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1 Allmänt
Kapitlets ändamål
I detta kapitel finns information om kombiugnens identifikation och hanteringen av denna manual.

1.1 EG-försäkran om överensstämmelse elaggregat
Tillverkare
Convotherm Elektrogeräte GmbH, Ovens & Advanced Cooking EMEA, Manitowoc Foodservice,
Talstraße 35, 82436 Eglfing, Tyskland
Giltighet för försäkran om överensstämmelse
Denna försäkran om överenskommelse gäller för följande elaggregattyper:
C4 12.20 ES
C4 12.20 EB

C4 20.10 ES
C4 20.10 EB

C4 20.20 ES
C4 20.20 EB

Försäkran om överensstämmelse med direktiv
Tillverkaren förklarar att ovannämnda kombiugn motsvarar kraven enligt följande direktiv:
■
2006/42/EG (maskindirektiv)
■
2014/30/EU (EMK-direktiv)
■
2011/65/EU (RoHS-direktiv)
Skyddsföreskrifter enligt direktiv 2014/35/EU (lågspänningsdirektiv) följs enligt bilaga I, nr. 1.5.1 i ma‐
skindirektivet.
Uppfyllda normer för elaggregat
De elektriska aggregaten uppfyller kraven enligt följande europeiska normer:
■
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
Dokumentansvarig
Ansvarig för sammanställning av tekniska underlag enligt bilaga II A nr. 2 i direktiv 2006/42/EG är
Convotherm Elektrogeräte GmbH, Ovens & Advanced Cooking EMEA, Manitowoc Foodservice,
Talstraße 35, 82436 Eglfing, Tyskland.

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 EG-försäkran om överensstämmelse gasaggregat
Tillverkare
Convotherm Elektrogeräte GmbH, Ovens & Advanced Cooking EMEA, Manitowoc Foodservice,
Talstraße 35, 82436 Eglfing, Tyskland
Giltighet för försäkran om överensstämmelse
Denna försäkran om överenskommelse gäller för följande gasaggregattyper:
C4 12.20 GS
C4 12.20 GB

C4 20.10 GS
C4 20.10 GB

C4 20.20 GS
C4 20.20 GB

Försäkran om överensstämmelse med direktiv
Tillverkaren förklarar att ovannämnda kombiugn motsvarar kraven enligt följande direktiv:
■
2006/42/EG (maskindirektiv)
■
2014/30/EU (EMK-direktiv)
■
2011/65/EU (RoHS-direktiv)
■
2009/142/EG (gasförbrukningsanordning)
Skyddsföreskrifter enligt direktiv 2014/35/EU (lågspänningsdirektiv) följs enligt bilaga I, nr. 1.5.1 i ma‐
skindirektivet.
Uppfyllda normer för gasaggregat
Gasaggregaten uppfyller kraven enligt följande europeiska normer:
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
■

Genomförda inspektioner för typgodkännande
Ansvarig kontrollör gastest och elektrisk säkerhet:
GASTECC Kiwa, P.O. Box 137, 7300 AC Apeldoorn, Holland
■
Rapport nr.: 140602245
Dokumentansvarig
Ansvarig för sammanställning av tekniska underlag enligt bilaga II A nr. 2 i direktiv 2006/42/EG är
Convotherm Elektrogeräte GmbH, Ovens & Advanced Cooking EMEA, Manitowoc Foodservice,
Talstraße 35, 82436 Eglfing, Tyskland.
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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 Miljöskydd
Grundläggande förklaring
Kundens förväntningar, lagföreskrifter och normer samt vårt företags goda rykte bestämmer produkter‐
nas kvalitet och service.
Med vårt miljösäkringssystem ombesörjer vi att alla miljörelevanta förordningar och lagar efterföljs och
vi förpliktar oss att tillhandahålla en kontinuerlig förbättring av miljöprestandan.
Vi har utvecklat ett speciellt kvalitets- och miljösäkringssystem för att garantera tillverkningen av hög‐
kvalitativa produkter och därmed säkerställa våra miljömål.
Detta system motsvarar kraven enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004.
Metoder för miljöskydd
Följande metoder efterlevs:
Användning av rena komposterbara fyllnadsmaterial
■
Användning av RoHS-konforma produkter
■
REACH-kemikalielag
■
Rekommendation och användning av biologiskt nedbrytbara rengöringsmedel
■
Återvinning av elektronikskrot
■
Miljövänlig avfallshantering av kasserade aggregat hos tillverkaren
■

Följ med oss på vår väg för miljöskyddets skull.

Hanteringsmanual
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1.4 Kombiugnens identifikation
Typskyltens läge
Typskylten sitter på kombiugnens vänstra sida.
Typskyltens struktur för elektriska aggregat
Pos.

Beteckning

1

Aggregatets beteckning
Combi Steamer (engelsk beteckning för kombiugn)
Handelsbeteckning
Beståndsdel
Innebörd

2

C4
eT
eD
Siffra xx.yy
EB
ES
-N
3

Elektriska uppgifter

4

Serienummer
Beståndsdel
Uppvärmningstyp
Ånggenereringstyp
Aggregatstorlek

Aggregatlinje Convotherm 4
easyTouch-styrning
easyDial-styrning
Aggregatstorlek
Elektriskt aggregat med boiler
Elektriskt aggregat med vattenin‐
sprutning
för aggregat med NSF-certifikat

Innebörd
Elektriskt aggregat (X, V)
Insprutning (S)
■ Boiler (B)
■

■
■
■

Tillverkningsår

■
■
■

Tillverkningsmånad

■
■
■
■

Löpnummer
5
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12.20 (5)
20.10 (6)
20.20 (7)
2014 (14)
2015 (15)
...
Januari (01)
Februari (02)
Mars (03)
...

4-siffrigt

1 Allmänt
Typskyltens struktur för gasaggregat
Typskylt

Tilläggsskylt

Beteckning
1
2

Aggregatets beteckning
Combi Steamer (engelsk beteckning
för kombiugn)
Handelsbeteckning
Beståndsdel Innebörd
C4

3
4

Aggregatlinje Convo‐
therm 4
eT
easyTouch-styrning
eD
easyDial-styrning
Siffra xx.yy Aggregatstorlek
GB
Gasaggregat med boi‐
ler
GS
Gasaggregat med vat‐
teninsprutning
-N
för aggregat med
NSF-certifikat
Elektriska uppgifter
Serienummer
Beståndsdel Innebörd
Uppvärm‐
ningstyp
Ånggene‐
reringstyp
Aggregat‐
storlek

Gasaggregat (Y, W)
■
■
■
■
■

Tillverk‐
ningsår

■
■
■

Tillverk‐
ningsmånad

■
■
■
■

Insprutning (S)
Boiler (B)
12.20 (5)
20.10 (6)
20.20 (7)
2014 (14)
2015 (15)
...
Januari (01)
Februari (02)
Mars (03)
...

Löpnummer 4-siffrigt
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Gasuppgifter

7

Landsbeteckning

8

Gaskategori

9

Aggregatets gasförinställning
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1.5 Kunddokumentationens struktur
Delar av kunddokumentationen
Kombiugnens kunddokumentation består av följande:
■
Installationsmanual
■
Hanteringsmanual (denna manual)
■
Manual easyTouch (utdrag ur On-Screen-hjälp)
■
Integrerad On-Screen-hjälp i easyTouch (fullständig anvisning för hantering av programmet)
■
Manual easyDial
Installationsmanualens teman
Installationsmanualen är avsedd för utbildad personal se 'Personalkrav' i installationsmanualen.
Den innehåller följande teman:
■
Struktur och funktion: beskriver relevanta delar för installation av kombiugnen
■
Säkerhet: beskriver alla faror och lämpliga motåtgärder vid installationsarbeten
■
Transport: innehåller nödvändig information om transport av kombiugnen
■
Uppställning: listar och beskriver kombiugnens uppställningsvarianter
■
Installation: beskriver alla nödvändiga försörjningsanslutningar
■
Idrifttagning: beskriver kombiugnens första användning
■
Urdrifttagning: beskriver nödvändiga arbeten vid slutet av kombiugnens användning
■
Tekniska data, anslutningsscheman: innehåller all nödvändig teknik information för kombiugnen
■
Checklistor: innehåller kontrollistor för kombiugnens installation och garanti
Driftsmanualens teman
Driftsmanualen är avsedd för informerad personal och utbildad personal se 'Personalkrav' på sidan
36 i driftsmanualen.
Den innehåller följande teman:
■
Struktur och funktion: beskriver relevanta delar för hantering av kombiugnen
■
Säkerhet: beskriver alla faror och lämpliga motåtgärder vid kombiugnens hantering
■
Tillagning: beskriver regler, arbetsförlopp, användningssteg och aggregathantering vid tillagning
■
Rengöring: listar och beskriver rengöringsmetoder, rengöringsmedel, arbetsförlopp, användnings‐
steg och aggregathantering vid rengöring
■
Underhåll: innehåller garantianvisningar, underhållsschema, information om störningar, fel och
nöddrift och arbetsförlopp, användningssteg och aggregathantering vid underhåll
Teman för manualen och On-Screen-hjälp (endast easyTouch)
Manualen och On-Screen-hjälpen (endast easyTouch) är avsedda för informerad personal och utbil‐
dad personal se 'Personalkrav' på sidan 36 i hanteringsmanualen) Manualen är ett utdrag ur OnScreen-hjälpen för easyTouch.
Manual och On-Screen-hjälp (endast easyTouch) innehåller följande teman:
■
Användargränssnittets struktur: förklarar kombiugnens användargränssnitt
■
Programhantering: innehåller anvisningar att mata in och öppna tillagningsprofiler, öppna rengör‐
ingsprofiler, starta tillagnings- och rengöringsförlopp, beskriver inställningar i Settings och import
och export av data
■
Vald tillagningsprofil: listar prövade tillagningsprofiler
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1.6 Säkerhetsinformation som måste läsas
Säkerhetsinformation i kunddokumentationen
Säkerhetsinformation för kombiugnen finns endast i installationsmanualen och driftsmanualen.
I installationsmanualen finns säkerhetsinformation gällande beskrivna arbeten för transport, uppställ‐
ning, installation, idrifttagning och urdrifttagning.
I driftsmanualen finns säkerhetsinformation gällande beskrivna arbeten för tillagning, rengöring och
underhållsarbeten.
Vad gäller säkerheten skall manualen alltid användas tillsammans med driftsmanualen eller installa‐
tionsmanualen. Vid arbeten utanför normal programhantering, skall säkerhetsinformationen i driftsma‐
nualen och installationsmanualen beaktas.
Delar i detta dokument som måste läsas
Om man inte följer informationen i detta dokument, riskerar man att förorsaka skador eller t.o.m döds‐
fall och materialskador.
För att garantera säkerheten måste alla personer som hanterar kombiugnen ha läst och förstått följan‐
de delar i detta dokument innan alla arbeten påbörjas:
■
Kapitlet 'För din säkerhet' på sidan 20
■
Avsnitten som beskriver aktiviteter som skall genomföras
Varningsskyltar
Varningsskyltar

Innebörd
Varnar för potentiella skador. Följ alla varningsanvisningar som anges
efter symbolen för att undvika personskador eller dödsfall.

Varningsskyltarnas illustration
Varningsskyltarna är uppdelade i följande risknivåer:
Risknivå

OBS

Hanteringsmanual

Följder

Sannolikhet

Dödsfall / allvarlig skada (kan inte bo‐
tas)
Dödsfall / allvarlig skada (kan inte bo‐
tas)
Lättare skada (kan botas)

Omedelbart föreliggande

Materialskador

Möjligtvis
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1.7 Om denna hanteringsmanual
Ändamål
Denna hanteringsmanual skall ge alla personer som hanterar kombiugnen, nödvändig information om
hur hanterings-, rengörings- och mindre underhållsarbeten utförs på korrekt och säkert sätt.
Målgrupper
Målgruppens namn

Aktiviteter

Kock

Utför huvudsakligen organisatoriska aktiviteter som t.ex.
Ange tillagningsprofildata
■ Editera tillagningsprofiler i kokboken
■ Skapa nya tillagningsprofiler
■ Göra aggregatinställningar
Utför dessutom alla användaråtgärder.
Utför korrekt hantering som t.ex.
■ Ladda kombiugnen
■ Starta tillagningsprofiler
■ Ta bort produkt
■ Kombiugnens rengöring
■ Mindre underhållsarbeten
■

Användare

Hanteringsmanualens struktur
Kapitel/avsnitt

Ändamål

Allmänt

■
■

Struktur och funktion

■
■

För din säkerhet

Målgrupp

Ger hjälp vid kombiugnens identifikation
Förklarar hanteringen av denna hanteringsmanual

Kock

Beskriver kombiugnens funktioner
Förklarar vissa komponenter i kombiugnen och beskriver
deras placering

Kock
Användare

Beskriver kombiugnens avsedda användning
Kock
Beskriver alla risker som utgår från kombiugnen och lämp‐ Användare
liga motåtgärder
Läs ovillkorligen detta kapitel!
■
■

Gör enligt följande vid
tillagning:

■
■
■
■

Gör enligt följande vid
rengöring

■
■
■
■
■

Gör enligt följande vid
underhåll

■
■
■
■
■

Hanteringsmanual

Beskriver laddningsmöjligheter och kombiugnens maxima‐ Kock
la laddningsmängder
Användare
Förklarar kombiugnens start
Innehåller anvisningar för arbetsförlopp vid tillagning och
regenerera
Innehåller anvisningar för kombiugnens hantering som all‐
tid används vid tillagning och regenerera
Förklarar principen för rengöringsmetoden
Innehåller rengöringsschema
Beskriver rengöringsmedel och förklarar deras tillgänglig‐
het
Innehåller anvisningar för arbetsförlopp vid rengöring
Innehåller och hänvisar till anvisningar för kombiugnens
hantering som alltid används vid rengöring

Användare

Innehåller underhållsschema
Ger anvisningar om möjlig nöddrift vid förekommande fel
Innehåller en katalog över möjliga fel och störningar och
beskriver nödvändiga åtgärder
Innehåller anvisningar för underhållsarbeten som använ‐
daren själv kan utföra
Hänvisar till anvisningar för kombiugnens hantering som
används vid underhållsarbeten

Användare
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Skrivsätt för decimaler
En decimalpunkt används alltid för internationell enhetlighet.
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2 Struktur och funktion
Kapitlets ändamål
I detta kapitel beskrivs kombiugnens struktur och förklarar dess funktioner.

2.1 Kombiugnens funktioner
Driftsläge Tillagning
Olika livsmedel kan tillagas i denna kombiugn. Kombiugnen kan arbeta i följande driftslägen:
Ånga
■
Kombiånga
■
Hetluft
■

Tillagningsmetod standard
Följande tillagningsmetoder kan göras med driftsläget Tillagning tillsammans med ACS+ tilläggsfunk‐
tioner HumidityPro, Crips&Tasty, fläkthastighet och BakePro:
■
■
■
■
■

Tillagning
Blanchera
Steka
Gratinera
Konservera

■
■
■
■

Ångkoka
Pochera
Grilla
Gratinera

■
■
■
■

Ångkoka, dunsta
Steka
Baka
Tina upp livsmedel

Speciella tillagningsmetoder
Följande speciella tillagningsmetoder kan göras vid easyTouch i kombination med driftsläge och till‐
läggsfunktioner:
■
■

Tillagning vid låg temperatur
Cook&Hold

■
■

DT-tillagning
Tillagning under natten

■
■

ecoCooking
syrefattig biologisk tillagning

Driftsläge Regenerera
Olika livsmedel kan regenereras i denna kombiugn. Kombiugnen kan arbeta i följande tre driftslägen:
■
Regenerera à la Carte
■
Bankettregenerera (endast vid easyTouch)
■
Tallriksregenerera (endast vid easyTouch)
Tillagningsprofiler och kokbok
En tillagningsprofil är en kombination av tillagningsparametrar som t.ex. tillagningstemperatur och till‐
agningstid. Du kan skapa egna tillagningsprofiler och administrera dem i kokboken. Kokboken innehål‐
ler dessutom redan fördefinierade tillagningsprofiler.
Ugnsrengöring vid easyTouch
2 rengöringssystem finns tillgängliga för ugnsrengöring:
■
Helautomatisk ugnsrengöring ConvoClean+:
■
Valfria kombinationer av 4 rengöringsnivåer 3 rengöringstider och tilläggsfunktionerna ångde‐
sinfektering och torkning kan väljas
■
Ugnsrengöring utan användning av rengöringsmedel
■
Ugnsrengöring endast med klart diskmedel ConvoCare
■
Halvautomatisk ugnsrengöring
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Ugnsrengöring vid easyDial
2 rengöringssystem finns tillgängliga för ugnsrengöring:
■
Helautomatisk ugnsrengöring ConvoClean:
■
8 rengöringsprofiler för olika smutsgrad delvis inklusive ångdesinficering och torkning kan väljas
■
Ugnsrengöring utan användning av rengöringsmedel
■
Halvautomatisk ugnsrengöring
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15

2 Struktur och funktion

2.2 Kombiugnens struktur och funktion
Delar och funktion (elektriska stående aggregat)
Följande illustration visar en kombiugn i storlek 20.20 ställföreträdande för alla elektriska stående ag‐
gregat:

Pos. Beteckning
1

Ventilationsstos

Funktion
■
■

Suger in omgivningsluft för ugnens avfuktning
Utjämnar tryckskillnader i ugnen

2

Frånluftsstos

Het vattenånga försvinner

3

Dörrhandtag

■
■
■

4

Aggregatdörr

■
■

5

Manöverpanel

■
■

6

Fläktplåt

■
■

7

Ugnsbelysning

■
■

8
9
10

Kärntemperatursensor,
Sous-Vide-sensor (alterna‐
tiv)
Integrerad förvärmnings‐
skydd i aggregatdörren
Laddningsvagnens hand‐
tag

Hanteringsmanual

■
■

Öppnar och stänger aggregatdörren
Första låsning för säker öppning av aggregatet
Antibakteriellt material med silverjoner ("HygienicCare")
Försluter ugnen
Kan öppnas bakåt mot aggregatets sida för att spara plats
("gömd dörr") (alternativ)
Används för aggregatets hantering
Antibakteriell ("HygienicCare")
Används för jämn värmefördelning i ugn
Skiljer fläktutrymmet från ugnen
Lyser i ugnen
Är programstyrt
Används för mätning av livsmedlets innertemperatur
Finns som alternativ som internt fast ansluten och/eller extern
tillfälligt ansluten variant

Används för säkerhet vid förvärmning och reducerar energiförlus‐
ten
■ Bygel för att flytta laddningsvagnen
■ Avtagbart
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2 Struktur och funktion
Pos. Beteckning

Funktion

11

Laddningsvagn

Används för upphängning av normade tillagningsbehållare

12

Kondensatkar i laddnings‐
vagn
Ugn

Samlar rinnande vätska resp. kondensat i ugnen

13
14

15

Livsmedlets placering under tillagningen

Handspruta
(i undantagsfall utan denna
utrustning)

■

Typskylt

Används för aggregatets identifikation

■
■

Används endast för att spola ugnen med vatten
Dras automatiskt tillbaka i hållaren efter användning
Antibakteriell ("HygienicCare")

Delar och funktion (gas stående aggregat)
Denna bild visar en kombiugn med storlek 20.20, ställföreträdande för alla gas stående aggregat:

Pos. Beteckning
1

Ventilationsstos

Funktion
■
■

Suger in omgivningsluft för ugnens avfuktning
Utjämnar tryckskillnader i ugnen

2

Avgasstos

Avleder heta avgaser

3

Frånluftsstos

Het vattenånga försvinner

4

Dörrhandtag

■
■
■

5

Aggregatdörr

■
■

6

Manöverpanel

■
■

7

Fläktplåt

■
■
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Öppnar och stänger aggregatdörren
Första låsning för säker öppning av aggregatet
Antibakteriellt material med silverjoner ("HygienicCare")
Försluter ugnen
Kan öppnas bakåt mot aggregatets sida för att spara plats
("gömd dörr") (alternativ)
Används för aggregatets hantering
Antibakteriell ("HygienicCare")
Används för jämn värmefördelning i ugn
Skiljer fläktutrymmet från ugnen
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2 Struktur och funktion
Pos. Beteckning
8

Ugnsbelysning

Funktion
■
■

Lyser i ugnen
Är programstyrt

Kärntemperatursensor,
Sous-Vide-sensor (alterna‐
tiv)

■

Integrerad förvärmnings‐
skydd i aggregatdörren
Laddningsvagnens hand‐
tag

Används för säkerhet vid förvärmning och reducerar energiförlus‐
ten
■ Bygel för att flytta laddningsvagnen
■ Avtagbart

12

Laddningsvagn

Används för upphängning av normade tillagningsbehållare

13

Kondensatkar i laddnings‐
vagn
Ugn

Samlar rinnande vätska resp. kondensat i ugnen

9
10
11

14
15

16

■

Används för mätning av livsmedlets innertemperatur
Finns som alternativ som internt fast ansluten och/eller extern
tillfälligt ansluten variant

Livsmedlets placering under tillagningen

Handspruta
(i undantagsfall utan denna
utrustning)

■

Typskylt

Används för aggregatets identifikation

■
■

Används endast för att spola ugnen med vatten
Dras automatiskt tillbaka i hållaren efter användning
Antibakteriell ("HygienicCare")

Delar och funktion för speciell säkring (endast vid fängelseversion)
Följande illustration visar specialutrustning för speciell säkring av en kombiugn i storlek 6.10 ställföre‐
trädande för alla aggregatstorlekar:

Pos. Beteckning
1

Låsbar skyddsplåt för ma‐
növerpanel

2

Hänglås

3

Hänglås

Funktion
Skyddsplåten kan fällas fram framför manöverpanelen och låsas i
aggregathuset för att förhindra obehörig användning av kombiug‐
nen.
■ För låsning av manöverpanelens skyddsplåt på aggregathuset
■ Ingår inte i leveransen
■
■

4

Låsning aggregatdörr
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För låsning av aggregatdörren på aggregathuset
Ingår inte i leveransen

Möjliggör låsning i två steg av aggregatdörren för att förhindra
obehörig öppning och stängning av aggregatdörren.
Aggregatdörrens funktion:
■ Aggregatdörren är komplett stängd när den övre låspositionen
används
■ Aggregatdörren kan öppnas till första låsning när den undre
låspositionen används.
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2 Struktur och funktion

2.3 Manöverpanelens struktur och funktion
Struktur och delar för manöverpanelen vid easyTouch
Pos.

Beteckning

Funktion

1

TILL / FRÅNbrytare
Komplett pek‐
display

Startar och stänger av kombiugnen

■

USB-gränssnitt

Anslutning för USB-minne

2

3

Aggregatets centrala hantering
Hantering genom att röra bildsymboler‐
na i fältet (komplett pekdisplay)
■ Statusindikeringar

Struktur och delar för manöverpanelen vid easyDial

Hanteringsmanual

Pos.

Beteckning

Funktion

1

Startar och stänger av kombiugnen

2

TILL / FRÅNbrytare
Manöverfält

3

USB-gränssnitt

Anslutning för USB-minne

4

C-Dial

Ställer in tillagningsparametrar genom att
vrida och trycka på impulsgivaren.
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Aggregatets centrala hantering
■ Knappfält för inmatning av tillagnings‐
program
■ Display för indikering av inställda vär‐
den
■ Uppmaningsindikeringar för använda‐
ren

3 För din säkerhet

3 För din säkerhet
Kapitlets ändamål
I detta kapitel förmedlas den kunskap som behövs för att hantera kombiugnen på ett säkert sätt utan
att försätta dig själv eller andra för risker.
Läs ovillkorligen detta kapitel!

3.1

Grundläggande säkerhetsföreskrifter

Dessa föreskrifters ändamål
Dessa föreskrifter skall säkerställa att alla personer som hanterar kombiugnen skall informeras om ris‐
ker och säkerhetsåtgärder och att säkerhetsanvisningar och varningsskyltar i manualen och på kom‐
biugnen efterlevs. Om man inte följer dessa föreskrifter, riskerar man att förorsaka skador eller t.o.m
dödsfall och materialskador.
Hantering av kunddokumentationens manualer
Följ följande föreskrifter:
Läs igenom kapitlet 'För din säkerhet' komplett samt de kapitel som gäller ditt arbete.
■
Tillhandahåll alltid kunddokumentationens manualer för att kunna hämta hjälp i dessa.
■
Se till att kunddokumentationens manualer följer kombiugnen om denna lämnas vidare till tredje
man.
■

Hantering av kombiugn
Följ följande föreskrifter:
Endast personer som motsvarar angivna krav i denna manual får hantera kombiugnen.
■
Använd endast kombiugnen enligt beskriven avsedd användning. Använd under inga omständighe‐
ter kombiugnen för annat möjligtvis närliggande ändamål.
■
Vidtag alla säkerhetsåtgärder som finns angivna i denna manual och på kombiugnen. Använd spe‐
ciellt föreskriven personlig skyddsutrustning.
■
Uppehåll dig endast på angivna arbetsplatser.
■
Genomför inga förändringar på kombiugnen, t.ex. demontering av komponenter eller montering av
icke tillåtna komponenter. Säkerhetsanordningarna får inte försättas ur funktion.

■

Här fortsätter det ...
Närliggande teman
Kombiugnens avsedda användning

21

Varningsskyltar på kombiugnen

22

Risker i översikt

24

Risker och säkerhetsåtgärder under drift

27

Risker och säkerhetsåtgärder vid rengöring

31

Säkerhetsanordningar

34

Personalkrav, arbetsplatser

36

Personlig skyddsutrustning

37

Risker och säkerhetsåtgärder vid underhåll

33
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3.2

Kombiugnens avsedda användning

Avsedd användning
■

■
■

Kombiugnen är endast konstruerad och tillverkad för att tillaga olika livsmedel på normade tillag‐
ningsbehållare (t. ex. gastronormbehållare, plåtar med bakmått). För detta används ånga, hetluft
och kombiånga (trycklöst överhettad ånga).
Tillagningsbehållarna kan vara tillverkade i rostfritt stål, keramik, plats, aluminium, emaljerat stål el‐
ler glas. Tillagningsbehållare i glas får inte vara skadade.
Kombiugnen är endast avsedd för professionell kommersiell verksamhet.

Begränsningar i användningen
En del material får inte värmas i kombiugnen:
■
INGET torrt pulver eller granulat
■
INGA lätt antändbara föremål med flampunkt under 270 °C, t.ex. lättantändlig olja, fett, plast
■
INGA livsmedel i slutna burkar
Personalkrav
■
■

Kombiugnen får endast användas av personal som uppfyller bestämda krav. Krav på utbildning och
kvalifikationer se 'Personalkrav, arbetsplatser' på sidan 36.
Personalen måste känna till risker och förhållanderegler vid hantering av tunga laster

Krav på kombiugnens funktionsduglighet
■
■
■

Kombiugnen får endast användas med alla säkerhetsanordningar säkert monterade och fullt funk‐
tionsdugliga och korrekt låsta.
Tillverkarens föreskrifter för användning och underhåll av kombiugnen måste följas.
Kombiugnen får endast laddas till vardera maximalt tillåten laddningsvikt se 'Kombiugnens ladd‐
ningskapacitet' på sidan 41.

Krav på kombiugnens omgivning
Kombiugnens föreskrivna omgivning
■
Omgivningstemperatur mellan +4 °C och +35 °C
■
INGEN giftig eller explosionsfarlig atmosfär
■
Torrt köksgolv för att reducera olycksrisken
Uppställningsplatsens föreskrivna beskaffenhet
■
INGA brandvarnare, INGA sprinklersystem direkt över aggregatet
■
Det får därför INTE finnas några brännbara material, gaser eller vätskor ovanför, på, under eller i
närheten av aggregatet.
Användningbegränsning som skall respekteras
■
Drift utomhus enligt under regn- och vindskydd
■
Aggregatet får INTE flyttas under pågående drift
Villkor under rengöring
■
■
■
■

Använd endast original rengöringsmedel godkända av tillverkaren.
Använd INTE högtryckstvätt för rengöring.
Använd INTE vattenstråle för utvändig rengöring. Handsprutans vattenstråle skall användas för
rengöring av ugnen.
Kombiugnen får INTE behandlas med syra eller utsättas för syrahaltiga ångor förutom vid avkalk‐
ning i ugnen och boilern av behörig servicfirma och enligt tillverkarens anvisningar.

Hanteringsmanual

21

3 För din säkerhet

3.3

Varningsskyltar på kombiugnen

Varningsskyltarnas placering
Följande illustration visar en elkombiugn i storlek 20.20 ställföreträdande för alla stående aggregat:
Laddningsvagn

Tallriksladdningsvagn
(alternativ)

Nödvändiga varningsskyltar
Följande varningsskyltar måste alltid vara väl synligt monterade på kombiugnen och tillbehöret inom
markerade området.
Område

Varningsskylt

Beskrivning

1

Varning för farlig elektrisk spänning / strömstötar
Risk för stötar pga. strömförande komponenter när täckplåten öpp‐
nas.

2

Varning för het ånga och vattenånga
Risk för skållskador föreligger pga. het ånga och vattenånga när ag‐
gregatdörren öppnas.

2 och 3

Varning för heta livsmedel, heta tillagningsbehållare och heta vätskor
Risk för brännskador pga heta livsmedel och heta tillagningsbehålla‐
re, när tillagningsbehållare tippar ur inskjutningsnivåer eller produkten
glider i snett hållna tillagningsbehållare. Denna risk är speciellt hög för
inskjutningsnivåer som ligger över användarens synfält.
Risk för skållskador föreligger om man spiller ut flytande livsmedel när
de övre inskjutningsnivåerna används för vätska eller om vätska har
bildats under tillagningen. Använd inte inskjutningsnivåer som man
inte kan se för flytande livsmedel eller livsmedel som antar flytande
form.
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Område
3

4
endast vid
fängelse‐
version

Hanteringsmanual

Varningsskylt

Beskrivning
Varning laddningsvagnen eller tallriksladdningsvagnen kan tippa eller
välta
Risk föreligger att laddningsvagnen eller tallriksladdningsvagnen tip‐
par när de sätts i rörelse. Flytta endast laddningsvagnen eller tallriks‐
laddningsvagnen mycket försiktigt. Var uppmärksam på störande fö‐
remål eller ojämna golv när laddningsvagnen eller tallriksladdnings‐
vagnen flyttas.
Varning för heta ytor
Risk för brännskador pga. heta ytor på laddningsvagnens handtag.
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3.4

Risker i översikt

Allmänna regler för riskhantering och säkerhetsåtgärder
Kombiugnen är konstruerad på sådant sätt att användaren är skyddad mot alla förutsebara risker.
Beroende på kombiugnens användning består dock restrisker vilka skall undvikas genom att vidta sä‐
kerhetsåtgärder. En säkerhetsanordning kan till viss grad skydda för vissa av dessa risker. Man måste
dock kontrollera att dessa säkerhetsanordningar är monterade och fungerar.
Nedanstående anges olika restrisker och verkan.
Riskzoner
Denna bild visar en gaskombiugn med storlek 20.20, ställföreträdande för alla stående aggregat:

Värmeutveckling (1)
Kombiugnen blir mycket het i ugnen och på insidan av aggregatdörren och stosen på aggregatets
ovansida. Denna faktor förorsakar:
■
Brandrisk pga. kombiugnens värmeavgivning
■
Risk för brännskador på yttre och inre heta ytor i och på kombiugnen, på insidan dessutom på heta
komponenter i ugnen, tillagningsbehållare och använda tillbehör för tillagningen
■
Risk för brännskador på stosen på aggregatets ovansida
■
Risk för brännskador på het laddningsvagn när denna tas ut ur aggregatet efter tillagningen och
placeras på annan plats

Hanteringsmanual
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Het ånga / vattenånga (2)
Kombiugnen genererar het ånga resp. vattenånga vilken släpps ut när aggregatdörren öppnas och av‐
leds via frånluftsstosen ovanpå kombiugnen när aggregatdörren är stängd. Denna faktor förorsakar:
■
Risk för skållskador pga. het ånga när aggregatdörren öppnas. Användaren är skyddad mot den
heta ångan när du använder den första låsningen när aggregatdörren öppnas och aggregatdörren
öppnas långsamt och försiktigt. Se alltid till att aggregatdörren är intakt.
■
Risk för skållskador pga. het ånga och hett fett när en vattenstråle sprutas ner i hett fett
■
Risk för skållskador till följd av höga temperaturer på stosen på aggregatets ovansida
Heta vätskor
Kombiugnen används för att tillaga livsmedel. Dessa livsmedel kan vara flytande eller bilda vätska un‐
der tillagningen. Denna faktor förorsakar:
■
Risk för skållskador pga. heta vätskor som kan spillas om de hanteras på felaktigt sätt
Strömförande komponenter (3)
Kombiugnen innehåller strömförande komponenter. Denna faktor betyder:
■
Risk för stötar pga. strömförande komponenter när skyddsplåten inte är på plats
■
Risk för stötar när kombiugnen rengörs på utsidan med handspruta
Fläkthjul (4)
Kombiugnen innehåller ett fläkthjul respektive två fläkthjul, beroende på aggregatstorlek. Denna faktor
förorsakar:
■
Risk för skador på händerna pga. av fläkhjulet i ugnen bakom fläktplåten när fläktplåten inte är kor‐
rekt monterad på sin plats
Kontakt med rengöringsmedel
Kombiugnen måste rengöras med speciellt rengöringsmedel. Denna faktor förorsakar:
■
Risk för rengöringsmedel med delvis frätande verkan
Delar som rör sig mot varandra (5)
I olika situationer som stänga/öppna aggregatdörren eller aggregatdörrens rengöring, föreligger risk
att klämma och skada händerna.
Handspruta (6)
På kombiugnen finns en handspruta som kan förorsaka vissa risker:
Risk för skållskador när man sprutar vatten med handsprutan in i den heta ugnen, t.ex. vid rengör‐
ing.
■
Risk för skållskador när kombiugnen står i omedelbar närhet till aggregat för uppvärmning av fly‐
tande fett och vatten sprutas i dessa aggregat med handsprutan
■
Risk för skållskador när det står en behållare med flytande fett i ugnen och man sprutar vatten med
handsprutan in i behållaren
■
Risk för stötar när kombiugnen rengörs på utsidan med handspruta
■

Avbruten kylning
Om ugnen laddas för tidigt, t.ex. när tillagningsprogrammets starttid väljs eller tillagningen avbryts, kan
kylningen för kylda livsmedel avbrytas. Denna faktor förorsakar:
■
Risk för dina gäster pga. mikrobiologisk smittorisk i livsmedlen
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Gas (7)
Denna kombiugn är ett gasaggregat. Denna faktor innebär ytterligare risker:
■
Explosionsrisk pga. defekt resp. otät gasledning
■
Risk för brännskador pga. heta avgaser vid avgasstosen
■
Brandrisk pga. heta avgaser över gasaggregatet
■
Risk för syrebrist i köket vid dåligt inställda brännare, otillräckig förbränningsluft och/eller avgasav‐
ledning

Hanteringsmanual
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3.5

Risker och säkerhetsåtgärder under drift

Riskkälla: värme - heta ytor
Fara

Var resp. i vilken situation uppstår
risken?

Motåtgärd

Risk för brännskador
pga. heta ytor

Yttre aggregatdörr
Rör inte ytorna under längre tid
■ I hela ugnen, inkl. alla delar som
Använd föreskriven skyddsklädsel,
befinner sig eller befunnit sig inom speciellt skyddshandskar
utrymmet under tillagningen
■ Innanför aggregatdörren
På aggregatets ovansida: på
elaggregat:
■ Frånluftsstos
■ Ventilationsstos
På aggregatets ovansida: på
gasaggregat:
■ Frånluftsstos
■ Avgasstos
■ Ventilationsstos

Riskkälla: värme - het ånga/vattenånga
Fara

Var resp. i vilken situation uppstår
risken?

Motåtgärd

Risk för skållskador pga Framför aggregatet om aggregatdör‐ Kontrollera aggregatdörrens status
het ånga
ren inte är intakt
Framför aggregatet när ugnen sval‐ ■ Gå undan från aggregatet efter‐
nas med Cool down
som het ånga och vattenånga
tränger ut genom den öppna ag‐
gregatdörren
■ Stick inte in huvudet i ugnen
Vid öppnande av aggregatdörr

■

■
■

För elaggregat:
Över frånluftsstosen

■

Öppna aggregatdörren till första
låsläge och låt ånga försvinna un‐
der en stund
Öppna aggregatdörren mer försik‐
tigt och långsamt
Stick inte in huvudet i ugnen

Undvik kroppsdelar i närheten av
frånluftsstosen

För gasaggregat:
Undvik kroppsdelar i närheten av
■ Över frånluftsstosen och avgassto‐ frånluftsstosen och avgasstosen
sen
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Riskkälla: värme - het vätska
Fara
Risk för skållskador
pga. het vätska

Var resp. i vilken situation uppstår
risken?
■
■

I ugnens inre
Utanför aggregatet

Motåtgärd
Använd endast behållare med pas‐
sande GN-mått
Användning av tallriksladdnings‐
vagn:
■ Använd endast tallrikar med pas‐
sande diameter
Observera maximal laddningsvikt
Tillagningsbehållare korrekt inskjut‐
na enligt låsningarna på sidan 38
ett aggregat storlek X.10 resp. på si‐
dan 40 ett aggregat storlek X.20.
Ladda alltid behållare eller tallrikar
med vätska eller sådana livsmedel
som bildar vätska under tillagningen
i översiktliga inskjutningsnivåer och
ta ut behållarna horisontellt.
Använd skyddshandskar
Flytta laddningsvagnen:
■ Lås laddningsvagnens genom‐
skjutssäkring
■ Transportera endast övertäckta
heta vätskor på laddningsvagnen
■ Se till att laddningsvagnen inte tip‐
par. Denna risk föreligger när ladd‐
ningsvagnen transporteras över
lutningar eller stöter på ett hinder
eller laddas med tyngdpunkten i
fronten.

Riskkälla värme - heta livsmedel och heta tillagningsbehållare
Fara

Var resp. i vilken situation uppstår
risken?

Risk för brännskador
I ugnen och utanför aggregatet när
pga. heta livsmedel och tillagningsbehållare är placerade på
heta tillagningsbehålla‐ L-skenor
re
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Motåtgärd
Använd endast tillagningsbehållare
(plåtar, galler) med passande mått i
laddningsvagnen
Observera maximal laddningsvikt
Tillagningsbehållare korrekt inskjut‐
na enligt låsningarna på sidan 39
ett aggregat storlek X.10 resp. på si‐
dan 40 ett aggregat storlek X.20.
Dra ut tillagningsbehållare vågrätt
och dra inte för långt när de tas ut,
de kan tippa ur inskjutningsnivåerna
Använd skyddshandskar
Flytta laddningsvagnen:
■ Lås laddningsvagnens genom‐
skjutssäkring
■ Se till att laddningsvagnen inte tip‐
par. Denna risk föreligger när ladd‐
ningsvagnen transporteras över
lutningar eller stöter på ett hinder
eller laddas med tyngdpunkten i
fronten.

3 För din säkerhet
Riskkälla: värme - övrigt
Fara

Var resp. i vilken situation uppstår
risken?

Brandrisk pga. aggre‐
gatets värmeavgivning

När brännbara material, gas eller
vätskor lagras bredvid eller på ag‐
gregatet
Risk för skållskador pga När det står en behållare med flytan‐
vattenstråle
de fett i ugnen och man sprutar en
vattenstråle in i behållaren

Motåtgärd
Förvara inga brännbara material,
gas eller vätskor bredvid eller på ag‐
gregatet
Spruta inte in i det flytande fettet

Riskkälla: smittorisk av livsmedel
Fara

Var resp. i vilken situation uppstår
risken?

Motåtgärd

Risk för mikrobiologisk
smittorisk av livsmedel

Genom att livsmedlets kylning av‐
bryts när ugnen laddas i förtid.

■

Vid manuellt avbruten tillagning

■

Observera kylningen:
Mellanlagra inte livsmedel i aggre‐
gatet
■ Tillagning vid låg temperatur
(< 65 °C) får endast göras av utbil‐
dad personal
■

Avbryt aldrig tillagningen avsiktligt
Mellanlagra inte livsmedel i aggre‐
gatet

Vid avbruten tillagning pga strömav‐
brott

Tänk på återstarttidens längd av gäl‐
ler livsmedlets tillstånd när aggrega‐
tet startas igen
Risk för mikrobiologisk Vid tillagning med låg temperatur el‐ Ladda inte aggregatet med kalla
smittorisk av livsmedel ler värmehållning av maträtter när
livsmedel vid tillagning med låg tem‐
vid varm omgivning och aggregatet laddas parallellt med kal‐ peratur eller värmehållning av ma‐
temperaturområde 30 - la livsmedel
trätter
65° C
■ Tillagning vid låg temperatur
Allmänt vid tillagning med låg tem‐
peratur eller värmehållning av ma‐
(< 65 °C) får endast göras av utbil‐
trätter
dad personal
■ Reducera antalet mikroorganismer
på livsmedlet innan tillagning med
låg temperatur, t.ex. genom att för‐
steka.
Riskkälla: gas
Fara

Var resp. i vilken situation uppstår
risken?

Motåtgärd

Explosionsrisk pga gas

När aggregatet flyttas

Risk för kvävning pga.
brist på andningsluft

På aggregatets uppställningsplats

Flytta inte på aggregatet under på‐
gående drift
■ Förskjut inte aggregatets undre
området
■ Aggregatet får endast divas i vind‐
stilla omgivning
■ Kontrollera att installerad ventila‐
tion är fungerar och att gasinstalla‐
törens föreskrivna ventilationsbe‐
stämmelser följs.
■ Underhåll aggregatet en gång om
året
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Riskkälla: aggregatets mekanik
Fara

Var resp. i vilken situation uppstår
risken?

Motåtgärd

Risk för skador pga ro‐
terande fläkthjul

Om ugnen med 'Cool down' svalnar
med öppen aggregatdörr och fläkt‐
hjulet är fritt tillgängligt eftersom
fläktplåten saknas
■ Framför aggregatet
■ Under laddningsvagnen när den
flyttas

Säkerställ att fläktplåten är på plats
och låst

När laddningsvagnen skjuts in

Använd alltid laddningsvagnens
handtag på laddinngsvagnen när
den förflyttas

Halkrisk pga utrunnet
kondensat
Risk för klämskador på
händerna

Hanteringsmanual

30

■
■

Håll alltid golvet runt aggregatet
torrt
Töm kondensattråget minst en
gång om dagen

3 För din säkerhet

3.6

Risker och säkerhetsåtgärder vid rengöring

Riskkälla: rengöringsmedel
Fara

Var resp. i vilken situation uppstår
risken?

Risk för frätskador och
irritation på huden, i
ögonen och andning‐
sorganen vid kontakt
med rengöringsmedel
och förekommande
ångor

Vid helautomatisk rengöring: Fram‐
för aggregatdörren

Motåtgärd
■

■

Vid alla rengöringsarbeten

■

■

■

■
■

Vid hantering av rengöringsmedels‐
kanister
Vid hantering av flaskor för engå‐
ngsdosering
När aggressiva rengöringsmedel an‐
vänds

Öppna inte aggregatdörren under
den helautomatiska ugnsrengör‐
ingen med anslutna kanister
Öppna endast aggregatdörren ef‐
ter uppmaning från programmet
under den helautomatiska ugns‐
rengöringen med engångsdoser‐
ing
Se till att rengöringsmedel inte
kommer i kontakt med ögon och
hud
Värm inte ett aggregat med appli‐
cerat rengöringsmedel. Detta är
endast tillåtet vid halvautomatisk
eller helautomatisk rengöring med
kontrollerat förlopp.
Spraya endast rengöringsmedel i
en ugn efter uppmaning i program‐
met eller vid temperatur upp till
max. 60 °C
Andas inte in spraydimman
Använd personlig skyddsutrust‐
ning

Använd personlig skyddsutrustning
Använd personlig skyddsutrustning
Använd endast rengöringsmedel an‐
givna under 'Rengöringsmedel' på
sidan 69

Riskkälla: smittorisk av livsmedel
Fara

Var resp. i vilken situation uppstår
risken?

Risk för smittorisk i livs‐ Vid osakkunnig hantering av engå‐
medel av rengörings‐
ngsdoseringsflaskor för rengörings‐
medel
medel och klart diskmedel

Motåtgärd
■

■

Risk för smittorisk i livs‐ När ugnen inte är tillräckligt spolad
medel av rengörings‐
efter halvautomatisk rengöring i ag‐
medel
gregat utan handspruta

Hanteringsmanual

31

Kontrollera att arbetsytan inte är
täckt med rengöringsmedel eller
klart diskmedel
Placera inte tomma engångsdo‐
seringsflaskor på arbetsytan, drop‐
par av rengöringsmedel eller klart
diskmedel kan rinna på utsidan

Använd en vattenstråle istället för
handsprutan eller torka av ugnen,
tillbehören och området bakom fläkt‐
plåten noga med mycket vatten och
torka med mjuk duk.

3 För din säkerhet
Riskkälla: värme
Fara

Var resp. i vilken situation uppstår
risken?

Risk för brännskador
pga. heta ytor

Yttre aggregatdörr
■ I hela ugnen, inkl. alla delar som
befinner sig eller befunnit sig inom
utrymmet under tillagningen
■ Innanför aggregatdörren

Motåtgärd
■

■

Vänta tills ugnen har svalnat under
60 °C innan rengöringsaktiviteter
påbörjas
Använd föreskriven skyddsklädsel,
speciellt skyddshandskar

På aggregatets ovansida: på
elaggregat:
■ Frånluftsstos
■ Ventilationsstos
På aggregatets ovansida: på
gasaggregat:
■ Frånluftsstos
■ Avgasstos
■ Ventilationsstos
Risk för skållskador
pga. het ånga när vat‐
ten sprutas in i den
heta ugnen

Inom hela ugnen

■
■

Risk för skållskador pga Framför aggregatet när ugnen sval‐
het ånga
nas med Cool down

■

■

Vänta tills ugnen har svalnat under
60 °C innan rengöringen påbörjas
Använd föreskriven skyddsklädsel,
speciellt skyddshandskar
Gå undan från aggregatet efter‐
som het ånga och vattenånga
tränger ut genom den öppna ag‐
gregatdörren
Stick inte in huvudet i ugnen

Risk för skållskador pga När det står en behållare med flytan‐ Spruta inte in i det flytande fettet
vattenstråle
de fett i ugnen och man sprutar en
vattenstråle in i behållaren
Riskkälla: elström
Fara

Var resp. i vilken situation uppstår
risken?

Risk för stötar pga kort‐ Vid aggregatkontakt med vatten
slutning

Motåtgärd
■
■

Spruta inte vatten på aggregatets
yttre
Håll alltid USB-luckan stängd un‐
der rengöring

Riskkälla: aggregatets mekanik
Fara

Var resp. i vilken situation uppstår
risken?

Motåtgärd

Risk för skador pga ro‐
terande fläkthjul

Om ugnen med 'Cool down' svalnar
med öppen aggregatdörr och fläkt‐
hjulet är fritt tillgängligt eftersom
fläktplåten saknas
När dubbelglasdörren öppnas och
stängs

Säkerställ att fläktplåten är på plats
och låst

Risk för klämskador på
händerna och skärska‐
dor på fingrarna
Risk för klämskador på
händerna

Vid manuell rengöring av förvärm‐
ningsskyddet

Var försiktigt i dessa situationer
■

■
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Observera att förvärmningsskyd‐
det självständigt rör sig bakåt när
det trycks tillbaka
Var försiktigt i dessa situationer

3 För din säkerhet

3.7

Risker och säkerhetsåtgärder vid underhåll

Riskkälla: värme
Fara
Risk för brännskador
pga. heta ytor

Var resp. i vilken situation uppstår
risken?
Yttre aggregatdörr
I hela ugnen, inkl. alla delar som
befinner sig eller befunnit sig inom
utrymmet under tillagningen
■ Innanför aggregatdörren

Motåtgärd
■

■

■

Vänta tills ugnen har svalnat under
60 °C innan underhållsarbeten på‐
börjas
Använd föreskriven skyddsklädsel,
speciellt skyddshandskar

På aggregatets ovansida: på
elaggregat:
■ Frånluftsstos
■ Ventilationsstos
På aggregatets ovansida: på
gasaggregat:
■ Frånluftsstos
■ Avgasstos
■ Ventilationsstos
Riskkälla: elström
Fara
Risk för stötar pga
strömförande kompo‐
nenter

Var resp. i vilken situation uppstår
risken?
■
■
■

Under skyddsplåten
Under manöverpanelen
På nätanslutningskabel

Motåtgärd
■

■

Underhållsarbeten under skydds‐
plåtar, under manöverpanelen och
på nätanslutningskabeln får en‐
dast utföras av behörig elektriker
från behörig servicetjänst
Demontera inte skyddsplåtar och
manöverpanel

Riskkälla: aggregatets mekanik
Fara

Var resp. i vilken situation uppstår
risken?

Risk för skärskador pga Vid underhållsarbeten
vassa kanter
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Motåtgärd
■
■

Var försiktigt i dessa situationer
Använd personlig skyddsutrust‐
ning

3 För din säkerhet

3.8

Säkerhetsanordningar

Innebörd
Kombiugnen har ett antal säkerhetsanordningar som skall skydda användaren för risker. Alla säker‐
hetsanordningar måste vara befintliga och funktionsdugliga när kombiugnen används.
Placering och funktion (stående aggregat)
Följande illustration visar en elkombiugn i storlek 20.20 ställföreträdande för alla stående aggregat:

Pos.

Säkerhetsanordning

1

Skyddsplåt, kan en‐
dast demonteras med
verktyg

Funktion
■

■

2
3
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Manöverpanel, kan
endast demonteras
med verktyg
Aggregatdörr med ag‐
gregatdörrmagnetbry‐
tare

Kontroll

Förhindrar oavsiktlig kontakt Kontrollera om skyddsplåten
med strömförande kompo‐
sitter på plats
nenter
Förhindrar ingrepp i det ro‐
terande fläkthjulet i anslut‐
ningsutrymmet

Förhindrar oavsiktlig kontakt
med strömförande komponen‐
ter
Aggregatdörr:
Skyddar användaren och det
yttre rummet för het ånga

34

Kontrollera om manöverpane‐
len sitter på plats
Kontrollera rutan regelbundet
på repor, sprickor, spår osv.
och byt vid behov
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Pos.

4
5

6
(utan bild)

Säkerhetsanordning

Fläktplåt i ugn, kan en‐
dast demonteras med
verktyg
Integrerad förvärm‐
ningsskydd i aggregat‐
dörren
Skyddstemperaturbe‐
gränsare
■ Boiler
■ Ugn

Funktion

Kontroll

Dörrmagnetbrytare (elektrisk
dörrsensor):
■ När aggregatdörren öppnas
avslutas driften:
■ Fläkthjul (stillestånd efter
ett par sekunder)
■ Värmeelement
■ Rengöringsmedelsfördel‐
ning av helautomatisk
ugnsrengöring
■ Uppmanar att stänga aggre‐
gatdörren

Kontrollera dörrmagnetbryta‐
ren vid låg temperatur
Tillvägagångssätt:
■ Öppna aggregatdörren helt
■ Tryck Start
Resultat:
Motorn får inte starta.

Förhindrar ingrepp i det rote‐
rande fläkthjulet och ger god
värmefördelning
Förhindrar skållskador pga.
förekommande ånga när ladd‐
ningsvagnen saknas i aggre‐
gatet under förvärmning
Stänger av aggregatet vid
övertemperatur

Se 'Låsa upp och låsa fläkt‐
plåt' på sidan 95

Startar den helautomatiska
ugnsrengöringen efter strö‐
mavbrott igen i definierad sta‐
tus
Används för att koppla aggre‐
8
gat spänningsfria vid rengör‐
(installerad i
ings-, reparations- och under‐
kök)
hållsarbeten samt i riskfall.
Gasavstängningsventil Används för att koppla bort
9
aggregatets gasförsörjning vid
(installerad i
rengörings-, reparations- och
kök)
underhållsarbeten samt i risk‐
fall
7
(utan bild)
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Återuppstart efter strö‐
mavbrott om rengör‐
ingsmedel fanns i ag‐
gregatet
Huvudbrytare
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Inga

En felkod anges vid förelig‐
gande fel
(för återställn ing av skydds‐
temperaturbegränsare, kon‐
takta behörig servicefirma)
Inga

Användaren behöver inte ge‐
nomföra kontrollen.
Användaren behöver inte ge‐
nomföra kontrollen.

3 För din säkerhet

3.9

Personalkrav, arbetsplatser

Personalkrav
Tabellen beskriver kvalifikationer som krävs för de olika rollerna. En person kan inneha flera roller,
oberoende av behov och arbetsorganisation om personen har nödvändiga kvalifikationer för respekti‐
ve roll.
Personal
Kock

Nödvändig kvalifikation
■
■

■
■

Användare

■
■
■
■

Aktiviteter

Har behörig fackutbildning
Känner till landspecifika livsmedelsla‐
gar och livsmedelsföreskrifter och hy‐
gienlagar och hygienföreskrifter
Måste dokumentera enligt HACCP
Är utbildad för kombiugnens hantering

Är utbildad
Är utbildad för kombiugnens hantering
Arbetar under uppsikt
Känner till risker och förhållanderegler
vid hantering av tunga laster

Utför huvudsakligen organisatoriska akti‐
viteter som t.ex.
■ Ange tillagningsprofildata
■ Editera tillagningsprofiler i kokboken
■ Skapa nya tillagningsprofiler
■ Göra aggregatinställningar
Utför dessutom alla användaråtgärder
Utför korrekt hantering som t.ex.
Ladda kombiugnen
■ Startar tillagningsprofiler
■ Ta bort produkt
■ Kombiugnens rengöring
■ Mindre underhållsarbeten

■

Arbetsplatser under drift
Arbetsplatsen för personalen under drift är framför aggregatdörren.
Arbetsplatser vid rengöring och underhåll
Arbetsplatsen för personalen vid rengöring och underhåll är hela området för aggregatet.
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3.10

Personlig skyddsutrustning

Drift och underhåll
Aktivitet

Använda hjälpmedel

Personlig skyddsutrustning

Ladda / ta bort livsmedel Inga

Arbetsklädsel enligt landsspecifika normer och di‐
rektiv (BGR 111 i Tyskland) för arbeten inom köks‐
regioner, speciellt:
■ Skyddsklädsel
■ Termoskyddshandskar (inom EU enligt EN 407)
■ Säkerhetsskodon

Hantera kärntemperatur‐ Inga
sensor

Arbetsklädsel enligt landsspecifika normer och di‐
rektiv (BGR 111 i Tyskland) för arbeten inom köks‐
regioner, speciellt:
■ Skyddsklädsel
■ Termoskyddshandskar (inom EU enligt EN 407)

Demontera och montera Verktyg och utrust‐
delar
ning enligt aktivitet

Arbetsklädsel enligt landsspecifika normer och di‐
rektiv (BGR 111 i Tyskland) för arbeten inom köks‐
regioner, speciellt:
■ Skyddsklädsel
■ Termoskyddshandskar (inom EU enligt EN 407)

Rengöring
Aktivitet
Ugnsrengöring av alla
typer
Hantering av rengörings‐
medelsbehållare

Använda rengörings‐
medel

Skyddsutrustningens komponenter omfattar föl‐
jande, beroende på använt rengöringsmedel och
vald rengöringsmetod:
■
■ Andningsskydd
■
■ Skyddsglasögon
■
■ Skyddshandskar
■
■ Skyddsklädsel/-förkläde
En mera exakt specifikation av dessa komponen‐
ter finns i EU-säkerhetsdatablad för respektive
rengöringsmedel, aktuell utgåva kan beställas
från tillverkaren.
Beakta respektive etiketter på rengöringsmedlen.
Rengöra dubbelglasdörr Vanligt glasrengörings‐ Observera rengöringsmedelstillverkarens anvis‐
medel
ningar
Rengöra komponenter
Hushållsvanligt, hud‐
Observera rengöringsmedelstillverkarens anvis‐
och tillbehör enligt mot‐ vänligt alkalifritt, pHningar
svarande manualer
och luktneutralt klart
diskmedel
Rengöra aggregathus
Vanligt rengöringsme‐ Observera rengöringsmedelstillverkarens anvis‐
på utsidan
del för rostfria ytor
ningar
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ConvoClean forte
ConvoClean new
ConvoCare K (kon‐
centrat)
ConvoClean forte S
ConvoClean new S
ConvoCare S

Personlig skyddsutrustning
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4 Gör enligt följande vid tillagning:
Kapitlets ändamål
I detta kapitel visas hur man får ladda kombiugnen. Vi visar hur kombiugnen handhas vid tillagning
och hur man kan använda tillagning och regenerera.
'Anvisningar för principiellt tillvägagångssätt vid tillagning' visar tillagningens och regenereringens för‐
lopp steg för steg. Speciella anvisningar hur man använder mjukvaran eller aggregatets komponenter
visas inte på detta ställe.
Läs kombiugnens manual med information om mjukvarans hantering och förloppen.
'Anvisningar för aggregatets hantering vid tillagning' förklarar konkreta förlopp för kombiugnens och
motsvarande tillbehörs hantering.

4.1 Grundläggande för att ladda kombiugnen
4.1.1 Placering för tillagningsbehållare i aggregat med storlek X.10
GN-behållare/plåtar storlek 1/1, 1/2; Galler; i U-skenor (standardutförande)
Hanteringsregler
■ Behållarna eller gallret måste skjutas in till an‐
slag MELLAN de båda skänklarna i respektive
U-skena (1).
■ Behållarna eller gallret måste skjutas in i U-ske‐
norna till vänster och höger på samma höjd.
■ Behållarna eller gallret får INTE placeras på
övre skänkeln för en U-skena.
■ Placera inga behållare på gallret.
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Plåt bakmått 600 x 400, i L-skenor (bageriutförande)
Hanteringsregler
■ Plåten måste skjutas in till anslag på skänklar‐
na för respektive L-skena (1).
■ Plåten måste skjutas in i L-skenorna till vänster
och höger på samma höjd.
■ Plåten får inte laddas med vätska eller livsme‐
del som kan anta flytande form under tillagning‐
en.
■ Angivet sätt för laddningen är endast tillåten för
plåtar (och ev. galler), INTE för behållare.
■ Placera inga behållare på plåten.
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4.1.2 Placering för tillagningsbehållare i aggregat med storlek X.20
GN-behållare/plåtar storlek 2/1, 1/1; Galler; i U-skenor (standardutförande)
Hanteringsregler
Behållarna eller gallret måste skjutas in till an‐
slag MELLAN de båda skänklarna i respektive
U-skena (1).
■ Behållarna eller gallret måste skjutas in i U-ske‐
norna till vänster och höger på samma höjd.
■ Behållarna eller gallret får INTE placeras på
övre skänkeln för en U-skena.
■ Placera inga behållare på gallret.
■

Plåt bakmått 600 x 400, i L-skenor (bageriutförande)
Hanteringsregler
■ Plåten måste skjutas in till anslag på skänklar‐
na för respektive L-skena (1).
■ Plåten måste skjutas in i L-skenorna till vänster
och höger på samma höjd.
■ Plåten får inte laddas med vätska eller livsme‐
del som kan anta flytande form under tillagning‐
en.
■ Angivet sätt för laddningen är endast tillåten för
plåtar (och ev. galler), INTE för behållare.
■ Placera inga behållare på plåten.
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4.1.3 Kombiugnens laddningskapacitet
Maximal laddningsvikt vid tillagning
C4
Gäller för GN-behållare och för plåtar med bakmått
Maximal laddningsvikt per aggregat
Maximal laddningsvikt per plåt

12.20

20.10

20.20

120
15

100
15

180
15

12.20

20.10

20.20

[kg]
[kg]

36
1.5

30
1.5

60
1.5

[stk]
[g]

74
360

61
360

122
360

12.20

20.10

20.20

[stk]

24

20

40

[stk]

12

-

20

[stk]

-

17

-

[stk]

74

61

122

[stk]

59

50

98

[kg]
[kg]

Maximal laddningsvikt vid regenerera
C4
Gäller för GN-behållare och för bakplåtar med bakmått
Maximal laddningsvikt per aggregat
Maximal laddningsvikt per plåt
Gäller för tallrik Ø 32 cm
Maximalt antal tallrikar per aggregat
Maximal laddningsvikt per tallrik
Maximalt antal tillagningsbehållare
C4
GN 1/1 laddningsvagn, inskjutningsavstånd 68 mm
Antal / GN-behållare / plåtar vid fullt utnyttjande av inskjutnings‐
avståndet
GN 2/1 laddningsvagn, inskjutningsavstånd 68 mm
Antal / GN-behållare / plåtar vid fullt utnyttjande av inskjutnings‐
avståndet
Bakmått 600x400 laddningsvagn, inskjutningsavstånd 80 mm
Antal plåtar
Bankettvagn för tallrikar, ringavstånd 66 mm
Antal tallrikar diameter maximalt 32 cm
Bankettvagn för tallrikar, ringavstånd 79 mm
Antal tallrikar diameter maximalt 32 cm
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4.2 Anvisningar för principiellt tillvägagångssätt vid tillagning
4.2.1

Säker hantering av aggregat

För din och dina medarbetares säkerhet
Gör dig bekant med innehållet i kapitlet 'För din säkerhet' på sidan 20 innan du låter dina medarbetare
arbeta med kombiugnen första gången och vidtag motsvarande åtgärder.
Informera dina medarbetare att de skall bekanta sig med angivna regler i detta avsnitt och ovillkorligen
följa dessa.
Informera dina medarbetare att de skall bekanta sig med detta avsnitt och angivna varningar i efterföl‐
jande anvisningar och att de ovillkorligen skall vidta angivna motåtgärder.
Personlig skyddsutrustning för dina medarbetare
Informera dina medarbetare om att de skall använda personlig skyddsutrustning som finns angivna för
motsvarande arbeten i kapitlet 'För din säkerhet', avsnitt 'Personlig skyddsutrustning' på sidan 37.
Tillvägagångssätt vid gaslukt
Följ ovillkorligen följande punkter om gaslukt föreligger:
Avbryt gasförsörjningen omedelbart.
■
Vädra rummet ordentligt.
■
Använd inga elektriska aggregat eller apparater. Undvik gnistbildning.
■
Evakuera byggnaden.
■
Informera gasleverantören och ev. brandkåren via telefon utanför riskområdet.
■

Grundläggande regel för säker drift
Om kombiugnen har flyttats på otillåtet sätt efter installationen (medvetet eller av misstag), får aggre‐
gatet inte användas förrän följande förutsättningar är givna:
■
Aggregatet och använda tillbehör uppvisar inga uppenbarliga skador.
■
Installerade försörjningskablar för el, vatten, avloppsvatten och rengöringsmedel uppvisar inga up‐
penbarliga skador, sitter fast, droppar inte i någon punkt och ger ett säkert och funktionerande in‐
tryck efter okulärkontroll.
■
'Krav på kombiugnens funktionsduglighet' på sidan 21 är uppfyllda.
■
'Krav på kombiugnens omgivning' på sidan 21 är uppfyllda.
■
Alla varningsskyltar är monterade på korrekt plats.
Endast för gasaggregat:
■
Alla gasförande komponenter i kombiugnen är kontrollerade av servicetekniker vad gäller läckage i
alla anslutningspunkter för gasförande komponenter och gastätheten är säkrad i alla nämnda
punkter utanför och innanför aggregatet.
Regler för stående aggregats säkra drift
Följande regler skall beaktas vid drift för att undvika risker:
Frånlufts- och avgasstosen samt ventilationsstosen på aggregatets ovansida och ventilationsöpp‐
ningarna i aggregatets botten får inte övertäckas, förändras eller blockeras.
■
Tillagningsbehållare måste skjutas in korrekt enligt låsningarna på sidan 38 ett aggregat storlek
X.10 resp. på sidan 40 ett aggregat storlek X.20.
■
Fläktplåten måste vara korrekt låst.

■
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4 Gör enligt följande vid tillagning:
Heta ytor

Risk för brännskador pga. hög temperatur i ugnen och på aggregatdörrens insida
Risk för brännskador om man beror ugnens inre delar, insidan av aggregatdörren och alla delar om
finns i ugnen eller har funnits i ugnen under tillagningen.
Använd personlig skyddsutrustning.
Het ånga / vattenånga

Risk för skållskador pga. het ånga och vattenånga
Förekommande het ånga och vattenånga kan medföra skållskador i ansiktet, på händerna, fötterna
och benen.
Öppna alltid aggregatdörren till första låsning och låt het ånga försvinna under en stund. Öppna
aggregatdörren mer försiktigt och långsamt.
Stick inte in huvudet i ugnen.
Gå bort från aggregatet om ugnen svalnas med 'Cool down' eftersom het ånga och vattenånga
tränger ut genom den öppna aggregatdörren.
Avbruten kylning

Risk för mikrobiologisk smittorisk i livsmedel av rengöringsmedel pga. avbruten kylning
Om ugnen laddas för tidigt och avbruten tillagning kan kylningen för kylda livsmedel avbrytas.
Beakta alltid livsmedlens kylning vid laddningens tidsplanering, t.ex. när tillagningsprogrammets
starttid väljs.
Använd aldrig aggregatet för mellanlagring av livsmedel.
Avbryt aldrig tillagningen avsiktligt.
Tänk på återstarttidens längd vad gäller livsmedlets tillstånd när aggregatet startas igen efter ett
strömavbrott.
Tillagning vid låg temperatur (< 65 °C) får endast göras av utbildad personal.
Uppkomst av mikroorganismer vid 30 - 65 °C

Risk för förstörda livsmedel till följd av tillväxt av mikroorganismer i varm omgivning
(temperaturområde 30 – 65 °C)
Under värmehållning eller tillagning med låg temperatur av livsmedel kan ugnens laddning med kalla
livsmedel innebära att ugnstemperaturen sjunker så lågt att en kritisk tillväxt av mikroorganismer
uppstår.
Ladda inte aggregatet med kalla livsmedel vid tillagning med låg temperatur eller värmehållning av
rätter.
Reducera antalet mikroorganismer på livsmedlet, t.ex. genom att steka en aning innan tillagning
med låg temperatur.
Tillagning vid låg temperatur (< 65 °C) får endast göras av utbildad personal.
Gasläckage

Risk för explosion pga. gasläckage
Gasläckage kan leda till en explosion vid antändning.
Flytta inte på aggregatet under pågående drift
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4 Gör enligt följande vid tillagning:
Syrebrist

Risk för kvävning pga. brist på andningsluft
Otillräcklig ventilation på uppställningsplatsen kan medföra kvävning när aggregatet används.
Flytta inte det undre aggregatområdet.
Aggregatet får endast drivas i vindstilla omgivning.
Säkerställ att installerad ventilation är fungerar och att gasinstallatörens föreskrivna
ventilationsbestämmelser följs.
Underhåll aggregatet en gång om året
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4 Gör enligt följande vid tillagning:

4.2.2 Starta / stoppa kombiugnen
För din säkerhet vid hantering med kombiugnen
Gör dig ovillkorligen bekant med angivna regler och varningar i kapitel 'Säker hantering av aggregat'
på sidan 42 innan arbetet påbörjas och följ anvisningarna.
Starta kombiugnen
1.

Starta kombiugnen.

2.

Kontrollera att ugnsbelysningen lyser när aggregatet gör
en självanalys.

3.

Vänta tills mjukvaran är driftsklar.

Stänga av kombiugnen vid arbetets slut
1.

Utför nödvändig rengöring enligt rengörings- och under‐
hållsschema.

2.

Stäng av kombiugnen.

3.

Låt aggregatdörren vara öppen så att fuktighet kan för‐
svinna.

Stänga av kombiugnen före längre användningspauser
Koppla bort vatten, gas och ström i köket före längre användningspauser.
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4 Gör enligt följande vid tillagning:

4.2.3 Tillaga korrekt
För din säkerhet vid hantering med kombiugnen
Gör dig ovillkorligen bekant med angivna regler och varningar i kapitel 'Säker hantering av aggregat'
på sidan 42 innan arbetet påbörjas och följ anvisningarna.
Nödvändiga förkunskaper
Denna hantering måste du känna till:
■
Öppna och stänga aggregatdörren säkert
■
Ladda och ta bort livsmedel
■
Stoppa undan och ta bort kärntemperatursensor
■
Använda USB-minne

50
52
61
64

Regler
Kombiugnens laddning med tallrikar är endast tillåten för regenerering.
Förutsättningar
■
■
■
■
■
■
■
■

Du känner till mjukvarans hantering så pass att du kan öppna sparade tillagningsprofiler enligt livs‐
medel eller ange nya tillagningsprofiler och starta dem, se manual.
Kombiugnen och använda tillbehör skall rengöras regelbundet.
Det finns inga främmande föremål i ugnen.
Ugnsavloppet är fritt och inte blockerat eller spärrat av föremål. Silen i ugnsavloppet är på plats.
Aggregatdörrens innerglasaggregatdörr är korrekt låst.
USB-luckan täcker USB-anslutningen.
Fläktplåten är korrekt låst.
Livsmedel står beredda för laddning av kombiugnen i laddningsvagnen eller i tallriksladdningsvag‐
nen.

Tillaga korrekt
1.

Öppna en tillagningsprofil i kokboken eller ange en ny till‐
agningsprofil.

2.

Var uppmärksam på kraven i mjukvaran.

3.

Öppna aggregatdörren.

4.

Ladda kombiugnen med förberedda livsmedel.

5.

Stäng aggregatdörren igen.
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4 Gör enligt följande vid tillagning:
6.

Starta tillagningen.

7.

Vänta tills tillagningen är slut.

8.

En signal hörs när tillagningen är avslutad.
Var uppmärksam på kraven i mjukvaran.

9.

Öppna aggregatdörren.

10.

Ta ut produkter.

11.

Stäng aggregatdörren igen.
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4 Gör enligt följande vid tillagning:

4.3 Anvisningar för aggregatets hantering vid tillagning
4.3.1

Säker hantering av aggregat

För din och dina medarbetares säkerhet
Gör dig bekant med innehållet i kapitlet 'För din säkerhet' på sidan 20 innan du låter dina medarbetare
arbeta med kombiugnen första gången och vidtag motsvarande åtgärder.
Informera dina medarbetare att de skall bekanta sig med angivna regler i detta avsnitt och ovillkorligen
följa dessa.
Informera dina medarbetare att de skall bekanta sig med detta avsnitt och angivna varningar i efterföl‐
jande anvisningar och att de ovillkorligen skall vidta angivna motåtgärder.
Personlig skyddsutrustning för dina medarbetare
Informera dina medarbetare om att de skall använda personlig skyddsutrustning som finns angivna för
motsvarande arbeten i kapitlet 'För din säkerhet', avsnitt 'Personlig skyddsutrustning' på sidan 37.
Tillvägagångssätt vid gaslukt
Följ ovillkorligen följande punkter om gaslukt föreligger:
Avbryt gasförsörjningen omedelbart.
■
Vädra rummet ordentligt.
■
Använd inga elektriska aggregat eller apparater. Undvik gnistbildning.
■
Evakuera byggnaden.
■
Informera gasleverantören och ev. brandkåren via telefon utanför riskområdet.
■

Hantering av tunga laster
Uppmärksamma medarbetare på att lyft av tunga behållare eller förflyttning av tunga laddningsvagnar
kan medföra trötthetssymptomer, obehag eller störningar i kroppens rörelsefunktioner.
Heta ytor

Risk för brännskador pga. hög temperatur i ugnen och på aggregatdörrens insida
Risk för brännskador om man beror ugnens inre delar, insidan av aggregatdörren och alla delar om
finns i ugnen eller har funnits i ugnen under tillagningen.
Använd personlig skyddsutrustning.
Het ånga / vattenånga

Risk för skållskador pga. het ånga och vattenånga
Förekommande het ånga och vattenånga kan medföra skållskador i ansiktet, på händerna, fötterna
och benen.
Öppna alltid aggregatdörren till första låsning och låt het ånga försvinna under en stund. Öppna
aggregatdörren mer försiktigt och långsamt.
Stick inte in huvudet i ugnen.
Gå bort från aggregatet om ugnen svalnas med 'Cool down' eftersom het ånga och vattenånga
tränger ut genom den öppna aggregatdörren.
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4 Gör enligt följande vid tillagning:
Fuktigt köksgolv

Halkrisk pga utrunnet kondensat
Kondensat som droppar på golvet när aggregatdörren öppnas eller stänker ur kondensattråget när
laddningsvagnen flyttas kan medföra halkrisk för användaren framför aggregatet.
Håll alltid golvet runt aggregatet torrt.
Töm kondensattråget minst en gång om dagen.
Gasläckage

Risk för explosion pga. gasläckage
Gasläckage kan leda till en explosion vid antändning.
Flytta inte på aggregatet under pågående drift
Syrebrist

Risk för kvävning pga. brist på andningsluft
Otillräcklig ventilation på uppställningsplatsen kan medföra kvävning när aggregatet används.
Flytta inte det undre aggregatområdet.
Aggregatet får endast drivas i vindstilla omgivning.
Säkerställ att installerad ventilation är fungerar och att gasinstallatörens föreskrivna
ventilationsbestämmelser följs.
Underhåll aggregatet en gång om året
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4 Gör enligt följande vid tillagning:

4.3.2 Öppna och stänga aggregatdörren säkert
För din säkerhet vid hantering med aggregatet
Gör dig ovillkorligen bekant med angivna regler och varningar i kapitel 'Säker hantering av aggregat'
på sidan 48 innan arbetet påbörjas och följ anvisningarna.
Öppna aggregatdörren säkert
1.

Vrid dörrhandtaget åt höger och öppna aggregatdörren
försiktigt till första låsning.

2.

Vänta en stund tills ångan försvunnit.
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4 Gör enligt följande vid tillagning:
3.

Öppna aggregatdörren långsamt.

4.

För aggregat med högeranslag:
Öppna aggregatdörren helt.
(Endast vid marinversion: Det kräver lite kraft till följd av
dörrstoppet som förhindrar att aggregatdörren öppnas el‐
ler stängs av självständigt vid sjögång.)
För aggregat med gömd dörr:
Öppna aggregatdörren och skjut den bakåt mot kombiug‐
nens sida.
(Endast vid marinversion: Öppna aggregatdörren och
skjut den bakåt mot kombiugnens sida tills dubbelkulelå‐
set passerat hörbart över stängningskolven på aggrega‐
thuset. Därmed säkras aggregatdörren mot ofrivillig öpp‐
ning vid sjögång.)

Stäng aggregatdörren säkert
1.

För aggregat med högeranslag:
Stäng aggregatdörren till första låsning.
För aggregat med gömd dörr:
Dra aggregatdörren framåt längs kombiugnens sida och
stäng den till första låsning.

2.

■
■
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Vrid ner dörrhandtaget för att stänga aggregatdörren
helt.
Säkerställ att aggregatdörren är korrekt stängd när till‐
agningsprofiler eller rengöringsprofiler pågår genom att
kontrollera om respektive tillagningsprofil eller rengör‐
ingsprofil fortsätter.
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4 Gör enligt följande vid tillagning:

4.3.3 Ladda och ta bort livsmedel
För din säkerhet vid hantering med aggregatet
Gör dig ovillkorligen bekant med angivna regler och varningar i kapitel 'Säker hantering av aggregat'
på sidan 48 innan arbetet påbörjas och följ anvisningarna.
Heta vätskor

Risk för skållskador pga. heta vätskor
Att spilla flytande livsmedel kan medföra skållskador i ansikte och på händer.
Observera maximal laddningsvikt vid laddning.
Använd endast behållare med passande GN-mått resp. endast tillåtna tallrikar med passande
diameter.
Skjut in tillagningsbehållare korrekt enligt låsningarna på sidan 38 ett aggregat storlek X.10 resp.
på sidan 40 ett aggregat storlek X.20.
Placera alltid behållare eller tallrikar med vätska eller sådana livsmedel som bildar vätska under
tillagningen, i en inskjutningsnivå som är synlig för alla användare. Ta alltid ut behållare eller
tallrikar med vätska eller sådana livsmedel som bildar vätska under tillagningen med en horisontell
rörelse.
Lås laddningsvagnens genomskjutssäkring.
Täck över behållare eller tallrikar som innehåller heta vätskor under ev. transport.
Se till att laddningsvagnen inte tippar. Denna risk föreligger när laddningsvagnen transporteras
över lutningar eller stöter på ett hinder.
Använd personlig skyddsutrustning.
Heta livsmedel och heta tillagningsbehållare

Risk för brännskador pga. heta livsmedel och heta tillagningsbehållare
Tillagningsbehållare som är placerade på L-skenor kan tippa ur inskjutningsnivåerna. Detta kan
medföra brännskador på hela kroppen, speciellt i ansiktet och på händerna.
Observera maximal laddningsvikt vid laddning.
Använd endast tillagningsbehållare (plåtar, galler) med passande mått.
Skjut in tillagningsbehållare korrekt enligt låsningarna på sidan 39 ett aggregat storlek X.10 resp.
på sidan 40 ett aggregat storlek X.20.
Dra alltid ut tillagningsbehållarna vågrätt och dra inte ut tillagningsbehållarna ur
inskjutningsnivåerna för långt framåt.
Lås laddningsvagnens genomskjutssäkring.
Se till att laddningsvagnen inte tippar. Denna risk föreligger när laddningsvagnen transporteras
över lutningar eller stöter på ett hinder.
Använd personlig skyddsutrustning.
Nödvändiga förkunskaper
Denna hantering måste du känna till:
■
Öppna och stänga aggregatdörren säkert

50

Användning av laddningsvagn i +3 serie
Du kan beställa en enkel eftermonteringssats från tillverkaren för att kunna använda en laddningsvagn
i +3 serien i en Convotherm 4 kombiugn.
Använd inte en laddningsvagn i +3 serien i en Convotherm 4 kombiugn utan denna eftermonterings‐
sats. Det kan innebära att aggregatet skadas.
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4 Gör enligt följande vid tillagning:
Förutsättningar
■
■
■

Laddningsvagnen är korrekt rengjord och redo.
Laddningsvagnens handtag är borttagna. (gäller inte för fängelseversion)
Laddningsvagnens bromsar är låsta.

Ladda kombiugnen med livsmedel (standardutförande)
1.

Lyft genomskjutsäkringen på laddningsvagnens framsida
och sväng den åt vänster.

2.

Ladda laddningsvagnen.
■ Börja nerifrån.
■ Skjut alltid in behållare, plåtar eller galler till anslag fram
till den bakre genomkörningssäkring.
Kontrollera att behållare, plåtar och galler är korrekt in‐
skjutna enligt 'Placering av tillagningsbehållare i aggregat
med storlek X.10' på sidan 38 eller 'Placering av livsme‐
delsbärare i aggregat med storlek X.20' på sidan 40.
VARNING! Risk för skållskador pga. heta vätskor
■ Kontrollera att laddningsvagnen inte belastas felaktigt,
annars kan laddningsvagnen tippas när den förflyttas.

3.
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4 Gör enligt följande vid tillagning:
4.

Öppna aggregatdörren.

5.

Lossa laddningsvagnens bromsar.

6.

■

■

7.

Sätt in laddningsvagnens handtag på laddningsvagnens
framsida.
(för kombiugnens fängelseversion bortfaller denna
punkt eftersom laddningsvagnens handtag är fast mon‐
terade i laddningsvagnen)
Ta tag i laddningsvagnens handtag och skjut in den till
anslag i ugnen.

Ta bort laddningsvagnens handtag.
VARNING! Risk för brännskador till följd av hög tempera‐
tur i hela ugnen, inkl. alla delar som befinner sig eller be‐
funnit sig inom utrymmet under tillagningen
■ Använd personlig skyddsutrustning.
■ Ta bort handtagen när laddningsvagnen är inskjuten för
att kunna hämta laddningsvagnen med kalla handtag.
(för kombiugnens fängelseversion bortfaller denna punkt
eftersom laddningsvagnens handtag är fast monterade i
laddningsvagnen)
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4 Gör enligt följande vid tillagning:
8.

Stick in laddningsvagnens handtag med fyrkantprofilens
öppna sida i motsvarande hållare (rekommenderat tillbe‐
hör) i en av aggregatfötterna.
Alternativ placera laddningsvagnens handtag synligt på
lämplig plats i närheten av aggregatet men aldrig på ag‐
gregatet.
(för kombiugnens fängelseversion bortfaller denna punkt
eftersom laddningsvagnens handtag är fast monterade i
laddningsvagnen)

9.

Stäng aggregatdörren.

10.

Lås laddningsvagnens rullar igen.
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4 Gör enligt följande vid tillagning:
Ladda kombiugnen med livsmedel (bagierutförande)
1.

Lyft genomskjutsäkringen på laddningsvagnens framsida
och sväng den åt vänster.
(för aggregatstorlek 20.10 bortfaller detta steg)

2.

Ladda laddningsvagnen för aggregatstorlek 12.20 och
20.20 framifrån och aggregatstorlek 20.10 från sidan.
■ Börja nerifrån.
■ Skjut alltid in plåtarna till anslag.
Kontrollera att plåtar är korrekt inskjutna enligt 'Placering
av tillagningsbehållare i aggregat med storlek X.10' på si‐
dan 38 eller 'Placering av tillagningsbehållare i aggregat
med storlek X.20' på sidan 40.
VARNING! Risk för brännskador pga. heta livsmedel och
heta tillagningsbehållare
■ Kontrollera att laddningsvagnen inte belastas felaktigt,
annars kan laddningsvagnen tippas när den förflyttas.

3.
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4 Gör enligt följande vid tillagning:
4.

Öppna aggregatdörren.

5.

Lossa laddningsvagnens bromsar.

6.

■

■

7.

Sätt in laddningsvagnens handtag på laddningsvagnens
framsida.
(för kombiugnens fängelseversion bortfaller denna
punkt eftersom laddningsvagnens handtag är fast mon‐
terade i laddningsvagnen)
Ta tag i laddningsvagnens handtag och skjut in den till
anslag i ugnen.

Ta bort laddningsvagnens handtag.
VARNING! Risk för brännskador till följd av hög tempera‐
tur i hela ugnen, inkl. alla delar som befinner sig eller be‐
funnit sig inom utrymmet under tillagningen
■ Använd personlig skyddsutrustning.
■ Ta bort handtagen när laddningsvagnen är inskjuten för
att kunna hämta laddningsvagnen med kalla handtag.
(för kombiugnens fängelseversion bortfaller denna punkt
eftersom laddningsvagnens handtag är fast monterade i
laddningsvagnen)
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4 Gör enligt följande vid tillagning:
8.

Stick in laddningsvagnens handtag med fyrkantprofilens
öppna sida i motsvarande hållare (rekommenderat tillbe‐
hör) i en av aggregatfötterna.
Alternativ placera laddningsvagnens handtag synligt på
lämplig plats i närheten av aggregatet men aldrig på ag‐
gregatet.
(för kombiugnens fängelseversion bortfaller denna punkt
eftersom laddningsvagnens handtag är fast monterade i
laddningsvagnen)

9.

Stäng aggregatdörren.

10.

Lås laddningsvagnens rullar igen.
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4 Gör enligt följande vid tillagning:
Ta bort produkt
1.

Öppna aggregatdörren.

2.

Sätt in laddningsvagnens handtag på laddningsvagnens
framsida.
För kombiugnens fängelseversion bortfaller denna punkt
eftersom laddningsvagnens handtag är fast monterade i
laddningsvagnen.

3.

Lossa laddningsvagnens bromsar.

Hanteringsmanual

59

4 Gör enligt följande vid tillagning:
4.

Dra ut laddningsvagnen ur ugnen i handtaget.
Vid fängelseversion:
VARNING! Risk för brännskador till följd av hög tempera‐
tur i hela ugnen, inkl. alla delar som befinner sig eller be‐
funnit sig inom utrymmet under tillagningen
■ Använd personlig skyddsutrustning.
■ Laddningsvagnens handtag blir varma under tillagning‐
en, trots det speciella materialet. Använd termoskydds‐
handskar när laddningsvagnen dras ut med handtaget
efter tillagningen.

5.

Lås laddningsvagnens rullar igen.

6.

Stäng aggregatdörren.
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4 Gör enligt följande vid tillagning:

4.3.4 Stoppa undan och ta bort kärntemperatursensor
För din säkerhet vid hantering med aggregatet
Gör dig ovillkorligen bekant med angivna regler och varningar i kapitel 'Säker hantering av aggregat'
på sidan 48 innan arbetet påbörjas och följ anvisningarna.
Nödvändiga förkunskaper
Denna hantering måste du känna till:
■
Öppna och stänga aggregatdörren säkert

50

Ändamål
Kärntemperatursensorn måste stoppas undan när den inte behövs för tillagningen. Annars föreligger
risk att sensorn skadas.
Stoppa undan kärntemperatursensor
1.

Skjut in kärntemperatursensorn i hållaren.

Ta bort kärntemperatursensor
1.

Hanteringsmanual

Dra ut kärntemperatursensorn ur hållaren.

61

4 Gör enligt följande vid tillagning:

4.3.5 Använd extern kärntemperatursensor eller Sous-Vide-sensor
För din säkerhet vid hantering med aggregatet
Gör dig ovillkorligen bekant med angivna regler och varningar i kapitel 'Säker hantering av aggregat'
på sidan 48 innan arbetet påbörjas och följ anvisningarna.
Nödvändiga förkunskaper
Denna hantering måste du känna till:
■
Öppna och stänga aggregatdörren säkert
■
Stoppa undan och ta bort kärntemperatursensor

50
61

Princip
Du kan även ansluta en ytterligare extern kärntemperatursensor eller Sous-Vide-sensor tillfälligt till ag‐
gregathuset, förutom den permanent anslutna interna kärntemperatursensorn. Den inre kärntempera‐
tursensorn fungerar inte när denna externa anslutning används. Det betyder att programmet föredrar
den externa kärntemperatursensorn eller Sous-Vide-sensorn för tillagningen. Det är INTE möjligt att
använda den interna och den externa kärntemperatursensorn samtidigt vid en tillagning eller använda
den interna kärntemperatursensorn när en extern kärntemperatursensor eller Sous-Vide-sensor är an‐
sluten.
Förutsättningar
■
■

Den externa kärntemperatursensorn eller Sous-Vide-sensorn är rengjord, fungerar och finns till
hands i närheten av aggregatet.
Livsmedlet är korrekt placerat i ugnen.

Ansluta och använda extern kärntemperatursensor eller Sous-Vide-sensor
1.
2.

Öppna anslutningsuttagets skyddslucka för den externa
kärntemperatursensor eller Sous-Vide-sensorn till höger
ovanför aggregathusets manöverpanel.
Anslut den externa kärntemperatursensorn eller SousVide-sensorn via anslutningsuttaget till aggregatet.

3.

Öppna aggregatdörren.

4.

Stick in kärntemperatursensorn eller Sous-Vide-sensorn i
livsmedlet.

5.

Stäng aggregatdörren.
Observera kabeldragningen. Kabeln får inte placeras i
närheten av dörrhandtagets stängningsmekanism i ug‐
nen. Den kan placeras på annan plats, inklämd mellan
aggregatdörren och hygientätningen, i ugnen.
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Dra ut och förvara extern kärntemperatursensor eller Sous-Vide-sensor
1.

Öppna aggregatdörren.

2.

Dra ut kärntemperatursensorn eller Sous-Vide-sensorn ur
livsmedlet innan det tas ur ugnen.
VARNING! Risk för brännskador till följd av hög tempera‐
tur i hela ugnen, inkl. alla delar som befinner sig eller be‐
funnit sig inom utrymmet under tillagningen
■ Använd personlig skyddsutrustning.
■ Låt den externa kärntemperatursensorn eller SousVide-sensorn svalna utanför ugnen efter användningen
innan den dras ut och rengörs.

3.
4.
5.
6.

Hanteringsmanual

Dra ut den externa kärntemperatursensorn eller SousVide-sensorn från aggregathuset.
Stäng anslutningsuttagets skyddslucka.
Rengör och spola av kärntemperatursensorn eller SousVide-sensorn med en mjuk duk, vanligt diskmedel och
vatten.
Förvara den torra kärntemperatursensorn eller SousVide-sensorn på lämplig plats för att skydda mot skador
och föroreningar.
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4.3.6 Använda USB-minne
För din säkerhet vid hantering med aggregatet
Gör dig ovillkorligen bekant med angivna regler och varningar i kapitel 'Säker hantering av aggregat'
på sidan 48 innan arbetet påbörjas och följ anvisningarna.
USB-luckans syfte
USB-luckan täcker USB-anslutningen så att inte vattenånga kan tränga in i styrelektroniken under till‐
agning och rengöring.
USB-minnet får inte vara anslutet under tillagning och rengöring och USB-anslutningen måste vara
försluten med luckan.
Ansluta USB-stick
1.

Öppna luckan för USB-anslutningen i manöverpanelen.

2.

Anslut USB-minnet.
Använd vanlig adapterkabel om USB-minnet är för stort.
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5 Gör enligt följande vid rengöring
Kapitlets ändamål
I detta kapitel visas en överblick av rengöringsmetoden, rengöringsmedel och deras hantering samt
rengöringsschema. Vi visar hur kombiugnen skall handhas för rengöring och hur rengöringen går till.
'Anvisningar för principiellt tillvägagångssätt vid rengöring' visar de olika rengöringarnas förlopp steg
för steg. Speciella anvisningar hur man använder mjukvaran eller aggregatets komponenter visas inte
på detta ställe.
Läs kombiugnens manual med information om mjukvarans hantering och förloppen.
'Anvisningar för aggregatets hantering vid rengöring' förklarar konkreta förlopp för kombiugnens och
motsvarande tillbehörs hantering.

5.1 Grundläggande för rengöring av kombiugnen
5.1.1 Rengöringsmetod
Rengöringsmetod
Rengöringsmetod
Rengöringsmedelsfri
ugnsrengöring

Beskrivning
■

■

■
■

Helautomatisk ugns‐
rengöring med anslutna
kanister
(ConvoClean vid
easyDial
eller
ConvoClean+ vid easy‐
Touch)

■

■

■

■
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Användningskriterier

Är en helautomatisk process där
temperatur och tid är programstyr‐
da
Ugnen spolas endast med vatten
utan användning av rengöringsme‐
del
Vid easyDial: Rengöringsprofil
CL0
Vid easyTouch: Rengöringsprofil
H2O
Är en helautomatisk process där
temperatur, tid och användning av
rengöringsmedel och sköljning är
programstyrda
Rengöringsmedlen doserar pro‐
gramstyrt och hämtas automtiskt
ur anslutna kanister till ugnen.
Vid easyDial (ConvoClean):
■ Val av ett av åtta förkonfigurera‐
de rengöringsprofiler:
CL1 till CL4 och CL1d till CL4d
Vid easyTouch (ConvoClean+):
■ Valet av en rengöringsnivå:
1 till 4
■ Valet av en rengöringstid:
eco, regular, express
■ Alternativt val av:
Ångdesinfektion och/eller ugn‐
storkning
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■
■

■
■

■

Lätt smuts eller lukt skall tas bort
mellan de olika tillagningarna
Efter längre stilleståndstider för in‐
tensivt rengjord kombiugn för att
t.ex. ta bort damm

Daglig rengöring efter dagens av‐
slutade tillagningar
Före första användning av kom‐
biugnen för att ta bort all smuts ef‐
ter transport, uppställning och in‐
stallation i ugnen
Efter underhållsarbeten på kom‐
biugnen för att ta bort alla förore‐
ningar i ugnen
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Rengöringsmetod
Helautomatisk ugns‐
rengöring med engå‐
ngsdosering
(ConvoClean vid
easyDial
eller
ConvoClean+ vid easy‐
Touch)

Beskrivning
■

■

■

■

Halvautomatisk ugns‐
rengöring

■

■
■

Användningskriterier

Är en helautomatisk process där
temperatur, tid och användning av
rengöringsmedel och sköljning är
programstyrda
Rengöringsmedel tillförs till ugnen
av användaren efter uppmaning
från programmet med hjälp av en‐
gångsdoseringsflaskor
Vid easyDial (ConvoClean):
■ Val av ett av åtta förkonfigurera‐
de rengöringsprofiler:
CL1 till CL4 och CL1d till CL4d
Vid easyTouch (ConvoClean+):
■ Valet av en rengöringsnivå:
1 till 4
■ Valet av en rengöringstid:
eco, regular, express
■ Alternativt val av:
Ångdesinfektion och/eller ugn‐
storkning
Är en halvautomatisk process där
temperatur och tid för de olika ren‐
göringsfaserna är programstyrda
Rengöringsmedel sprayas manu‐
ellt in i ugnen
Ugnen spolas manuellt med en
handspruta eller alternativt torkas
den ur noga med mycket vatten
och en mjuk duk

■
■

■

■
■

■

■

Ugnsrengöring endast
med klart diskmedel ur
anslutna kanister eller
med engångsdosering

■
■

■

Ugnsrengöring för hand

■

■
■
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Eendast för easyTouch: Rengör‐
ingsprofil ConvoCare
Är en helautomatisk process där
temperatur, tid och användning av
klart diskmedel och sköljning är
programstyrda
Klart diskmedel tillförs antingen
automatiskt ur anslutna kanister till
ugnen eller av användaren efter
uppmaning från programmet med
hjälp av engångsdoseringsflaskor
Är endast en manuell process utan
programstöd
■ Ugnen förblir kall
■ Användaren kontrollerar verk‐
ningstiderna för rengöringsmed‐
len
Rengöringsmedel sprayas manu‐
ellt in i ugnen
Ugnen spolas manuellt med en
handspruta eller alternativt torkas
den ur noga med mycket vatten
och en mjuk duk
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■

■

■

■

■
■

Daglig rengöring efter dagens av‐
slutade tillagningar
Före första användning av kom‐
biugnen för att ta bort all smuts ef‐
ter transport, uppställning och in‐
stallation i ugnen
Efter underhållsarbeten på kom‐
biugnen för att ta bort alla förore‐
ningar i ugnen

Daglig rengöring efter dagens av‐
slutade tillagningar
För efterbehandling efter en helau‐
tomatisk ugnsrengöring om inte all
smuts är borta
Före första användning av kom‐
biugnen för att ta bort all smuts ef‐
ter transport, uppställning och in‐
stallation i ugnen
Efter underhållsarbeten på kom‐
biugnen för att ta bort alla förore‐
ningar i ugnen
För efterbehandling efter en helau‐
tomatisk ugnsrengöring en halvau‐
tomatisk ugnsrengöring om inte all
smuts är borta
När vit beläggning eller mörk miss‐
färgning syns i ugnen

Vid avsvalnad ugn mellan tillag‐
ningar för att ta bort smuts eller
lukt
För efterbehandling efter en helau‐
tomatisk ugnsrengöring en halvau‐
tomatisk ugnsrengöring om inte all
smuts är borta
För punktrengöring i ugnen,
t.ex. ugnsavlopp
När vit beläggning eller mörk miss‐
färgning syns i ugnen
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5.1.2 Rengöringsschema
Översikt
Denna bild visar en gaskombiugn med storlek 20.20, ställföreträdande för alla stående aggregat:
Pos.

Beteckning

1

Yttre aggregathus

2

Ugn

3

Hygientätning

4

Dubbelglasdörr

5

Aggregatdörr

6

Tvärtätning över förvärmningsskydd

7

Ugnsavlopp med sil

8

Laddningsvagn (stativ)

9

Kondensatkar i laddningsvagn

10

Fläkt

Daglig rengöring
Vad måste rengöras?

Metod

Rengöringsmedel

Ugn

'Så här rengör du ugnen halvau‐
tomatiskt' på sidan 77
'Så här rengör du ugnen helau‐
tomatiskt med anslutna kanister'
på sidan 73

ConvoClean new eller forte

'Så här rengör du ugnen helau‐
tomatiskt med engångsdoser‐
ing' på sidan 75
Ugnsavlopp

■
■
■

Kondensatkar i laddningsvagn

■
■
■

Yttre aggregathus
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Ta bort rester
Spola, för att förhindra block‐
ering
Spraya med rengöringsmedel
och spola med vatten
'Tömma laddningsvagnens
kondensatkar' på sidan 93
Rengör manuellt med mjuk
icke repande svamp
Efterspola med vatten

Rengör manuellt med mjuk duk
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ConvoClean new eller forte
och
ConvoCare
ConvoClean new S eller forte S
och
ConvoCare S
■ Med handspruta
■ ConvoClean new eller forte

Vanligt klart diskmedel

Vanligt rengöringsmedel för
rostfria ytor
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Vad måste rengöras?

Metod

Kontrollera dagligen om ugnen
har vit beläggning eller mörk
missfärgning
■ Rengöring endast vid behov

Manuell:
ConvoCare
Spraya kallt
■ Låt verka i 10 min
■ Polera med mjuk, icke
skummande svamp
■ Spola av
eller
■ 'Så här rengör du ugnen en‐
dast med klart diskmedel med
Rengöringsprofil ConvoCare
(endast vid easyTouch)' på si‐
dan 81

Behållare, plåtar och galler och
ytterligare använda tillbehör

Rengöringsmedel

■

■

■
■

Rengör manuellt med mjuk
icke repande svamp
Efterspola med vatten

Vanligt klart diskmedel

Rengöring varje vecka
Vad måste rengöras?

Metod

Inre dubbelglasdörr

'Så rengör du dubbelglasdörren' Vanligt glasrengöringsmedel
på sidan 83
'Så rengör du ugnen bakom
ConvoClean new eller forte
fläktplåten' på sidan 84
■ Manuellt med mjuk duk och
Vanligt klart diskmedel
torka av rengöringsmedel run‐
tom
■ Med mjuk duk och eftertorka
grundligt med rent vatten
■ Torka av med mjuk duk
■ Låt aggregatdörren stå öppen
för att torka hygientätningen
(stäng inte)

Ugn bakom fläktplåt
Hygientätning runt aggregatdör‐
ren

Tvärtätning över förvärmnings‐
skydd vid aggregatdörren

■
■
■

Aggregatdörr och laddningsvag‐
nens stativ (speciellt området
runt kondensatkaret)

■
■
■

Fläkt, ugnsbotten på vänster
sida

Rengöringsmedel

Torka av manuellt med mjuk
duk och rengöringsmedel
Med mjuk duk och eftertorka
grundligt med rent vatten
Torka av med mjuk duk

ConvoClean new eller forte

Rengör manuellt med mjuk
duk och rengöringsmedel
Med mjuk duk och eftertorka
grundligt med rent vatten
Torka av med mjuk duk

ConvoClean new eller forte

Rengör manuellt med fuktad
duk

Vanligt klart diskmedel

Vad måste rengöras?

Metod

Rengöringsmedel

Hygientätning intensiv

'Så rengör du hygientätning in‐
tensiv' på sidan 85

Vanligt klart diskmedel

Rengöring varje månad
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5.1.3 Rengöringsmedel
Rengöringsmedel
Använd endast här specifierad rengöringsmedel för rengöring av kombiugnen och dess tillbehör.
Produkt

Användning

ConvoClean new
Ugnsrengöring
■ För hand
för lätt smuts
■ Inte för rengöring av behållare, ■ Halvautomatisk
plåtar, galler eller andra tillbe‐
Helautomatisk ugnsrengöring
hör
ConvoClean forte
Ugnsrengöring
■ För hand
för normal till stark smuts
■ Inte för rengöring av behållare, ■ Halvautomatisk
plåtar, galler eller andra tillbe‐
Helautomatisk ugnsrengöring
hör
ConvoCare K (koncentrat)
ConvoCare
Klart diskmedel i definierat
blandningsförhållande
■ Inte för rengöring av behållare,
plåtar, galler eller andra tillbe‐
hör
ConvoClean new S
för lätt smuts
ConvoClean forte S
för normal till stark smuts
ConvoCare S

För blandning av bruksfärdig
lösning ConvoCare i definierat
blandningsförhållande
■
■

Helautomatisk ugnsrengöring
Ugnsrengöring endast med
klart diskmedel (endast för
easyTouch, rengöringsprofil
ConvoCare)

Manuell efterbehandling av ug‐
nen
Helautomatisk ugnsrengöring
Helautomatisk ugnsrengöring
■
■

Helautomatisk ugnsrengöring
Ugnsrengöring endast med
klart diskmedel (endast för
easyTouch, rengöringsprofil
ConvoCare)

Användningsform
Sprayflaska

Anslutna rengöringsmedelska‐
nister till rengöringssystem un‐
der kombiugnen
Sprayflaska

Anslutna rengöringsmedelska‐
nister till rengöringssystem un‐
der kombiugnen
Anslutna rengöringsmedelska‐
nister till rengöringssystem un‐
der kombiugnen
Sprayflaska
Flaskor för engångsdosering á
125 ml
Flaskor för engångsdosering á
125 ml
Flaskor för engångsdosering á
125 ml

Vanligt rengöringsmedel för rost‐ Används för rengöring av kom‐ fria ytor
biugnens ytterväggar
Vanligt glasrengöringsmedel
Rengöring av dubbelglasdörr
Hushållsvanligt, hudvänligt alka‐ ■ Rengöring av komponenter
lifritt, pH- och luktneutralt klart
och tillbehör enligt motsvaran‐
diskmedel
de manualer
■ Rengöring av behållare, plå‐
tar, galler och ytterligare tillbe‐
hör för tillagning
Hantering av rengöringsmedel
Personlig skyddsutrustning skall användas vid användning av vissa rengöringsmedel.
Kapitlet 'Personlig skyddsutrustning' på sidan 37 och aktuella EU-säkerhetsdatablad som tillhör ren‐
görinsmedlen ConvoClean forte, ConvoClean new, ConvoCare K (koncentrat), ConvoClean forte S,
ConvoClean new S och ConvoCare S skall beaktas.
Personalen utbildas regelbundet av kombiugnens maskinägare.
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5.1.4 Tillhandahållande av rengöringsmedel
Tillhandahållande av rengöringsmedel
Tillhandahållandeform

Hantering

Sprayflaska

■

■
■
■

Kanister

■
■

■

■

■

Flaskor för engångsdo‐
sering á 125 ml

■

■
■
■
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Rengöringsmedel

Låt inte sprayflaskan stå trycksatt under längre
tid. Vrid upp pumphuvudet långsamt så att
tryckluften kan släppa.
Spola sprayflaskan en gång i veckan.
Spola munstycket, munstyckets förlängning och
munstyckets stos efter varje användning.
Förvara inte sprayflaskor med rengöringsmedel
i omedelbar närhet till kombiugnen utan i speci‐
ella lagerutrymmen och utom räckhåll för livs‐
medel.
Anslut kanistren med rengöringsmedel till kom‐
biugnens rengöringssystem.
Kontrollera att fyllnivån för rengöringsmedel i
kanistren är tillräcklig före varje helautomatisk
ugnsrengöring.
Förvara inte reservkanister med rengöringsme‐
del i omedelbar närhet till kombiugnen utan i
speciella lagerutrymmen och utom räckhåll för
livsmedel.
Använd endast ConvoCare K (koncentrat) för
blandning av bruksfärdig lösning ConvoCare (i
definierat blandningsförhållande) i en tomkanis‐
ter.
Förvara inte kanister med ConvoCare K i ome‐
delbar närhet till kombiugnen utan i speciella la‐
gerutrymmen och utom räckhåll för livsmedel.
Ta inte ur flaskan ur leverans- och lagerför‐
packningen förrän omedelbart före användning
av rengöringsmedlet.
Skruva inte av flaskans lock förrän omedelbart
före användning av rengöringsmedlet.
Tillför den tomma vattenspolade och förslutna
flaskan till återvinningen.
Förvara reservflaskor med rengöringsmedel en‐
dast i leverensförpackningen. Förvara inte kar‐
tonger med rengöringsmedel i omedelbar när‐
het till kombiugnen utan i speciella lagerutrym‐
men och utom räckhåll för livsmedel.
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■
■
■

■
■
■

■

■
■
■

ConvoClean new
ConvoClean forte
ConvoCare

ConvoClean new
ConvoClean forte
ConvoCare

ConvoCare K (kon‐
centrat)

ConvoClean new S
ConvoClean forte S
ConvoCare S
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5.2 Anvisningar för principiellt tillvägagångssätt vid rengöring
5.2.1

Säkert arbete vid rengöring

För din och dina medarbetares säkerhet
Gör dig bekant med innehållet i kapitlet 'För din säkerhet' på sidan 20 innan du låter dina medarbetare
arbeta med kombiugnen första gången och vidtag motsvarande åtgärder.
Informera dina medarbetare att de skall bekanta sig med angivna regler i detta avsnitt och ovillkorligen
följa dessa.
Informera dina medarbetare att de skall bekanta sig med detta avsnitt och angivna varningar i efterföl‐
jande anvisningar och att de ovillkorligen skall vidta angivna motåtgärder.
Personlig skyddsutrustning för dina medarbetare
Informera dina medarbetare om att de skall använda personlig skyddsutrustning som finns angivna för
motsvarande arbeten i kapitlet 'För din säkerhet', avsnitt 'Personlig skyddsutrustning' på sidan 37.
Grundläggande regel för säker drift
Om kombiugnen har flyttats på otillåtet sätt efter installationen (medvetet eller av misstag), får aggre‐
gatet inte användas förrän följande förutsättningar är givna:
■
Aggregatet och använda tillbehör uppvisar inga uppenbarliga skador.
■
Installerade försörjningskablar för el, vatten, avloppsvatten och rengöringsmedel uppvisar inga up‐
penbarliga skador, sitter fast, droppar inte i någon punkt och ger ett säkert och funktionerande in‐
tryck efter okulärkontroll.
■
'Krav på kombiugnens funktionsduglighet' på sidan 21 är uppfyllda.
■
'Krav på kombiugnens omgivning' på sidan 21 är uppfyllda.
■
Alla varningsskyltar är monterade på korrekt plats.
Endast för gasaggregat:
■
Alla gasförande komponenter i kombiugnen är kontrollerade av servicetekniker vad gäller läckage i
alla anslutningspunkter för gasförande komponenter och gastätheten är säkrad i alla nämnda
punkter utanför och innanför aggregatet.
Spruta vatten på aggregatet

Risk för stötar pga strömförande komponenter
Att spruta vatten på aggregatets utsida kan medföra kortslutning och stötar om man rör aggregatet.
Spruta inte vatten över aggregatets utsida.
Se till att USB-luckan alltid är stängd under rengöringen.
Heta ytor

Risk för brännskador pga. höga temperaturer vid aggregatets inre och yttre delar
Risk för brännskador om man beror ugnens inre delar, insidan av aggregatdörren och alla delar om
finns i ugnen eller har funnits i ugnen under tillagningen. Även kontakt med frånluftsstosen och
avgasstosen kan medföra brännskador.
Vänta tills ugnen svalna under 60 °C innan rengöringsaktiviteter påbörjas.
Använd personlig skyddsutrustning.

Hanteringsmanual

71

5 Gör enligt följande vid rengöring
Spruta vatten i het ugn

Risk för skållskador pga het ånga
När vatten sprutas in i den heta ugnen (t.ex med handspruta), kan förekommande ånga i ugnen
medföra skållskador.
Vänta tills ugnen svalna under 60 °C innan rengöringsaktiviteter påbörjas.
Kontakt med rengöringsmedel

Risk för frätskador och irritation på huden, i ögonen och andningsorganen
Rengöringsmedlet ConvoClean new (S) och klart diskmedel ConvoCare (S) förorsakar frätskador vid
direktkontakt med huden ögonen och andningsorganen. Rengöringsmedlet ConvoClean forte (S)
förorsakar frätskador vid direktkontakt med huden ögonen och andningsorganen.
Andas inte in ångor och spray från rengöringsmedel och klart diskmedel.
Se till att rengöringsmedel och klart diskmedel inte kommer i kontakt med ögon, hud och
slemhinnor.
Spraya inte rengöringsmedel och klart diskmedel i en ugn med temperatur högre än 60 °C,
frätande eller irriterande rengöringsmedelsångor kan uppstå.
Öppna inte aggregatdörren under den helautomatiska ugnsrengöringen med anslutna kanister.
Öppna ENDAST aggregatdörren efter uppmaning från programmet under den helautomatiska
ugnsrengöringen med engångsdosering
Använd personlig skyddsutrustning.
Smittorisk med rengöringsmedel

Risk för smittorisk i livsmedel av rengöringsmedel eller klart diskmedel
Rengöringsmedlet ConvoClean new, ConvoClean forte och klart diskmedel ConvoCare (båda i
rengöringsmedelskanister som engångsdoseringsflaskor) smittar livsmedel vid direkt kontakt eller
indirekt kontakt pga. avdunstning. Detta gäller även för vanliga diskmedel, vanliga
glasrengöringsmedel och rengöringsmedel för rostfria ytor inom hushållet.
Spraya endast med rengöringsmedlen ConvoClean new, ConvoClean forte och med klart
diskmedel ConvoCare i sprayflaska i ugnen.
Spola av alla tillämpade rengöringsmedel och klart diskmedel i ugnen grundligt igen vid manuella
rengöringsarbeten med en vattenstråle. Alternative torka av alla tillämpade rengöringsmedel och
klart diskmedel i ugnen grundligt igen vid manuella rengöringsarbeten med mycket klart vatten och
en mjuk duk.
Torka av alla tillämpade rengöringsmedel på aggregatdörren, på hygientätningen runt
aggregatdörren eller på tillämpade tillbehör för tillagning med mycket klart vatten.
Torka av alla ytor utanför ugnen som kan ha kommit i kontakt med rengöringsmedel eller klart
diskmedel med mycket vatten efter rengöringsarbeten, t.ex ytor där rengöringsmedelsbehållare har
placerats och där livsmedel sedan tillagas igen.
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5.2.2 Så här rengör du ugnen helautomatiskt med anslutna kanister
För din säkerhet vid rengöring
Gör dig ovillkorligen bekant med angivna regler och varningar i kapitel 'Säkert arbete vid rengöring' på
sidan 71 innan rengöringsarbetet påbörjas och följ anvisningarna.
Nödvändiga förkunskaper
Denna hantering måste du känna till:
■
Öppna och stänga aggregatdörren säkert
■
Tömma laddningsvagnens kondensatkar
■
Byta kanister med klart diskmedel
■
Byta kanister med rengöringsmedel

50
93
87
89

Förutsättningar
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Du känner till mjukvarans hantering så pass att du kan öppna olika rengöringsprofiler och starta
dem, se kombiugnens manual.
Alla livsmedel är borttagna ur ugnen. Det finns inga främmande föremål i ugnen.
Alla behållare, plåtar och galler samt ytterligare tillbehör är borttagna ur ugnen.
Ugnsavloppet är fritt och inte blockerat eller spärrat av föremål. Silen i ugnsavloppet är på plats.
Kondensatkaret i laddningsvagn (alternativt tallriksladdningsvagnen) är tomt.
Den tomma laddningsvagnen (alternativ tallriksladdningsvagn) är inkörd i ugnen.
Aggregatdörrens innerglasaggregatdörr är korrekt låst.
Fläktplåten är korrekt låst.
Aggregatdörren är stängd.
Du har förberett nödvändiga hjälpmedel enligt rengöringsprogrammet, se 'Tillhandahållande av
rengöringsmedel' på sidan 70.

Så här rengör du ugnen helautomatiskt med anslutna kanister
1.

Öppna rengöringsprofilen och starta rengöringen.

2.

Vänta till rengöringen är slut.

3.

En signal hörs när rengöringen är avslutad.
Var uppmärksam på kraven i mjukvaran.

4.

■

■
■
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Öppna aggregatdörren och kontrollera rengöringsresul‐
tatet. Ugnen måste vara synligt ren och inte lukta, vare
sig livsmedelsrester eller rengöringsmedel.
Kontrollera ugnen om det eventuellt spolats in främ‐
mande föremål. Ta bort dessa.
Om efterarbete krävs, rengör och spola ugnen manuellt
eller igen med en rengöringsprofil.
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5.

Töm laddningsvagnens kondensatkar och spola av med
vatten.

6.

Låt aggregatdörren vara öppen så att ugnen kan torka.
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5.2.3 Så här rengör du ugnen helautomatiskt med engångsdosering
För din säkerhet vid rengöring
Gör dig ovillkorligen bekant med angivna regler och varningar i kapitel 'Säkert arbete vid rengöring' på
sidan 71 innan rengöringsarbetet påbörjas och följ anvisningarna.
Nödvändiga förkunskaper
Denna hantering måste du känna till:
■
Öppna och stänga aggregatdörren säkert
■
Tömma laddningsvagnens kondensatkar
■
Tillsätta rengöringsmedel ur engångsdoseringsflaskor i ugnen

50
93
91

Förutsättningar
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Du känner till mjukvarans hantering så pass att du kan öppna olika rengöringsprofiler och starta
dem, se kombiugnens manual.
Alla livsmedel är borttagna ur ugnen. Det finns inga främmande föremål i ugnen.
Alla behållare, plåtar och galler samt ytterligare tillbehör är borttagna ur ugnen.
Ugnsavloppet är fritt och inte blockerat eller spärrat av föremål. Silen i ugnsavloppet är på plats.
Kondensatkaret i laddningsvagn (alternativt tallriksladdningsvagnen) är tomt.
Den tomma laddningsvagnen (alternativ tallriksladdningsvagn) är inkörd i ugnen.
Aggregatdörrens innerglasaggregatdörr är korrekt låst.
Fläktplåten är korrekt låst.
Aggregatdörren är stängd.
Du har förberett nödvändiga hjälpmedel enligt rengöringsprogrammet, se 'Tillhandahållande av
rengöringsmedel' på sidan 70.

Så här rengör du ugnen helautomatiskt med engångsdosering
1.

Öppna rengöringsprofilen och starta rengöringen.

2.

Vänta under förbehandlingsfasen (ca. 5 - 10 minuter be‐
roende på rengöringsprofil).

3.

■
■
■

En signal hörs när förbehandlingsfasen är avslutad.
Du uppmanas att tillsätta rengöringsmedel.
Nödvändigt antal engångsdoseringsflaskor anges av
programmet.

4.

Öppna aggregatdörren.

5.

Tillsätt rengöringsmedel ur engångsdoseringsflaskor i ug‐
nen.
Ta eventuellt ur laddningsvagnen ur ugnen och skjut till‐
baka det i ugnen när du tillsatt rengöringsmedlet i ugnen.

6.

Stäng aggregatdörren.
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7.

8.

9.

Vänta under rengöringsfasen (ca. 30 - 60 minuter beroen‐
de på rengöringsprofil).

Vid easyTouch-styrning bortfaller punkt 8 till 12 i denna
anvisning vid val av rengöringstid 'Express'.
■ En signal hörs när rengöringsfasen är avslutad.
■ Du uppmanas att tillsätta klart diskmedel.
■ Nödvändigt antal engångsdoseringsflaskor anges av
programmet.
Beroende på vattnets hårdhet och aggregatets förkal‐
kningsgrad kan du undantagsvis hoppa över klart diskme‐
del.
Öppna aggregatdörren.

10.

Tillsätt klart diskmedel ur engångsdoseringsflaskor i ug‐
nen.
Ta eventuellt ur laddningsvagnen ur ugnen och skjut till‐
baka den i ugnen när du tillsatt klart diskmedel i ugnen.

11.

Stäng aggregatdörren.

12.

Vänta under den sista rengöringsfasen (ca. 20 - 30 minu‐
ter beroende på rengöringsprofil).

13.

■
■

14.

■

■
■

En signal hörs när den sista rengöringsfasen är avslu‐
tad.
Var uppmärksam på kraven i mjukvaran.
Öppna aggregatdörren och kontrollera rengöringsresul‐
tatet. Ugnen måste vara synligt ren och inte lukta, vare
sig livsmedelsrester eller rengöringsmedel.
Kontrollera ugnen om det eventuellt spolats in främ‐
mande föremål. Ta bort dessa.
Om efterarbete krävs, rengör och spola ugnen manuellt
eller igen med en rengöringsprofil.

15.

Töm laddningsvagnens kondensatkar och spola av med
vatten.

16.

Låt aggregatdörren vara öppen så att ugnen kan torka.
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5.2.4 'Så här rengör du ugnen halvautomatiskt
För din säkerhet vid rengöring
Gör dig ovillkorligen bekant med angivna regler och varningar i kapitel 'Säkert arbete vid rengöring' på
sidan 71 innan rengöringsarbetet påbörjas och följ anvisningarna.
Nödvändiga förkunskaper
Denna hantering måste du känna till:
■
Öppna och stänga aggregatdörren säkert
■
Låsa och låsa upp fläktplåt
■
Tömma laddningsvagnens kondensatkar

50
95
93

Förutsättningar
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Du känner till mjukvarans hantering så pass att du kan öppna olika rengöringsprofiler och starta
dem, se kombiugnens manual.
Alla livsmedel är borttagna ur ugnen. Det finns inga främmande föremål i ugnen.
Alla behållare, plåtar och galler samt ytterligare tillbehör är borttagna ur ugnen.
Ugnsavloppet är fritt och inte blockerat eller spärrat av föremål. Silen i ugnsavloppet är på plats.
Kondensatkaret i laddningsvagn (alternativt tallriksladdningsvagnen) är tomt.
Den tomma laddningsvagnen (alternativ tallriksladdningsvagn) är inkörd i ugnen.
Aggregatdörrens innerglasaggregatdörr är korrekt låst.
Fläktplåten är korrekt låst.
Aggregatdörren är stängd.
Du har förberett nödvändiga hjälpmedel enligt rengöringsprogrammet, se 'Tillhandahållande av
rengöringsmedel' på sidan 70.

'Så här rengör du ugnen halvautomatiskt
1.

Öppna rengöringsprofilen och starta rengöringen.

2.

Vänta under förbehandlingsfasen (ca. 10 minuter).

3.

En signal hörs när förbehandlingsfasen är avslutad.
Du uppmanas att spraya rengöringsmedel.

4.

Öppna aggregatdörren.

5.

Kör ut laddningsvagnen (alternativt tallriksladdningsvag‐
nen) ur ugnen.

6.

Sväng in fläktplåten i ugnen.
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7.

Spraya ugnen, fläktplåten, området bakom fläktplåten och
ugnsavloppet med rengöringsmedel i sprayflaska.

8.

Lås fläktplåten igen.

9.

Kör tillbaka laddningsvagnen (alternativt tallriksladdnings‐
vagnen) i ugnen.

10.

Spraya laddningsvagnen (alternativt tallriksladdningsvag‐
nen) med rengöringsmedel i sprayflaska.

11.

Stäng aggregatdörren.

12.

Vänta under rengöringsfasen (ca. 10 minuter).

13.

En signal hörs när rengöringsfasen är avslutad.
Du uppmanas att spola ur ugnen.

14.

Öppna aggregatdörren.

15.

Spola av laddningsvagnen (alternativt tallriksladdnings‐
vagnen) med handsprutan.

16.

Kör ut laddningsvagnen (alternativt tallriksladdningsvag‐
nen) ur ugnen.

17.

Sväng in fläktplåten i ugnen.

18.

Spola av ugnen, fläktplåten och området bakom fläktplå‐
ten och ugnens avlopp noga med handsprutan.
VARNING! Risk för smittorisk i livsmedel av rengörings‐
medel eller klart diskmedel som inte sköljts bort ordentligt
■ Om aggregatet inte har en handspruta, använd en vat‐
tenstråle istället för handsprutan eller torka av ugnen,
tillbehören och området bakom fläktplåten noga med
mycket vatten och mjuk duk.

19.
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Lås fläktplåten igen.
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20.

21.

Kontrollera rengöringsresultatet. Ugnen måste vara syn‐
ligt ren och inte lukta, vare sig livsmedelsrester eller ren‐
göringsmedel.
Om efterarbete krävs, rengör och spola ugnen manuellt
eller igen med en rengöringsprofil.
Töm laddningsvagnens kondensatkar och spola av med
vatten.

22.

Kör tillbaka laddningsvagnen (alternativt tallriksladdnings‐
vagnen) i ugnen.

23.

Låt aggregatdörren vara öppen så att ugnen kan torka.
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5.2.5 Så här rengör du ugnen utan användning av rengöringsmedel
För din säkerhet vid rengöring
Gör dig ovillkorligen bekant med angivna regler och varningar i kapitel 'Säkert arbete vid rengöring' på
sidan 71 innan rengöringsarbetet påbörjas och följ anvisningarna.
Nödvändiga förkunskaper
Denna hantering måste du känna till:
■
Öppna och stänga aggregatdörren säkert
■
Tömma laddningsvagnens kondensatkar

50
93

Förutsättningar
■
■
■
■
■
■
■
■

Du känner till mjukvarans hantering så pass att du kan öppna olika rengöringsprofiler och starta
dem, se kombiugnens manual.
Alla livsmedel är borttagna ur ugnen. Det finns inga främmande föremål i ugnen.
Ugnsavloppet är fritt och inte blockerat eller spärrat av föremål. Silen i ugnsavloppet är på plats.
Kondensatkaret i laddningsvagn (alternativt tallriksladdningsvagnen) är tomt.
Den tomma laddningsvagnen (alternativ tallriksladdningsvagn) är inkörd i ugnen.
Aggregatdörrens innerglasaggregatdörr är korrekt låst.
Fläktplåten är korrekt låst.
Aggregatdörren är stängd.

Så här rengör du ugnen utan användning av rengöringsmedel
1.

Öppna rengöringsprofilen och starta rengöringen.

2.

Vänta till rengöringen är slut.

3.

En signal hörs när rengöringen är avslutad.
Var uppmärksam på kraven i mjukvaran.

4.

■
■
■

Öppna aggregatdörren och kontrollera rengöringsresul‐
tatet.
Kontrollera ugnen om det eventuellt spolats in främ‐
mande föremål. Ta bort dessa.
Om nödvändigt, rengör och spola ugnen manuellt eller
igen med en annan rengöringsprofil.

5.

Töm laddningsvagnens kondensatkar.

6.

Låt aggregatdörren vara öppen så att ugnen kan torka.
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5.2.6 Så här rengör du ugnen endast med klart diskmedel med
Rengöringsprofil ConvoCare (endast vid easyTouch)
För din säkerhet vid rengöring
Gör dig ovillkorligen bekant med angivna regler och varningar i kapitel 'Säkert arbete vid rengöring' på
sidan 71 innan rengöringsarbetet påbörjas och följ anvisningarna.
Nödvändiga förkunskaper
Denna hantering måste du känna till:
■
Öppna och stänga aggregatdörren säkert
■
Tömma laddningsvagnens kondensatkar
■
Tillsätta rengöringsmedel ur engångsdoseringsflaskor i ugnen

50
93
91

Förutsättningar
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Du känner till mjukvarans hantering så pass att du kan öppna olika rengöringsprofiler och starta
dem, se kombiugnens manual.
Alla livsmedel är borttagna ur ugnen. Det finns inga främmande föremål i ugnen.
Alla behållare, plåtar och galler samt ytterligare tillbehör är borttagna ur ugnen.
Ugnsavloppet är fritt och inte blockerat eller spärrat av föremål. Silen i ugnsavloppet är på plats.
Kondensatkaret i laddningsvagn (alternativt tallriksladdningsvagnen) är tomt.
Den tomma laddningsvagnen (alternativ tallriksladdningsvagn) är inkörd i ugnen.
Aggregatdörrens innerglasaggregatdörr är korrekt låst.
Fläktplåten är korrekt låst.
Aggregatdörren är stängd.
Du har förberett nödvändiga hjälpmedel enligt rengöringsprogrammet, se 'Tillhandahållande av
rengöringsmedel' på sidan 70.

Så här rengör du ugnen endast med klart diskmedel ur anslutna kanister
Rengöringsförloppet för rengöringsprofilen ConvoCare med anslutna kanister motsvarar rengörings‐
förloppet 'Så här rengör du ugnen helautomatiskt med anslutna kanister' på sidan 73
Så här rengör du ugnen endast med klart diskmedel ur engångsdoseringsflaskor
1.

Öppna rengöringsprofilen ConvoCare med engångsdo‐
sering och starta rengöringsförloppet.

2.

Vänta under den första rengöringsfasen (ca. 10 minuter).

3.

■
■
■

En signal hörs när första rengöringsfasen är avslutad.
Du uppmanas att tillsätta klart diskmedel.
Nödvändigt antal engångsdoseringsflaskor anges av
programmet.

4.

Öppna aggregatdörren.

5.

Tillsätt klart diskmedel ur engångsdoseringsflaskor i ug‐
nen.
Ta eventuellt ur laddningsvagnen ur ugnen och skjut till‐
baka den i ugnen när du tillsatt klart diskmedel i ugnen.
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6.

Stäng aggregatdörren.

7.

Vänta under sista rengöringsfasen (ca. 10 minuter).

8.

■
■

9.

■

■
■

En signal hörs när den sista rengöringsfasen är avslu‐
tad.
Var uppmärksam på kraven i mjukvaran.
Öppna aggregatdörren och kontrollera rengöringsresul‐
tatet. Ugnen måste vara synligt ren och inte lukta, vare
sig livsmedelsrester eller rengöringsmedel.
Kontrollera ugnen om det eventuellt spolats in främ‐
mande föremål. Ta bort dessa.
Om efterarbete krävs, rengör och spola ugnen manuellt
eller igen med en rengöringsprofil.

10.

Töm laddningsvagnens kondensatkar och spola av med
vatten.

11.

Låt aggregatdörren vara öppen så att ugnen kan torka.
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5.2.7 Så rengör du dubbelglasdörren
För din säkerhet vid rengöring
Gör dig ovillkorligen bekant med angivna regler och varningar i kapitel 'Säkert arbete vid rengöring' på
sidan 71 innan rengöringsarbetet påbörjas och följ anvisningarna.
Nödvändiga förkunskaper
Denna hantering måste du känna till:
■
Öppna och stänga aggregatdörren säkert
■
Låsa upp och låsa innerglasdörr

50
99

Förutsättningar
■
■
■

Du har nödvändiga rengöringsmedel, hushållsvanliga glasrengöringsmedel tillhands.
Du har flera (minst tre ) rena och mjuka dukar tillhands.
Aggregatdörren har svalnat till rumstemperatur efter senaste användning.

Så rengör du dubbelglasdörren
1.

Öppna aggregatdörren och sväng bort dubbelglasdörrens
innerglas.

2.

Rengör båda ytor på innerglaset och dubbelglasdörrens
ytterglas med en mjuk ren duk och rengöringsmedel.
Se till att inte repa glaset.

3.

Torka av båda ytor på innerglaset och dubbelglasdörrens
ytterglas med en mjuk ren duk och rent vatten.

4.

Torka av båda ytor på innerglaset och dubbelglasdörrens
ytterglas med en mjuk ren duk.

5.

Sväng tillbaka aggregatdörrens innerglas och lås det.
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5.2.8 Så rengör du ugnen bakom fläktplåten
För din säkerhet vid rengöring
Gör dig ovillkorligen bekant med angivna regler och varningar i kapitel 'Säkert arbete vid rengöring' på
sidan 71 innan rengöringsarbetet påbörjas och följ anvisningarna.
Nödvändiga förkunskaper
Denna hantering måste du känna till:
■
Öppna och stänga aggregatdörren säkert
■
Låsa och låsa upp fläktplåt

50
95

Förutsättningar
■
■
■

Du har nödvändigt rengöringsmedel ConvoClean new eller ConvoClean forte i sprayflaska till‐
hands, se 'Tillhandahållande av rengöringsmedel' på sidan 70.
Ugnsavloppet är fritt och inte blockerat eller spärrat av föremål.
Kör ut laddningsvagnen ur ugnen.

Så rengör du ugnen bakom fläktplåten
1.

Sväng in fläktplåten i ugnen.

2.

Spraya fläktplåten från alla sidor och området bakom
fläktplåten med rengöringsmedel i sprayflaska.

3.

Låt rengöringsmedlet verka i 10 - 20 minuter.

4.

Spraya fläktplåten från alla sidor, området bakom fläktplå‐
ten och hela ugnen med handspruta.
Upprepa rengöringen om stark smuts förekommer.
VARNING! Risk för smittorisk i livsmedel av rengörings‐
medel eller klart diskmedel som inte sköljts bort ordentligt
■ Om aggregatet inte har en handspruta, använd en vat‐
tenstråle istället för handsprutan eller torka av ugnen,
tillbehören och området bakom fläktplåten noga med
mycket vatten och mjuk duk.

5.

Lås fläktplåten igen.

6.

Låt aggregatdörren vara öppen så att ugnen kan torka.

Hanteringsmanual

84

5 Gör enligt följande vid rengöring

5.2.9 Så rengör du hygientätning intensiv
För din säkerhet vid rengöring
Gör dig ovillkorligen bekant med angivna regler och varningar i kapitel 'Säkert arbete vid rengöring' på
sidan 71 innan rengöringsarbetet påbörjas och följ anvisningarna.
Nödvändiga förkunskaper
Denna hantering måste du känna till:
■
Öppna och stänga aggregatdörren säkert
■
Demontera och montera hygientätning

50
97

Förutsättningar
■
■

Du har nödvändiga rengöringsmedel, vanligt klart diskmedel tillhands.
Du har flera (minst tre ) rena och mjuka dukar tillhands.

Så rengör du hygientätning intensiv
1.

Öppna aggregatdörren och demontera hygientätningen.

2.

Rengör hygientätningen med klart diskmedel.

3.

Spola av hygientätningen med en mjuk ren duk och rent
vatten i diskhon.

4.

Torka hygientätningen noga med en mjuk ren duk.

5.

Sätt tillbaka hygientätningen i ugnsöppningen igen.

6.

Lämna aggregatdörren öppen så att hygientätningen kan
torka helt.
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5.3 Anvisningar för aggregatets hantering vid rengöring
5.3.1

Säker hantering av aggregat

För din och dina medarbetares säkerhet
Gör dig bekant med innehållet i kapitlet 'För din säkerhet' på sidan 20 innan du låter dina medarbetare
arbeta med kombiugnen första gången och vidtag motsvarande åtgärder.
Informera dina medarbetare att de skall bekanta sig med angivna regler i detta avsnitt och ovillkorligen
följa dessa.
Informera dina medarbetare att de skall bekanta sig med detta avsnitt och angivna varningar i efterföl‐
jande anvisningar och att de ovillkorligen skall vidta angivna motåtgärder.
Personlig skyddsutrustning för dina medarbetare
Informera dina medarbetare om att de skall använda personlig skyddsutrustning som finns angivna för
motsvarande arbeten i kapitlet 'För din säkerhet', avsnitt 'Personlig skyddsutrustning' på sidan 37.
Heta ytor

Risk för brännskador pga. höga temperaturer vid aggregatets inre och yttre delar
Risk för brännskador om man beror ugnens inre delar, insidan av aggregatdörren och alla delar om
finns i ugnen eller har funnits i ugnen under tillagningen. Även kontakt med frånluftsstosen och
avgasstosen kan medföra brännskador.
Vänta tills ugnen svalna under 60 °C innan rengöringsaktiviteter påbörjas.
Använd personlig skyddsutrustning.
Kontakt med rengöringsmedel

Risk för frätskador och irritation på huden, i ögonen och andningsorganen
Rengöringsmedlet ConvoClean new (S) och klart diskmedel ConvoCare (S) förorsakar frätskador vid
direktkontakt med huden ögonen och andningsorganen. Rengöringsmedlet ConvoClean forte (S)
förorsakar frätskador vid direktkontakt med huden ögonen och andningsorganen.
Andas inte in ångor och spray från rengöringsmedel och klart diskmedel.
Se till att rengöringsmedel och klart diskmedel inte kommer i kontakt med ögon, hud och
slemhinnor.
Spraya inte rengöringsmedel och klart diskmedel i en ugn med temperatur högre än 60 °C,
frätande eller irriterande rengöringsmedelsångor kan uppstå.
Öppna inte aggregatdörren under den helautomatiska ugnsrengöringen med anslutna kanister.
Öppna ENDAST aggregatdörren efter uppmaning från programmet under den helautomatiska
ugnsrengöringen med engångsdosering
Använd personlig skyddsutrustning.
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5.3.2 Byta kanister med klart diskmedel
För din säkerhet vid hantering med aggregatet
Gör dig ovillkorligen bekant med angivna regler och varningar i kapitel 'Säker hantering av aggregat'
på sidan 86 innan arbetet påbörjas och följ anvisningarna.
Nödvändiga hjälpmedel
■
■
■

1 tomkanister (10 l) för klart diskmedel ConvoCare
Tillräcklig mängd (ca. 10 l) mjukt vatten (specifikation se kapitel 'Tekniska data', tema 'Vattenkvali‐
tet' i installationsmanualen)
ConvoCare K koncentrat (0.33 l)

Blanda klart diskmedel ConvoCare i kanister
Gör enligt följande för att undvika skumbildning vid blandning av klart diskmedel med koncentrat Con‐
voCare K och mjukt vatten:
1.

Öppna tomkanistern (1).

2.

4.

Fyll mjukt vatten (2) till knappt under 10-l-markeringen (4)
i kanistern.
Häll sedan på 0.33 l av koncentratet ConvoCare K (3) för‐
siktigt i kanistern (1).
Kontrollera vätskenivån i kanistern:
■ Om nivån ligger under 10-l-markeringen (4), fyll på nöd‐
vändig mängd mjukt vatten (2) försiktigt.
■ Om nivån ligger över 10-l-markeringen (4) är koncentra‐
tionen för klart diskmedel en aning lägre än angivet. Du
kan även använda klart diskmedel i den lägre koncen‐
trationen.

5.

Stäng kanistern och blanda genom att skaka väl.

3.

Byta kanister med klart diskmedel
1.

Ta bort korken på kanistern för klart diskmedel ConvoCa‐
re

2.

■

■
■
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Bestäm att kanistern som är ansluten med (grön) slang
till anslutningen (F) är för klart diskmedel nere i vänster
aggregatsida.
Skruva loss den (gröna) slangen (2) med lansen från
avsedd kanister.
Ta bort den tomma kanistern för klart diskmedel.
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3.

■
■
■

4.
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Ställ fram den nya fyllda kanistern (1) med klart diskme‐
del.
Skjut in den (gröna) slangen med lansen (2) i den fulla
kanistern (1) och skruva fast.
Se till att slangen inte knäcks och att ventilationshålet i
kanisterns lock är fritt.

Kontrollera kanisterns uppställning:
Kanisterns uppställningsnivå får inte vara ovanför
kanten där aggregatfötterna når aggregathuset.
■ Kanisterns uppställningsnivå får inte vara mer än 1
meter under denna kant.
■ Kontrollera anslutningen om den är korrekt.
■ Klart diskmedel måste vara installerat till aggrega‐
tanslutning F.
(färgen måste vara grön genomgående).
■

■
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5.3.3 Byta kanister med rengöringsmedel
För din säkerhet vid hantering med aggregatet
Gör dig ovillkorligen bekant med angivna regler och varningar i kapitel 'Säker hantering av aggregat'
på sidan 86 innan arbetet påbörjas och följ anvisningarna.
Nödvändiga hjälpmedel
■

Utbyteskanister ConvoClean new eller ConvoClean forte

Byta kanister med rengöringsmedel
1.

Ta bort korken på utbyteskanistern för rengöringsmedel
ConvoClean new eller ConvoClean forte.

2.

■

■
■
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Bestäm att kanister som är ansluten med (röd) slang till
anslutningen (G) är för rengöringsmedel nere i vänster
aggregatsida.
Skruva loss den (röda) slangen (2) med lansen från av‐
sedd kanister.
Ta bort den tomma kanistern för rengöringsmedel.
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3.

■
■
■

4.
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Ställ fram den nya fyllda kanistern (1) med rengörings‐
medel.
Skjut in den (röda) slangen med lansen (2) i den fulla
kanistern (1) och skruva fast.
Se till att slangen inte knäcks och att ventilationshålet i
kanisterns lock är fritt.

Kontrollera kanisterns uppställning:
Kanisterns uppställningsnivå får inte vara ovanför
kanten där aggregatfötterna når aggregathuset.
■ Kanisterns uppställningsnivå får inte vara mer än 1
meter under denna kant.
■ Kontrollera anslutningen om den är korrekt.
■ Rengöringsmedlet måste vara installerat till aggrega‐
tanslutning G.
(färgen måste vara röd genomgående).
■

■
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5.3.4 Tillsätta rengöringsmedel ur engångsdoseringsflaskor i ugnen
För din säkerhet vid hantering med aggregatet
Gör dig ovillkorligen bekant med angivna regler och varningar i kapitel 'Säker hantering av aggregat'
på sidan 86 innan arbetet påbörjas och följ anvisningarna.
Nödvändiga förkunskaper
Denna hantering måste du känna till:
■
Öppna och stänga aggregatdörren säkert
■
Tillhandahållande av rengöringsmedel

50
70

Förutsättningar
■

■

Du har startat en rengöringsprofil för helautomatisk ugnsrengöring med engångsdosering. Pro‐
grammet uppmanar dig att tillsätta antingen rengöringsmedel eller klart diskmedel i engångsdoser‐
ingsflaskor i ugnen.
Du har förberett nödvändiga separata doseringsflaskor med rengöringsmedel och klart diskmedel
enligt rengöringsprogrammet, se 'Tillhandahållande av rengöringsmedel' på sidan 70.

Tillsätta rengöringsmedel ur engångsdoseringsflaskor i ugnen
1.

■
■
■

Öppna aggregatdörren först när du uppmanas att göra
detta under den helautomatiska ugnsrengöringen.
Observera displayen i programmet.
Ta engångsdoseringsflaskorna antingen med rengör‐
ingsmedel eller klart diskmedel till hands enligt rengör‐
ingens förlopp.

VARNING! Risk för frätskador och irritation på huden, i
ögonen och andningsorganen
■ Se till att inte komma i kontakt med rengöringsmedel el‐
ler klart diskmedel när innehållet i engångsdosering‐
sflaskorna töms i ugnen.
■ Använd personlig skyddsutrustning.

2.

■
■
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Skruva av locket på engångsdoseringsflaskorna.
Se till att folien som försluter flaskan förblir oskadad.
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3.

Tryck flaskan lodrätt mot dornen i mitten av ugnsavloppet
så att folien spricker.

4.

■
■
■

5.

■
■
■

Låt flaskan stå lodrätt ca. 10 sekunder på dornen så att
vätskan rinner ut helt.
Kontrollera om all vätska har runnit ut. Vätskenivån är
synlig genom flaskornas genomskinliga material.
Tryck ut resterande vätska ur flaskorna när den fortfa‐
rande sitter på dornen, om nödvändigt.

Dra sedan av flaskan försiktigt från dornen.
Ta bort flaskan ur ugnen.
Upprepa steg 2 till 5 om programmet uppmanar dig att
använda flera separat doseringsflaskor med rengörings‐
medel eller klart diskmedel.

VARNING! Risk för smittorisk i livsmedel av rengörings‐
medel eller klart diskmedel
■ Kontrollera att arbetsytan inte är täckt med rengörings‐
medel eller klart diskmedel.
■ Placera inte tomma engångsdoseringsflaskor på arbets‐
ytan, droppar av rengöringsmedel eller klart diskmedel
kan rinna på utsidan.
6.
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Stäng aggregatdörren.
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5.3.5 Tömma laddningsvagnens kondensatkar
För din säkerhet vid hantering med aggregatet
Gör dig ovillkorligen bekant med angivna regler och varningar i kapitel 'Säker hantering av aggregat'
på sidan 86 innan arbetet påbörjas och följ anvisningarna.
Förutsättningar
Laddningsvagnen är avsvalnad till en temperatur < 60 °C efter senaste drift.
Tömma kondensatkar via avloppsrännan
1.

Kör fram laddningsvagnen över en avloppsränna och lås
laddningsvagnens rullar.

2.

Dra tillbaka kondensatkaret en aning. Tippa kondensatka‐
ret till anslag för att kunna lyfta det bakåt över anslaget.

3.

Tippa kondensatet ur kondensatkaret ner i avloppsrän‐
nan.
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Tömma kondensatkar via avlopp
1.

Dra tillbaka kondensatkaret en aning. Tippa kondensatka‐
ret till anslag för att kunna lyfta det bakåt över anslaget.

2.

Lyft kondensatkaret vågrätt ur laddningsvagnen.

3.

Töm kondensatet ur kondensatkaret ner i avloppet.

Sätta in kondensatkar
1.

Lägg in kondensatkaret nere i laddningsvagnen.

2.

Skjut kondensatkaret framåt och tippa det en aning tills
det är inskjutet till anslag.
Kontrollera att kondensatkaret hakar fast under anslaget.
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5.3.6 Låsa och låsa upp fläktplåt
För din säkerhet vid hantering med aggregatet
Gör dig ovillkorligen bekant med angivna regler och varningar i kapitel 'Säker hantering av aggregat'
på sidan 86 innan arbetet påbörjas och följ anvisningarna.
Nödvändiga förkunskaper
Denna hantering måste du känna till:
■
Öppna och stänga aggregatdörren säkert

50

Nödvändiga hjälpmedel
Lämpliga verktyg, t.ex. spårskruvmejsel för att lossa förslutningar
Förutsättningar
Ugnen är avsvalnad till en temperatur < 60 °C efter senaste drift.
Lås upp fläktplåten och sväng undan
1.

Lossa de fyra låsningarna (uppe, mitten, nere) för fläkt‐
plåten med verktyget.
Modell 12.20 har endast två låsningar (uppe och nere).

2.

Sväng in fläktplåten i ugnen.
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Låsa fläktplåt
1.

Lås fläktplåten i omvänd ordning till låsa upp och svänga
undan.

2.

Kontrollera om alla fyra låsningarna (uppe, mitten, nere)
är låsta.
Modell 12.20 har endast två låsningar (uppe och nere).
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5.3.7 Demontera och montera hygientätning
För din säkerhet vid hantering med aggregatet
Gör dig ovillkorligen bekant med angivna regler och varningar i kapitel 'Säker hantering av aggregat'
på sidan 86 innan arbetet påbörjas och följ anvisningarna.
Nödvändiga förkunskaper
Denna hantering måste du känna till:
■
Öppna och stänga aggregatdörren säkert

50

Förutsättningar
■
■

Kombiugnen är avsvalnad till < 60 °C efter senaste drift.
Aggregatdörren är öppen.

Demontera hygientätning
1.
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Dra av hygientätningen runt aggregatdörröppningen. Bör‐
ja i hörnorna.
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Montera hygientätning
1.

Sätt tillbaka hygientätningen i de fyra hörnen. Börja i ett
av de övre hörnen.

2.

Tryck hygientätningen ordentligt i listen när alla fyra hör‐
nen är korrekta.
Se till att hygientätningen ligger fast överallt och inte har
krökar eller bubblor.
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5.3.8 Låsa upp och låsa innerglasdörr
För din säkerhet vid hantering med aggregatet
Gör dig ovillkorligen bekant med angivna regler och varningar i kapitel 'Säker hantering av aggregat'
på sidan 86 innan arbetet påbörjas och följ anvisningarna.
Nödvändiga förkunskaper
Denna hantering måste du känna till:
■
Öppna och stänga aggregatdörren säkert

50

Förutsättningar
Ugnen är avsvalnad till en temperatur < 60 °C efter senaste drift.
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Lås upp innerglasdörren och sväng undan
1.

Öppna aggregatdörren.

2.

Tryck tillbaka den övre och undre fjäderbygeln.

3.

Sväng bort innerglaset.
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Låsa innerglasdörr
1.
2.

Hanteringsmanual

Lås innerglasdörren i omvänd ordning till låsa upp och
svänga undan.
Kontrollera om fjäderbygeln låser innerglaset korrekt i
över och underkant. Först då kan aggregatdörren stäng‐
as.
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5.3.9 Tömma och rengöra fettuppsamlingskanister (endast vid ConvoGrill)
För din säkerhet vid hantering med aggregatet
Gör dig ovillkorligen bekant med angivna regler och varningar i kapitel 'Säker hantering av aggregat'
på sidan 86 innan arbetet påbörjas och följ anvisningarna.
Hantering av urpumpat fett/gammalt fett
■
■
■
■
■

Avfallshantera gammal olja eller gammalt fett enligt landsspecifika lagar och föreskrifter samt enligt
lokala föreskrifter från avfallshanteringsföretag och myndigheter.
Gammalt fett får inte tillföras till kanalsystemet via avloppet.
Urpumpat fett/gammalt fett får inte användas för ytterligare tillagning av maträtter.
Samla gammalt fett i lämpliga uppsamlingsbehållare och tillför avfallshanteringen.
Personalen utbildas av kombiugnens maskinägare.

Nödvändiga hjälpmedel
■
■
■

Stor flaskborste
Vanligt klart diskmedel
Lämplig uppsamlingsbehållare för urpumpat fett (volym >> 10 liter)

Beskaffenhet fettuppsamlingskanister
Använd endast medlevererade originalfettuppsamlingskanister eftersom deras material motsvarar kra‐
ven för förvaring av hett fett.
Tömma och rengöra fettuppsamlingskanister
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
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Ta bort skruvanslutningen (1) med ansluten slang från
fettuppsamlingskanistern (2).
Ta bort skruvanslutningen (1) med ansluten slang med
öppningen uppåt i den gaffelformade hållaren (3). Där‐
med förhindras att fett rinner ut och smutsar ner golvet
och gör det halkigt.
Se att inte fett smutsar ner golvet och gör det halkigt vid
hanteringen av fettuppsamlingskanistern (2). Detta är
speciellt viktigt vid transport av fyllda och öppna fettupp‐
samlingskanister (2).
Häll det urpumpade fettet ur fettuppsamlingskanistern (2)
i uppsamlingsbehållaren för urpumpat fett. Tippa fettupp‐
samlingskanistern (2) åt sidan så att fettet inte rinner ut.
Rengör fettuppsamlingskanistern (2) inifrån med rengör‐
ingsmedel, mycket hett vatten och flaskborste.
Spola fettuppsamlingskanistern (2) med vatten och den
droppa av ordentligt.
Skruva fast skruvanslutningen (1) med ansluten slang för
fettavskiljningen igen på fettuppsamlingskanistern (2).
Placera fettuppsamlingskanistern (2) stående på plan yta
vid aggregatet. Kanisterns uppställningshöjd (2) får ligga
maximalt 15cm högre än aggregatets uppställningshöjd.
Användarens arbetsområde måste vara fritt.
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Kapitlets ändamål
I detta kapitel visas vilka underhållsarbeten som skall göras med vilka intervall i kombiugnen. Vi visar
hur kombiugnen skall handhas för underhåll och hur underhållet går till. Dessutom anges en överblick
över möjliga störningar i aggregatet och fel som kan uppstå vid hanteringen.

6.1 Grundläggande för underhåll
6.1.1 Kontakta kundtjänst och garantianvisningar
Garantianvisningar
Aggregatet måste installerat enligt anvisningarna i installationsmanualen och av behörig servictekniker
för att kunna ställa garantianspråk för kombiugnen. Garantianspråk kan inte ställas utan att komplett
ifylld checklista hämtad från installationsmanualen föreligger hos tillverkaren.
Alla garantianspråk går förlorade vid skador som kan härledas till osakkunnig uppställning, installation,
användning, rengöring, rengöringsmedelsanvändning underhåll eller avkalkning.
Aggregatet måste registreras på tillverkarens hemsida (www.convotherm.de) för att kunna förlänga
garanti för reservdelar till 2 år efter installation.
Nödvändig information
Ha följande aggregatuppgifter till hands vid kontakt med vår kundtjänst:
Aggregetats artikelnummer (se 'Kombiugnens identifikation' på sidan 8)
■
Aggregetats serienummer (se 'Kombiugnens identifikation' på sidan 8)

■

Kontaktuppgifter
Convotherm Elektrogeräte GmbH
Ovens & Advanced Cooking EMEA, Manitowoc Foodservice
Talstraße 35
82436 Eglfing
Tyskland
Reception
Telefon (växel)
Fax
Internet
Rådgivning
Hotline
E-post

(+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

Försäljning
E-post aggregat/tillbehör
E-post reservdelar

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

Kundtjänst
Teknisk hotline (kontor)
E-post

(+49) (0) 8847 67 541
convotherm-service@manitowoc.com
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6.1.2 Underhållsschema
Regler för aggregats underhåll
Underhållsarbeten måste genomföras regelbundet för kombiugnen säkra drift. Detta gäller underhålls‐
arbeten som användaren kan genomföra själv och även underhållsarbeten som måste genomföras av
kvalificerad servicetekniker från behörig kundtjänst.
Underhåll som användaren kan genomföra
Vad måste underhållas?

När?

Nödvändigt material

Byta hygientätning

När hygientätningen uppvisar
sprickor eller är fettig

Byta halogenlampa i ugnsbelys‐
ning

När halogenlampan inte alls ly‐
ser

Funktionsduglighet för kärntem‐
peratursensor och Sous-Videsensor

Kontrollera temperaturindiker‐
ingen i kokande vatten varje
vecka

Enligt reservdelsslista:
1 hygientätning
Enligt reservdelsslista:
1 halogenlampa 12 V
-

Underhåll som måste genomföras av kundtjänst
Vad måste underhållas?

Hur ofta? / När?

Allmänt underhåll
Vattenberedningen måste vara
korrekt inställd
Boiler-avkalkning

Varje år
Vita fläckar i ugnen
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6.2 Åtgärda fel
6.2.1 Felkoder
Fel och nödvändig reaktion
Följande tabell innehåller fel som du eventuellt själv kan åtgärda. Kontakta kundtjänst om kombiugnen
fortfarande uppvisar samma fel efter åtgärder.
Vid felmeddelanden som inte anges här, måste kundtjänst alltid kontaktas för information om åtgärder.
Fel-nr.

Felbeskrivning

Nödvändig reaktion

E01.x

Vattenbrist

E02

El.-temp för hög

Öppna vatteninlopp / öppna båda vat‐
teninloppen
■ Rengör fläkten i yttre botten
■ Frigör lufttillförseln i aggregatets bot‐
ten

E05

ingen gas

Öppna gasavstängningsventilen och
starta om aggregatet

E10

Fel vattenfilter

Byt vattenberedningspatron

E34.0

Fel i boilerpump

E58.0

Fel doseringspump rengöringsmedel

Koppla bort strömmen i ca. 10 sekun‐
der och starta om
■ Fyll kanistern med motsvarande ren‐
göringsmedel och starta om aggre‐
gatet
■ Upprepa eventuell när ledningarna är
fyllda med rengöringsmedel

E59.0

Fel doseringspump klart diskmedel

■
■

Fyll kanistern med klart diskmedel
och starta om aggregatet
Upprepa eventuell när ledningarna är
fyllda med klart diskmedel

E81.0

Fel i tillagningsläge

Skriv om tillagningsprofilen

E99

Avbrott i kommunikation

E99.9

Initialiseringsfel

Koppla bort strömmen i ca. 10 sekun‐
der och starta om
Koppla bort strömmen i ca. 10 sekun‐
der och starta om
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6.2.2 Nöddrift
Kombiugnens hantering i nöddrift
För att kunna arbeta med kombiugnen även om den kortfristig har ett fel som inte går att åtgärda, är
den utrustad med en nöddrift.
Detta ger möjlighet till begränsad drift av aggregatet även om en defekt föreligger.
Informera dig hos kundtjänst!
Förutsättningar
■
■
■

Aggregatet befinner sig i feldrift.
En signal hörs.
En felkod visas i displayen.

Hantera aggregatet i nöddrift
Bekräfta visat fel och starta en tillagningsprofil eller ren‐
göringsprofil som baserar på ett tillgängligs driftsläge.

1.

Begränsningar
■
■
■
■
■

Förlängda tillagningstider och ojämna tillagningsresultat kan vara möjliga. Beakta speciellt tillag‐
ningsprocessen och produktens tillagningstillstånd.
Ökad vattenförbrukning är möjlig.
Den helautomatiska och halvautomatiska ugnsrengöringen kan eventuellt inte genomföras eller
bara med begränsningar.
Kärntemperatursensorn och alternativ Soues-Vide-sensor kan eventuellt inte användas.
Endast funktioner är valbara som inte påverkar det föreliggande felet.

Tillgängliga funktioner i nöddrift
Följande tabell innehåller fel där en nöddrift av aggregatet är möjlig vid ett kortfristigt fel som inte går
att åtgärda.
Fel-nr.

E
B

E
S

G G Tillgängliga funktioner i nöddrift
B S

Begränsningar / tillvä‐
gagångssätt

E00.0

x

x

x

x

alla funktioner

E01.x

x

x

x

x

■

Föregående fel finns
inte längre
■ Boilern förvärms inte
■ Rengöring inte möjlig

■
■
■
■

E03.x

x

-

x

-

■
■

Hetluft vid upp till 140 °C
Delta-T-tillagning hetluft vid upp till 140 °C
Cook&Hold hetluft vid upp till 140 °C
Smoker
ecoCooking hetluft vid upp till 140 °C
Ånga vid exakt 100 °C
Smoker

■
■
■

■

E05.1.x
E05.3.x

#
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#

x

-

■
■

Ånga vid exakt 100 °C
Smoker
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Förlängd tillagningstid
Ojämna tillagningsre‐
sultat möjliga
Endast värmeelement
boiler, inte värmeele‐
ment ugn
Rengöring inte möjlig

Rengöring inte möjlig
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Fel-nr.

E
B

E
S

G G Tillgängliga funktioner i nöddrift
B S

Begränsningar / tillvä‐
gagångssätt

E05.2.x

#

#

x

■

#

■
■
■
■
■
■

E10

x

x

x

x

E21.1

x

-

x

-

Hetluft
Delta-T-tillagning hetluft
Cook&Hold hetluft
Smoker
Crisp&Tasty
ecoCooking hetluft

alla funktioner
■
■

■

-

Ånga vid exakt 100 °C
Smoker

■
■
■

■

E21.3

x

x

x

x

■
■

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

x

E22.5.x

x

E23.1
E23.3

x

x

x

x

■

x

x

■

x

#

■
■
■
■
■
■

E24.1
E24.3

x

x

x

x

■
■
■
■
■
■

E25.1
E25.3

x

x

x

x

■
■
■
■
■

E26.1
E26.3

Rengöring inte möjlig

alla funktioner, UTAN:
Delta-T-tillagning ånga
■ Delta-T-tillagning kombiånga
■ Delta-T-tillagning hetluft

Inga funktioner med
kärntemperatursensor
eller Sous-Vides-sensor
vid mindre än två till‐
gängliga mätpunkter
Inga funktioner med
kärntemperatursensor
eller Sous-Vides-sensor

alla funktioner, UTAN:
Delta-T-tillagning ånga
■ Delta-T-tillagning kombiånga
■ Delta-T-tillagning hetluft
■

#

x

#

x

#

■
■
■
■
■
■

E27.1
E27.3
E27.4

x

x

x

x

E28.1.x

x

-

#

#

■
■
■
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Hetluft
Delta-T-tillagning hetluft
Cook&Hold hetluft
Smoker
Crisp&Tasty
ecoCooking hetluft
Hetluft
Delta-T-tillagning hetluft
Cook&Hold hetluft
Smoker
Crisp&Tasty
ecoCooking hetluft
Hetluft vid upp till 140 °C
Delta-T-tillagning hetluft vid upp till 140 °C
Cook&Hold hetluft vid upp till 140 °C
Smoker
ecoCooking hetluft vid upp till 140 °C
Hetluft
Delta-T-tillagning hetluft
Cook&Hold hetluft
Smoker
Crisp&Tasty
ecoCooking hetluft

alla funktioner

■

Förlängd tillagningstid
Ojämna tillagningsre‐
sultat möjliga
Endast värmeelement
boiler, inte värmeele‐
ment ugn
Rengöring inte möjlig

Ånga vid exakt 100 °C
Smoker
■

x

Boilern förvärms inte
Rengöring inte möjlig

■
■

Boilern förvärms inte
Rengöring inte möjlig

Rengöring inte möjlig

■

■

■
■

Ökad vattenförbruk‐
ning pga. ständig kyl‐
ning av kondensatorn
Rengöring inte möjlig
Boilern förvärms inte
Rengöring inte möjlig

-

Ånga vid lägre än 100 °C
Delta-T-tillagning ånga vid lägre än 100 °C
Cook&Hold ånga vid lägre än 100 °C
Manuell befuktning
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Rengöring inte möjlig
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Fel-nr.

E
B

E
S

G G Tillgängliga funktioner i nöddrift
B S

Begränsningar / tillvä‐
gagångssätt

E28.2.1
E28.2.3

x

#

#

Hetluft
Delta-T-tillagning hetluft
Cook&Hold hetluft
Smoker
Crisp&Tasty
ecoCooking hetluft

Rengöring inte möjlig

alla funktioner, UTAN:
■ Helautomatisk ugnsrengöring

Påverkan endast vid
rengöring

#

■
■
■
■
■
■

E30.1
E30.3

x

x

x

x

■

E33.0

x

#

x

#

■
■
■
■
■

E34.0

x

#

x

#

■

Hetluft
Cook&Hold hetluft
Smoker
Crisp&Tasty
ecoCooking hetluft
alla funktioner, UTAN:
■ Helautomatisk ugnsrengöring
■ Halvautomatisk ugnsrengöring

E35.0

x

x

x

x

■

alla funktioner, UTAN:
■ Crisp&Tasty
■ Helautomatisk ugnsrengöring
■ Halvautomatisk ugnsrengöring

E58.0

x

x

x

x

alla funktioner

E59.0

x

x

x

x

alla funktioner

E61.0

x

x

x

x

■

E62.0

x

x

x

x

■

E63.0

#

x

#

x

■

alla funktioner, UTAN:
Helautomatisk ugnsrengöring
■ Halvautomatisk ugnsrengöring
■

■
■
■
■
■

alla funktioner, UTAN:
■ Helautomatisk ugnsrengöring
■ Halvautomatisk ugnsrengöring
Hetluft
Delta-T-tillagning hetluft
Cook&Hold hetluft
Smoker
Crisp&Tasty
ecoCooking hetluft

■
■

■
■

Boiler spolas inte
Påverkan vid rengör‐
ing

Påverkan vid rengöring
och Crisp&Tasty

Felet gäller endast hel‐
automatisk ugnsrengör‐
ing med anslutna kanis‐
ter
Felet gäller endast hel‐
automatisk ugnsrengör‐
ing med anslutna kanis‐
ter
Påverkan endast vid
rengöring
Påverkan endast vid
rengöring
■
■

E72.x

x

x

x

x

alla funktioner

-

E73.1

x

x

x

x

alla funktioner

-

E91.x

x

x

x

x

alla funktioner

-

E92.x

x

x

x

x

alla funktioner

-

E200.x

x

x

x

x

alla funktioner

-

x
#

Boilern förvärms inte
Rengöring inte möjlig

Boilern förvärms inte
Rengöring inte möjlig

Nöddrift möjlig
Nöddrift inte möjlig
Felmeddelanden finns inte i denna aggregattyp, därmed begränsas inte driften med tillgängliga
funktioner genom detta fel (begränsningar i tabellen gäller endast för övriga aggregattyper).

Hanteringsmanual

108

6 Gör enligt följande vid underhåll

6.2.3 Felfunktioner under drift
Felfunktioner för livsmedel
Felfunktion

Möjlig orsak

Nödvändig reaktion

Ojämn gräddning

Fläktplåten är inte riktigt stängd

'Låsa och låsa upp fläktplåt' på sidan
95
Förvärm ugn
Välj en lägre tillagningstemperatur
och förläng tillagningstiden

Ugnen är inte längre förvärmd
För hög ugnstemperatur
Värme helt eller delvis defekt

Kontakta kundtjänst

Felfunktion

Möjlig orsak

Nödvändig reaktion

Aggregatet reagerar inte
på inmatning i 10 - 20 sek.
Aggregatet kan inte startas
eller stoppas
Vatten rinner ur aggrega‐
tets botten när man stäng‐
er aggregatdörren

Programcrash

Tryck TILL/FRÅN i 5 sekunder eller
koppla bort strömmen i 5 sekunder.
Försök igen efter 3 sekunder.

Felfunktioner i aggregat

TILL/FRÅN är spärrat i 3 sekun‐
der
Vid alla orsaker

OBSERVERA! Smittorisk
Livsmedel som varit i kontakt med
detta vatten skall kastas bort.
■
Blockering eller trånga passager i
Kontrollera avloppsvattenledning‐
avloppsvattenledningen eller av‐
en och befintligt avloppssystem
loppssystemet
och rengör vid behov
Fast avloppsvattenanslutning för ■ Använd eventuellt vattenlås
aggregat med helautomatisk au‐
tomatisk eller halvautomatisk
ugnsrengöring
Frånluftsstos blockerad eller
Ta bort övertäckande föremål
övertäckt
Aggregatets avlopp blockerat
Rengöra aggregatets avlopp
Vid EB:
Vid EB:
Vid EB:
Vatten stänker i ugnen un‐ Automatisk boilerspolning utförs Töm boilern och spola
der drift
inte dagligen
Det står vatten i ugnen
Ugnsavloppet är blockerat
Spola ugnsavloppet
Ånga tränger ut ur ventila‐ Ventil i ventilationsstosen defekt VARNING! Risk för skållskador pga.
tionsstosen på aggregatets
het ånga och vattenånga
ovansida
Kontakta kundtjänst

Felfunktioner vid rengöring
Felfunktion

Möjlig orsak

Nödvändig reaktion

Svarta fläckar i ugnen

Fel rengöringsmedel

■

■

■

För hög vattenhårdhet
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Använd ConvoClean forte för
helautomatisk ugnsrengöring
med anslutna kanister
Använd ConvoClean forte S
för helautomatisk ugnsrengör‐
ing med engångsdosering
Använd ConvoClean forte el‐
ler ConvoClean new för hal‐
vautomatisk ugnsrengöring

Ställ in vattenhårdheten, se
'Tekniska data' i installationsma‐
nualen

6 Gör enligt följande vid underhåll
Felfunktion

Möjlig orsak

Nödvändig reaktion

Dåligt rengöringsresultat

Fel smutsnivå inställd

Välj en högre rengöringsnivå

Fel rengöringsmedel används

■

■

■
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Använd ConvoClean forte el‐
ler ConvoClean new för hel‐
automatisk ugnsrengöring
med anslutna kanister
Använd ConvoClean
forte S eller ConvoClean
new S för helautomatisk ugns‐
rengöring med engångsdoser‐
ing
Använd ConvoClean forte el‐
ler ConvoClean new för hal‐
vautomatisk ugnsrengöring

6 Gör enligt följande vid underhåll

6.3 Underhållsarbeten
6.3.1

Säkert arbete vid underhåll

För din och dina medarbetares säkerhet
Gör dig bekant med innehållet i kapitlet 'För din säkerhet' på sidan 20 innan du låter dina medarbetare
arbeta med kombiugnen första gången och vidtag motsvarande åtgärder.
Informera dina medarbetare att de skall bekanta sig med angivna regler i detta avsnitt och ovillkorligen
följa dessa.
Informera dina medarbetare att de skall bekanta sig med detta avsnitt och angivna varningar i efterföl‐
jande anvisningar och att de ovillkorligen skall vidta angivna motåtgärder.
Personlig skyddsutrustning för dina medarbetare
Informera dina medarbetare om att de skall använda personlig skyddsutrustning som finns angivna för
motsvarande arbeten i kapitlet 'För din säkerhet', avsnitt 'Personlig skyddsutrustning' på sidan 37.
Grundläggande regel för säker drift
Om kombiugnen har flyttats på otillåtet sätt efter installationen (medvetet eller av misstag), får aggre‐
gatet inte användas förrän följande förutsättningar är givna:
■
Aggregatet och använda tillbehör uppvisar inga uppenbarliga skador.
■
Installerade försörjningskablar för el, vatten, avloppsvatten och rengöringsmedel uppvisar inga up‐
penbarliga skador, sitter fast, droppar inte i någon punkt och ger ett säkert och funktionerande in‐
tryck efter okulärkontroll.
■
'Krav på kombiugnens funktionsduglighet' på sidan 21 är uppfyllda.
■
'Krav på kombiugnens omgivning' på sidan 21 är uppfyllda.
■
Alla varningsskyltar är monterade på korrekt plats.
Endast för gasaggregat:
■
Alla gasförande komponenter i kombiugnen är kontrollerade av servicetekniker vad gäller läckage i
alla anslutningspunkter för gasförande komponenter och gastätheten är säkrad i alla nämnda
punkter utanför och innanför aggregatet.
Regler för utbyte av aggregatdelar
Endast tillverkarens originalreservdelar får användas för utbyte av aggregatdelar för att garantera ag‐
gregatets driftssäkerhet.
Strömförande komponenter

Risk för stötar pga strömförande komponenter
Beröring av strömförande komponenter under skyddsplåten och under manöverpanelen kan medföra
elstötar.
Säkerställ att skyddsplåten och manöverpanelen är monterade.
Säkerställ att underhållsarbeten under skyddsplåtar, under manöverpanelen och på
nätanslutningskabeln endast utförs av behörig elektriker från behörig servicetjänst
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Heta ytor

Risk för brännskador pga. höga temperaturer vid aggregatets inre och yttre delar
Risk för brännskador om man beror ugnens inre delar, insidan av aggregatdörren och alla delar om
finns i ugnen eller har funnits i ugnen under tillagningen. Även kontakt med frånluftsstosen och
avgasstosen kan medföra brännskador.
Vänta tills ugnen svalna under 60 °C innan underhållsarbeten påbörjas.
Använd personlig skyddsutrustning.
Plåtkomponenter med skarpa kanter

Risk för skärskador pga. vassa plåtkomponenter
Arbeten med eller bakom vassa plåtkomponenter kan medföra skärskador på händerna.
Var försiktigt.
Använd personlig skyddsutrustning.
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6.3.2 Byta hygientätning
För din säkerhet vid underhåll
Gör dig ovillkorligen bekant med angivna regler och varningar i kapitel 'Säkert arbete vid underhåll' på
sidan 111 innan underhållsarbetet påbörjas och följ anvisningarna.
Nödvändiga förkunskaper
Denna hantering måste du känna till:
■
Öppna och stänga aggregatdörren säkert
■
Demontera och montera hygientätning

50
97

Reservdelars leveransens
Nödvändig reservdel är enligt reservdelslista:
■
1 hygientätning
Förutsättningar
Kontrollera att följande förutsättningar är uppfyllda:
■
Kombiugnen är avsvalnad till < 60 °C efter senaste drift.
■
Aggregatdörren är öppen.
■
Den nya levererande packningen har kontrollerats på skador och är oskadad.
Byta hygientätning
Gör enligt beskrivningen under 'Demontera och montera hygientätning' på sidan 97 för att demontera
den gamla hygientätningen och montera den nya hygientätningen.
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6.3.3 Byta halogenlampa i ugnsbelysning
För din säkerhet vid underhåll
Gör dig ovillkorligen bekant med angivna regler och varningar i kapitel 'Säkert arbete vid underhåll' på
sidan 111 innan underhållsarbetet påbörjas och följ anvisningarna.
Nödvändiga förkunskaper
Denna hantering måste du känna till:
■
Öppna och stänga aggregatdörren säkert

50

Reservdelars leveransens
Nödvändig reservdel är enligt reservdelslista:
1 halogenlampa 12 V

■

Nödvändiga hjälpmedel
Du behöver följande hjälpmedel:
■
Skiftnyckel NV 8
Hantering av halogenlampa
Greppa endast en funktionsduglig halogenlampa med rena handskar eller en duk. Rör inte glaskolven
i en ny eller återanvänd halogenlampa med blotta händer.
Kontakta omedelbart en servicetekniker om halogenlampan inte går att demontera komplett, t.ex. an‐
slutningar fastnar.
Förutsättningar
Kontrollera att följande förutsättningar är uppfyllda:
■
Kombiugnen är spänningsfritt kopplad och säkrad mot återuppstart.
■
Ugnen är avsvalnad till en temperatur < 60 °C efter senaste drift.
■
Laddningsvagnen är utkörd ur ugnen.
■
Halogenlampan har svalnat.
■
Den nya halogenlampan har kontrollerats på skador och är oskadad.
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Demontera halogenlampa
1.

Demontera de fyra sexkantskruvarna för ugnsbelysningen
med stiftnyckeln.
Genom den speciella konstruktionen håller modulen med
skruvar, ram, glasskiva och tätning inkl hållare samman
när skruvarna lossas.

2.

Ta bort den kompletta modulen från ugnsväggen .

3.

Greppa in i öppningen i ugnsväggen och fatta reflektorhu‐
set och dra halogenlampan rakt upp.

Montera halogenlampa
1.

■

■
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Monteringen av halogenlampan sker i omvänd ordning.
Dra åt skruvarna utan våld så att reflektorhuset är tätat
för fuktighet. (glaset kan spricka om skruvarna dras åt
för hårt)
Ta bort alla föremål ur ugnen efter avslutade arbeten
cch torka av eller spola ur ugnen.
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Kombiugn
Convotherm 4 stående aggregat
Serial no.
Item no.
Order no.

© 2016 Manitowoc Foodservice Inc. om inte annat anges. Alla rättigheter förbehålles.

9761706_03 SWE 04/16

