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1 Innledning

1.1 Informasjon om denne bruksanvisningen
Dette dokumentet er en del av apparatet. Les hele denne bruksanvisningen før
installasjonen. Bruksanvisningen sikrer trygg håndtering av apparatet og riktig
installasjon.
Illustrasjonene i denne bruksanvisningen er eksempler og kan avvike fra ditt
apparat.
Denne veiledningen gjelder for følgende apparater:

n iVario 2-XS
n iVario Pro 2-S

Oppbevaring
Oppbevar installasjonsveiledningen og bruksanvisningen i umiddelbar nærhet
av enheten. I forbindelse med service må installasjonsveiledningen alltid være
tilgjengelige for fagpersonene autorisert av produsenten.

Videreformidling
Installasjonsveiledningen skal overleveres den neste eieren av apparatet.

Forklaring av symbolene
a Det vises en liste over alle krav som må oppfylles før en handling utføres.
1. Et handlingstrinn beskriver en handling som skal utføres av leseren.
> Gjengir et vellykket mellomresultat.

2. Videre handlingstrinn.
>> Resultatet gjenspeiler resultatet av handlingen.

Forklaring av klistremerkene på apparatet

Symbol for potensialutligning iht. IEC 60417-5021

Symbol for farlig spenning iht. IEC 60417-5036

1.2 Målgruppe
n Dette dokumentet er ment for utdannede teknikere som har blitt sertifisert

av produsenten etter å ha deltatt i opplæring og sikkerhetskurs.
n Installasjon, inspeksjon, vedlikehold og reparasjonsarbeider må bare utføres

av utdannede teknikere.
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n Det anbefales at inspeksjons-, vedlikeholds- og reparasjonsarbeid kun
utføres av teknikere som er autorisert av produsenten.

n Enheten må ikke brukes, rengjøres eller vedlikeholdes av barn. Enheten må
ikke brukes som leketøy. Dette er også forbudt under tilsyn.

n Enheten får ikke brukes, rengjøres og vedlikeholdes av personer med
reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer med
manglende erfaring eller kunnskap. Dette gjelder ikke hvis denne gruppen
av personer holdes under oppsyn av en person som er ansvarlig for
sikkerheten og gjør dem oppmerksom på farene forbundet med enheten.

n For å unngå ulykker og materielle skader, anbefaler produsenten at
teknikere jevnlig tar etterutdannings- og sikkerhetskurs.

1.3 Opphavsrett
Overføring av produktspesifikk informasjon til tredjepart er ikke tillatt. Vi
forbeholder oss retten til å foreta teknisk utvikling og endringer i fremdriftens
interesse. Alle rettigheter, inkludert oversettelse og reproduksjon,
forbeholdes.

1.4 Samsvar
Samsvar gjelder hele apparatet på leveringstidspunktet. Ved forlengelser,
endringer eller tilkobling av tilleggsfunksjoner er operatøren ansvarlig for en
utvidet overholdelse.

n Strømtilkoblingen er opprettet og testet i samsvar med IEC 60335, EN
60335 og VDE 0700.

n Vanntilkoblingen er opprettet og testet i samsvar med IEC 61770, EN
1717, DIN EN 13076 og DIN EN 13077.

n Avløpstilkoblingen er testet og sertifisert i samsvar med SVGW/SSIGE.
n Apparatet er godkjent for bruk opp til 4000 m over gjennomsnittlig

havnivå i henhold til IEC 60335.
De nevnte standarder gjelder for Tyskland.
I alle andre land må nasjonale og lokale standarder og forskrifter knyttet til
installasjon og drift av kommersielle kokeapparater overholdes.

1.5 Ansvars- og garantibetingelser

Ansvar
Installasjoner og reparasjoner som ikke er utført av fagpersoner autorisert av
produsenten eller som ikke er utført med originale servicedeler samt tekniske
endringer av apparatet som ikke er godkjent av produsenten kan føre til at
garantien og produsentens produktansvar blir ugyldig.

Garanti
Skader på grunn av manglende overholdelse av disse installasjonsforskriftene
er unntatt fra garantien.
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Unntatt fra garantien er også:
n Skader på grunn av feil bruk, installasjon, vedlikehold, reparasjon
n Feil bruk av apparatet
n Modifikasjoner eller tekniske endringer av apparatet som ikke er autorisert

av produsenten
n Bruk av annet enn originale reservedeler fra produsenten.

1.6 Identifikasjon av apparatet

Merkeskilt
Merkeskiltet er plassert på installasjonsskapet bak venstre kokekar.
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Merkeskiltet inneholder følgende informasjon:

Modellnummer
Tilkoblingsspenning
Frekvens
Strømforbruk

Tillatt flyttrykkområde

Serienummer

Handelsnavn

Apparattype og modellnummer
Tilordningen fremgår av tabellene under.
Betegnelsen for apparattype og modellnummer på merkeplaten varierer.
Lengden på modellnummeret på merkeplaten avhenger av apparatvarianten.
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Apparatstørrelse – merkeskilt Apparatstørrelse

LMX.100AE … iVario 2-XS

LMX.100BE … iVario Pro 2-S

LMX.200BE … iVario Pro 2-S Med trykkfunksjon
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2 Sikkerhet

2.1 Introduksjon til advarslene

 FARE

Type og kilde til fare
Manglende overholdelse kan føre til alvorlig personskade eller død.
Tiltak for unngåelse

 ADVARSEL

Type og kilde til fare
Manglende overholdelse kan føre til alvorlig personskade eller død.
Tiltak for unngåelse

 FORSIKTIG

Type og kilde til fare
Manglende overholdelse kan føre til mindre eller moderate personskader.
Tiltak for unngåelse

MERK

Manglende overholdelse kan føre til skade på eiendom.

2.2 Generelle sikkerhetsanvisninger
Apparatet er utformet slik at det ikke utgjør noen fare hvis
det er riktig installert. Riktig installasjonen av apparatet er
beskrevet i denne bruksanvisningen.

n Følg gjeldende nasjonale og lokale forskrifter og
standarder for landet ditt.

n Bruk hjelpemidler under transport, f.eks. bærestropper.
n Sikre enheten mot tipping under transport og etter

installasjon.
n Bruk egnede verneklær under transport og installasjon,

f.eks. vernehansker og vernesko.
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n Enheten må bare installeres i frostsikre, vindstille og
beskyttede omgivelser.

n Ikke utsett for enheten for vær og vind, eller f.eks. regn.
n Enheten må bare kobles til i samsvar med

installasjonsveiledningen og informasjonen på typeskiltet.
n Slå av enheten når du kobler den fra eller til strømnettet.
n Etter bruk må enheten bare transporteres ved

omgivelsestemperaturer over 0 °C.
n Enheten må bare lagres ved omgivelsestemperaturer over

0 °C.
n Ikke bruk enheten uten luftfilter.
n Undersøk apparatet med tanke på transportskader. Ved

mistanke om transportskader, kontakter du forhandleren/
speditøren umiddelbart.

2.3 Tiltenkt bruk
Apparatet er beregnet på varmebehandling av matvarer. Dette apparatet må
bare brukes kommersielt, for eksempel på restaurantkjøkken, storkjøkken og
kommersielle kjøkken på sykehus, bakerier eller hos slaktere. Apparatet må ikke
brukes utendørs. Dette apparatet må ikke brukes til kontinuerlig, industriell
masseproduksjon av mat.
All annen bruk gjelder som ikke-forskriftsmessig og farlig. Produsenten kan ikke
holdes ansvarlig for konsekvenser som skyldes ikke-forskriftsmessig bruk.
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3 Produktbeskrivelse

3.1 Apparatbeskrivelse

MERK

Sikkerhetsoverløpet får aldri lukkes eller legges i rør
Aldri reduser diameteren på sikkerhetsoverløpet.
Sikkerhetsoverløpet må alltid være tilgjengelig og åpent. Det fungerer som
ventilasjon og som avløp ved blokkering.

Tilkoblingene for installasjonen er plassert på baksiden av apparatet bak
midtdekselet:

6

7

4

3

2

1

5

1 Avløpsvanntilkobling 5 PG-skrueforbindelser for valgfri
tilkobling

2 Vanntilkobling 6 Elektrisk tilkobling

3 Ethernet-tilkobling 7 Sikkerhetsoverløp (ingen
tilkobling)

4 PG-skrueforbindelser for valgfri
tilkobling

3.2 Tekniske data

Beskyttelsesklasse
Apparatet innfrir sikkerhetsklasse IPX5 for vannstråler.



3 | Produktbeskrivelse

80.06.218_iVario 2-XS_ 2-S_IM_V01_nb-NO 13 / 56

Miljøforhold for drift
n Apparatet får ikke installeres ved omgivelsestemperaturer under 5°C [41°F].
n Apparatet får ikke brukes ved omgivelsestemperaturer under 5°C [41°F].
n Plasser apparatet i rom som er tilstrekkelig ventilert via vinduer eller

avtrekksvifte.

Lydutslippsverdi
Lydutslippsverdien er under 70 dB.

3.2.1 Apparatvekt

Apparatstørrelse Apparatvekt uten emballasje
kg [lbs]

Apparatvekt med emballasje
kg [lbs]

iVario 2-XS 110 [243] 145 [320]

iVario Pro 2-S 132 [291] 167 [368]

iVario Pro 2-S Med
trykkfunksjon

154 [339] 178 [392]

3.2.2 Apparatmål
Apparatmålene gjelder apparater med en fotlengde på 90 mm [3 35/64
tommer].

x y

z

a
Apparatstørrelse 2-XS

Bredde mm
[tommer] x

Dybde mm
[tommer] y

Dybde mm
[tommer] a

Høyde mm
[tommer] z

1100 [43 2/8] 756 [29 6/8] 547 [21 17/32] 437 [17 2/8]

Apparatstørrelse  2-S

Bredde mm
[tommer] x

Dybde mm
[tommer] y

Dybde mm
[tommer] a

Høyde mm
[tommer] z

1100 [43 2/8] 938 [36 7/8] 730 [28 47/64] 437 [17 2/8]

Emballasjemål
Apparatstørrelse  2-XS
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Bredde mm [tommer] x Dybde mm [tommer] y Høyde mm [tommer] z

1250 [49 2/8] 1100 [43 2/8] 662 [26 1/8]

Apparatstørrelse  2-S

Bredde mm [tommer] x Dybde mm [tommer] y Høyde mm [tommer] z

1250 [49 2/8] 1100 [43 2/8] 662 [26 1/8]

3.2.3 Kokekarmål

Nyttevolum

Apparatstørrelse Nyttevolum l [gal]

iVario 2-XS 17 [4,5]

iVario Pro 2-S 25 [6,5]

Innvendige kokekarmål

x

y

z

Apparatstørrelse Bredde mm
[tommer] x

Dybde mm
[tommer] y

Høyde mm
[tommer] z

iVario 2-XS 341 [3/8] 370 [14 5/8] 155 [6 1/8]

iVario Pro 2-S 553 [21 6/8]
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3.2.4 Varmebelastning

Apparatstørrelse Latent varmebelastning
(kJ/h)

Sensibel varmebelastning
(kJ/h)

iVario 2-XS 14364 2873

iVario Pro 2-S 20866 4309

Med forbehold om tekniske endringer i fremskrittets interesse.
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4 Transport

 FORSIKTIG

Klemfare på grunn av vekten av apparatet
Hender, fingre og føtter kan komme i klem.
n Bruk egnet verneutstyr under transport.
n Bruk bæreutstyr, f.eks. bærestropper.

 FORSIKTIG

Fare for tipping under transport
Fare for klemskader hvis apparatet tipper mot en person.
n Merk deg tyngdepunktet til apparatet.
n Pass på at apparatet ikke tipper over under transport eller løft.

 FORSIKTIG

Skrånende plan under transport med transporttralle
Fare for klem- og personskader under transport med transporttralle over
en skrånende eller ujevnt underlag.
n Kjør ikke over en skråning med en helling på over 10 °.
n Transporter apparatet forsiktig.

MERK

Skader på apparatet på grunn av flaskehalser
Merk deg bredden og høyden av tilgangene under transport.
Apparatet får kun transporteres med lukket deksel. Hvis apparatet skal
transporteres vertikalt med baksiden ned, må apparatdekselet sikres med et
belte. Apparatet får ikke transporteres og lagres over lengre tid med
baksiden ned.

MERK

Uriktig transport
Ikke skyv apparatet til dit det skal stå.
Apparatføttene kan bli skadet.
Transporter apparatet forsvarlig i henhold til disse instruksjonene.

a Apparatet står på transportpallen.
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a Apparatføttene er plassert i føringene i kartongen på transportpallen.
a Stedet der apparatet skal stå, er i vater.
a Dekslene på apparatet er lukket.
a Minst 2 personer er påkrevd ved transport.
1. Fjern emballasjen.

4.1 Løftepunkter på apparatet

MERK

Skade forårsaket av feil løfting
Apparatet får bare løftes etter de angitte løftepunktene.

Tyngdepunkt
Følgende grafikk viser apparatets tyngdepunkt. Målene for tyngdepunktet er
omtrentlige angivelser som gis i referanseøyemed.

 FORSIKTIG

Hvis tyngdepunktet ikke tas høyde for, kan det medføre klemfare og
skaderisiko
Hvis tyngdepunktet ikke tas høyde for, kan apparatet få overbalanse når det
løftes og transporteres.
n Pass på at vekten på enheten er jevnt fordelt.
n Merk deg tyngdepunktet til apparatet.

y

z

x

Bredde mm
[tommer] x

Dybde mm
[tommer] y

Høyde mm
[tommer] z

iVario 2-XS 544 [21 7/16] 176 [6 31/32] 155 [6-1/8]

iVario Pro 2-S 544 [21 7/16] 182 [7 5/32] 161 [6 11/32] 
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Løftepunkter på apparatet
1. Apparatet skal løftes etter bunnrammen og kokekarkledningen som er

avmerket på bildet.

4.2 Transport med pall
a Emballasjematerialet er fjernet.
a Apparatet står på transportpallen.
1. Transporter apparatet på transportpall til der det skal stål.
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2. Løft apparatet av transportpallen etter løftepunktene og plasser det på
ønsket sted.

>> Apparatet står på den faste gulvplassen og er klart til å settes opp og
installeres.

4.3 Transport på palletruck uten pall

MERK

Transport med transporttralle uten beskyttelse
Transport enheten så langt som mulig på pallen. Transporter ikke apparatet
uten beskyttelse ved hjelp av transporttralle eller lignende
transporthjelpemiddel. Du kan for eksempel bruke en treplate som
beskyttelse.

MERK

Skader på grunn av festestropper
Pass på at det ikke oppstår skraper eller skader på apparatet når det surres
fast med stropper.

MERK

Hvis apparatet tippes, kan apparatføttene bli skadet
Pass på at apparatføttene ikke skades når apparatet tippes over på ryggen,
og når det rettes opp til normal posisjon.

a Emballasjematerialet er fjernet.
a En treplanke eller annen beskyttelse mot skader ligger klar.
1. Legg beskyttelsen mot skader på palletrucken.
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2. Løft apparatet av pallen etter løftepunktene og plasser det på palletrucken.

>> Apparatet står på den faste gulvplassen og er klart til å settes opp og
installeres.

4.4 Vertikalt transport på palletruck uten pall
Hvis apparatet ikke kan transporteres gjennom en flaskehalse, kan du
midlertidig transportere det vertikalt på rygg.
1. Fest sammen kokekaret og lokket med en stropp.
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2. Transporter apparatet forsiktig med palletruck til der det skal stå. Hold fast
apparatet under transporten.

3. Løft apparatet etter løftepunktene og plasser det der det skal stå.
4. Fjern festestroppene.
>> Apparatet står på den faste gulvplassen og er klart til å settes opp og

installeres.
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5 Oppstilling

 FORSIKTIG

Fare for klemskader under installasjonen
Fingre, hender og føtter kan bli klemt under apparatet.
n Bruk egnede verneklær under installasjonen.
n Enheten må bare bæres i de angitte løftepunktene.

Forutsetninger
n Hvis apparatet skal plasseres på et understell, får det kun brukes originale

understell fra apparatprodusenten.

5.1 Minste avstand fra apparatet

MERK

Minsteavstanden er ikke opprettholdt
For å unngå feilfunksjoner og skader på apparatet, må det plasseres med
angitt minimumsavstand til varmekilder eller åpen ild.

MERK

Skader på veggen bak apparatet
Det kan komme vann eller damp ut av sikkerhetsoverløpet. Vær
oppmerksom på dette ved oppstilling av apparatet, og kontroller at veggen
bak apparatet tåler det.

5.1.1 Avstand til vegger
På baksiden av apparatet er det ikke nødvendig med minsteavstand.
a Veggene på installasjonsstedet er bygget i henhold til de lokale

brannvernreglene og er varmebestandige.
1. Sørg for en minsteavstand til veggene på venstre og høyre side.
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Anbefaling fra produsenten
1. Plasser apparatet minst 50 mm  [2 tommer] fra veggene på venstre og

høyre side for å tilrettelegge optimalt for rengjøring.

50 mm 
[2 Inch]

50 mm 
[2 Inch]

5.1.2 Avstand til varmekilder
1. Plasser apparatet slik at avstanden til varmekilder er minst 350 mm [14

tommer] på alle sider.

MERK

Høye omgivelsestemperaturer
Ikke plasser frityrkokere eller andre varmekilder til sides for apparatet.
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MERK

Åpen ild nær apparatet
Hvis apparatet plasseres mindre enn 500 mm [19 3/8 tommer] fra åpen ild,
er installering av varmeskjold obligatorisk.

500 mm 
[19 5/8 Inch]

500 mm 
[19 5/8 Inch]

500 mm 
[19 5/8 Inch]

5.1.3 Avstand til vannkilder

 ADVARSEL

Hvis påkrevd minsteavstand til åpne vannkilder ikke innfris, kan det
medføre forbrenningsrisiko
Det kan sprute vann i det varme kokekaret, i varme væsker eller i varmt fett.
n Sørg for en minsteavstand på 900 mm [35 3/8 tommer].
n Hvis nødvendig minsteavstand ikke er mulig, installerer du det ikke-

brennbare skillet slik det beskrives i denne veiledningen.
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1. Plasser apparatet minst 900 mm [35 3/8 tommer] fra åpne vannkilder.

900 mm
[35 3/8 Inch]

900 mm
[35 3/8 Inch]

1. Hvis avstandskravet ikke kan innfris, må du montere et ikke-brennbart
350 mm [13 6/8 tommer] høyt skille mellom apparatet og vannkilden.

2. Sørg for anbefalt minsteavstand til veggene, slik at apparatet blir enkelt å
rengjøre.

350 mm 
[13 6/8 Inch]

50 mm 
[2 Inch]
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5.2 Plasser apparatet

 FORSIKTIG

Fare for tipping ved oppstilling på gulvplassen
Fare for klemskader hvis apparatet tipper mot en person.
n Merk deg tyngdepunktet til apparatet.
n Pass på at apparatet ikke tipper over ved løft.

MERK

Hygieneforskrifter er ikke oppfylt
Ved en nivelleringsfothøyde på 45 mm må du av hygieniske årsaker
plassere enn tetningssokkel under apparatet, ettersom du ikke kan utføre
forskriftsmessig rengjøring under enheten i denne høyden.
Tetningssokkelen hindrer at væsker eller mat havner under apparatet.

a Gulvplassen er i vater.
a Kravene til minsteavstand er innfridd.
1. Hvis apparatet er utstyrt med en 45 mm justeringsfot, kontrollerer du at

tetningssokkel er montert.
2. Plasser apparatet på gulvplassen.
>> Apparatet står på gulvplassen og er klart til horisontal justering.

5.2.1 Justere apparatet
Apparatføttene er høydejustert til justeringsfoten ved levering. Hvis
gulvplassen er i vater, trenger apparatet kun minimale justeringer vannrett.
a Apparatet står på den faste gulvplassen.
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1. Plasser vateret på høyre kokekar og juster apparatet horisontalt ved hjelp av
apparatfoten (1).

1

2. Plasser vateret på høyre kokekar og juster apparatet horisontalt ved hjelp av
begge apparatføttene.
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3. Plasser vateret på venstre kokekar og juster apparatet horisontalt ved hjelp
av begge apparatføttene.

4. Sjekk begge kokekarene for horisontal justering.
>> Apparatet er justert horisontalt.

5.3 Plasser apparatet på understellet
Denne beskrivelsen gjelder et standardunderstell med justerbare plastføtter.
Se øvrige oppstillingsalternativer og anvisningene i den originale
bruksanvisningen for understell til apparatstørrelsene 2-XS / 2-S.
a Understellet er justert horisontalt.
a Kravene til minsteavstand er innfridd.
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1. Posisjoner apparatføttene på boltene på understellet.

>> Apparatet står på understellet og er sikret slik at det ikke kan skli.

5.4 Feste apparatet
Produsenten anbefaler at du fester apparatet på gulvplassen.
Settet for feste av apparatet med spesiallim, skruer og plugger medfølger ikke
ved levering, og kan bestilles separat fra produsenten under artikkelnummer
60.72.905.
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6 Elektrisk tilkobling

 FARE

Høyspenning ved tilkobling til strømnettet
Fare for liv når du arbeider med høyspenning.
n Avbryt forbindelsen til strømforsyningen.
n Kontroller at apparatet er strømløst.

 FARE

Elektrisk støt på grunn av feil tilkobling
Hvis kabelledningene er koblet feil, er det fare for livet.
Koble til ledningene korrekt i henhold til fargekodingen, som beskrevet.

 FORSIKTIG

Skaderisiko ved ikke-forskriftsmessig installering
Bruk en allpolet skilleanordning med minst 3 mm [0,12 tomme]
kontaktavstand på anleggssiden.

MERK

Nettspenningen tilsvarer ikke apparatspenningen
Før tilkobling må du kontrollere om nettspenningen tilsvarer den påkrevde
spenningen på typeskiltet på apparatet.

6.1 Forskrifter for elektrisk tilkobling
n Følg forskriften til VDE og de lokale strømleverandørene.
n Koble til apparatet i henhold til gjeldende regelverk i ditt land.
n Koble enheten til et standard strømforsyningsnett.
n Strømforbruket, sikringene og kabeltverrsnittet til ledningene er avhengig

av følgende faktorer:
– Lokale forskrifter
– Kabellengde
– Kabelkvalitet
– Strømforsyning

n For forsvarlig strømforbindelse må du justere tilkoblingsverdiene til lokale
forhold og krav.

n Følg kravene i IEC 60364 eller den landspesifikke versjonen av IEC 60364.
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Merknader
n Tverrsnittet på tilkoblingskablene avhenger av strømforbruket og på lokale

forskrifter.

Fargekoding av ledninger
Følg fargekodingen av ledningene samt landsspesifikke avvik.

Ledningsfarge Ledningsfunksjon

Gul-grønn Jordledning

Blå Nøytralledning (nulledning)

Brun, grå eller svart Fase L1, L2, L3

RCD-jordfeilbryter
Alle apparater er i utgangspunktet satt opp med en beskyttelsesleder-tilkobling.
I henhold til landsspesifikke standarder og forskrifter, kan det hende at en ekstra
jordfeilbryter type A eller type B (RCD type A, RCD type B) må inkluderes ved
installering av apparatet.

6.2 Åpne elektroboksen

 ADVARSEL

Apparatet faller fra gulvplassen
Fare for klem- og personskade ved at apparatet tipper eller dreier.
n Apparatet får ikke tippes på gulvplassen.
n Forsikre deg om at apparatvekten er jevnt fordelt og at alle apparatføttene

står på gulvplassen når apparatet dreies.

 FORSIKTIG

Skarpe kanter i boksen
Fare for kuttskader fra boksen når du arbeider i elektroboksen.
Bruk vernehansker.

MERK

Dekselet på elektroboksen er krummet
Dekselet er forspent for å sikre at elektroboksen tettes jevnt. I demontert
stand vil dekselet på elektroboksen være krummet.
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MERK

Skader på hullene som dekselet på elektroboksen skal festes i
Hvis skruene til dekselet på elektroboksen ikke tas ut og strammes i riktig
rekkefølge, kan borehullene bli skadet på grunn av forspenningen i dekselet.

Elektroboksen er plassert bak høyre deksel på baksiden av apparatet.
a Apparatet står på den faste gulvplassen.
a Dekslene på apparatet er lukket.
a En stjerneskrutrekker ligger klar.
a Alle spenningskilder er slått av med en ekstern effektbryter.
1. Fjern de avmerkede stjerneskruene (1) og trekk dekselet opp (2) og av.

1 1

2
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2. Trykk forsiktig på dekselet rundt den aktuelle skruen, og løs skruene (1) og
(2).

1 2

3. Løs skruene (3),(4), (5) og (6) i tur og orden.

3 4

5

6

4. Ta av dekselet på elektroboksen.
>> Elektroboksen er åpnet.
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6.3 Koble til potensialutligningen
1. Koble til potensialutligningen til tilkoblingene før installering.

6.4 Koble apparatet til strømnettet

Merknader om strømkabel og tilkoblingspunkt
n Produsenten anbefaler bruk av en fleksibel strømkabel. En stiv strømkabel

kompliserer tilkoblingen og kan påvirke apparatets plassering.
n Apparatet kan kobles til via en fasttilkobling eller en tilkobling med

kontakt.
n Tilkoblingspunktet for strømkabelen befinner seg ved hovedkontaktoren i

elektroboksen.
n Apparatene leveres uten strømkabel.
n En egnet ledning for apparatet er tilgjengelig.
n Den fleksible strømkabelen er som minimum av typen H07RN-F.
n Den stive strømkabelen er som minimum av typen U-1000R02V.

Maksimal tverrsnitt på tilkoblingslederen ved hovedkontaktoren:
n iVario 2-XS: 6 mm²
n iVario Pro 2-S : 35 mm²

Koble til
a Jordfeilbryter type A eller B er utstyrt.
a Elektroboksen er åpnet.
1. Skru på kabelskruefestet.
2. Trekk strømkabelen til tilkoblingspunktet gjennom kabelskruefestet i

elektroboksen.
3. Stram til kabelskruefestet i åpningen.
4. Åpne terminalene med det aktuelle verktøyet, og koble til ledningene. Vær

oppmerksom på fargekodingen under.
5. Koble beskyttelseslederen til den gulgrønne terminalen.
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6. Koble nøytrallederen til den blå terminalen.
7. Koble den grå ledningen direkte til kontaktoren K1.
8. Kontroller at ledningene er forskriftsmessig tilkoblet.
9. Skru fast kabelskruefestet.
10. Koble strømkabelen til strømnettet.
>> Strømtilkoblingen er fullført.

Fargekoding for terminalene

Tilkobling Ledningsfarge Terminal Verktøy

Fase Grå, brun eller svart L1, L2, L3 Skrutrekker med
innvendig sekskant

Nøytralledning
(nulledning)

Blå N Stjerneskrutrekker

Jordledning Gul-grønn PE Stjerneskrutrekker

6.5 Koble apparatet for demo-modus til strømnettet
Demo-modus brukes til å demonstrere de grunnleggende apparatfunksjonene.
Vær oppmerksom på fargekodingene i tabellen under ved tilkobling.

Fargekoding for terminalene i demo-modus

Tilkobling Ledningsfarge Terminal Verktøy

Fase Grå L1 Skrutrekker med
innvendig sekskant

Nøytralleder Blå N Stjerneskrutrekker

Jordledning Gul-grønn PE Stjerneskrutrekker

Følgende funksjoner er aktivert eller deaktivert i demo-modus:
n Kokeprosesser simuleres (prosessene går i raskere tempo)
n Bevegelse av kokekar/apparatdeksel er aktivert
n Oppvarming er deaktivert

Når apparatet kobles til i demo-modus, er følgende tilkoblinger tilstrekkelig:
n én fase
n én nøytralleder
n én jordledning
n potensialutligning

6.6 Lukke elektroboksen
a Strømkabelen er koblet til apparatet.
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1. Legg dekselet på elektroboksen.

2. Sett inn skruene.
3. Trekk skruene (1), (2), (3) og (4) godt fast i tur og orden.

1

2

3 4

4. Sett inn skruene (5) og (6).
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5. Trykk forsiktig på dekselet rundt den aktuelle skruen, og trekk skruene (5)
og (6) godt fast i tur og orden.

5 6

>> Elektroboksen er lukket og beskyttet mot inntrengning av vann og
fuktighet.

6.7 Strømkrav forskjellige spenningstyper

Maksimal tilkoblingsspenning
n Maksimal tillatt toleranse for inngangsspenningen: - 10% til 10%
n Enheten kan brukes med frekvenser på 50 Hz og 60 Hz uten at det må

gjøres tekniske endringer.

MERK

Verdiene som er angitt for ledertverrsnitt, refererer til en maksimal
strømkabellengde på 2 m [78 Inch]. Beregn ledertverrsnitt i tråd med
lengden og kvaliteten på strømkabelen som er brukt.

3N AC 400 V Effekt kW Strømforbruk A Sikring A Ledertverrsnitt mm²

iVario 2-XS 14 20 20 2,5

iVario Pro 2-S 21 30 32 4

3N AC 415 V Effekt kW Strømforbruk A Sikring A Ledertverrsnitt mm²

iVario 2-XS 15 20 25 2,5

iVario Pro 2-S 22 31 32 4
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3 AC 200 V Effekt kW Strømforbruk A Sikring A Ledertverrsnitt mm²

iVario 2-XS 13 37 40 6

iVario Pro 2-S 19 55 63 10

3 AC 208 V Effekt kW Strømforbruk A Sikring A Ledertverrsnitt mm²

iVario 2-XS 15 48 50 10

iVario Pro 2-S 23 64 70 16

3 AC 220 V Effekt kW Strømforbruk A Sikring A Ledertverrsnitt mm²

iVario 2-XS 13 33 40 6

iVario Pro 2-S 19 50 50 10

3 AC 230 V Effekt kW Strømforbruk A Sikring A Ledertverrsnitt mm²

iVario 2-XS 14 34 40 6

iVario Pro 2-S 21 51 51 10

3 AC 240 V Effekt kW Strømforbruk A Sikring A Ledertverrsnitt mm²

iVario 2-XS 15 35 35 6

iVario Pro 2-S 22 53 60 10

3 AC 400 V Effekt kW Strømforbruk A Sikring A Ledertverrsnitt mm²

iVario 2-XS 14 20 20 2,5

iVario Pro 2-S 21 30 32 4

3 AC 415 V Effekt kW Strømforbruk A Sikring A Ledertverrsnitt mm²

iVario 2-XS 15 20 20 2,5

iVario Pro 2-S 22 31 32 4

3 AC 440 V Effekt kW Strømforbruk A Sikring A Ledertverrsnitt mm²

iVario 2-XS 13 17 20 3

iVario Pro 2-S 19 25 25 4

3 AC 480 V Effekt kW Strømforbruk A Sikring A Ledertverrsnitt mm²

iVario 2-XS 15 18 20 2,5

iVario Pro 2-S 22 27 30 4

6.8 Kontrollere at stikkontakten i apparatet fungerer

Tilkoblingsverdier for stikkontakten i apparatet
Standardutførelse uten feilstrømbryter:
Stikkontakten i apparatet er som standard utstyrt med en 10 A sikring.
Maksimal tilgjengelig effekt er 2,3 kW.
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Utførelse med feilstrømbryter:
Stikkontakten i apparatet kan fås med en integrert RCD-bryter som slår av
kontakten i tilfelle feilstrøm. Kontroller før førstegangsbruk at stikkontakten i
apparatet fungerer.

Kontrollere funksjonen
Når apparatet slås på, er stikkontakten inaktiv.
a Apparatet er koblet til strømnettet.
1. Trykk på LED-knappen Reset/ON.
> LED-knappen over Reset/ON lyser, og stikkontakten er funksjonell.

2. Trykk på LED-knappen Test/OFF.
> LED-knappen over Test/OFF lyser, og stikkontakten er ikke funksjonell.

>> Funksjonen til stikkontakten er kontrollert.
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Feil på stikkontakten i apparatet
De to LED-knappene lyser ikke.

n Hvis LED-knappen Test/OFF ikke slukner når den trykkes på, kan
feilstrømbryteren være defekt.

n Sikringen til feilstrømbryteren kan være defekt.
n Hvis sikringen fungerer, kan det være feilstrømbryteren som er defekt.
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7 Nettverkstilkobling

7.1 Merknader om nettverkstilkobling
Via nettverkstilkoblingen kan du koble apparatet til nettverket ditt og derfra til
ConnectedCooking.

Ethernet-tilkobling (Local Area Network)
n Apparatet kan eventuelt leveres eller etterutstyres med en Ethernet-

tilkobling.
n Ettermonteringssett er tilgjengelig fra produsenten under artikkelnummer

87.01.643S.
n Tilkobling til nettverket må gjøres med en nettverkskabel i kategori 6 eller

høyere. Spesifikasjon: CAT-6.
n Nettverkstilkoblingen er plassert på baksiden av apparatet.
n Se den originale bruksanvisningen for mer informasjon om hvordan du

kobler til nettverket.

WLAN (Wireless Local Area Network)
Integrert WLAN-adapter er kun tilgjengelig for enkelte markeder.

n WLAN er tilgjengelig som ekstrautstyr for apparater i serien iVario 2-XS.
n Apparatene i serien iVario Pro 2-S er som standard utstyrt med WLAN.

7.2 Koble apparatet til nettverket

Koble til en Ethernet-kabel (LAN)
1. Skru av LAN-tilkoblingen.
2. Skru av hetten.
3. Fjern tetningsproppen.
4. Skyv Ethernet-kabelen gjennom overfalsmutteren.
5. Skyv Ethernet-kabelen gjennom gummifôringen.
6. Sett gummifôringen tilbake på plass i klemringen.
7. Koble Ethernet-kabelen til kontakten.
8. Skru på tilkoblingen.
9. Trekk til hetten.
>> Ethernet-kabelen er tilkoblet og klar til bruk.
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8 Vanntilkobling

8.1 Forskrifter for vanntilkobling

MERK

Tilkobling til mykt vann
Hvis du kobler apparatet til mykt vann, passer du på at vannet har en
resthardhet på minst 4°dH. En tilkobling for mykt vann er ikke nødvendig.

Vannslange
n Bruk en egen innebygget vannkran til hvert apparat.
n Bruk en vannslange som innfrir kravene i IEC 61770, EN 61770,

EN 13618 eller tilsvarende.
n Ikke benytt brukte vannslanger.
n En vannslange som innfrir EN 61770, medfølger ved levering. Materialene

som brukes i denne vannslangen, må innfri forskriftene i KTW, DVGW
W270, FDA.

Drikkevannbeskyttelse
Tilkobling til drikkevannettverket krever drikkevannsbeskyttelse i samsvar
med EN 1717.

n Sørg for at drikkevannettverket innfrir landsspesifikke standarder og
forskrifter med hensyn til f.eks. hygiene.

Vanntrykk
n Vanntrykket (strømningstrykket) i ledning er 1,5 bar til 6 bar [22 psi til 87

psi].
n Anbefalt vanntrykk er 3 bar [43 psi].

Vanntemperatur
n Kaldt vann, maksimalt: 30 °C [86 °F]

8.2 Koble til vanninntaket
a Vannslangen innfrir hygienekravene for drikkevannslanger i ditt land.
a Ledning for felles kaldtvannstilkobling: 3/4 Inch
a Vannhardheten er minst 4°dH.
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1. Koble vannslangen til vanninntaket på apparatet.

2. Slå på vannkranen.
>> Vanninntaket er tilkoblet.
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9 Avløpsvanntilkobling

9.1 Forskrifter for avløpsvanntilkobling

MERK

Avløpsrør oppfyller ikke kravene
Bruk et damptemperaturbestandig rør som minimum tilsvarer rør av typen
PP. Ikke bruk slange.

MERK

Skittent og fettete avløpsvann
Kontroller at en fettutskiller er installert på stedet for å rense avløpsvannet.

MERK

Sikkerhetsoverløpet får aldri lukkes eller legges i rør
Aldri reduser diameteren på sikkerhetsoverløpet.
Sikkerhetsoverløpet må alltid være tilgjengelig og åpent. Det fungerer som
ventilasjon og som avløp ved blokkering.

MERK

Feilinstallasjon av avløpsrøret
Ikke lim eller sveis avløpsrøret til apparatets vannavløp.
Ikke koble avløpsrøret til apparatets vannavløp med en reduksjonskobling.

n Alle apparater kan utstyres med både veggavløp og gulvavløp.
n Bruk vannlås for å unngå at det kommer opp lukt.
n Ved bruk av gulvavløp uten vannlås må utløpsstrekningen være minst 20

mm [3/4 Inch].
n Koble til avløpsrøret med en konstant gradient på minst 5 % hhv. 3°.

Krav
n Alle apparater må ha egen avløpsvanntilkobling.
n Settet med avløp DN 40 medfølger ikke ved levering. Settet må bestilles

separat fra produsenten under artikkelnummer 87.00.745.
n Hvis det installeres understell med høydejusterbare føtter, må det brukes

et fleksibelt avløp. Settet med fleksibelt avløp DN 40 følger ikke med
apparatet. Settet må bestilles separat fra produsenten under
artikkelnummer 87.00.749.
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9.2 Koble til avløpsvannutløpet
n Avløpstilkoblingen er plassert på baksiden av enheten.
n Diameter på apparatavløpet: DN 40 mm

Installer avløpstilkoblingen med utløpet mot baksiden av apparatet
a Avløpsrøret er beregnet på et DN 40 mm avløp.
a Avløpsrøret innfrir som minimum type PP og er damptemperaturbestandig.
1. Bruk et 90° vinkelstykke som første rørstykke for avløpsrøret.
2. Koble til avløpsrøret på siden eller nedovervendt.

5 %/3°
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3. Hvis apparatet monteres på et originalt understell, stikker du avløpsrøret
gjennom utsparingen i understellet.

5% / 3°

4. Sørg for minst 20 mm [3/4 tommer] avstand mellom avløpsrennen og
avløpsvannutløpet. For å gjøre renholdet enklere anbefaler produsenten en
avstand på minst 50 mm [2 tommer].

20 mm
[3/4 Inch]  
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5. Legg på dekselet og skru inn de to skruene.

>> Avløpsrøret er koblet vanntett til apparatets avløp.
>> Avløpsrøret er sammenkoblet med en konstant gradient på minst 5 % hhv.

3°.
>> Dekselet til tilkoblingene er skrudd på apparatet.

Installer avløpstilkoblingen med utløpet mot forsiden på apparatet
Hvis avløpsvannutløpet er installert mot forsiden, må apparatfothøyden være
minst 90 mm [3 35/64 Inch].
Avløpsrøret festes til justeringsfoten med en festeklemme. Festet for
avløpsrøret medfølger i tilkoblingssettet.
a Justeringsfoten med 90 mm [3 35/64 Inch] høyde er montert.
a Foran apparatet er det en avløpsrør med avløpsgitter.
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1. Sett monteringsklemmende inn i utsparingene på den justerbare foten.

2. Koble til avløpsrøret DN 40 mm med en konstant gradient på minst 5 %
hhv. 3°, og legg det gjennom festeklemmen til forsiden av apparatet.

3. Sørg for minst 20 mm [3/4 tommer] avstand mellom avløpsrennen og
avløpsvannutløpet.

20 mm 
[3/4 Inch]

5 %/3°
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4. Hvis apparatet monteres på et originalt understell, kan avløpsrøret festes
med holder på understellet.

>> Avløpsrøret er installert med en konstant gradient på minst 5 % hhv. 3°, og
utløpet vender mot forsiden.

>> Avstanden mellom avløpsrøret og avløpsrennen er minst 20 mm [3/4
tommer].
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10 Ta ut av drift

10.1 Merknader for når apparatet skal tas ut av drift
Vær oppmerksom på følgende når du tar apparatet ut av drift:

n Forsikre deg om at apparatet er spenningsfritt og koblet fra
strømforsyningen.

n Fjern alle vann- og avløpsvanntilkoblinger fra apparatet.
n Hvis apparatet skal transporteres, må det tas ut av fotsperrene og

veggfestene (festekjedet).
n Vær oppmerksom på at det vil være igjen vann i apparatet etter at det er

tatt ut av drift. Vann som fryser, utvider seg og kan skade apparatet. Følg
de generelle sikkerhetsmerknadene i denne bruksanvisningen.

10.2 Avhending
Elektriske og elektroniske apparater som iVario og iVario Pro må avhendes
separat.
1. Ikke kast apparatet sammen med vanlig husholdningsavfall eller i

containere for gammelt utstyr på kommunale innsamlingssteder.
2. Følg de landsspesifikke forskriftene for avhending av apparatet.
3. Kontakt eventuelt produsenten for ytterligere informasjon om avhending.
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11 Alternativer

11.1 Oppstillingsalternativer
Apparatet kan stilles opp med følgende utstyr som bestilles fra produsenten
under følgende artikkelnumre:

Apparatstørrelse iVario 2-XS iVario Pro 2-S

Understell med plastføtter 60.31.221 60.31.319

Understell med hjul 60.31.317 60.31.320

Understell med føtter i
rustfritt stål

60.31.538 60.31.539

Understell uten føtter
(sokkel)

60.31.540 60.31.541

Høydejusterbart understell 60.31.326 60.31.327

Understellkledning for
innbygging i kjøkken

60.76.120 60.76.121

Ta hensyn til beskrivelsene og merknadene i den originale
installasjonsveiledningen for understell til apparatstørrelse 2-XS / 2-S .

11.1.1 Endre apparatfothøyden til 45 mm

 FORSIKTIG

Klemfare på grunn av vekten av apparatet
På grunn av vekten av apparatet, kan det skje at man får hånden i klem.
n Vær forsiktig så du ikke får hånden i klem under apparatet.

MERK

Hygieneforskrifter er ikke oppfylt
Ved en nivelleringsfothøyde på 45 mm må du av hygieniske årsaker plassere
enn tetningssokkel under apparatet, ettersom du ikke kan utføre
forskriftsmessig rengjøring under enheten i denne høyden. Tetningssokkelen
hindrer at væsker eller mat havner under apparatet.

Hvis apparatet har en fothøyde på 90 mm [3 35/64 Inch], kan denne endres til
45 mm [2 Inch]. Fremre justeringsfot og plastdekselet på apparatføttene kan
fjernes.
a Tetningssokkelen ligger klar.
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1. Løft apparatet forsiktig (1) og fjern de to M5-skruene i justeringsfoten (2).

1 1

2

> Fotforhøyeren er fjernet.
2. Vri av plastdekslene på apparatføttene i tur og orden.
3. Juster apparatet igjen ved hjelp av apparatføttene.
4. Løft apparatet forsiktig og lim tetningssokkelen på apparatet fra

undersiden.
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5. Forsikre deg om at apparatføttene står på posisjoneringsboltene.

>> Plastdekslene er vridd av og tetningssokkelen er limt på.
>> Apparatet er justert horisontalt.
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