryn aiheuttama palovammavaara
Jos kuumaan paistotilaan suihkutetaan vettä (esim. käsisuihkulla), paistotilassa muodostuva höyry voi
johtaa palovammoihin.
Odota kunnes paistotilan lämpötila on laskenut 60 °C:seen, ennen kuin aloitat puhdistuksen.
Kosketus puhdistusaineiden kanssa

Ihon, silmien ja hengityselimien syöpymisen tai ärtymisen vaara
Puhdistusaine ConvoClean new (S) ja kirkaste ConvoCare (S) ärsyttävät ihoa, silmiä ja hengityselimiä
suorassa kosketuksessa. Puhdistusaine ConvoClean forte (S) aiheuttaa suorassa kosketuksissa
syöpymiä iholle, silmiin ja hengityselimiin.
Älä hengitä puhdistusaineiden ja kirkasteiden höyryjä tai suihkutussumua.
Älä päästä puhdistus- ja kirkasteaineita kosketuksiin silmien, ihon tai limakalvojen kanssa.
Älä suihkuta puhdistusainetta tai kirkastetta kypsennystilaan, jonka lämpötila on yli 60 °C, koska
muuten syntyy enemmän syövyttävää ja ärsyttävää puhdistusainehöyryä.
Älä avaa laiteovea kypsennystilan täysautomaattisen puhdistuksen aikana, johon on liitetty
kanisterit.
Käytettäessä yksittäisannostelua kypsennystilan täysautomaattisen puhdistuksen aikana laiteoven
saa avata VAIN ohjelmiston kehotuksesta.
Käytä henkilökohtaista suojavarustusta.

Käyttökäsikirja
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Saastuminen puhdistusaineista

Puhdistusaineiden tai kirkasteiden aiheuttama elintarvikkeiden saastumisen vaara
Puhdistusaineet ConvoClean new, ConvoClean forte ja kirkaste ConvoCare (sekä
puhdistusainekanistereissa ja yksittäisannostelupulloissa) saastuttavat elintarvikkeita suorassa
kosketuksessa tai epäsuorassa kosketuksessa höyrystymisen vaikutuksesta. Tämä koskee myös
tavanomaisia astianpesuaineita, tavanomaisia lasinpesuaineita sekä tavanomaisia erikoisteräksen
puhdistusaineita.
Suihkuta suihkupullossa olevia puhdistusaineita ConvoClean new, ConvoClean forte ja
ConvoCare-kirkastetta vain kypsennystilan sisällä.
Huuhtele manuaalisessa puhdistuksessa kaikki kypsennystilassa olevat puhdistusaineet ja
kirkasteet perusteellisesti vesisuihkulla. Vaihtoehtoisesti pyyhi manuaalisessa puhdistuksessa
kaikki kypsennystilassa olevat puhdistusaineet ja kirkasteet perusteellisesti pois runsaalla puhtaalla
vedellä ja pehmeällä liinalla.
Pyyhi kaikki käytetyt puhdistusaineet laiteoven sisäpuolelta, hygieniatiivisteestä laiteoven ympärillä
sekä kypsennykseen käytetyistä tarvikkeista runsaalla puhtaalla vedellä.
Pyyhi manuaalisten puhdistustoimenpiteiden jälkeen runsaalla puhtaalla vedellä kaikki
kypsennystilan ulkopuoliset pinnat, joilla saattaa olla niille lasketuista puhdistusaineiden
säilytysastioista peräisin olevia puhdistusaineita tai kirkasteita, ja joilla sen jälkeen käsitellään
elintarvikkeita.
Ulospurkautuva kaasu

Ulospurkautuvan kaasun aiheuttama räjähdysvaara
Ulospurkautuva kaasu voi räjähtää syttyessään palamaan.
Voit vetää joustavalla liitosletkulla varustetun pyörällisen alusrakenteen päällä olevaa laitetta
eteenpäin sen liikkumavaran verran, jolloin pääset puhdistamaan laitteen verhouksen tai lattian.
Liikkumavaran määrää mekaanista varmistusta varten oleva pidätinlaite (tavallisesti 0.5 m).
Liitäntäjohtoja ei saa missään vaiheessa kuormittaa vetovoimilla.

Käyttökäsikirja
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5.2.2 Näin puhdistat kypsennystilan täysautomaattisesti järjestelmään
liitetyillä kanistereilla
Turvallisuutesi kannalta tärkeää puhdistettaessa
Tutustu ehdottomasti ennen puhdistustöiden aloittamista kohdassa 'Turvallinen työskentely puhdistet‐
taessa' sivulla 94 lueteltuihin sääntöihin ja vaaramerkintöihin ja noudata niiden ohjeita.
Vaadittavat esitiedot
Sinun on tunnettava nämä toimenpiteet:
■
Laiteoven turvallinen aukaisu ja sulkeminen
■
Täyttö ja poistaminen hyllyvaunulla (ei ConvoSmoke)
■
Kirkastekanisterin vaihtaminen
■
Puhdistusainekanisterin vaihtaminen

58
71
112
114

Edellytykset
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Tunnet ohjelmiston käyttöä siinä määrin, että osaat hakea ja käynnistää eri puhdistusprofiileja, kat‐
so höyryuunin käyttöohje.
Kaikki elintarvikkeet on poistettu kypsennystilasta. Kypsennystilassa ei ole vierasesineitä.
Kaikki astiat, pellit ja ritilät sekä mahdolliset muut lisävarusteet on poistettu kypsennystilasta.
Kypsennystilan tyhjennysaukko on vapaa eivätkä mitkään jäämät tuki tai sulje sitä. Kypsennystilan
tyhjennysaukon sihti on paikallaan.
Laiteoven sisälasiovi on lukittu määräysten mukaisesti.
Imulevy on lukittu oikein.
Laiteovi on suljettu.
Olet valmistellut puhdistusohjelman mukaiset tarvittavat apuvälineet. Katso 'Puhdistusaineiden val‐
mistelu' sivulla 93.
Hyllytelineellä/lautastelineellä varustetuissa laitteissa (ei mallissa ConvoSmoke): Siirtoalusta on
asetettu paikalleen, ja tyhjä hyllyteline/lautasteline on kypsennystilassa.

Näin puhdistat kypsennystilan täysautomaattisesti järjestelmään liitetyillä kanistereilla
1.

Hae puhdistusprofiili esiin ja käynnistä puhdistus.

2.

Odota puhdistuksen valmistumista.

3.

Kun puhdistus on valmis, kuuluu merkkiääni.
Tarkkaile ohjelmiston kehotuksia.

4.

■

■
■

5.

Käyttökäsikirja

Avaa laiteovi ja tarkasta puhdistustulos. Kypsennystilan
tulee olla näkyvästi puhdas eikä se saa tuoksua elintar‐
vikkeiden jäämille tai puhdistusaineille.
Tarkista, ettei kypsennystilaan ole päässyt vierasesinei‐
tä. Poista ne tarvittaessa.
Mikäli tarvitaan jälkitöitä, puhdista ja huuhtele kypsen‐
nystila käsin tai uudelleen puhdistusprofiilin avulla.

Jätä laiteovi auki, jotta kypsennystila pääsee kuivumaan.
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5.2.3 Näin puhdistat kypsennystilan täysautomaattisesti yksittäisannostelulla
Turvallisuutesi kannalta tärkeää puhdistettaessa
Tutustu ehdottomasti ennen puhdistustöiden aloittamista kohdassa 'Turvallinen työskentely puhdistet‐
taessa' sivulla 94 lueteltuihin sääntöihin ja vaaramerkintöihin ja noudata niiden ohjeita.
Vaadittavat esitiedot
Sinun on tunnettava nämä toimenpiteet:
■
Laiteoven turvallinen aukaisu ja sulkeminen
■
Täyttö ja poistaminen hyllyvaunulla (ei ConvoSmoke)
■
Puhdistusaineen lisääminen yksittäisannostelupulloista kypsennystilaan

58
71
116

Edellytykset
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Tunnet ohjelmiston käyttöä siinä määrin, että osaat hakea ja käynnistää eri puhdistusprofiileja, kat‐
so höyryuunin käyttöohje.
Kaikki elintarvikkeet on poistettu kypsennystilasta. Kypsennystilassa ei ole vierasesineitä.
Kaikki astiat, pellit ja ritilät sekä mahdolliset muut lisävarusteet on poistettu kypsennystilasta.
Kypsennystilan tyhjennysaukko on vapaa eivätkä mitkään jäämät tuki tai sulje sitä. Kypsennystilan
tyhjennysaukon sihti on paikallaan.
Laiteoven sisälasiovi on lukittu määräysten mukaisesti.
Imulevy on lukittu oikein.
Laiteovi on suljettu.
Olet valmistellut puhdistusohjelman mukaiset tarvittavat apuvälineet. Katso 'Puhdistusaineiden val‐
mistelu' sivulla 93.
Hyllytelineellä/lautastelineellä varustetuissa laitteissa (ei mallissa ConvoSmoke): Siirtoalusta on
asetettu paikalleen, ja tyhjä hyllyteline/lautasteline on kypsennystilassa.

Näin puhdistat kypsennystilan täysautomaattisesti yksittäisannostelulla
1.

Hae puhdistusprofiili esiin ja käynnistä puhdistus.

2.

Odota liotusvaiheen ajan (n. 5 - 10 minuuttia puhdistus‐
profiilista riippuen).

3.

■
■
■

Kun liotusvaihe on valmis, kuuluu merkkiääni.
Sinua pyydetään lisäämään puhdistusaine.
Ohjelmisto näyttää tarvittavan yksittäisannostelupullojen
määrän.

4.

Avaa laiteovi.

5.

Lisää puhdistusaine yksittäisannostelupulloista kypsen‐
nystilaan.
Vedä tarvittaessa tätä varten hyllyteline/lautasteline pois
kypsennystilasta ja työnnä se puhdistusaineen lisäämisen
jälkeen takaisin kypsennystilaan.
Sulje laiteovi.

6.

Käyttökäsikirja
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7.

8.

9.

Odota puhdistusvaiheen ajan (n. 30 - 60 minuuttia puh‐
distusprofiilista riippuen).

Jos easyTouch-ohjausta käytettäessä puhdistuksen kes‐
toksi on valittu 'Express', tämän ohjeen kohdat 8 - 12 jää‐
vät pois.
■ Kun puhdistusvaihe on valmis, kuuluu merkkiääni.
■ Sinua pyydetään lisäämään kirkaste.
■ Ohjelmisto näyttää tarvittavan yksittäisannostelupullojen
määrän.
Veden kovuudesta ja laitteen kalkkeutumisasteesta riip‐
puen voit poikkeustapauksissa jättää kirkasteen lisäämi‐
sen väliin.
Avaa laiteovi.

10.

Lisää kirkaste yksittäisannostelupulloista kypsennystilaan.
Vedä tarvittaessa tätä varten hyllyteline/lautasteline pois
kypsennystilasta ja työnnä se kirkasteen lisäämisen jäl‐
keen takaisin kypsennystilaan.

11.

Sulje laiteovi.

12.

Odota viimeisen puhdistusvaiheen ajan (n. 20 - 30 mi‐
nuuttia puhdistusprofiilista riippuen).

13.

■
■

14.

■

■
■

15.

Käyttökäsikirja

Kun viimeinen puhdistusvaihe on valmis, kuuluu merkki‐
ääni.
Tarkkaile ohjelmiston kehotuksia.
Avaa laiteovi ja tarkasta puhdistustulos. Kypsennystilan
tulee olla näkyvästi puhdas eikä se saa tuoksua elintar‐
vikkeiden jäämille tai puhdistusaineille.
Tarkista, ettei kypsennystilaan ole päässyt vierasesinei‐
tä. Poista ne tarvittaessa.
Mikäli tarvitaan jälkitöitä, puhdista ja huuhtele kypsen‐
nystila käsin tai uudelleen puhdistusprofiilin avulla.

Jätä laiteovi auki, jotta kypsennystila pääsee kuivumaan.
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5.2.4 Näin puhdistat kypsennystilan puoliautomaattisesti (ripustimet)
Turvallisuutesi kannalta tärkeää puhdistettaessa
Tutustu ehdottomasti ennen puhdistustöiden aloittamista kohdassa 'Turvallinen työskentely puhdistet‐
taessa' sivulla 94 lueteltuihin sääntöihin ja vaaramerkintöihin ja noudata niiden ohjeita.
Vaadittavat esitiedot
Sinun on tunnettava nämä toimenpiteet:
■
Laiteoven turvallinen aukaisu ja sulkeminen
■
Ripustimien irrotus ja kiinnitys
■
Imulevyn lukitusten avaaminen ja lukitseminen

58
80
118

Edellytykset
■
■
■
■
■
■
■
■

Tunnet ohjelmiston käyttöä siinä määrin, että osaat hakea ja käynnistää eri puhdistusprofiileja, kat‐
so höyryuunin käyttöohje.
Kaikki elintarvikkeet on poistettu kypsennystilasta. Kypsennystilassa ei ole vierasesineitä.
Kaikki astiat, pellit ja ritilät sekä mahdolliset muut lisävarusteet on poistettu kypsennystilasta.
Kypsennystilan tyhjennysaukko on vapaa eivätkä mitkään jäämät tuki tai sulje sitä. Kypsennystilan
tyhjennysaukon sihti on paikallaan.
Laiteoven sisälasiovi on lukittu määräysten mukaisesti.
Imulevy on lukittu oikein.
Laiteovi on suljettu.
Olet valmistellut puhdistusohjelman mukaiset tarvittavat apuvälineet. Katso 'Puhdistusaineiden val‐
mistelu' sivulla 93.

Näin puhdistat kypsennystilan puoliautomaattisesti (ripustimet)
1.

Hae puhdistusprofiili esiin ja käynnistä puhdistus.

2.

Odota liotusvaiheen ajan (n. 10 minuuttia).

3.

Kun liotusvaihe on valmis, kuuluu merkkiääni.
Sinua pyydetään suihkuttamaan puhdistusainetta.

4.

Avaa laiteovi.

5.

Käännä ripustimet ja imulevy paistotilaan.

6.

Suihkuta kypsennystila, imulevy, myös imulevyn takana
oleva tila, ripustimet ja kypsennystilan tyhjennysaukko
suihkepullossa olevalla puhdistusaineella.

Käyttökäsikirja
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7.

Kiinnitä imulevy ja ripustimet takaisin paikoilleen.

8.

Sulje laiteovi.

9.

Odota puhdistusvaiheen ajan (n. 10 minuuttia).

10.

Kun puhdistusvaihe on valmis, kuuluu merkkiääni.
Sinua pyydetään huuhtelemaan kypsennystila.

11.

Avaa laiteovi.

12.

Käännä ripustimet ja imulevy takaisin paistotilaan.

13.

Huuhtele paistotila, tarvikkeet, imulevyn takana oleva tila
ja kypsennystilan tyhjennysaukko perusteellisesti käsi‐
suihkulla.
VAROITUS! Puhdistusaineiden tai kirkasteiden riittämät‐
tömän poishuuhtelun aiheuttama elintarvikkeiden saastu‐
misen vaara
■ Jos laitteessa ei ole käsisuihkua, käytä huuhteluun käsi‐
suihkun sijaan ulkoista vesisuihkua tai huuhtele kypsen‐
nystila, sen varustus ja imulevyn takana oleva tila huo‐
lellisesti runsaalla vedellä ja pyyhi pehmeällä liinalla.

15.

Tarkasta puhdistustulos. Kypsennystilan tulee olla näky‐
västi puhdas eikä se saa tuoksua elintarvikkeiden jäämille
tai puhdistusaineille.
Mikäli tarvitaan jälkitöitä, puhdista ja huuhtele kypsennys‐
tila käsin tai uudelleen puhdistusprofiilin avulla.
Kiinnitä imulevy ja ripustimet takaisin paikoilleen.

16.

Jätä laiteovi auki, jotta kypsennystila pääsee kuivumaan.

14.

Käyttökäsikirja
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5.2.5 Näin puhdistat kypsennystilan puoliautomaattisesti (hyllyteline/
lautasteline; ei mallissa ConvoSmoke)
Turvallisuutesi kannalta tärkeää puhdistettaessa
Tutustu ehdottomasti ennen puhdistustöiden aloittamista kohdassa 'Turvallinen työskentely puhdistet‐
taessa' sivulla 94 lueteltuihin sääntöihin ja vaaramerkintöihin ja noudata niiden ohjeita.
Vaadittavat esitiedot
Sinun on tunnettava nämä toimenpiteet:
■
Laiteoven turvallinen aukaisu ja sulkeminen
■
Täyttö ja poistaminen hyllyvaunulla (ei ConvoSmoke)
■
Imulevyn lukitusten avaaminen ja lukitseminen

58
71
118

Edellytykset
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Siirtoalusta on asetettu paikalleen, ja tyhjä hyllyteline/lautasteline on kypsennystilassa.
Tunnet ohjelmiston käyttöä siinä määrin, että osaat hakea ja käynnistää eri puhdistusprofiileja, kat‐
so höyryuunin käyttöohje.
Kaikki elintarvikkeet on poistettu kypsennystilasta. Kypsennystilassa ei ole vierasesineitä.
Kaikki astiat, pellit ja ritilät sekä mahdolliset muut lisävarusteet on poistettu kypsennystilasta.
Kypsennystilan tyhjennysaukko on vapaa eivätkä mitkään jäämät tuki tai sulje sitä. Kypsennystilan
tyhjennysaukon sihti on paikallaan.
Laiteoven sisälasiovi on lukittu määräysten mukaisesti.
Imulevy on lukittu oikein.
Laiteovi on suljettu.
Olet valmistellut puhdistusohjelman mukaiset tarvittavat apuvälineet. Katso 'Puhdistusaineiden val‐
mistelu' sivulla 93.

Näin puhdistat kypsennystilan puoliautomaattisesti (hyllyteline/lautasteline)
1.

Hae puhdistusprofiili esiin ja käynnistä puhdistus.

2.

Odota liotusvaiheen ajan (n. 10 minuuttia).

3.

Kun liotusvaihe on valmis, kuuluu merkkiääni.
Sinua pyydetään suihkuttamaan puhdistusainetta.

4.

Avaa laiteovi.

5.

Ota pois hyllyteline/lautasteline ja siirtoalusta.

6.

Käännä imulevy kypsennystilaan.

Käyttökäsikirja
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7.

Suihkuta kypsennystila, imulevy, imulevyn takana oleva
tila ja kypsennystilan tyhjennysaukko suihkepullossa ole‐
valla puhdistusaineella.

8.

Lukitse imulevy uudelleen.

9.

Aseta siirtoalusta paikalleen ja aja hyllyteline/lautasteline
takaisin sisään.

10.

Suihkuta hyllyteline/lautasteline ja siirtoalusta suihkepul‐
lossa olevalla puhdistusaineella.

11.

Sulje laiteovi.

12.

Odota puhdistusvaiheen ajan (n. 10 minuuttia).

13.

Kun puhdistusvaihe on valmis, kuuluu merkkiääni.
Sinua pyydetään huuhtelemaan kypsennystila.

14.

Avaa laiteovi.

15.

Huuhtele hyllyteline/lautasteline ja siirtoalusta huolellisesti
käsisuihkulla.

16.

Ota pois hyllyteline/lautasteline ja siirtoalusta.

17.

Käännä imulevy kypsennystilaan.

18.

Huuhtele paistotila, imulevy, imulevyn takana oleva tila ja
kypsennystilan tyhjennysaukko perusteellisesti käsisuih‐
kulla.
VAROITUS! Puhdistusaineiden tai kirkasteiden riittämät‐
tömän poishuuhtelun aiheuttama elintarvikkeiden saastu‐
misen vaara
■ Jos laitteessa ei ole käsisuihkua, käytä huuhteluun käsi‐
suihkun sijaan ulkoista vesisuihkua tai huuhtele kypsen‐
nystila, sen varustus ja imulevyn takana oleva tila huo‐
lellisesti runsaalla vedellä ja pyyhi pehmeällä liinalla.

Käyttökäsikirja
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19.

Lukitse imulevy uudelleen.

20.

Aseta siirtoalusta paikalleen ja aja hyllyteline/lautasteline
takaisin sisään.

21.

Tarkasta puhdistustulos. Kypsennystilan tulee olla näky‐
västi puhdas eikä se saa tuoksua elintarvikkeiden jäämille
tai puhdistusaineille.
Mikäli tarvitaan jälkitöitä, puhdista ja huuhtele kypsennys‐
tila käsin tai uudelleen puhdistusprofiilin avulla.
Jätä laiteovi auki, jotta kypsennystila pääsee kuivumaan.

22.

Käyttökäsikirja
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5.2.6 Näin puhdistat kypsennystilan ilman puhdistusaineita
Turvallisuutesi kannalta tärkeää puhdistettaessa
Tutustu ehdottomasti ennen puhdistustöiden aloittamista kohdassa 'Turvallinen työskentely puhdistet‐
taessa' sivulla 94 lueteltuihin sääntöihin ja vaaramerkintöihin ja noudata niiden ohjeita.
Vaadittavat esitiedot
Sinun on tunnettava nämä toimenpiteet:
■
Laiteoven turvallinen aukaisu ja sulkeminen
■
Täyttö ja poistaminen hyllyvaunulla (ei ConvoSmoke)

58
71

Edellytykset
■
■
■
■
■
■
■

Tunnet ohjelmiston käyttöä siinä määrin, että osaat hakea ja käynnistää eri puhdistusprofiileja, kat‐
so höyryuunin käyttöohje.
Kaikki elintarvikkeet on poistettu kypsennystilasta. Kypsennystilassa ei ole vierasesineitä.
Kypsennystilan tyhjennysaukko on vapaa eivätkä mitkään jäämät tuki tai sulje sitä. Kypsennystilan
tyhjennysaukon sihti on paikallaan.
Laiteoven sisälasiovi on lukittu määräysten mukaisesti.
Imulevy on lukittu oikein.
Laiteovi on suljettu.
Hyllytelineellä/lautastelineellä varustetuissa laitteissa (ei mallissa ConvoSmoke): Siirtoalusta on
asetettu paikalleen, ja hyllyteline/lautasteline on kypsennystilassa.

Näin puhdistat kypsennystilan ilman puhdistusaineita
1.

Hae puhdistusprofiili esiin ja käynnistä puhdistus.

2.

Odota puhdistuksen valmistumista.

3.

Kun puhdistus on valmis, kuuluu merkkiääni.
Tarkkaile ohjelmiston kehotuksia.

4.

■
■
■

5.

Käyttökäsikirja

Avaa laiteovi ja tarkasta, että odotettu puhdistustulos on
saavutettu.
Tarkista, ettei kypsennystilaan ole päässyt vierasesinei‐
tä. Poista ne tarvittaessa.
Puhdista ja huuhtele kypsennystila tarvittaessa käsin tai
toisen puhdistusprofiilin avulla.

Jätä laiteovi auki, jotta kypsennystila pääsee kuivumaan.
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5.2.7 Näin puhdistat kypsennystilan vain kirkasteella puhdistusprofiililla
ConvoCare (vain easyTouch)
Turvallisuutesi kannalta tärkeää puhdistettaessa
Tutustu ehdottomasti ennen puhdistustöiden aloittamista kohdassa 'Turvallinen työskentely puhdistet‐
taessa' sivulla 94 lueteltuihin sääntöihin ja vaaramerkintöihin ja noudata niiden ohjeita.
Vaadittavat esitiedot
Sinun on tunnettava nämä toimenpiteet:
■
Laiteoven turvallinen aukaisu ja sulkeminen
■
Täyttö ja poistaminen hyllyvaunulla (ei ConvoSmoke)
■
Puhdistusaineen lisääminen yksittäisannostelupulloista kypsennystilaan

58
71
116

Edellytykset
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Tunnet ohjelmiston käyttöä siinä määrin, että osaat hakea ja käynnistää eri puhdistusprofiileja, kat‐
so höyryuunin käyttöohje.
Kaikki elintarvikkeet on poistettu kypsennystilasta. Kypsennystilassa ei ole vierasesineitä.
Kaikki astiat, pellit ja ritilät sekä mahdolliset muut lisävarusteet on poistettu kypsennystilasta.
Kypsennystilan tyhjennysaukko on vapaa eivätkä mitkään jäämät tuki tai sulje sitä. Kypsennystilan
tyhjennysaukon sihti on paikallaan.
Laiteoven sisälasiovi on lukittu määräysten mukaisesti.
Imulevy on lukittu oikein.
Laiteovi on suljettu.
Olet valmistellut puhdistusohjelman mukaiset tarvittavat apuvälineet. Katso 'Puhdistusaineiden val‐
mistelu' sivulla 93.
Hyllytelineellä/lautastelineellä varustetuissa laitteissa (ei mallissa ConvoSmoke): Siirtoalusta on
asetettu paikalleen, ja tyhjä hyllyteline/lautasteline on kypsennystilassa, mikäli nämä osat on myös
tarkoitus puhdistaa.

Näin puhdistat kypsennystilan vain kirkasteella järjestelmään liitetyistä kanistereista
ConvoCare-puhdistusprofiilin puhdistuksen kulku järjestelmään liitetyillä kanistereilla vastaa tarkasti
puhdistusprosessia 'Näin puhdistat kypsennystilan täysautomaattisesti järjestelmään liitetyillä kaniste‐
reilla' sivulla 97.
Näin puhdistat kypsennystilan vain kirkasteella yksittäisannostelupulloista
1.

Hae esiin puhdistusprofiili ConvoCare yksittäisannostuk‐
sella ja käynnistä puhdistus.

2.

Odota ensimmäisen puhdistusvaiheen ajan (n. 10 minuut‐
tia).

3.

■
■
■

4.

Käyttökäsikirja

Kun ensimmäinen puhdistusvaihe on valmis, kuuluu
merkkiääni.
Sinua pyydetään lisäämään kirkaste.
Ohjelmisto näyttää tarvittavan yksittäisannostelupullojen
määrän.

Avaa laiteovi.
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5.

Lisää kirkaste yksittäisannostelupulloista kypsennystilaan.
Vedä tarvittaessa tätä varten hyllyteline/lautasteline pois
kypsennystilasta ja työnnä se kirkasteen lisäämisen jäl‐
keen takaisin kypsennystilaan.

6.

Sulje laiteovi.

7.

Odota viimeisen puhdistusvaiheen ajan (n. 10 minuuttia).

8.

■
■

9.

■

■
■

10.

Käyttökäsikirja

Kun viimeinen puhdistusvaihe on valmis, kuuluu merkki‐
ääni.
Tarkkaile ohjelmiston kehotuksia.
Avaa laiteovi ja tarkasta puhdistustulos. Kypsennystilan
tulee olla näkyvästi puhdas eikä se saa tuoksua elintar‐
vikkeiden jäämille tai puhdistusaineille.
Tarkista, ettei kypsennystilaan ole päässyt vierasesinei‐
tä. Poista ne tarvittaessa.
Mikäli tarvitaan jälkitöitä, puhdista ja huuhtele kypsen‐
nystila käsin tai uudelleen puhdistusprofiilin avulla.

Jätä laiteovi auki, jotta kypsennystila pääsee kuivumaan.
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5.2.8 Näin puhdistat kaksoislasioven
Turvallisuutesi kannalta tärkeää puhdistettaessa
Tutustu ehdottomasti ennen puhdistustöiden aloittamista kohdassa 'Turvallinen työskentely puhdistet‐
taessa' sivulla 94 lueteltuihin sääntöihin ja vaaramerkintöihin ja noudata niiden ohjeita.
Vaadittavat esitiedot
Sinun on tunnettava nämä toimenpiteet:
■
Laiteoven turvallinen aukaisu ja sulkeminen
■
Sisälasioven lukitusten avaaminen ja lukitseminen

58
121

Edellytykset
■
■
■

Olet valmistellut tarvittavan puhdistusaineen, tavallisen lasinpesuaineen.
Olet ottanut valmiiksi useita (vähintään kolme) puhtaita ja pehmeitä liinoja.
Laiteovi on jäähtynyt huoneenlämpöiseksi viimeisimmän käyttökerran jälkeen.

Näin puhdistat kaksoislasioven
1.

Avaa laiteovi ja käännä kaksoislasioven sisälasi pois.

2.

Puhdista kaksoislasioven sisä- ja ulkolasin molemmat
pinnat pehmeällä, puhtaalla liinalla ja puhdistusaineella.
Varo naarmuttamasta lasia.

3.

Pyyhi kaksoislasioven sisä- ja ulkolasin molemmat pinnat
pehmeällä, puhtaalla liinalla ja puhtaalla vedellä.

4.

Kuivaa kaksoislasioven sisä- ja ulkolasin molemmat pin‐
nat pehmeällä, puhtaalla liinalla.

5.

Käännä laiteoven sisälasi takaisin ja lukitse se.

Käyttökäsikirja

108

5 Toimi seuraavasti puhdistuksen yhteydessä

5.2.9 Näin puhdistat kypsennystilan imulevyn takaa
Turvallisuutesi kannalta tärkeää puhdistettaessa
Tutustu ehdottomasti ennen puhdistustöiden aloittamista kohdassa 'Turvallinen työskentely puhdistet‐
taessa' sivulla 94 lueteltuihin sääntöihin ja vaaramerkintöihin ja noudata niiden ohjeita.
Vaadittavat esitiedot
Sinun on tunnettava nämä toimenpiteet:
■
Laiteoven turvallinen aukaisu ja sulkeminen
■
Ripustimien irrotus ja kiinnitys
■
Täyttö ja poistaminen hyllyvaunulla (ei ConvoSmoke)
■
Imulevyn lukitusten avaaminen ja lukitseminen

58
80
71
118

Edellytykset
■
■
■
■

Olet valmistellut suihkupulloon tarvittavan puhdistusaineen, ConvoClean new tai ConvoClean forte.
Katso 'Puhdistusaineiden valmistelu' sivulla 93.
Kypsennystilan tyhjennysaukko on vapaa eivätkä mitkään jäämät tuki tai sulje sitä.
Laitteet, joissa on ripustin: Vasen ripustin on irrotettu.
Hyllytelineellä/lautastelineellä varustetuissa laitteissa (ei mallissa ConvoSmoke): Hyllyteline/lautas‐
teline ja siirtoalusta on otettu pois kypsennystilasta.

Näin puhdistat kypsennystilan imulevyn takaa
1.

Käännä imulevy kypsennystilaan.

2.

Suihkuta imulevy kaikilta sivuilta sekä imulevyn takana
oleva tila suihkepullossa olevalla puhdistusaineella.

3.

Anna puhdistusaineen vaikuttaa 10 - 20 minuuttia.

4.

Huuhtele huolellisesti imulevy kaikilta sivuilta, imulevyn
takana oleva tila ja koko kypsennystila käsisuihkulla.
Jos lika on voimakasta, voit toistaa puhdistuksen.
VAROITUS! Puhdistusaineiden tai kirkasteiden riittämät‐
tömän poishuuhtelun aiheuttama elintarvikkeiden saastu‐
misen vaara
■ Jos laitteessa ei ole käsisuihkua, käytä huuhteluun käsi‐
suihkun sijaan ulkoista vesisuihkua tai huuhtele kypsen‐
nystila, sen varustus ja imulevyn takana oleva tila huo‐
lellisesti runsaalla vedellä ja pyyhi pehmeällä liinalla.

5.

Lukitse imulevy uudelleen.

6.

Jätä laiteovi auki, jotta kypsennystila pääsee kuivumaan.

Käyttökäsikirja
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5.2.10 Näin tehopuhdistat hygieniatiivisteen
Turvallisuutesi kannalta tärkeää puhdistettaessa
Tutustu ehdottomasti ennen puhdistustöiden aloittamista kohdassa 'Turvallinen työskentely puhdistet‐
taessa' sivulla 94 lueteltuihin sääntöihin ja vaaramerkintöihin ja noudata niiden ohjeita.
Vaadittavat esitiedot
Sinun on tunnettava nämä toimenpiteet:
■
Laiteoven turvallinen aukaisu ja sulkeminen
■
Hygieniatiivisteen irrottaminen ja asentaminen

58
120

Edellytykset
■
■

Olet valmistellut tarvittavan puhdistusaineen, tavallisen astianpesuaineen.
Olet ottanut valmiiksi useita (vähintään kolme) puhtaita ja pehmeitä liinoja.

Näin tehopuhdistat hygieniatiivisteen
1.

Avaa laiteovi ja irrota hygieniatiiviste.

2.

Puhdista hygieniatiiviste pehmeällä, puhtaalla liinalla ja
puhdistusaineella pesualtaassa.

3.

Huuhtele hygieniatiiviste pehmeällä, puhtaalla liinalla ja
puhtaalla vedellä pesualtaassa.

4.

Kuivaa hygieniatiiviste huolellisesti pehmeällä, puhtaalla
liinalla.

5.

Laita hygieniatiiviste takaisin paikalleen kypsennystilan
aukon ympärille.

6.

Jätä laiteovi auki, jotta hygieniatiiviste pääsee kuivumaan
kokonaan.

Käyttökäsikirja
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5.3 Ohjeita laitteen käyttöön puhdistuksen yhteydessä
5.3.1

Laitteen turvallinen käyttö

Sinun ja työntekijöidesi turvaksi
Tutustu lukuun 'Turvallisuutesi kannalta tärkeitä tietoja' sivulla 20 ennen kuin työntekijäsi käyttävät ja
säätävät ensimmäisen kerran höyryuunia ja tee tarvittavat järjestelyt.
Opasta työntekijöitäsi tutustumaan ennen töiden aloittamista tässä jaksossa mainittuihin turvallisen
työskentelyn sääntöihin ja noudattamaan niitä ehdottomasti.
Opasta työntekijöitäsi tutustumaan ennen töiden aloittamista tässä jaksossa lueteltuihin vaaramerkin‐
töihin ja noudattamaan ehdottomasti niissä mainittuja varotoimenpiteitä.
Työntekijöiden henkilökohtainen suojavarustus
Opasta työntekijöitä käyttämään henkilökohtaista suojavarustusta, joka vastaa luvussa Turvallisuutesi
kannalta tärkeitä tietoja, jaksossa 'Henkilökohtainen suojavarustus' sivulla 40 mainittua kyseisen työn
suojavarustusta.
Kuumat pinnat

Laitteen sisä- ja ulkopuolisten osien korkeiden lämpötilojen aiheuttama palovamman vaara
Kypsennystilan kaikkien sisäosien, laiteoven sisäpuolen ja kaikkien kypsennyksen aikana paistotilassa
olevien tai olleiden esineiden koskettaminen saattaa johtaa palovammoihin. Myös poistoilmaputkeen
koskettaminen voi aiheuttaa palovammoja.
Odota kunnes paistotilan lämpötila on laskenut 60 °C:seen, ennen kuin aloitat puhdistuksen.
Käytä henkilökohtaista suojavarustusta.
Kosketus puhdistusaineiden kanssa

Ihon, silmien ja hengityselimien syöpymisen tai ärtymisen vaara
Puhdistusaine ConvoClean new (S) ja kirkaste ConvoCare (S) ärsyttävät ihoa, silmiä ja hengityselimiä
suorassa kosketuksessa. Puhdistusaine ConvoClean forte (S) aiheuttaa suorassa kosketuksissa
syöpymiä iholle, silmiin ja hengityselimiin.
Älä hengitä puhdistusaineiden ja kirkasteiden höyryjä tai suihkutussumua.
Älä päästä puhdistus- ja kirkasteaineita kosketuksiin silmien, ihon tai limakalvojen kanssa.
Älä suihkuta puhdistusainetta tai kirkastetta kypsennystilaan, jonka lämpötila on yli 60 °C, koska
muuten syntyy enemmän syövyttävää ja ärsyttävää puhdistusainehöyryä.
Älä avaa laiteovea kypsennystilan täysautomaattisen puhdistuksen aikana, johon on liitetty
kanisterit.
Käytettäessä yksittäisannostelua kypsennystilan täysautomaattisen puhdistuksen aikana laiteoven
saa avata VAIN ohjelmiston kehotuksesta.
Käytä henkilökohtaista suojavarustusta.
Ulospurkautuva kaasu

Ulospurkautuvan kaasun aiheuttama räjähdysvaara
Ulospurkautuva kaasu voi räjähtää syttyessään palamaan.
Voit vetää joustavalla liitosletkulla varustetun pyörällisen alusrakenteen päällä olevaa laitetta
eteenpäin sen liikkumavaran verran, jolloin pääset puhdistamaan laitteen verhouksen tai lattian.
Liikkumavaran määrää mekaanista varmistusta varten oleva pidätinlaite (tavallisesti 0.5 m).
Liitäntäjohtoja ei saa missään vaiheessa kuormittaa vetovoimilla.
Käyttökäsikirja
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5.3.2 Kirkastekanisterin vaihtaminen
Turvallisuutesi kannalta tärkeää työskenneltäessä laitteella
Tutustu ehdottomasti ennen töiden aloittamista kohdassa 'Laitteen turvallinen käyttö' sivulla 111 luetel‐
tuihin sääntöihin ja vaaramerkintöihin ja noudata niiden ohjeita.
Tarvittavat apuvälineet
■
■
■

1 tyhjä kanisteri (10 l) kirkasteelle ConvoCare
Riittävä määrä (n. 10 l) pehmeää vettä (katso erittely asennuskäsikirjan luvusta 'Tekniset tiedot',
kohdasta 'Veden laatu')
ConvoCare K -tiiviste (0.33 l)

ConvoCare-kirkasteen sekoittaminen kanisterissa
Vältä ei-toivotun vaahdon muodostuminen sekoittamalla ConvoCare K-tiivistettä pehmeään veteen
seuraavalla tavalla:
1.

Avaa tyhjä kanisteri (1).

2.

4.

Täytä pehmeää vettä (2) juuri ja juuri kanisterin 10 l -mer‐
kin (4) alapuolelle.
Kaada sen jälkeen 0,33 l ConvoCare K -tiivistettä (3) va‐
rovasti kanisteriin (1).
Tarkista nestetaso kanisterissa:
■ Jos taso on 10 l -merkin (4) alapuolella, lisää vielä varo‐
vasti tarvittava määrä pehmeää vettä (2).
■ Jos taso on 10 l -merkin (4) yläpuolella, kirkasteen pitoi‐
suus on hieman ilmoitettua alhaisempi. Voit käyttää kir‐
kastetta myös alhaisempana pitoisuutena.

5.

Sulje kanisteri ja sekoita nesteet ravistamalla hyvin kes‐
kenään.

3.

Kirkastekanisterin vaihtaminen
1.

Poista korkki ConvoCare-kirkasteen sekoituskanisterista.

2.

■

■
■

Käyttökäsikirja

Määritä kanisteri, joka on liitetty (vihreällä) letkulla kir‐
kasteen liitäntään (F) alhaalla laitteen vasemmalla sivul‐
la.
Kierrä määritetystä kanisterista irti (vihreä) syöttöletku
(2) ja metallikappale.
Poista tyhjä kirkastekanisteri.
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3.

■
■
■

4.

Käyttökäsikirja

Ota valmiiksi uusi, kirkasteella täytetty kanisteri (1).
Työnnä (vihreä) syöttöletku ja metallikappale (2) täysi‐
näiseen kanisteriin (1) ja ruuvaa kiinni.
Huolehdi siitä, että letku kulkee nurjahtamatta ja kanis‐
terin korkin ilmanvaihtoaukko on vapaa.

Tarkasta kanistereiden sijoitus:
Kanistereiden sijaintitaso ei saa olla sen reunan ylä‐
puolella, jolla laitejalat osuvat laitteen verhoiluun.
■ Kanisterin sijaintitaso ei saa olla yli metrin (1 m) tä‐
män reunan alapuolella.
■ Tarkista, että liitännän värit vastaavat toisiaan.
■ Kirkaste asennetaan laitteen liitäntään F.
(Liitännän väri on vihreä.)

■

■
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5.3.3 Puhdistusainekanisterin vaihtaminen
Turvallisuutesi kannalta tärkeää työskenneltäessä laitteella
Tutustu ehdottomasti ennen töiden aloittamista kohdassa 'Laitteen turvallinen käyttö' sivulla 111 luetel‐
tuihin sääntöihin ja vaaramerkintöihin ja noudata niiden ohjeita.
Tarvittavat apuvälineet
■

ConvoClean new-tai ConvoClean forte-vaihtokanisteri

Puhdistusainekanisterin vaihtaminen
1.

Irrota ConvoClean new- tai ConvoClean forte -puhdistus‐
aineen vaihtokanisterin korkki.

2.

■

■
■

Käyttökäsikirja

Määritä kanisteri, joka on liitetty (punaisella) letkulla
puhdistusaineen liitäntään (G) alhaalla laitteen vasem‐
malla sivulla.
Kierrä määritetystä kanisterista irti (punainen) syöttölet‐
ku (2) ja metallikappale.
Poista tyhjä puhdistusainekanisteri.
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3.

■
■
■

4.

Käyttökäsikirja

Ota valmiiksi uusi, täysi puhdistusainekanisteri (1).
Työnnä (punainen) syöttöletku ja metallikappale (2) täy‐
sinäiseen kanisteriin (1) ja ruuvaa kiinni.
Huolehdi siitä, että letku kulkee nurjahtamatta ja kanis‐
terin korkin ilmanvaihtoaukko on vapaa.

Tarkasta kanistereiden sijoitus:
Kanistereiden sijaintitaso ei saa olla sen reunan ylä‐
puolella, jolla laitejalat osuvat laitteen verhoiluun.
■ Kanisterin sijaintitaso ei saa olla yli metrin (1 m) tä‐
män reunan alapuolella.
■ Tarkista, että liitännän värit vastaavat toisiaan.
■ Puhdistusaine asennetaan laitteen liitäntään G.
(Liitännän väri on punainen.)

■

■
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5.3.4 Puhdistusaineen lisääminen yksittäisannostelupulloista
kypsennystilaan
Turvallisuutesi kannalta tärkeää työskenneltäessä laitteella
Tutustu ehdottomasti ennen töiden aloittamista kohdassa 'Laitteen turvallinen käyttö' sivulla 111 luetel‐
tuihin sääntöihin ja vaaramerkintöihin ja noudata niiden ohjeita.
Vaadittavat esitiedot
Sinun on tunnettava nämä toimenpiteet:
■
Laiteoven turvallinen aukaisu ja sulkeminen
■
Puhdistusaineiden valmistelu

58
93

Edellytykset
■

■

Olet käynnistänyt puhdistusprofiilin Kypsennystilan täysautomaattinen puhdistus yksittäisannostuk‐
sella. Ohjelmisto kehottaa lisäämään joko puhdistusainetta tai kirkastetta yksittäisannostelupullois‐
ta kypsennystilaan.
Olet valmistellut puhdistusohjelman mukaiset tarvittavat puhdistusainetta ja kirkastetta sisältävät
yksittäisannostelupullot. Katso 'Puhdistusaineiden valmistelu' sivulla 93.

Puhdistusaineen lisääminen yksittäisannostelupulloista kypsennystilaan
1.

■

■
■

Avaa laiteovi vasta, kun ohjelmisto kehottaa tekemään
niin kypsennystilan täysautomaattisen puhdistuksen ai‐
kana.
Tarkkaile ohjelmiston näyttöä.
Ota käteesi puhdistusprosessin kulun mukaan joko puh‐
distusainetta tai kirkastetta sisältävä yksittäisannostelu‐
pullo.

VAROITUS! Ihon, silmien ja hengityselimien syöpymisen
tai ärtymisen vaara
■ Huolehdi siitä, ettet joudu kosketukseen puhdistusainei‐
den tai kirkasteiden kanssa, kun tyhjennät yksittäisan‐
nostelupullojen sisällön kypsennystilaan.
■ Käytä henkilökohtaista suojavarustusta.
2.

■
■

3.

Käyttökäsikirja

Kierrä yksittäisannostelupullon korkki irti.
Huolehdi siitä, että pullon sinetöivä kalvo pysyy ehjänä.

Paina pullo suunnilleen kohtisuoraan kypsennystilan tyh‐
jennysaukon keskellä olevaan piikkiin, niin että se läpäi‐
see kalvon.
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4.

■
■

■

5.

■
■
■

Anna pullon olla n. 10 sekuntia kohtisuoraan piikin pääl‐
lä, jotta neste tyhjentyy kokonaan.
Tarkasta näönvaraisesti, että neste on tyhjentynyt koko‐
naan. Nestetaso on näkyvissä yksittäisannostelupullon
läpinäkyvän materiaalin ansiosta.
Purista tarvittaessa loppu neste yksittäisannostelupul‐
losta, kun se on vielä piikin päällä.

Vedä sen jälkeen pullo varovasti pois piikistä.
Ota pullo pois kypsennystilasta.
Toista vaiheet 2 - 5, jos ohjelmisto kehottaa lisäämään
enemmän kuin yhden puhdistusainetta tai kirkastetta si‐
sältävän yksittäisannostelupullon.

VAROITUS! Puhdistusaineiden tai kirkasteiden aiheutta‐
ma elintarvikkeiden saastumisen vaara
■ Huolehdi siitä, että puhdistusaine tai kirkaste eivät kas‐
tele työskentelypintaa.
■ Älä laske tyhjiä yksittäisannostelupulloja työskentelypin‐
nalle, koska puhdistusaine- tai kirkastetippoja on voinut
valua pullon ulkopinnalle.
6.

Käyttökäsikirja

Sulje laiteovi.
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5.3.5 Imulevyn lukitusten avaaminen ja lukitseminen
Turvallisuutesi kannalta tärkeää työskenneltäessä laitteella
Tutustu ehdottomasti ennen töiden aloittamista kohdassa 'Laitteen turvallinen käyttö' sivulla 111 luetel‐
tuihin sääntöihin ja vaaramerkintöihin ja noudata niiden ohjeita.
Vaadittavat esitiedot
Sinun on tunnettava nämä toimenpiteet:
■
Laiteoven turvallinen aukaisu ja sulkeminen
■
Ripustimien irrotus ja kiinnitys
■
Täyttö ja poistaminen hyllyvaunulla (ei ConvoSmoke)

58
80
71

Tarvittavat apuvälineet
Sopiva työkalu, esim. uraruuvimeisseli lukitsimien avaamiseen
Edellytykset
■
■
■

Kypsennystila on jäähtynyt viimeisen käytön jälkeen lämpötilaan < 60 °C.
Laitteet, joissa on ripustin: Vasen ripustin on irrotettu.
Hyllytelineellä/lautastelineellä varustetuissa laitteissa (ei mallissa ConvoSmoke): Hyllyteline/lautas‐
teline ja siirtoalusta on otettu pois kypsennystilasta.

Imulevyn lukitusten avaaminen ja sivuun kääntäminen
1.

Avaa ylhäällä ja alhaalla olevat lukitsimet työkalulla.

2.

Käännä imulevy kypsennystilaan.

Käyttökäsikirja
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Lukitse imulevy
1.

Lukitse imulevy päinvastaisessa järjestyksessä kuin ava‐
tessasi lukitukset ja kääntäessäsi levyn sivuun.

2.

Tarkasta, ovatko ylhäällä ja alhaalla olevat lukitsimet lukit‐
tuina.

Käyttökäsikirja
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5.3.6 Hygieniatiivisteen irrottaminen ja asentaminen
Turvallisuutesi kannalta tärkeää työskenneltäessä laitteella
Tutustu ehdottomasti ennen töiden aloittamista kohdassa 'Laitteen turvallinen käyttö' sivulla 111 luetel‐
tuihin sääntöihin ja vaaramerkintöihin ja noudata niiden ohjeita.
Vaadittavat esitiedot
Sinun on tunnettava nämä toimenpiteet:
■
Laiteoven turvallinen aukaisu ja sulkeminen
Edellytykset
■
■

Höyryuuni on jäähtynyt viimeisimmän käyttökerran jälkeen < 60 °C:n lämpötilaan.
Laiteovi on auki.

Hygieniatiivisteen irrottaminen
1.

Irrota hygieniatiiviste laiteoven aukon ympäriltä. Aloita
nurkista.

Hygieniatiivisteen asentaminen
1.

Aseta hygieniatiiviste takaisin paikalleen aloittaen sen
neljästä nurkasta. Aloita toisesta ylänurkasta.

2.

Kun kaikki nurkat on asennettu, paina hygieniatiiviste
suorilla sivuilla huolellisesti johteeseen.
Tarkasta, että hygieniatiiviste on tiiviisti paikallaan eikä
siinä ole vääntymiä tai mutkia.

Käyttökäsikirja
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5.3.7 Sisälasioven lukitusten avaaminen ja lukitseminen
Turvallisuutesi kannalta tärkeää työskenneltäessä laitteella
Tutustu ehdottomasti ennen töiden aloittamista kohdassa 'Laitteen turvallinen käyttö' sivulla 111 luetel‐
tuihin sääntöihin ja vaaramerkintöihin ja noudata niiden ohjeita.
Vaadittavat esitiedot
Sinun on tunnettava nämä toimenpiteet:
■
Laiteoven turvallinen aukaisu ja sulkeminen

58

Edellytykset
Kypsennystila on jäähtynyt viimeisen käytön jälkeen lämpötilaan < 60 °C.
Sisälasioven lukitusten avaaminen ja sivuun kääntäminen
1.

Avaa laiteovi.

2.

Paina ylempi ja alempi jousisanka taaksepäin.

3.

Käännä sisälasi sivuun.

Sisälasioven lukitseminen
1.
2.

Käyttökäsikirja

Lukitse sisälasiovi päinvastaisessa järjestyksessä kuin
avatessasi lukitukset ja kääntäessäsi sisälasioven sivuun.
Tarkasta, että jousisangat lukitsevat taas sisälasin oikein
ylhäältä ja alhaalta. Vasta sitten voidaan sulkea laiteovi.
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5.3.8 Rasvankeräyskanisterin tyhjentäminen ja puhdistaminen (vain
ConvoGrill)
Turvallisuutesi kannalta tärkeää työskenneltäessä laitteella
Tutustu ehdottomasti ennen töiden aloittamista kohdassa 'Laitteen turvallinen käyttö' sivulla 111 luetel‐
tuihin sääntöihin ja vaaramerkintöihin ja noudata niiden ohjeita.
Pois pumpatun rasvan / käytetyn rasvan käsittely
■
■
■
■
■

Käytetyt öljyt ja rasvat on hävitettävä maakohtaisten lakien ja määräysten sekä paikallisten jäte‐
huoltoyritysten ja -viranomaisten paikallisten määräysten mukaisesti.
Käytettyjä rasvoja ei saa hävittää viemärin kautta jätevesiverkostoon.
Pois pumpattua rasvaa / käytettyä rasvaa ei saa käyttää uudelleen ruoanvalmistuksessa.
Kerää käytetty rasva sille tarkoitettuihin keräyssäiliöihin ja toimita se jätteen hyötykäyttöön.
Höyryuunista vastaavan henkilön on opastettava henkilökuntaa.

Tarvittavat apuvälineet
■
■
■

Suuri pulloharja
Tavanomainen astianpesuaine
Sopiva keräysastia pois pumpatulle rasvalle (vetoisuus >> 10 litraa)

Rasvankeräyskanisterin ominaisuudet
Käytä vain laitteen mukana toimitettua alkuperäistä rasvankeräyskanisteria, sillä sen materiaali vastaa
kuuman rasvan säilytykselle asetettuja vaatimuksia.
Rasvankeräyskanisterin tyhjentäminen ja puhdistaminen
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Käyttökäsikirja

Poista kierrekorkki (1) ja siihen liitetty letku rasvankeräys‐
kanisterista (2).
Ripusta kierrekorkki (1) ja siihen liitetty letku aukko ylös‐
päin haarukkamaiseen pidikkeeseen (3). Näin huolehdi‐
taan siitä, että ulos valuva rasva ei pääse tahrimaan latti‐
aa ja tekemään sitä liukkaaksi.
Huolehdi siitä, että rasvankeräyskanisteria (2) käsitelles‐
sä rasva ei pääse tahrimaan lattiaa ja tekemään sitä liuk‐
kaaksi. Tämä on otettava huomioon erityisesti kuljetet‐
taessa täyttä ja avointa rasvankeräyskanisteria (2).
Kaada pois pumpattu rasva rasvankeräyskanisterista (2)
pois pumpattua rasvaa varten olevaan keräyssäiliöön.
Kallista tällöin rasvankeräyskanisteria (2) sivuttain niin, et‐
tä rasva ei pääse roiskumaan.
Puhdista rasvankeräyskanisteri (2) sisältä puhdistusai‐
neella, runsaalla kuumalla vedellä ja pulloharjalla.
Huuhtele rasvankeräyskanisteri (2) vedellä ja anna sen
valua kunnolla kuivaksi.
Kierrä kierrekorkki (1) ja siihen liitetty rasvanerotusta var‐
ten oleva letku takaisin rasvankeräyskanisteriin (2).
Aseta rasvankeräyskanisteri (2) pystyyn tasaiselle pinnal‐
le laitteen luokse. Kanisterin (2) sijaintitaso saa olla enin‐
tään 15 cm korkeammalla kuin laitteen sijaintitaso. Käyt‐
täjän työskentelyalue on pidettävä vapaana.
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6 Toimi seuraavasti huollon yhteydessä
Tämän luvun tarkoitus
Tässä luvussa kerrotaan, mitä huoltotöitä ja minkälaisilla huoltoväleillä höyryuuniin on tehtävä. Saat
ohjeet höyryuunin huoltoon sekä menettelyyn huollon yhteydessä. Lisäksi saat yleissilmäyksen lait‐
teen mahdollisista häiriöistä ja virheistä, joita käytön aikana voi esiintyä.

6.1 Perustietoja huollosta
6.1.1 Takuuohjeet ja yhteydenotto asiakaspalveluun
Takuuohjeet
Jotta höyryuunia koskeva takuu tulisi voimaan, laitteen on oltava valtuutetun huoltoliikkeen pätevän
huoltoteknikon asentama asennuskäsikirjan ohjeiden mukaisesti. Takuuvaatimus voidaan käsitellä
vain, kun valmistajalle on toimitettu täytetty tarkastuslista asennuskäsikirjasta.
Takuu ei kata tapauksia, jotka ovat seurausta epäasianmukaisesta pystytyksestä, asennuksesta, käy‐
töstä, puhdistuksesta, puhdistusaineiden käytöstä, huollosta, korjauksesta tai kalkinpoistosta.
Varaosia koskevaa takuuaikaa voidaan pidentää kahteen (2) vuoteen laitteen onnistuneen asennuk‐
sen jälkeen rekisteröimällä laite valmistajan kotisivulla (www.convotherm.de).
Vaadittavat tiedot
Pidä seuraavat laitetiedot saatavilla, kun otat yhteyttä asiakaspalveluumme:
■
Laitteen tuotenumero (katso 'Höyryuunin tunnistus' sivulla 8)
■
Laitteen sarjanumero (katso 'Höyryuunin tunnistus' sivulla 8)
Yhteystiedot
Convotherm Elektrogeräte GmbH
Ovens & Advanced Cooking EMEA, Manitowoc Foodservice
Talstraße 35
82436 Eglfing
Saksa
Vastaanotto
Puhelin (keskus)
Faksi
Internet
Käyttäjäneuvonta
Hotline
Sähköposti

(+49) (0) 8847 67-0
(+49) (0) 8847 414
www.convotherm.com
www.manitowocfoodservice.com
(+49) (0) 8847 67-899
con-dl-chefshotline@manitowoc.com
con-dl-anwendungsberatung@manitowoc.com

Myynti
Sähköposti laitteet/tarvikkeet
Sähköposti varaosat

con.verkaufsabwicklung@manitowoc.com
convotherm-spares@manitowoc.com

Asiakaspalvelu
Tekninen hotline (toimisto)
Sähköposti

(+49) (0) 8847 67 541
convotherm-service@manitowoc.com

Käyttökäsikirja
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6.1.2 Huoltosuunnitelma
Laitteen turvallisen huollon määräykset
Höyryuunin turvallisen käytön takaamiseksi sille on suoritettava säännöllisesti vaadittavat huoltotyöt.
Tämä koskee sekä käyttäjän itse suorittamia huoltotöitä että huoltotöitä, jotka on annettava valtuutetun
huoltoyrityksen (asiakaspalvelu) pätevän huoltoteknikon suoritettaviksi.
Huollot, jotka käyttäjät voi tehdä
Huoltokohteet

Milloin?

Tarvittavat materiaalit

Hygieniatiivisteen vaihtaminen

Kun hygieniatiivisteessä on re‐
peämiä tai se on rasvainen

Varaosaluettelon mukaan:
1 hygieniatiiviste
Varaosaluettelon mukaan:
1 halogeenilamppu 12 V
-

Kypsennystilan halogeenilampun Kun halogeenilamppu ei pala
vaihtaminen
missään käyttötilassa
Elintarvikkeen sisälämpötila-an‐
turin ja Sous-Vide-anturin toimi‐
vuus

Lämpötilan näytön viikoittainen
tarkastus kiehuvassa vedessä

Huoltotyöt, jotka asiakaspalvelun on suoritettava
Huoltokohteet

Miten usein? / Milloin?

Yleishuolto
Vedenpuhdistus on säädettävä
oikein
Kattilan kalkinpoisto

Vuosittain
Jos kypsennystilassa on vaaleaa kalvoa

Käyttökäsikirja
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6.2 Vianpoisto
6.2.1 Virhekoodit
Viat ja niiden vaatimat toimenpiteet
Seuraavassa taulukossa on lueteltu virheet, jotka voit tietyissä tapauksissa korjata itse. Jos höyryuuni
näyttää viankorjausyritysten jälkeen edelleen virhettä, ota yhteys asiakaspalveluun.
Muiden, tässä mainitsemattomien virheilmoitusten ilmetessä on otettava aina yhteyttä asiakaspalve‐
luun virheiden korjaamista varten.
Virhenro:

Vian kuvaus

Vaadittava toimenpide

E01.x

Veden puute

E02

EL. lämpötila liian korkea

Avaa vedensyöttö / avaa molemmat
vedensyötöt
■ Puhdista ulkopohjassa oleva tuuletin‐
ritilä.
■ Vapauta laitteen alaosassa oleva il‐
mansyöttö.

E05

ei kaasua

Avaa kaasunsyötön katkaisulaite ja
käynnistä laite uudelleen.

E10

Vesisuodattimen virhe

Vaihda vedenkäsittelypatruuna

E34.0

Kattilan pumpun virhe

E58.0

Puhdistusaineen annostelupumpun virhe

Irrota laite n. 10 sekunnin ajaksi ver‐
kosta ja käynnistä uudelleen.
■ Täytä kanisteri puhdistusaineella ja
käynnistä laite uudelleen.
■ Toista tarvittaessa uudelleen, kunnes
johdot täyttyvät puhdistusaineella.

E59.0

Kirkasteen annostelupumpun virhe

■
■

Täytä kanisteri kirkasteella ja käyn‐
nistä laite uudelleen.
Toista tarvittaessa uudelleen, kunnes
johdot täyttyvät kirkasteella.

E81.0

Keittotavan virhe

Kirjoita kypsennysresepti uudelleen

E99

Kommunikaatiohäiriö

E99.9

Alustusvirhe

Irrota laite n. 10 sekunnin ajaksi ver‐
kosta ja käynnistä uudelleen.
Irrota laite n. 10 sekunnin ajaksi ver‐
kosta ja käynnistä uudelleen.

Käyttökäsikirja
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6.2.2 Hätäkäyttö
Höyryuunin käyttö hätäkäyttötilassa
Höyryuuni on varustettu hätäkäyttöominaisuudella, jolloin voit jatkaa työskentelyä, vaikka vikaa ei voi‐
da nopeasti korjata.
Viasta huolimatta laitetta voidaan käyttää rajoitetusti.
Ota joka tapauksessa yhteyttä asiakaspalveluun.
Edellytykset
■
■
■

Laite on vikakäytössä.
Kuuluu merkkiääni.
Näytöllä näytetään virhekoodi.

Laitteen käyttö hätäkäytössä
Vahvista näyttöön tullut virhe ja käynnistä kypsennysprofii‐
li tai puhdistusprofiili, joka perustuu käytettävissä olevaan
käyttötilaan.

1.

Rajoitukset
■
■
■
■
■

Pidentyneet kypsennysajat ja epätasaiset kypsennystulokset ovat mahdollisia. Tarkkaile sen takia
erityisesti tuotteen kypsennysprosessia ja -tilaa.
Vedenkulutuksen lisääntyminen on mahdollista.
Kypsennystilan täysautomaattista tai puoliautomaattista puhdistusta ei voida mahdollisesti suorittaa
tai ne voidaan suorittaa vain rajoitetusti.
Elintarvikkeen sisälämpötila-anturi ja valinnaisesti Sous-Vide-anturi eivät mahdollisesti ole käyttö‐
valmiita.
Valittavissa ovat vain toiminnot, joihin esiintyvät virheet eivät vaikuta.

Käytettävissä olevat toiminnot hätäkäytössä
Seuraavassa taulukossa on lueteltu virheet, joiden kohdalla laitteen hätäkäyttö on ainakin rajoitetusti
mahdollista, kun kyse on virheestä, joka ei ole korjattavissa nopeasti.
Virhe‐
nro:

E
B

E
S

G G Käytettävissä olevat toiminnot hätäkäytössä
B S

Rajoitukset/menettely‐
tavat

E00.0

x

x

x

x

kaikki toiminnot

E01.x

x

x

x

x

■

Edellinen virhe ei ole
enää saatavilla
■ Ei kattilan esilämmi‐
tystä
■ Puhdistus ei mahdol‐
lista

■
■
■
■

Käyttökäsikirja

Kuumailma, kun lämpötila on enintään 140 °C
Delta-T-kypsennys kuumailma, kun lämpötila
on enintään 140 °C
Cook&Hold kuumailma, kun lämpötila on enin‐
tään 140 °C
Smoker
ecoCooking kuumailma, kun lämpötila on enin‐
tään 140 °C
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Virhe‐
nro:

E
B

E
S

G G Käytettävissä olevat toiminnot hätäkäytössä
B S

Rajoitukset/menettely‐
tavat

E03.x

x

-

x

■

-

■
■

Höyry, kun lämpötila on tasan 100 °C
Smoker

■

■

■

E05.1.x
E05.3.x

#

E05.2.x

#

#

x

-

■
■

#

x

#

■
■
■
■
■
■

E10

x

x

x

x

E21.1

x

-

x

-

Höyry, kun lämpötila on tasan 100 °C
Smoker
Kuumailma
Delta-T-kypsennys kuumailma
Cook&Hold kuumailma
Smoker
Crisp&Tasty
ecoCooking kuumailma

kaikki toiminnot
■
■

Puhdistus ei mahdollis‐
ta
■
■

Höyry, kun lämpötila on tasan 100 °C
Smoker

■
■

■

x

x

x

x

■
■

E22.1.x
E22.2.x
E22.3.x
E22.4.x

x

x

x

x

■

E22.5.x

x

x

x

x

■

E23.1
E23.3

x

#

x

#

■
■
■
■
■
■

E24.1
E24.3

x

x

x

x

■
■
■
■
■
■

Käyttökäsikirja

Ei kattilan esilämmi‐
tystä
Puhdistus ei mahdol‐
lista

-

■

E21.3

Pidentynyt kypsen‐
nysaika
Epätasaiset kypsen‐
nystulokset mahdolli‐
sia
Vain kattilan lämmity‐
selementti, ei kypsen‐
nystilan lämmitysele‐
mentti
Puhdistus ei mahdol‐
lista

Pidentynyt kypsen‐
nysaika
Epätasaiset kypsen‐
nystulokset mahdolli‐
sia
Vain kattilan lämmity‐
selementti, ei kypsen‐
nystilan lämmitysele‐
mentti
Puhdistus ei mahdol‐
lista

Höyry, kun lämpötila on tasan 100 °C
Smoker

Puhdistus ei mahdollis‐
ta

kaikki toiminnot, PAITSI:
■ Delta-T-kypsennys höyry
■ Delta-T-kypsennys yhdistelmähöyry
■ Delta-T-kypsennys kuumailma

Ei toimintoja elintarvik‐
keen sisälämpötila-an‐
turilla tai Sous-Videsanturilla, kun käytettä‐
vissä on vähemmän
kuin kaksi mittauspistet‐
tä
Ei toimintoja elintarvik‐
keen sisälämpötila-an‐
turilla tai Sous-Videsanturilla

kaikki toiminnot, PAITSI:
■ Delta-T-kypsennys höyry
■ Delta-T-kypsennys yhdistelmähöyry
■ Delta-T-kypsennys kuumailma
Kuumailma
Delta-T-kypsennys kuumailma
Cook&Hold kuumailma
Smoker
Crisp&Tasty
ecoCooking kuumailma
Kuumailma
Delta-T-kypsennys kuumailma
Cook&Hold kuumailma
Smoker
Crisp&Tasty
ecoCooking kuumailma
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■

Ei kattilan esilämmi‐
tystä
Puhdistus ei mahdol‐
lista

Puhdistus ei mahdollis‐
ta
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Virhe‐
nro:

E
B

E
S

G G Käytettävissä olevat toiminnot hätäkäytössä
B S

Rajoitukset/menettely‐
tavat

E25.1
E25.3

x

x

x

■

x

■
■
■
■
■

E26.1
E26.3

x

#

x

#

■
■
■
■
■
■

Kuumailma, kun lämpötila on enintään 140 °C
Delta-T-kypsennys kuumailma, kun lämpötila
on enintään 140 °C
Cook&Hold kuumailma, kun lämpötila on enin‐
tään 140 °C
Smoker
ecoCooking kuumailma, kun lämpötila on enin‐
tään 140 °C
Kuumailma
Delta-T-kypsennys kuumailma
Cook&Hold kuumailma
Smoker
Crisp&Tasty
ecoCooking kuumailma

E27.1
E27.3
E27.4

x

x

x

x

kaikki toiminnot

E28.1.x

x

-

#

#

■
■
■
■

E28.2.1
E28.2.3

x

#

#

#

■
■
■
■
■
■

E30.1
E30.3

x

x

x

x

E33.0

x

#

x

#

■

■
■
■
■
■

E34.0

x

#

x

#

■

■
■

Ei kattilan esilämmi‐
tystä
Puhdistus ei mahdol‐
lista

-

Höyry, kun lämpötila on alle 100 °C
Delta-T-kypsennys höyry, kun lämpötila on alle
100 °C
Cook&Hold höyry, kun lämpötila on alle 100 °C
Manuaalinen kosteutus

Puhdistus ei mahdollis‐
ta

Kuumailma
Delta-T-kypsennys kuumailma
Cook&Hold kuumailma
Smoker
Crisp&Tasty
ecoCooking kuumailma

Puhdistus ei mahdollis‐
ta

kaikki toiminnot, PAITSI:
■ Täysautomaattinen kypsennystilan puhdistus

Vaikutukset vain puh‐
distukseen

Kuumailma
Cook&Hold kuumailma
Smoker
Crisp&Tasty
ecoCooking kuumailma
kaikki toiminnot, PAITSI:
Täysautomaattinen kypsennystilan puhdistus
■ Puoliautomaattinen kypsennystilan puhdistus

■
■

■

Ei kattilan esilämmi‐
tystä
Puhdistus ei mahdol‐
lista
Ei kattilan huuhtelua
Vaikutukset puhdis‐
tukseen

■

■

kaikki toiminnot, PAITSI:
■ Crisp&Tasty
■ Täysautomaattinen kypsennystilan puhdistus
■ Puoliautomaattinen kypsennystilan puhdistus

Vaikutukset puhdistuk‐
seen ja Crisp&Tastytoimintoon

E35.0

x

x

x

x

■

E58.0

x

x

x

x

kaikki toiminnot

E59.0

x

x

x

x

kaikki toiminnot

E61.0

x

x

x

x

■

E62.0

x

x

x

x

■

Käyttökäsikirja

■

Lisääntynyt vedenku‐
lutus keräysastian jat‐
kuvan jäähdyttämisen
vuoksi
Puhdistus ei mahdol‐
lista

kaikki toiminnot, PAITSI:
■ Täysautomaattinen kypsennystilan puhdistus
■ Puoliautomaattinen kypsennystilan puhdistus
kaikki toiminnot, PAITSI:
■ Täysautomaattinen kypsennystilan puhdistus
■ Puoliautomaattinen kypsennystilan puhdistus
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Virhe koskee vain kyp‐
sennystilan täysauto‐
maattista puhdistusta
liitetyillä kanistereilla
Virhe koskee vain kyp‐
sennystilan täysauto‐
maattista puhdistusta
liitetyillä kanistereilla
Vaikutukset vain puh‐
distukseen
Vaikutukset vain puh‐
distukseen
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Virhe‐
nro:

E
B

E
S

G G Käytettävissä olevat toiminnot hätäkäytössä
B S

Rajoitukset/menettely‐
tavat

E63.0

#

x

#

■

x

■
■
■
■
■
■

Kuumailma
Delta-T-kypsennys kuumailma
Cook&Hold kuumailma
Smoker
Crisp&Tasty
ecoCooking kuumailma

■

E72.x

x

x

x

x

kaikki toiminnot

-

E73.1

x

x

x

x

kaikki toiminnot

-

E91.x

x

x

x

x

kaikki toiminnot

-

E92.x

x

x

x

x

kaikki toiminnot

-

E200.x

x

x

x

x

kaikki toiminnot

-

x
#

Ei kattilan esilämmi‐
tystä
Puhdistus ei mahdol‐
lista

Hätäkäyttö mahdollinen
Hätäkäyttö ei mahdollinen
Virheilmoitusta ei ole käytössä tällä laitetyypillä ja näin tämä virhe ei rajoita käytettävissä olevien
toimintojen käyttöä (taulukossa esitetyt rajoitukset koskevat vain muita laitetyyppejä).

Käyttökäsikirja
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6.2.3 Käyttöhäiriöt
Epätasaisuudet kypsennetyissä elintarvikkeissa
Häiriö

Mahdollinen syy

Vaadittava toimenpide

Epätasainen ruskistuminen Imulevy ei ole kunnolla kiinni

'Imulevyn lukitusten avaaminen ja lu‐
kitseminen' sivulla 118
Kypsennystila ei ole kuumentunut Kuumenna kypsennystila
Kypsennyslämpötila on liian kor‐ Valitse alempi kypsennyslämpötila ja
kea
pidennä kypsennysaikaa
Lämmitys kokonaan tai osittain
viallinen

Ota yhteyttä asiakaspalveluun

Mahdollinen syy

Vaadittava toimenpide

Häiriöt laitteessa
Häiriö

Laite ei reagoi 10 - 20 sek. Ohjelman kaatuminen
aikana syöttöihin

Paina 5 sekunnin ajan PÄÄLLE/
POIS tai irrota laite 5 sekunnin ajak‐
si verkosta
Laitetta ei voida kytkeä
PÄÄLLE/POIS on lukittu 3 sekun‐ Yritä uudelleen 3 sekunnin kuluttua.
päälle tai pois päältä.
nin ajan
Vettä valuu ulos laitteen al‐ Kaikki syyt
HUOMIO! Saastumisen vaara
ta, kun laiteovi suljetaan.
Kaikki tämän veden kanssa koske‐
tuksiin joutuneet elintarvikkeet on
hävitettävä.
Tukos tai ahtauma poistovesijoh‐ ■ Tarkista laitteen poistovesijohto ja
dossa tai poistovesijärjestelmäs‐
asennuspaikan poistovesijärjestel‐
sä
mä ja puhdista tarvittaessa.
■ Asenna tarvittaessa suppilomai‐
Kiinteä poistovesiliitäntä laitteis‐
nen lappo.
sa, joissa on täysautomaattinen,
automaattinen tai puoliautomaat‐
tinen kypsennystilan puhdistus
Poistoilmaputki on tukossa tai
Poista vieraat esineet
peitetty
Laitteen tyhjennys tukossa
Laitteen valumisaukon puhdistus
Mallissa EB:
Mallissa EB:
Mallissa EB:
Vettä suihkuaa kypsennys‐ Automaattista kattilan huuhtelua Kattilan tyhjennys ja huuhtelu
tilaan käytön aikana.
ei ole suoritettu päivittäin.
Vettä kypsennystilassa
Kypsennystilan tyhjennysaukko
Huuhtele kypsennystilan tyhjennys‐
tukossa
aukko
Laitteen yläosassa olevas‐ Tuuletusliitännän venttiili viallinen VAROITUS! Kuuman höyryn ja pois‐
ta tuuletusliitännästä pur‐
tohöyryn aiheuttama palovamma‐
kautuu höyryä
vaara
Ota yhteyttä asiakaspalveluun

Käyttökäsikirja
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Häiriöt puhdistuksessa
Häiriö

Mahdollinen syy

Tummia läikkiä kypsennystilassa Väärä puhdistusaine

Vaadittava toimenpide
■

■

■

Vedenkovuus liian korkea
Heikko puhdistustulos

Väärä likaantumisaste asetettu
Väärää puhdistusainetta käytet‐
ty

Säädä vedenkovuus, katso
asennuskäsikirjan luku 'Tekniset
tiedot'
Valitse korkeampi puhdistustaso
■

■

■

Käyttökäsikirja
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Käytä ConvoClean forte-puh‐
distusainetta kypsennystilan
täysautomaattiseen puhdis‐
tukseen, kun siihen on liitetty
kanisterit.
Käytä ConvoClean forte S puhdistusainetta kypsennysti‐
lan täysautomaattiseen puh‐
distukseen yksittäisannoste‐
lulla.
Käytä ConvoClean forte- tai
ConvoClean new -puhdistus‐
ainetta kypsennystilan puo‐
liautomaattiseen puhdistuk‐
seen.

Käytä ConvoClean forte - tai
ConvoClean new -puhdistus‐
ainetta kypsennystilan täysau‐
tomaattiseen puhdistukseen
järjestelmään liitetyillä kanis‐
tereilla.
Käytä ConvoClean forte S- tai
ConvoClean new S -puhdis‐
tusainetta kypsennystilan täy‐
sautomaattiseen puhdistuk‐
seen yksittäisannostelulla.
Käytä ConvoClean forte- tai
ConvoClean new -puhdistus‐
ainetta kypsennystilan puo‐
liautomaattiseen puhdistuk‐
seen.
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6.3 Huoltotyöt
6.3.1

Turvallinen työskentely huollon aikana

Sinun ja työntekijöidesi turvaksi
Tutustu lukuun 'Turvallisuutesi kannalta tärkeitä tietoja' sivulla 20 ennen kuin työntekijäsi käyttävät ja
säätävät ensimmäisen kerran höyryuunia ja tee tarvittavat järjestelyt.
Opasta työntekijöitäsi tutustumaan ennen töiden aloittamista tässä jaksossa mainittuihin turvallisen
työskentelyn sääntöihin ja noudattamaan niitä ehdottomasti.
Opasta työntekijöitäsi tutustumaan ennen töiden aloittamista tässä jaksossa lueteltuihin vaaramerkin‐
töihin ja noudattamaan ehdottomasti niissä mainittuja varotoimenpiteitä.
Työntekijöiden henkilökohtainen suojavarustus
Opasta työntekijöitä käyttämään henkilökohtaista suojavarustusta, joka vastaa luvussa Turvallisuutesi
kannalta tärkeitä tietoja, jaksossa 'Henkilökohtainen suojavarustus' sivulla 40 mainittua kyseisen työn
suojavarustusta.
Turvallista käyttöä koskeva perusmääräys
Jos höyryuunia on siirretty luvattomasti (tahallaan tai vahingossa) asennuksen jälkeen, joko tietoisesti
tai ilmeisesti, laitteen käyttöä saa jatkaa vain kaikkien seuraavien edellytysten täyttyessä:
■
Laitteessa ja käytettävissä varusteissa ei näy havaittavia vaurioita.
■
Asennetuissa sähkön, veden ja puhdistusaineen syöttöjohdoissa ei näy havaittavia vaurioita, ne
ovat tiukasti paikoillaan, eivät ole epätiivistä mistään kohtaa ja antavat turvallisen ja toimivan vaiku‐
telman silmämääräisen tarkastuksen perusteella.
■
'Höyryuunin toimintakunnolle asetetut vaatimukset' sivulla 21 täyttyvät.
■
'Höyryuunin käyttöympäristölle asetetut vaatimukset' sivulla 21 täyttyvät.
■
Kaikki varoitukset ovat niille kuuluvilla paikoilla.
Vain kaasulaitteet:
■
Höyryuunin kaikkien kaasua johtavien rakenneosien kaikkien liitos- ja liitäntäkohtien tiiviys on tar‐
kastettu huoltoteknikon toimesta ja kaikkien mainittujen kohtien kaasutiiviys on varmistettu laitteen
ulko- ja sisäpuolella.
Laitteen osien vaihtoa koskevat määräykset
Laitteen käyttöturvallisuuden takaamiseksi sen osat saadaan vaihtaa ainoastaan valmistajan vastaa‐
viin alkuperäisosiin.
Sähköä johtavat osat

Sähköä johtavien osien aiheuttama sähköiskun vaara
Suojuksen alla ja ohjauspaneelin alla olevien virtaa johtavien osien koskettaminen voi aiheuttaa
sähköiskun.
Varmista, että suojus ja ohjauspaneeli on asennettu.
Varmista, että vain valtuutetun huoltoliikkeen sähköalan ammattilaiset suorittavat huoltotöitä
suojusten alla, ohjauspaneelin alla ja verkkojohdossa.

Käyttökäsikirja
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Kuumat pinnat

Laitteen sisä- ja ulkopuolisten osien korkeiden lämpötilojen aiheuttama palovamman vaara
Kypsennystilan kaikkien sisäosien, laiteoven sisäpuolen ja kaikkien kypsennyksen aikana paistotilassa
olevien tai olleiden esineiden koskettaminen saattaa johtaa palovammoihin. Myös poistoilmaputkeen
ja poistokaasuputkeen koskettaminen voi aiheuttaa palovammoja.
Odota kunnes paistotilan lämpötila on laskenut 60 °C:seen, ennen kuin aloitat huoltotyöt.
Käytä henkilökohtaista suojavarustusta.
Teräväreunaiset levyosat

Teräväreunaisten levyosien aiheuttama viiltovaara
Teräväreunaisten levyosien kanssa tai niiden takana työskentely voi aiheuttaa viiltovammoja käsiin.
Noudata varovaisuutta.
Käytä henkilökohtaista suojavarustusta.

Käyttökäsikirja
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6.3.2 Hygieniatiivisteen vaihtaminen
Turvallisuutesi kannalta tärkeää huollon aikana
Tutustu ehdottomasti ennen huoltotöiden aloittamista kohdassa 'Turvallinen työskentely huollon aika‐
na' sivulla 132 lueteltuihin sääntöihin ja vaaramerkintöihin ja noudata niiden ohjeita.
Vaadittavat esitiedot
Sinun on tunnettava nämä toimenpiteet:
■
Laiteoven turvallinen aukaisu ja sulkeminen
■
Hygieniatiivisteen irrottaminen ja asentaminen

58
120

Varaosien toimituslaajuus
Tarvittava varaosa varaosaluettelon mukaan:
■
1 hygieniatiiviste
Edellytykset
Varmista, että seuraavat edellytykset on täytetty:
■
Höyryuuni on jäähtynyt viimeisimmän käyttökerran jälkeen < 60 °C:n lämpötilaan.
■
Laiteovi on auki.
■
Toimitettu uusi tiiviste on tarkastettu vahinkojen varalta ja se on ehjä.
Hygieniatiivisteen vaihtaminen
Irrota vanha hygieniatiiviste ja asenna uusi hygieniatiiviste kohdassa 'Hygieniatiivisteen irrottaminen ja
asentaminen' sivulla 120 kuvatulla tavalla.

Käyttökäsikirja
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6.3.3 Kypsennystilan halogeenilampun vaihtaminen
Turvallisuutesi kannalta tärkeää huollon aikana
Tutustu ehdottomasti ennen huoltotöiden aloittamista kohdassa 'Turvallinen työskentely huollon aika‐
na' sivulla 132 lueteltuihin sääntöihin ja vaaramerkintöihin ja noudata niiden ohjeita.
Vaadittavat esitiedot
Sinun on tunnettava nämä toimenpiteet:
■
Laiteoven turvallinen aukaisu ja sulkeminen
■
Ripustimien irrotus ja kiinnitys
■
Täyttö ja poistaminen hyllyvaunulla (ei ConvoSmoke)

58
80
71

Varaosien toimituslaajuus
Tarvittava varaosa varaosaluettelon mukaan:
■
1 halogeenilamppu 12 V
Tarvittavat apuvälineet
Tarvitset seuraavia apuvälineitä:
■
Hylsyavain SW 8
Halogeenilampun käsittely
Käsittele toimivia halogeenilamppuja vain puhtailla käsineillä tai liinalla. Älä koske uusien tai uudelleen
käytettäviksi tarkoitettujen halogeenilamppujen lasikupuihin paljain sormin.
Jos irrotuksen yhteydessä halogeenilamppua ei voi poistaa kokonaan, jos esim. liittimet jäävät kiinni,
ota heti yhteyttä huoltoteknikkoon.
Edellytykset
Varmista, että seuraavat edellytykset on täytetty:
■
Höyryuuni on kytketty jännitteettömäksi ja varmistettu uudelleenkäynnistymisen varalta.
■
Kypsennystila on jäähtynyt viimeisen käytön jälkeen lämpötilaan < 60 °C.
■
Laitteet, joissa on ripustin: Oikea ripustin on käännetty kypsennystilaan.
■
Hyllytelineellä/lautastelineellä varustetuissa laitteissa (ei mallissa ConvoSmoke): Hyllyteline/lautas‐
teline ja siirtoalusta on otettu pois kypsennystilasta.
■
Halogeenilamppu on jäähtynyt.
■
Uusi halogeenilamppu on tarkastettu vahinkojen varalta ja se on ehjä.

Käyttökäsikirja
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Halogeenilampun irrotus
1.

Irrota kypsennystilan valaisimen neljä kuusioruuvia hyl‐
syavaimella.
Erikoisrakenteen ansiosta ruuveista, peitekehyksestä, la‐
sikuvusta ja tiivisteestä sekä pidikkeestä koostuva yksik‐
kö pysyy koossa, vaikka ruuvit irrotetaan.

2.

Irrota koko yksikkö kypsennystilan seinästä .

3.

Tartu kypsennystilan seinän aukon kautta heijastinkote‐
loon ja vedä halogeenilamppu ulos suoraan ylöspäin.

Halogeenilampun asennus
1.

■

■

Käyttökäsikirja

Kun asennat halogeenilampun, menettele päinvastai‐
sessa järjestyksessä kuin irrottaessasi sitä.
Kierrä ruuvit paikoilleen ilman suurta voimankäyttöä, jot‐
ta heijastinkotelo olisi tiivistettynä kosteudelta. (Jos ruu‐
vit kiristetään liian voimakkaasti, lasi saattaa murtua.)
Poista kaikki esineet kypsennystilasta töiden loputtua ja
pyyhi tai huuhtele kypsennystila.
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