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Kjære kunde,
gratulerer med ditt nye VarioCookingCenter ®  . Med VarioCooking
Center® kommer du raskt til å oppnå eksellente resultater, nesten uten opplæring og kursing
- takket være et enkelt betjeningskonseptet.
I VarioCooking Control ®  -modus trykker du bare på knappen for riktig produkt og ønsket
resultat - ferdig! Vanlige innstillinger som steketemperatur og -tid, for ikke å snakke om stadig
overvåkning, faller helt bort.
I manuell modus har du tilgang til alle basisfunksjonene i VarioCookingCenter ®  .
I programmerings/lagrings-modus kan du skape dine egne programmer.
Vi gir deg som sluttkunde 24 måneders garanti på nye apparater fra dagen apparatet første
gang installeres. I forbindelse med dette gjelder produsentens generelle forretningsvilkår.
For at du skal kunne utnytte alle mulighetene VarioCookingCenter ®  gir deg, anbefaler vi at
du leser nøye gjennom bruksanvisningen og senere oppbevarer den på et lett tilgjengelig
sted. Du kan når som helst hente frem bruksanvisningen med "?"-tasten i apparatet.

Vi håper du får mye glede av ditt nye VarioCookingCenter ®  !

Med hilsen RATIONAL

Med forbehold om endringer som følge av videreutvikling.

Forhandler: Installatør

Installert den:

Apparatnummer  
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Forklaring til piktogrammene i bruskanvisningen

Fare!
Situasjoner som
innebærer umiddelbar
fare for alvorlig skade
eller død.

Advarsel!
Mulig farlig situasjon som
evt. kan medføre alvorlig
skade eller død.

Forsiktig!
Mulig farlig situasjon,
som eventuelt kan
medføre lette skader.

Eksplosjonsfare! Brannfare! Fare for forbrenning!

Fare for skade! Vennligst les nøye gjennom
håndboken før du tar
apparatet i drift.

OBS:
Manglende overholdelse
kan medføre materiell
skade.

Tips og triks for daglig
bruk.
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Sikkerhetsanvisninger

Generelle sikkerhetsanvisninger
Oppbevar denne bruksanvisningen på et sted der alle som bruker apparatet kan finne den!
Sikkerhetsinstruksene kan også hentes frem i displayet med et trykk på "?"-tasten.
Apparatet skal ikke brukes av barn eller av personer med innskrenkede fysiske, sensoriske
eller mentale evner eller som ikke har nødvendig erfaring / mangler kunnskap om bruken,
med mindre en slik person er under oppsyn av en annen, ansvarlig person.
Bruk alltid hendene når apparatet betjenes. Skader som oppstår som følge av at det er brukt
spisse, skarpe eller andre typer gjenstander vil slette garantien.
For å unngå ulykker og skade på apparatet skal det med jevne mellomrom gjennomføres
sikkerhetsopplæring og undervisning av betjeningspersonalet.

Advarsel!
Kontroll før daglig innkobling og bruk

- Kontroller at det ikke finnes rester av rengjøringsmiddel i kokegryten når den tas i bruk
for matlaging.

- Fjern alle gjenstander som ligger på apparatet.

 

Advarsel!
- Oppbevar aldri lett antennelige eller brennbare materialer i nærheten av apparatet -

brannfare!
- Matvarer som inneholder lett antennelige stoffer skal ikke tilberedes i apparatet. Stoffer

med lavt antenningspunkt kan selvantenne - brannfare!
 

Advarsel!
- VarioCookingCenter ®  skal bare stilles opp og installeres av kvalifisert, spesielt opplært og

autorisert fagpersonale som følger alle gjeldende bestemmelser.
- Installering, service, vedlikehold eller rengjøring som ikke et utført riktig kan medføre

skade på eiendom eller livsfarlig skade på person. Det samme gjelder dersom det gjøres
forandringer på apparatet. Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar apparatet i bruk.

- Dette apparatet skal kun brukes til tilberedning av mat på profesjonelle kjøkken. All annen
bruk er ikke i samsvar med produsentens intensjon og dermed farlig.

- Rengjøringsmidler med tilbehør skal kun brukes slik det beskrives i håndboken. All annen
bruk er ikke i samsvar med produsentens intensjon og dermed farlig.
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Sikkerhetsanvisninger

Sikkerhetsanvisninger for bruken av apparatet

Advarsel!
- Bruk termisk beskyttelse når du tar i kurvene, løftearmen eller andre gjenstander i eller

over den varme kokegryten - forbrenningsfare!
- Kokende og varme væsker i kokegryten - forbrenningsfare!
- Åpne lokket forsiktig - det kan komme ut varm damp og os - forbrenningsfare!
- Når lokket er på kan det slippe ut varm os - fare for forbrenning
- Vipp kokegryten forsiktig, for å unngå at noe skvulper over - fare for å skli og forbrenne seg!
- Plasser aldri gjenstander på kontrollpanelet eller VitroCeran (valgfritt, ikke 112T, 112L).

Vippefunksjonen til apparatet kan utløses ved å plassere gjenstander på kontrollpanelet
eller VitroCeran (valgfritt, ikke 112T, 112L). Du kan skålde deg selv hvis du kommer i
kontakt med den varme maten som renner over kanten.

- Ved trykkoking (ekstrautstyr, ikke 112T, 112L) må du ta hensyn til de minste
tillatte påfyllingsmengdene som er nødvendig for oppbygging av trykket, så vel som
de maksimalt tillatte påfyllingsmengdene (se markeringene i pannen og kapittelet
"Betjeningsanvisninger - påfyllingsmengder") - det er fare for forbrenningser pga.
skumming og spruting når lokket åpnes!

- Trykkoking må ikke brukes med olje, melk eller bundne væsker - fare for personskader!
- VitroCeran (ekstrautstyr, ikke 112T, 112L) kan være varm – forbrenningsfare!
- Panner eller kjeler med håndtak må aldri brukes på VitroCeran (ekstrautstyr, ikke

112T, 112L) eller settes på betjeningskonsollen. Fare for vipping når lokket lukkes eller
kokegryten beveges - forbrenningsfare!

- Sett aldri fra deg kokekar, aluminiumsbeholdere eller lign. på VitroCeran (ekstrautstyr, ikke
112T, 112L) så lenge den er varm -forbrenningsfare!

- Ikke bruk VitroCeran (ekstrautstyr, ikke 112T, 112L) som avlastningsflate -
forbrenningsfare!

- Ta hensyn til minimalt og maksimalt tillatte påfyllingshøyder i pannen ved de forskjellige
driftstypene. Ved feilaktig bruk (grensene overskrides eller underskrides) er det fare for
brann og forbrenning.

- Hell aldri kaldt vann i en tom, oppvarmet digel - fare for forbrenning og skålding!
- Temperaturen på utsiden av apparatet kan være høyere enn 60 °C - berør bare apparatet

ved betjeningselementene - forbrenningsfare!
- Mobile apparater skal bare beveges med helt tom kokegryte, slik at faren for at væske

skvulper over kan unngås - fare for å skli og forbrenning!
- Ved mobil bruk av VarioMobil ®  : Dekk til beholderen hvis den inneholder væske, så den

ikke skvulper over - fare for å skli og forbrenning!
- Når du heller er det viktig at mottaksbeholderen er bred nok - fare for å skli og forbrenne

seg! Forvarm ikke kokegryten uten at noen holder øye med den.
 

10 / 153 V-19 - 07/2021 - PM/Naha -
Norwegian - © RATIONAL



Sikkerhetsanvisninger

Advarsel!
- Beveging av lokket, låsing (trykkokingalternativ, ikke 112T, 112L) eller vipping av

kokegryten; fare for skade!
- Hvis bevegelsen blir ujevn når lokket åpnes skal du åpne lokket helt og la det stå. Ta

straks kontakt med service-partneren din. For å informere alle brukere plasseres denne
advarselen på apparatet: Pass på! Lokket er defekt. Lokket må ikke beveges! Fare for
skade!

- Legg ikke gjenstander på lokket eller i bevegelsesområdet.
- Plasser aldri gjenstander på kontrollpanelet eller VitroCeran (valgfritt, ikke 112T, 112L).

Vippefunksjonen til apparatet kan utløses ved å plassere gjenstander på kontrollpanelet
eller VitroCeran (valgfritt, ikke 112T, 112L). Hvis du senker pannen og personer eller
gjenstander befinner seg i svingradiusen til pannen, er det fare for knusing eller
klemskader

- Hvis mobile apparater ikke beveges må bremsene settes på på hjulene. Hvis gulvet ikke
er helt jevnt kan de begynne å rulle - fare for skade!

- Et apparat på hjul (ekstra) skal ikke drives i trykk-modus (ekstra) - fare for skade!
- Oljevogner, kurvvogner, VarioMobil ®  og annet utstyr på hjul kan vippe hvis de kjøres over

skjevt underlag eller terskler - fare for skade!
- Ved oppstilling av VarioCoking Center ®  112T, 112L med påskrudde ben er det klemfare

ved fremkanten av pannen - fare for personskader
- Plasser kjernetemperaturføleren på lokket. Pass på at spissen ikke stikker ut foran - fare

for personskader!
- Ikke la spaken på panneventilen (112T, 112L) sprette tilbake, da kan det sprute ut varmt

vann eller olje - fare for forbrenninger!
 

FARE!
- Risiko for skålding og forbrenning ved trykkoking med alkohol
- VarioCookingCenter® er konstruert for trykkoking med vann. Hvis du trykker på koker mat

i væsker hvis kokepunkt er lavere enn vann, f.eks. alkohol, og låser opp kjelelokket, kan
den varme væsken utvide seg og sprute ut av kjelen sammen med maten i høy hastighet.
Dette kan forårsake alvorlige skåldninger eller forbrenninger.

- Ved bruk av trykkoking må du bare bruke vann som kokevæske, og alltid bruke ditt
personlige verneutstyr.

 

Sikkerhetsanvisninger for frityrsteking

Fare!
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Sikkerhetsanvisninger
- Fett og olje som brenner kan ikke slukkes med vann - eksplosjonsfare!
- Hell aldri vann i varm olje - eksplosjonsfare!
- Bruk aldri hånddusjen hvis du arbeider med olje - eksplosjonsfare!
- Bruk bare VitroCeran (ekstrautstyr, ikke 112T, 112L) når den er sikret med ramme eller

vannbad (se kapittelet "Tilleggsutstyr"). Pass på at det ikke spruter væsker inn i kokegryten
- eksplosjonsfare!

- Panner eller kjeler med håndtak må aldri brukes på VitroCeran (ekstrautstyr, ikke
112T, 112L) eller settes på betjeningskonsollen. Fare for vipping når lokket lukkes eller
kokegryten beveges - eksplosjonsfare!

- Ikke slipp ut olje gjennom det integrerte panneutslippet – eksplosjonsfare!
- Hvis det slippes ut varm olje gjennom panneutslippet, kan det oppstå skader på bygningen.

Det overtas intet ansvar for dette.
 

Advarsel!
- Kontroller oljekvaliteten med jevne mellomrom! Gammel olje kan antennes - brannfare!
- Ved bruk av fett i fast form må dette smeltes i driftsmodusen frityrsteking ved en temperatur

på 50 °C. Lukk lokket på apparatet under smeltingen.
 

Advarsel!
- Varm olje i driftsmodus frityrsteking - forbrenningsfare!
- Når du frityrsteker må du passe på minimalt og maksimalt tillatte påfyllingsmengder (se

pannemarkeringene "min oil" og "max oil") - forbrenningsfare fra olje som spruter!
- Kurver og løftearm er varme - forbrenningsfare!
- Bruk oljevognen når du skal tømme digelen (se kap. "Tilleggsutstyr") eller en annen

tilstrekkelig stor beholder. Plasser den på en slik måte at den ikke kan skvulpe over -
forbrenningsfare!

- Vipp kokegryten forsiktig, for å unngå at noe skvulper over - fare for å skli og forbrenne seg!
- Når digelen tømmes kan det sprute olje - forbrenningsfare!
- Følg de anbefalte påfyllingsmengdene i brukerhåndboken som du kan kalle opp med et

trykk på "?"-tasten - forbrenningsfare!
- Oljen skummer og spruter ekstra mye når det dyppes ned store mengder fuktig

stekeprodukt - forbrenningsfare!
- Temperaturen på utsiden av apparatet kan være høyere enn 60 °C; berør bare

betjeningselementene - forbrenningsfare!
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Pleie, inspeksjon, vedlikehold og reparasjoner.

Pleie
Apparatet skal rengjøres daglig for å bevare den høye kvaliteten på det rustfrie stålet og
unngå driftsforstyrrelser.

Advarsel!
Hvis apparatet ikke holdes ordentlig rent, vil rester av fett og mat kunne antennes inne i
kokegryten - brannfare!
 

Advarsel!
Rengjøring - aggressive kjemiske midler - fare for etsing! Bruk forskriftsmessige
beskyttelsesklær, hansker, vernebrille og -maske.
 

- Gjør apparatet rent før du tar det i bruk første gang.
- Gjør alt tilbehør rent før du tar det i bruk første gang.
- Hvis apparatet står ubenyttet (for eksempel over natten) skal gryteventilen være åpen og

lokket ikke helt lukket.
- Bruk ikke skarpe eller spisse gjenstander når du rengjør kokegryten.
- Bruk ikke høytrykkspyler til rengjøringen.
- Bruk aldri saltsyre eller stoffer som inneholder svovel eller andre stoffer som reagerer

med surstoff når apparatet eller tilbehøret rengjøres; dette kan skade passivlaget i
kromnikkelstålet slik at apparatet eller tilbehøret misfarges.

- Ved behov kan kokegryten kokes ut med uttynnet eddik for å fjerne kalk og misfarging
("regnbuefarger" etter koking). Hell ut eddikvannet og skyll grundig med rent vann.

- Gryteventilen skal regelmessig skrus av og gjøres ren (se kap. "Rengjøring").
- Følg anvisningene på rengjøringsmiddel-forpakningen.
- Mer om rengjøringen finner du i kapittelet "Rengjøring".
- Skuremidler skal kun brukes inne i kokegryten! Alle andre overflater får lett riper!
- Unngå rester av salt på overflater i rustfritt stål. Når du salter skal du passe på at det løser

seg raskt opp; rester skylles grundig bort med rent vann.
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Pleie, inspeksjon, vedlikehold og reparasjoner.

Inspeksjon, vedlikehold og reparasjon

Fare - høyspenning!
- Inspeksjons-, vedlikeholds- og reparasjonsarbeider skal kun utføres av fagpersonale med

relevant erfaring.
- Ved alle typer rengjørings-, inspeksjons-, vedlikeholds- og reparasjonsarbeider må

strømmen kuttes til apparatet.
- Apparater med hjul må plasseres på slik måte at energi-, vann- og avløpsslanger ikke kan

skades når apparatet beveges. Hvis apparatet flyttes, må energi-, vann- og avløpsslanger
være koblet fra på korrekt måte. Når apparatet bringes tilbake i utgangsposisjon, må
energi-, vann- og avløpsslanger remonteres forskriftsmessig. Pass på! Apparatet må
stilles tilbake i vannrett posisjon!

- For å være sikker på at apparatet alltid er i teknisk feilfri stand, bør du la en autorisert
service-partner se på det en gang i året.

 

Ansvar
Alle garantikrav slettes dersom apparatet ikke installeres eller repareres av autorisert
fagpersonale, det ikke brukes originale reservedeler eller det gjøres tekniske forandringer
som ikke er forhåndsgodkjent av produsenten.
For øvrig gjelder produsentens generelle forretningsvilkår.
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Om bruken av apparatet

Funksjonselementer (VarioCookingCenter ®  112T, 112L)
Typeskilt
(Med viktige opplysninger om
effektopptak, spenning, antall faser
og frekvens samt apparattype,
apparatnummer og vekt)

Betjeningslist

Innstillingshul

Apparatlokk

Håndtak på lokk

Hånddusj (med automatisk innrulling)

VarioDose

Kjernetemperaturføler

Feste for løftearm

Gryteventil

Kokegryte

Damprør

Spak panneventil

VarioCookingCenter® 112T, 112L
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Om bruken av apparatet

Funksjonselementer (VarioCookingCenter ®  112, 211, 311)
Typeskilt
(Med viktige opplysninger om
effektopptak, spenning, antall faser
og frekvens samt apparattype,
apparatnummer og vekt)

Betjeningslist

Innstillingshul

Apparatlokk

Håndtak på lokk

Deksel over den elektriske
koblingsboksen

Hånddusj (med automatisk innrulling)

VarioDose

VitroCeran (ekstra)

Føtter (kan høydejusteres)

Stikkontakt 1N A C 230V

Kjernetemperaturføler

Feste for løftearm

Låseinnretning for trykkoking (ekstra)

Gryteventil

Kokegryte

Damprør

VarioCookingCenter® 112, 112T uten 9, 11

VarioCookingCenter® 211, 311 identisk
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Om bruken av apparatet

Generelle anvisninger
- Unngå varmekilder (f.eks. grillplater, frityrgryter osv.) i nærheten av apparatet.
- Apparatet skal bare brukes i romtemperatur over 5 °C. Hvis omgivelsestemperaturen er

lavere, må apparatet først bringes opp til en temperatur over 5 °C.
- Ved normal drift ligger støyemisjonen fra apparatet under 70 dB.
- Bruk bare varmebestandig tilbehør fra produsenten av apparatet.
- Gjør alltid tilbehøret rent før bruk.
- Ved lengre pauser i driften (ukentlig lukkedag) bør du skru av tilførselen av vann og strøm

til apparatet.
- Vanntilførselen (hånddusj og VarioDose) må brukes regelmessig for å forhindre at vannet

blir stående i slangene og det vokser bakterier. Vi anbefaler å skylle gjennom hånddusjen
og VarioDose med ca. 10 liter vann (avh. av lengden på tilførselsslangen) hvis det blir
stående vann anlegget i mer enn tre dager eller apparatet har blitt flyttet.

- Forviss deg om at det ikke ligger igjen rester av mat i gryteventilen.
- Dette apparatet skal ikke kastes som husholdningsavfall eller på vanlig kommunalt depot.

Vi hjelper deg gjerne med å bli kvitt gammelt utstyr.

Maksimal påfyllingsmengde avh. av apparatstørrelse
VarioCookingCenter ®  112/112T: 15 kg pr. kokegryte
VarioCookingCenter ®  112L: 25 kg pr. kokegryte
VarioCookingCenter ®  211: 100 kg
VarioCookingCenter ®  311: 150 kg

Overskridelse av maksimalt tillatte påfyllingsmengder kan skade apparatet.
Følg opplysningene om maksimalt tillatte påfyllingsmengder for næringsmidler i
brukerhåndboken som du kan kalle opp med et trykk på "?"-tasten.
 
OBS! Vi gjør oppmerksom på at oppbevaring og opptining av næringsmidler i en ikke
oppvarmet ovn er svært betenkelig hygienisk sett!
 
Dypfryste produkter må ikke tines eller oppbevares i kokegryten eller på betjeningskonsollen.
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Informasjon om bruk av apparatet

Bruk av kjernetemperaturføler

Forsiktig!
Kjernetemperaturføleren kan være varm. Bruk termiske beskyttelse ved berøring - fare for
forbrenning

Forsiktig!
Beskytt armene og hendene mot spissen ved plassering av kjernetemperaturføleren - fare for
personskade!

Stikk kjernetemperaturføleren inn i den
tykkeste delen av produktet som skal
tilberedes. Nålen må stikkes gjennom
midten av produktet. En detaljert
beskrivelse av optimal plassering av
kjernetemperaturføleren, se brukemanualen
som du får frem ved å trykke på "?"-tasten.

Plasser kjernetemperaturføleren når den
ikke er i bruk på den avsatte plassen på
dekselet og i den tiltenkte retning (kabelen
rett temperaturnålen dreid til siden og
liggende på dekslet).
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Informasjon om bruk av apparatet

Ved feil bruk eller feil plassering av kjernetemperaturføleren har produsenten intet ansvar for
skader som kan oppstå.

Plasser kjernetemperaturføleren når den ikke er i bruk på den avsatte plassen på dekselet og i
den tiltenkte retningen - fare for skade!
La ikke kjernetemperaturføleren henge fra kokekaret - fare for skade!
Ta kjernetemperaturføleren ut av matvaren før du tar maten ut av ovnen - fare for skade!

Hvis kjernetemperaturføleren før en tilberedningsprosess er varmere enn den innstilte
temperaturen (hvis den for eksempel har ligget i frityrolje) må den kjøles ned før den kan
brukes igjen.
Pass på at den er tørr før den kommer i kontakt med olje - Fare for forbrenning!
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Informasjon om bruk av apparatet

Maksimalt strømuttak
Apparat maksimal effekt Sikring

VarioCookingCenter
®  112 (ikke 112T,
112L)

2,3 kW 10 A

VarioCookingCenter
®  211/311

3,6 kW 16 A

Apparatvekt
Apparat uten alternativ

trykkoking
med alternativ trykkoking

112T 99 kg ikke tilgjengelig
112 168 kg 186 kg
112L 132 kg ikke tilgjengelig
211 195 kg 223 kg
311 251 kg 279 kg
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Om bruken av apparatet

Bruk av hånddusjen
- Trekk ut slangen og trykk på knappen for å bruke dusjen.
- Dusjslangen ruller automatisk tilbake
- Før slangen langsomt og kontrollert.

Advarsel!
Bruk aldri hånddusjen hvis du arbeider med olje (frityrsteking) !
Lukk lokket over stikkontakten før du bruke hånddusjen!

Slangen tar skade hvis den trekkes hardt ut over maksimalpunktet.
Pass på at slangen blir rullet helt inn etter bruk.
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Betjeningsanvisninger

Touchscreen og innstillingshjul
Apparatet ditt har et touchscreen. Du kan styre apparatet ditt med bare en lett berøring med
fingeren.

Trykk en tast for å aktivere den. Aktiv
tilstand kjennetegnes med blinkende, rød
ramme.

I aktiv tilstand kan du gjøre innstillinger med
innstillingshjulet.

Eller du kan gjøre innstillinger med
skyveren.

 

 
 
 
 
Aksjonen registreres når du tykker på
tasten eller innstillingshjulet eller det har
gått 4 sekunder.
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Betjeningsanvisninger

Startnivå display

Inn-/utkobling

Manuell modus

Koke

Steke

Frityrsteke

VarioCooking Control®-modus

Top 10

Kjøtt

Fisk

Grønnsaker og tilbehør

Eggeretter

Supper og sauser

Melkeretter og desserter

Finishing ®  og service

Andre funksjoner

Programmerings-/lagrings-modus
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Bruksanvisning

Tastefunksjoner

Hjem-tasten: Tilbake til startnivå
(langt tastetrykk)

MyVCC-apparatkonfigurasjon
(Type 112/112T/112L)

My VCC-apparatkonfigurasjon
(Type 112/112T/112L) viser at
nye programvareoppdateringer
er tilgjengelige (kun alternativ
Ethernet). Trykk på tasten
og velg deretter tasten
"Systemadministrasjon" for å
utføre en oppdatering.

Valg av kokekar grå tast: Bytt til
displayvisning for venstre kokekar
(Type 112/112T/112L)

Kokekar valgtast rød ramme:
I venstre kokekar pågår
en tilberedningsprosess
(displayvisning for høyre kokekar
aktiv). Hvis en handling er
nødvendig på venstre side blinker
rammen (Type 112/112T/112L).

Funksjonstaster: Vis tastene for
betjening av apparatkomponenter
som deksel, kokekar, VarioDose,
kokekarventil og VitroCeran
(alternativ, ikke 112T/112L)

Tilbaketast: Avslutte prosessen
eller hopp til neste høyere nivå

MyVCC-apparatkonfigurasjon
(Type 211/311)

My VCC-apparatkonfigurasjon
(Type 211,311) viser at nye
programvareoppdateringer
er tilgjengelige (kun alternativ
Ethernet). Trykk på tasten
og velg deretter tasten
"Systemadministrasjon" for å
utføre en oppdatering.

Valg av kokekar rød tast:
Displayvisning for høyre kokekar
er aktiv (Type 112/112T/112L)

Hjelp-funksjonen
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Bruksanvisning
Tast mens du holder funksjonstasten inne

Dekselet lukkes ved å trykke og holde
tasten inne. For type 112/112T/112L lukkes
dekselet manuelt.

Dekselet åpnes ved å trykke på tasten. Ved
å trykke igjen stopper bevegelsen. For type
112/112T/112L åpnes dekselet manuelt.

Hvis du med MyVCC aktiverer innstillingen
"VarioClose" (bare Tyep 112L) vises en ny
tast. Denne senker dekselet motorisk for
å forenkle tilgangen til håndtakene fra en
høyere posisjon. Etter 3 sekunder åpner
dekselet seg helt igjen hvis det ikke ble
lukket.
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Bruksanvisning

Advarsel!
Hvis det ved åpning eller lukking av dekselet forekommer rykkvise bevegelser må dekselet
åpnes helt og må ikke lukkes igjen. Informer umiddelbart din Service-partner. For å informere
alle brukere må følgende advarsel festes til apparatet:
Advarsel! Dekselmekanismen defekt. Rør ikke dekselet! - Fare for personskade!
Plasser ikke gjenstander på dekselet eller i dreieområdet - fare for personskade!
Plasser aldri gjenstander på kontrollpanelet eller VitroCeran (valgfritt, ikke 112T, 112L).
Vippefunksjonen til apparatet kan utløses ved å plassere gjenstander på kontrollpanelet eller
VitroCeran (valgfritt, ikke 112T, 112L). Hvis du senker pannen og personer eller gjenstander
befinner seg i svingradiusen til pannen, er det fare for knusing eller klemskader

Forsiktig!
Åpne apparatdekselet forsiktig. Varm damp kan unnslippe - fare for forbrenning!
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Bruksanvisning

Kokekaret senkes ved å trykke og holde
tasten inne. Start av en driftsmodus kan
bare gjøres når kokekaret er helt senket.

Ved å trykke på tasten "Senk kokekar"
vises en ny tast "Senk kokekar auto". Hvis
denne aktiveres senkes kokekaret helt
automatisk (bare Type 112, 112T, 112L).
 
Kokekarene i Type 211 og 311 senkes
automatisk til 10°. Deretter kan du trykke
på tasten "Senk kokekar" på nytt for å
senke kokekaret helt.

Dette vises på skjermen (bare Type
211/311), når kokekaret er senket
automatisk til 10°. Trykk nå på tasten "Senk
kokekar" for å senke kokekaret fullstendig.

 

Advarsel!
Plasser ikke gjenstander under kokekaret eller i dreieområdet.  - Fare for personskade!

Kokekaret heves ved å trykke og holde
tasten inne. Dette er kun mulig etter
dekselet er åpnet fullstendig.
Advarsel! Ved bruk av hevearmen skal
dette først fjernes manuelt.
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Bruksanvisning

Advarsel!
Vipp kokekaret forsiktig for å unngå søl - fare for å skli og fare for forbrenning!
Bruk en tilstrekkelig bred beholder når du heller - fare for å skli og fare for forbrenning!
Til dette anbefaler vi vårt tilbehør VarioMobil ®  samt oljevognen..

VarioDose kald VarioDose varm (alternativ, ikke
112T/112L)

Funksjonen VarioDose gjør det mulig å
tilsette en nøyaktig dosert vannmengde
direkte i kokekaret. Etter å ha trykket på
tasten kan du stille inn vannmengden med
kontrollhjulet. Fyllingen og nedtellingen
(countdown) av antall liter starter ved
å trykke på tasten, kontrollhjulet eller
etter 4 sekunder. Ved å trykke igjen på
kontrollhjulet stopper tilgangen før de
innstilte antall liter er nådd.

 
 
 
Maksimal fyllmengde med VarioDose
 
VarioCookingCenter ®  112/112T: 14 liter per
kokekar
VarioCookingCenter ®  112L: 25 liter per
kokekar
VarioCookingCenter ®  211: 100 liter
VarioCookingCenter ®  311: 150 liter
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Bruksanvisning

Med et langt tastetrykk åpnes ventilen i
kokekaret. Det lange tastetrykket bidrar til
å forhindre utilsiktet åpning av ventilen i
kokekaret.
Den kan ikke åpnes hvis kokekaret er for
varmt ! Etter avkjøling kan den åpnes igjen.
Åpning a ventilen i kokekaret etter vaglet
frityrkoking er først mulig når kokekaret
er fullstendig vippet .
For type 112T/112L åpnes ventilen i
kokekaret manuelt med ventilspaken på
kokekaret.

Ved å trykke på tasten lukkes ventilen
i kokekaret. Kokekarventilen lukkes
automatisk ved valg av en prosess eller en
manuell modus.
For type 112T/112L lukkes ventilen i
kokekaret manuelt med ventilspaken på
kokekaret.

For VarioCookingCenter ®  112T/112L
åpnes og lukkes den integrerte avløpet på
kokekaret med ventilspaken på kokekaret.
Hvis ventilen i kokekaret åpnes under
eller etter frityrkoking utløses et akustisk
varselsignal og ventilen må umiddelbart
stenges. Varm olje skal helles ut gjennom
tuten på kokekaret og avhendes i henhold
til gjeldende forskrifter.

Hånddusjen må ikke brukes under arbeid
med olje (frityrkoking) !
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Bruksanvisning

Ved å trykke på tasten betjenes VitroCeran
(alternativ, ikke 112T, 112L). Med
kontrollhjulet kan du stille inn seks
forskjellige varmeinnstillinger.

 

VitroCeran (alternativ, ikke 112T,
112L): Trinn 1
minimal

VitroCeran (alternativ, ikke 112T,
112L): Trinn 6
maksimal

Advarsel!
VitroCeran (alternativ, ikke 112T, 112L) kan være varm - Fare for forbrenning!
Panner eller gryter med håndtak må ikke brukes på VitroCeran (alternativ ikke 112T, 112L)
eller plasseres på kontrollpanelet. Fare får å velte når dekslet lukkes eller ved bevegelse av
kokekaret - Fare for forbrenning!
Plasser aldri gjenstander på kontrollpanelet eller VitroCeran (valgfritt, ikke 112T, 112L).
Vippefunksjonen til apparatet kan utløses ved å plassere gjenstander på kontrollpanelet eller
VitroCeran (valgfritt, ikke 112T, 112L). Du kan skålde deg selv hvis du kommer i kontakt med
den varme maten som renner over kanten.
Kjøkkenutstyr, aluminiumsbeholdere og annet må ikke plasseres på den fremdeles varme
VitroCeran (alternativ, ikke 112T og 112L) - Fare for forbrenning!
VitroCeran (alternativ, ikke 112T, 112L) må ikke brukes som oppbevaringsplass - Fare for
forbrenning!
Hvis VitroCeran (alternativ ikke 112T, 112L) har sprekker eller er ødelagt må apparatet eller
elementene kobles fra nettet - Fare for personskade!
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Brukermanual

Kapasitet i kjelen
Merk at for din sikkerhet må du overholde fyllgrensene i henhold til markeringene i kjelen.

112, 112T 112L 112L
 

211 311
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Brukermanual
Generelle fyllmengder

Apparattype Tillatt
Minimum tillatte

fyllnivå

Maksimum tillatte
fyllnivå

112/112T 3 liter 14 liter
112L 6 liter 25 liter
211 20 liter 100 liter
311 30 liter 150 liter

Apparattype Tillatt
Minimum tillatte

fyllnivå olje

Maksimum tillatte
fyllnivå olje*

112/112T 4 liter 9 liter*
112L 8 liter 14 liter*
211 30 liter 35 liter*
311 45 liter 49 liter*

* I prinsippet må de maksimalt tillatte fyllmengdene i henhold til DIN 18869-6 overholdes.
På VarioCookingCenter ®  311 skal olje i kald tilstand bare fylles til markeringen "MIN" (45
liter), og ved drifttemperatur oppnås automatisk markeringen "MAX" (49 liter) på grunn av
termisk ekspansjon av oljen. Dermed overholder du sikkerhetsbestemmelsene, og denne
oljemengden kan enkelt lagres og transporteres i oljevognen.

Fyllmengder ved tilberedning med kurver

Apparattype Tillat fyllmengde
for tilberedning

med kurver
112/112T 10 liter
112L 18 liter
211 60 liter
311 90 liter
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Brukermanual
Fyllmengder ved trykkoking (valgfritt, ikke 112T, 112L)
Trykket genereres ved fordampning av vann. Pass derfor på at det er tilstrekkelig vann
tilgjengelig som ikke absorberes av maten under tilberedning.

Apparattype Tillatt
minimum fyllnivå

for trykkoking

Maksimum tillatte
fyllnivå

for trykkoking
112 2 liter 14 liter
211 20 liter 80 liter
311 30 liter 100 liter

Apparattype Maksimum tillatte
lastemengde

112/112T 15 kg/kjele
112L 25 kg/kjele
211 100 kg
311 150 kg

Maksimum tillatte lastemengde for tilbehørskurver
Den maksimalt tillatte lastemengden for tilbehørskurver er avhengig av mattypen. Se
brukerhåndboken.
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Brukermanual

Advarsel!
Overholde maksimum og minimum tillatte fyllnivåer i kjelen ved de respektive driftsmoduser.
Feilaktig bruk (under- eller overfylling av nivåene) kan føre til - fare for brann eller forbrenning.

Overskridelse av de maksimalt tillatte lastemengder kan forårsake skade på enheten.
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Betjeningsanvisninger

Hjelpefunksjon
For at du skal kunne utnytte alle mulighetene dette apparatet gir deg, finnes en detaljert
bruksanvisning og brukerhåndbok med praktiske eksempler og nyttige tips lagret i apparatet.
Hjelpefunksjonen kaller du opp med "?"-tasten.

Forklaring til tastene

Starte hjelpefunksjonen

Vise sikkerhetsanvisningene

Gå en side forover

Åpne neste kapittel

Åpne menyen og velg håndboken

Forlate hjelpefunksjonen

Gå en side tilbake

Åpne forrige kapittel
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Betjeningsanvisninger

Oversikt driftsmoduser

Til startnivået kommer du når apparatet kobles
inn eller med et langt trykk på Home-tasten. Her
kan du velge blant de tre VarioCookingCenter ®  -
modusene.

VarioCooking
Control®-modus

Manuell modus Programmerings-/
lagrings-modus

Når du trykker en av tastene
for kjøtt, fisk, grønnsaker og
tilbehør, eggeretter, supper
og sauser, melkeretter og
desserter eller Finishing
®  åpnes utvalget av
tilberedningsprosesser med
VarioCooking Control ®  -
modus .

Hvis du trykker koke, steke
eller frityrsteke, kommer du
til manuell modus.
 
På apparater som har ikke-
frityrsteke-opsjon er tasten
for frityrsteking grå.

Trykk på "Programmere"
for å komme til
programmerings-/
lagrings-modus.
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Bruksanvisning

Forutsetning

Forutsetter at dekslet er åpent
Åpne dekslet helt.
Denne meldingen vises når du velger en prosess eller manuell modus med dekselet lukket
eller ikke helt åpent.
 

Dekselet åpnes ved å bruke VarioClose (bare type112L)
Trykk på tasten "VarioClose" for å åpne dekslet helt.
Denne meldingen vises når det oppstår strømbrudd under lukkingen av dekselet med
"VarioClose", og du deretter velger en prosess eller manuell modus.
 

Forutsetter at dekselet er lukket
Lukke dekslet helt.
Denne meldingen vises når du velger en prosess eller manuell modus når dekselet ikke er
helt lukket.
 

Forutsetter at kjelen er hevet
Heve kjelen helt.
Denne meldingen vises når du nylig har valgt en frityrkokingsprosess eller manuell
frityrkoking. Etter kjelen er hevet helt blir den automatiske vanntilførselen VarioDose og
åpningen av kjeleavløpet reaktivert.
 

Forutsetter at kurven er hevet
Åpne dekslet helt.
Denne meldingen vises når AutoLift -funksjonen er aktivert og prosessen ble avbrutt med
kurven senket.
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Betjeningsanvisninger

Forutsetning temperatur for høy
La kokegryten først avkjøles.
Denne meldingen vises hvis temperaturen er for høy til at ventilen på kokegryten kan åpnes.
 

Vanninntak: Temperaturen for høy
La kokegryten først avkjøles.
Denne meldingen vises hvis det er farlig å slippe inn vann i pannen på grunn av for høy
temperatur (fare for forbrenninger).
 

Forutsetning låse opp lokket (Valgfritt, gjelder ikke for 112T,
112L)

Pass på at lokket er låst opp.
Denne meldingen vises hvis lokket fremdeles er låst etter trykkoking.
 

Forutsetning trykkfall (Valgfritt, gjelder ikke for 112T, 112L)
Vent til trykket har falt helt.
Denne meldingen vises hvis trykkprosessen ble avbrutt.
 

Forutsetning lukke panneutslipp (112T, 112L)
Lukk panneventilen.
Denne meldingen vises hvis du ved åpnet panneventil velger en prosess eller en manuell
modus.
Flytt spaken til ventilen forsiktig til øvre posisjon. La den ikke klikke - fare for forbrenning!
 

38 / 153 V-19 - 07/2021 - PM/Naha -
Norwegian - © RATIONAL



Bruksanvisning

Advarsel "Steng kokekarventil" (112T/112L)
Steng kokekarventilen umiddelbart.
Denne meldingen vises når kokekarventilen åpnes under eller etter frityrkoking. Hev
kokekaret helt opp for å tømme ut oljen fullstendig før du åpner kokekarventilen.
 

Advarsel "Senk kokekaret fullstendig for å lukke
dekslet" (112T/112L)

Senk kokekaret umiddelbart.
Denne meldingen vises hvis dekslet senkes mens kokekaret løftes. Senk kokekaret
fullstendig før du igjen prøver å lukke dekslet.
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VarioCooking Control ®  -modus
I VarioCooking Control ®  -modus velger du bare aktuell matvare og ønsket resultat med
et tastetrykk. Tilberedningstid, temperatur reguleres kontinuerlig. Den foreløpig beregnede
gjenværende tid vises. Eksempler og nyttige råd finner du i brukermanualen som du får frem
ved å trykke på "?"-tasten.

Taster og piktogrammer i VarioCooking Control ®  -modus

Tilberedningshastighet

Delta-T

Tilberedningstid

Bruning

Temperatur

Kjernetemperatursensor

Kurv

Sjokoladesorter

Kjernetemperatur/
tilberedningsgrad

Tilberedningsgrad ved koking av
egg

Størrelse matvare

Tilberedningsstadium

Tykkelse matvare

Kjøttsorter

Viskositet
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VarioCooking Control ®  -modus
Informasjon og anmodning under løpende prosess

Display forvarming

Display vanninntak

Anmodning om å senke deksel

Anmodning om å låse deksel
(alternativ, ikke 112T, 112L)

Anmodning om å låse opp deksel
(alternativ, ikke 112T, 112L)

Temperatur vannbad

Display oppbygging av trykk
(alternativ, ikke 112T, 112L)

Display tilberedningstrinn

Display slutt på tilberedningstrinn

Display siste strømavbrudd

Anmodning om å legge inn
bunnrist i kokekar.

Anmodning om lasting

Anmodning om lasting av
sjokolade i vannbad

Anmodning omdeglasering

Anmodning om å plassere
kjernetemperatursonden i maten
(her: kjøtt)

Anmodning om å plassere
kjernetemperatursonden på nytt.

Anmodning om å plassere
kjernetemperatursonden i væsken

Anmodning om å plassere
kjernetemperatursonden på nytt

Anmodning om å snu maten (her:
fisk)

Anmodning om å røre inn

V-19 - 07/2021 - PM/Naha -
Norwegian - © RATIONAL

41 / 153



VarioCooking Control ®  -modus
Display maksimalt tillatte
fyllmengde ved trykkoking
(alternativ, ikke 112T, 112L)
Type 112: 14 liter
Type 211: 80 liter
Type 311: 100 liter

Display nødsituasjon når
kjernetemperatursonden ikke er
stukket inn eller stukket inn galt.

Display ved defekt
kjernetemperaturføler. Noen
prosesser kan ikke velges.
Kontakt teknikker.

Anmodning om å røre inn og
plassere kjernetemperaturføleren
 
 
 
 

Anmodning om å røre

Anmodning om å dele opp
kaiserschmarrn

Bekreft med tasten / ja

Avbryt med tasten / nei

Valg etter avsluttet tilberedning

Neste med tid

Hold varm

Flytte kjernetemperaturføler

Ny innlasting
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VarioCooking Control ®  -modus

Infotast
Infotasten viser deg alltid hvilke steg den aktuelle tilberedningsprosessen består av og hvilke
alternativer som finnes når den avsluttes.

Vise tilberedelsessteg

 
Nedenfor brukes "Kjøtt steke natur + panert" som eksempel:

Forvarme

Påfylling

Plassere
føleren

Steke (Vende) Steke

Ny påfylling (Videre
med tid)

     

Informasjonen / oppfordringene i boksene viser rekkefølgen i tilberedningsprosessen.
Tastene under viser de muligheter som finnes når tilberedningen er avsluttet.
Hvis det står to forskjellige oppfordringer i en boks, vil apparatet vise enten den øvre eller den
nedre, avhengig av hvordan tilberedningsparametrene er satt. I eksempelet ovenfor kommer
det en oppfordring om påfylling hvis tykkelsen på kjøttet ble satt til "tynn" og en oppfordring
om plassering av føleren hvis den ble satt til "tykk". Oppfordringene i parentes om å vende
og gå videre med tid, vises kun dersom tykkelsen ble satt til "tykk".
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VarioCooking Control ®  -modus
Vi bruker to eksempler for å forklare betjeningen. Flere nyttige tips om tilberedning finnes du
i brukerhåndboken, som du kan kalle opp med et trykk på "?"-tasten.

Eksempel 1: Ovnskokt stek

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Velg produktkategori "Kjøtt".

2 Småkoke Velg tilberedning "Småkoke".

3 Trykk på tasten og velg ønsket bruningstrinn.

4 Trykk på tasten og still inn ønsket
kjernetemperatur.

5 Apparatet forvarmer automatisk.

6 Bruning Oppfordring til å sette inn og brune.

7 Ferdig bruning? Bekreft for å avslutte bruningen når ønsket
bruningsgrad er nådd.

8 Oppfordring til å koke ut.
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VarioCooking Control ®  -modus

Skritt Info/tast Beskrivelse

9 Oppfordring til å plassere
kjernetemperaturføleren.

10 Trykkoking? Velge trykkoking (på apparater som har dette,
ikke 112T, 112L).

11 Oppfordring til å senke lokket

12 Oppfordring til å låse lokket, hvis trykkoking er
valgt, gjelder ikke 112T, 112L).

13 Tilberedningssteg - viser timeglass og
gjenværende tid.

14 Oppfordring til å låse opp lokket, trykkoking er
valgt, gjelder ikke 112T, 112L).

15 Slutt på tilberedning - lydsignal, totalt tidsforløp
vises. Nye muligheter kan velges.
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VarioCooking Control ®  -modus

Hvis kjernetemperaturføleren ikke er stukket inn eller er plassert feil, utløses
et signal og displayet oppfordrer til å stikke kjernetemperaturføleren inn på
nytt.

Trykk på tasten for "Programmering" for å lagre dine egne innstillinger (se
kap. "Programmerings-/lagrings-modus").

46 / 153 V-19 - 07/2021 - PM/Naha -
Norwegian - © RATIONAL



VarioCooking Control ®  -modus

Eksempel 2: Koke pasta

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Velg produktkategorien "Grønnsaker og
tilbehør".

2 Koke pasta Velg tilberedningen "Koke pasta"

3 Velg koke med/uten kurv.

4 Trykk på tasten og velg ønsket kokemetode.

5 Trykk på tasten og still inn ønsket
tilberedningstid (som angitt på pakken).

6a Hvis koking med kurv, fylles vannet på
automatisk.

6b Påfylt? Oppfordring til å fylle på vann, hvis valgt uten
kurv.

7 Apparatet forvarmer automatisk.
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Skritt Info/tast Beskrivelse

8 Oppfordring til påfylling av produkt.

9 Tilberedningssteg - viser timeglass og
gjenværende tid.

10 Slutt på tilberedning - lydsignal, totalt tidsforløp
vises. Nye muligheter kan velges.

Trykk på tasten for "Programmering" for å lagre dine egne innstillinger (se
kap. "Programmerings-/lagrings-modus").
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Topp 10
Ved hjelp av topp 10-funksjonen har du en direkte og rask tilgang til dine ti mest brukte
programmer.

Trykk på VCC-tasten på startskjermen for å
komme til topp 10-listen.

Det vises ingen manuelle programmer på topp 10-listen .
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Manuell modus
I manuell modus har du tilgang til alle basisfunksjonene i VarioCookingCenter ®  .

Taster og piktogrammer i manuell modus

Koke

Steke

Frityrsteke

Tilberednigstemperatur

Trekketemperatur

Delta-T tilberedning

PowerBoost TM

Tilberedningstid

Kjernetemperatur

Forvarme

Permanent drift

Trykkoking (trykkkoke-valg,
gjelder ikke for 112T, 112L)

Arbeide med kurver
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Manuell modus

Ved å trykke på temperatur-tasten får du informasjon om aktuelle tilberedningsdata, som faktisk
steketemperatur, aktuell kjernetemperatur og tilbakelagt tilberedelsestid.
Hvis du holder temperatur-tasten inne i 10 sekunder, vises de aktuelle verdiene permanent. Et
nytt trykk på temperatur-tasten tar deg tilbake til de innstilte verdiene.
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Koke
I driftsmodus "Koke" kan du stille inn tilberedningstemperaturen fra 30 °C til
trekketemperatur . Apparatets grunninnstilling er trekketemperaturen.

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Velg driftsmodus "Koke".

2 Trykk på tasten og still inn ønsket
tilberedningstemperatur.

3a Trykk på tasten og still inn ønsket
tilberedningstid.

3b Trykk eventuelt på tasten og still inn ønsket
kjernetemperatur.

-I driftsmodus "Koke" kan du velge til tilleggsfunksjonene PowerBoost TM  forvarming, permanent
drift, koking med kurver, trykkoking (Valgfritt, gjelder ikke for 112T, 112L) og Delta-T
tilberedning
-Hvis lokket er lukket, varmes det opptil maksimalt 3 °C under trekketemperatur, også dersom
det er stilt inn høyere temperatur (hindre oppbygging av trykk)
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Manuell modus

Koke med PowerBoost TM

PowerBoost TM  gir deg optimal innstilling av kokeprosessen, fra småkoking til sterk koking.
Du kan velge mellom PowerBoost TM  -trinnene 1 til 6.
Velges i den manuelle driftsmodusen "Koke".

Trykk på tasten og drei
innstillingshjulet mot høyre, over
trekketemperaturen.

PowerBoost TM  -trinn 1
lett småkoking

PowerBoost TM  -trinn 6
lett småkoking
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Delta-T tilberedning
Delta-T tilberedning er spesielt velegnet for tilberedning av kjøtt. Delta-T temperaturen
fremkommer som et resultat av differansen mellom kjerne- og ovnsromstemperatur. Den
langsomme økningen av temperaturen mot slutten av tilberedningsprosessen - med
konstant differanse til aktuell kjernetemperatur - gjør at prosessen kjøttet gjennomgår blir
langsommere og dermed svært skånsom. Det kan velges delta-temperaturer fra 10 ℃ til
40 ℃ .
Velges i den manuelle driftsmodusen "Koke".

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Velg driftsmodus "Koke".

2 Trykk tasten for "Delta-T steking".

3 25 ℃ Angi ønsket delta-temperatur.
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Manuell modus

Skritt Info/tast Beskrivelse

4 Trykk på tasten og still inn ønsket
kjernetemperatur.

Innstilling av tilberedningstid er ikke mulig med Delta-T.
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Trykkoking (valgfritt, ikke 112T, 112L):
Ved bruk av trykkoking reduseres tilberedningstiden for utvalgte matvarer betraktelig.
Med VarioCooking Control ®  finner du den optimalt tilpassede, intelligente
tilberedningsprosessen med trykkokervalget for de enkelte matvarene. Vi anbefaler at
du bruker trykkoker sammen med den intelligent tilberedningsprosessen. Du finner
detaljene i brukermanualen som du får opp ved å trykke på "?"-tasten.

Advarsel!
Ved trykkoking må du merke deg minimum tillatt fyllmengde som kreves for å bygge opp
trykket, og maksimum tillatte fyllmengde (se markering i kjelen og i avsnittet "Brukermanual-
fyllmengder") – Fare for forbrenningsskader ved at kjelen skummer over eller sprut fra kjelen
når dekslet åpnes!
 
Minimum tillatte fyllnivå
Type 112: 2 liter
Type 211: 20 liter
Type 311: 30 liter
 
Maksimum tillatte fyllnivå
Type 112: 14 liter
Type 211: 80 liter
Type 311: 100 liter
 
Trykkoking må aldri foretas med olje, melk eller bundne væsker - fare for forbrenning!

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Velg modus matlaging.

2 Trykk på tasten "Trykkoking".
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Skritt Info/tast Beskrivelse

3a
Trykk på tasten og still inn ønsket
tilberedningstid.
Merk: Du kan ikke stille inn temperatur.

3b Alternativt kan du trykke på tasten og stille inn
ønsket kjernetemperatur.

4

Trykk og hold tasten "Senk deksel" eller lukk
dekslet manuelt (Type 112).
Før du lukker dekslet må du passe på at
dekselpakningen og dekselflaten på kjelen er
rene, og at det ikke er noen gjenstander mellom
dekslet og kjelen.

5 Når dekslet er helt lukket vises tasten "Låse
dekslet". Trykk og hold tasten for å låse dekslet.

6 Når dekslet er låst starter trykkoppbyggingen.
Deretter begynner tiden å telle ned.

7
Etter utløpet av tiden og når den valgte
kjernetemperaturen er nådd følger en
automatisk trykkreduksjon.

8
Etter trykkreduksjonen vises tasten "Låse opp
dekslet". Trykk og hold tasten for å låse opp
dekslet.
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Forsiktig!
Når du åpner dekslet etter trykkoking kan varm damp slippe ut - fare for forbrenning!

I løpet av tilberedningen kan trykkokingen avbrytes ved å trykke inn en Home-tast i minst 4
sekunder. I tillegg vil trykkokingen bli avbrutt hvis du tilbakestiller tiden til 00:00. Deretter følger
den automatiske trykkreduksjonen.
 
En gang per uke må du gjennomføre en rengjøringssyklus av trykksystemet der dufyller
minimum tillatte fyllmengde vann  (112 : 2 liter; 211: 20 liter; 311: 30 liter) i kjelen som er
rengjort på forhånd, og starter en 5-minutters trykkmodus.

Hvis trykkoking ikke lenger kan velges, blir tasten nedtonet og grå. Først når
temperaturmålersystemet er reparert kan du bruke trykkoker-funksjonen igjen.
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Steke
I driftsmodus "Steke" kan du stille inn digeltemperaturen fra 30 °C til 250 °C .
Grunninnstillingen på apparatet er 200 °C.

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Velg driftsmodus "Steking".

2 Trykk på tasten og still inn ønsket
digeltemperatur.

3a Trykk på tasten og still inn ønsket
tilberedningstid.

3b Trykk eventuelt på tasten og still inn ønsket
kjernetemperatur.

I driftsmodus "Steke" kan du velge tilleggsfunksjonene forvarme og permanent drift.
Hvis lokket er lukket varmes det opp til maksimalt 150 °C, også dersom det er stilt inn høyere
temperatur (fare for skade).
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Forsiktig!
Hell aldri kaldt vann i en tom, oppvarmet digel - fare for forbrenning og skålding!
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Frityrsteke
I driftsmodus "Frityrsteking" kan du stille inn oljetemperaturen fra 30 °C til 180 °C .
Grunninnstillingen på apparatet er 175 °C

Fare!
Fett og olje som brenner kan ikke slukkes med vann!
Hell aldri vann i olje!
Bruk aldri hånddusjen hvis du arbeider med olje !
Bruk bare VitroCeran (ekstra) når den er sikret med ramme eller vannbad (se kapittelet
"Tilleggsutstyr"). Pass på at det ikke spruter væsker inn i digelen!
Bruk aldri panner eller kjeler med håndtak på VitroCeran. Fare for vipping når lokket lukkes eller
digelen beveges.
Plasser aldri gjenstander på kontrollpanelet eller VitroCeran (valgfritt, ikke 112T, 112L).
Vippefunksjonen til apparatet kan utløses ved å plassere gjenstander på kontrollpanelet eller
VitroCeran (valgfritt, ikke 112T, 112L). Du kan skålde deg selv hvis du kommer i kontakt med
den varme maten som renner over kanten.

Advasrsel!
Varm olje i driftmodus frityrsteking!
Overhold de minimale og maksimale fyllmengdene ved frityrsteking – Forbrenningsfare fra
sprutende oljel!
 
Minimal tillatt fyllmengde
Type 112/112T: 4 liter
Type 112L: 8 liter
Type 211: 30 liter
Type 311: 45 liter
 
Maksimal tillatt fyllmengde
Type 112/112T: 9 liter
Type 112L: 14 liter
Type 211: 35 liter
Type 311: 49 liter

V-19 - 07/2021 - PM/Naha -
Norwegian - © RATIONAL

61 / 153
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Advarsel!
Kurver og løftearm er varme!
Bruk oljevognen når du skal tømme digelen (se kap. "Tilleggsutstyr") eller en annen tilstrekkelig
stor beholder. Plasser den på en slik måte at den ikke kan skvulpe over!
Vipp kokegryten forsiktig, for å unngå at noe skvulper over - fare for å skli og forbrenne seg!
Når digelen tømmes kan det sprute olje!
Følg de anbefalte påfyllingsmengdene i brukerhåndboken som du kan kalle opp med et trykk på
"?"-tasten.
Oljen skummer og spruter ekstra mye når det dyppes ned store mengder fuktig stekeprodukt!
Temperaturen på utsiden av apparatet kan være høyere enn 60 °C; berør bare
betjeningselementene - forbrenningsfare!

Advarsel!
Kontroller oljekvaliteten med jevne mellomrom! Gammel olje kan antennes!

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Velg driftsmodus "Frityrsteking".

2 Trykk på tasten og still inn ønsket
oljetemperatur.

3a Trykk på tasten og still inn ønsket
tilberedningstid.
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Skritt Info/tast Beskrivelse

3b Trykk eventuelt på tasten og still inn ønsket
kjernetemperatur.

I driftsmodus "Frityrsteking" kan du i tillegg velge funksjonene forvarming, permanent drift og
frityrsteking med kurver.
Hvis lokket er lukket varmes det opp til maksimalt 150 °C, også dersom det er stilt inn høyere
temperatur (fare for skade).
Hvis oljetemperaturen går under 230 °C kobler apparatet ut.
Ved VarioCookingCenter ®  112T, 112L åpnes og lukkes det integrerte panneutslippet manuelt
med panneventilasjonsspaken. Ved åpning av panneventilen under eller etter frityrstekingen
høres et lydsignal, og panneventilen må straks lukkes. Varm olje må tømmes ut via pannetuten
og avfallsbehandles i tråd med gjeldende forskrifter.
Bytte av driftsmodus  eller åpning avdigelventilen er ikke mulig før all oljen er fjernet ved
at digelen ble vippet helt over. . Vi anbefaler å bruke en oljevogn (se kap. "Tilleggsutstyr").
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Tidsinnstilling eller permanent drift

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Velg en driftstype, for eksempel "Koke".

2a For tidsinnstillingen trykker du
"Tilberedningstid"-tasten og stiller inn ønsket tid.

2b
For permanent drift trykker du "Permanent"-
tasten. "DAUER" (permanent) vises over
skyveren.

Forvarme

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Velg en driftstype, for eksempel "Koke".

2 Trykk på tasten og still inn ønsket
forvarmingstemperatur.

3 Trykk tasten for "Forvarming". Displayet er
animert så lenge forvarmingen er aktiv.
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Stille klokken:  Se kapittelet "Klokke" i "MyVCC"

Innstilling av realtid-format Se kapittelet "Realtid-format" i "MyVCC"

Innstilling av tilberedningstidsformat: : Se kapittelet "Tilberedningstid-format" i "MyVCC"

Innstilling av starttid:  Se kapittelet "Starttid-forvalg" i "MyVCC"
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Arbeide med kurver
I de manuelle driftsmodusene "Koke" og "Frityrsteke" kan du velge tilleggsfunksjonen
"Arbeide med kurver" .

Skritt Info/tast Beskrivelse

1a Velg driftsmodus "Koke"

1b Eller velg driftsmodus "Frityrsteking".

2 Trykk på "Arbeide med kurver".

3 Trykk på tasten og still inn ønsket
tilberedningstemperatur.

4a Trykk på tasten og still inn ønsket
tilberedningstid.

4b Trykk eventuelt på tasten og still inn ønsket
kjernetemperatur.

5
Når en tilberedningstid eller kjernetemperatur er
stilt inn, kommer det en oppfordring om å fylle
på. Bekreft, når du har fylt produkt i kurvene.
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Skritt Info/tast Beskrivelse

6 Kurvene senkes automatisk.

7a
Mens stekingen pågår kan kurvene alltid
løftes med å trykke på "Arbeid med kurver"-
tasten. Tidtakingen stopper, og løper videre når
kurvene senkes igjen.

7b Etter utløpt tid / nådd kjernetemperatur, heves
kurvene automatisk.

Når du koker med kurver kan du velge tilleggsfunksjonene PowerBoost TM  , forvarming og
Delta-T .
Når du frityrsteker med kurver kan du velge tilleggsfunksjonen forvarming,

Bruk termisk beskyttelse når du tar i kurvene og løftearmen eller arbeider over den varme
digelen.
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Arbeide med kjernetemperaturføler
Kjernetemperaturføleren lar deg styre tilberedningsprosessen ved å måle
kjernetemperaturen. Dessuten protokolleres HACCP-dataene i apparatet med føleren. Den
kan brukes med alle manuelle driftsmodi, men er en forutsetning for Delta-T tilberedning.
Kjernetemperaturføleren skal gjøres ren før bruk og stikkes inn på det tykkeste punktet i
produktet. En utførlig beskrivelse av posisjoneringen av kjernetemperaturføleren finner du i
brukerhåndboken som du kan kalle opp med et trykk på "?"-tasten.

Forsiktig!
Kjernetemperaturføleren kan være varm - forbrenningsfare! Bruk alltid termisk beskyttelse hvis
du må ta på den!

Forsiktig!
Beskytt armer og hender mot spissen når du plasserer kjernetemperaturføleren - fare for skade!

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Velg en driftstype, for eksempel "Koke".

2 Trykk på tasten og still inn ønsket
tilberedningstemperatur.
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Skritt Info/tast Beskrivelse

3
Trykk på tasten og still inn ønsket
kjernetemperatur. Tidsbryteren fungerer
ikke. Det høres et lydsignal når angitt
kjernetemperatur er nådd.

Når kjernetemperaturføleren ikke er i bruk bør den plasseres i holderen på lokket - fare for
skade!
La aldri kjernetemperaturføleren henge ut av digelen - fare for skade!
Ta kjernetemperaturføleren ut av produktet før du tar produktet ut av digelen - fare for skade!

Hvis kjermetemperaturføleren ved starten på mattilberedningen er varmere enn innstilt
kjernetemperatur (for eksempel fordi den var i frityrolje under forvarming), må den avkjøles
får deg plasseres i maten. Pass på at den er tørr før denkommer i kontakt med olje. Fare for
forbrenning.
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Programmerings-/lagrings-modus
I programmerings/lagrings-modus kan du skape dine egne programmer. Du kan kopiere
tilberedningsprosessene i VarioCooking Control ®  -modus utfra dine egne behov og lagre
under et nytt navn, eller lage dine egne manuelle programmer med inntil 12 steg.

Tastene i Programmerings/lagrings-modus

Trykk på piltastene eller drei på
innstilingshjulet for å velge et
program.

Program-vindu

Nytt program

Kopiere program

Endre program

Bildevisning

Listevisning

MyDisplay (se kapittel MyVCC -
MyDisplay)

Slette program
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Programmerings-/lagrings-modus

Infotast Visning av
programdetaljer i vinduet

Vinduet når infotasten er trykket

I tillegg til programnavnet kan annen
informasjon hentes eller lagres når
infotasten er trykket.

Bilde av maten som hører til
programmet

Bilde av tilbehøret som hører til
programmet

Gruppetilordning (f.eks. "frokost")

Kommentarer til programmet

Mulige tilvalg

Piktogrammet ved siden av programnavnet angir om det lagrede
tilberedningsprogrammet er et manuelt program (vises til venstre) eller en
VarioCooking Control®-tilberedningsprosess
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Programmerings-/lagrings-modus

Visning
I programmerings/lagrings-modus kan du bytte mellom bilde- og listevisning. I bildevisningen
blir fremstillingen av alle programmene redusert til ett tittelbilde. Hvis det ikke finnes noe slikt
bilde, vil tittelen på programmet komme opp som tekst i bildevisningen.

Trykk på tasten for å bytte til
bildevisning.

Trykk på tasten for å endre
visningen fra f.eks. 20 til 16 bilder
pr. side.

Trykk på piltastene eller drei
på innstillingshjulet for å bla i
visningen.

Trykk på tasten for å bytte til
listevisning

Den visningstype som sist ble valgt kommer opp neste gang.
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Programmerings-/lagrings-modus
Sorterings- og filterfunksjon
Grunninnstillingen av listevisningen er programnavnene i alfabetisk rekkefølge. Visningen
kan endres med sorterings- og filterfunksjonen.

Trykk på tasten og velg et sorteringskriterium.

Trykk på tasten og velg et filterkriterium

Følgende sorteringskriterier er tilgjengelige:
- Alfabetisk: Programmene blir sortert i alfabetisk rekkefølge, ingen filterfunksjon

(standard).
- Endre: De lagrede programmene vil vises i henhold til den siste endringen.
- Programtype: Programmer er rangert etter deres virkemåte, ingen filterfunksjon.
- Rang: Programmer er rangert etter den valgte innstillingen, automatisk filterfunksjon.

Favorittstatus er opprettholdt i programmet på forhånd.
 
Følgende filteralternativer er tilgjengelige:

- Programmer: Alle programmer som er lagret vises (standard).
- Gruppe: Viser alle lagrede grupper, for eksempel "Frokost".
- Manuell: Viser all lagrete, manuelle programmer.
- VCC: Viser alle lagrede prosesser i VarioCooking Control ®  .
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Programmerings-/lagrings-modus

Programmering/lagring - VarioCooking Controll ®  -modus
Eksempel:  Du lagrer tilberedningsprosessen "Ovnskoking" med individuelle innstillinger,
f.eks. "Bruning lys" og "Kjernetemperatur gjennomstekt".

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Trykk tasten "Programmere"

2 Trykk på tasten for å opprette et nytt program.

3 Kokestek av storfe Skriv et programnavn inn i displayet med
tastaturet.

4 Trykk på tasten for å lagre navnet.

5 Velg produktkategori "Kjøtt".

6 Braisere Velg en tilberedningstype, for eksempel
"Braisere".

7 Tilberedningsparametrene bruningstrinn og
kjernetemperatur kan endres individuelt.

8 Trykk på tasten for å lagre prosessen og åpne
vinduet.
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Skritt Info/tast Beskrivelse

9
Velg f.eks. et bilde for produktet eller gå ut
av program-detaljvisningen ved å trykke på
"Lagre"-tasten.

I program-detaljvisningen kan du legge inn ekstra
informasjon om programmet, f.eks. et bilde av tilbehøret,
kommentarer til programmet eller tilordning til en gruppe.
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Programmerings-/lagrings-modus

Programmere/lagre - manuell modus
Du kan skape et program med inntil 12 steg helt etter dine egne forestillinger

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Trykk tasten "Programmere"

2 Trykk på tasten for å opprette et nytt program.

3 Gnocchi Skriv et programnavn inn i displayet med
tastaturet.

4 Trykk på tasten for å lagre navnet.

5 Velg en manuell driftstype, for eksempel "Koke".

6 Still inn de tilberedningsparametrene du ønsker,
som temperatur og tid.

7
Trykk på "Lagre" for å lagre steget. Tasten
for den manuelle driftstypen du valgte, f.eks.
"Koke" begynner å blinke.
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Programmerings-/lagrings-modus

Skritt Info/tast Beskrivelse

8
Etter lagringen trykker du på den blinkende
driftsmodus-tasten for å velge den på nytt og
legge til et steg til.

9 Etter at et steg er lagret trykker du "Lagre End"
for å avslutte programmeringen

Du kan legge inn et lydsignal etter avslutningen av hvert programsteg.
Aktiver alarmtasten i det aktuelle steget.

Programmering av forvarme er kun mulig i det første programsteget.

I et manuelt program kan de forskjellige driftsmodiene ikke kombineres med hverandre. Det er
kun mulig å bytte fra steking til koking.
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Programmerings-/lagrings-modus

Starte/kontrollere program

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Trykk "Innstillinger".

2 Trykk på piltasten eller drei på innstillingshjulet
for å velge et program.

3
Trykk på programnavnet i vinduet eller
innstilingshjulet for å starte / kalle opp
programmet

4
Trykk på symbolet for programsteg for å kunne
kontrollere hvert steg Aktivt steg er markert med
rødt.

5 Trykk på tasten for å starte oppdateringen.
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Programmerings-/lagrings-modus

Endre program

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Trykk "Innstillinger".

2 Trykk på piltasten eller drei på innstillingshjulet
for å velge et program.

3
Trykk på tasten for å aktivere
endringsfunksjonen. Bildet bytter til program-
detaljvisning

4 Kokestek av storfe Hvis du vil endre navnet, trykker du på
programnavnet

5 Trykk på tasten for å lagre det nye navnet

6 Trykk på piktogrammet for å åpne programmet

7
Trykk på symbolet for programsteg for å kunne
kontrollere hvert steg Aktivt steg er markert med
rødt.
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Programmerings-/lagrings-modus

Skritt Info/tast Beskrivelse

8 Gjør endringen, f.eks. av tilberedningstiden.

9 Trykk på "Lagre"-tasten for å lagre det endrede
steget.

10 Trykk på "Lagre End" for å avslutte
programmeringen.

Trykk på tasten for å slette det programsteget som vises.

Trykk på tasten for å legge til et program. Det nye programsteget legges til
etter steget som vises.

Trykk på tasten for å endre notater i programatributt-bildet.

Trykk på tasten for å velge ekstra attributter, f.eks. "fav"-status.

Trykk på tasten for å gå ut av endringsmodus.
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Programmerings-/lagrings-modus

Lagre mens apparatet er i drift

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Trykk på tasten "Programmere" som vises
nederst i displayet.

2 Wienersnitzel Skriv et programnavn inn i displayet med
tastaturet.

3 Trykk på tasten for å lagre navnet.
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Programmerings-/lagrings-modus

Slette program

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Trykk "Innstillinger".

2 Trykk på piltasten eller drei på innstillingshjulet
for å velge et program.

3 Trykk på tasten for å slette programm.

Trykk på tilbaketasten eller en annen tast, for å avbryte slettingen.

Slette alle programmer
Å slette alle programmer er bare mulig i "MyVCC" ( se kap. "MyVCC kommunikasjon").
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Programmerings-/lagrings-modus

Kopiere program

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Trykk tasten "Programmere"

2 Trykk på piltasten eller drei på innstillingshjulet
for å velge et program.

3 Trykk på tasten for å kopiere programmet.

4 Surret stek Skriv et programnavn inn i displayet med
tastaturet.

5 Trykk på tasten for å lagre den kopierte
tilberedningsprosessen under et annet navn.

Hvis programnavnet ikke forandres. vil det automatisk opprettes en løpende indeks.
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Tastelås
For å rengjøre skjermen kan du aktivere tastelåsen

Ved å trykke 3 sekunder på MyVCC-tasten blir tastelåsen for skjermen aktivert
og visningen av tastene endres til et nøkkelsymbol.

Ved å trykke 3 sekunder igjen på MyVCC-tasten blir tastesperren deaktivert.
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Apparatkonfigurasjon via MyVCC
Under MyVCC kan du forandre på alle de grunnleggende innstillingene til apparatet (f.eks.
klokkeslett, dato, språk osv.).

Etter at du har trykket på MyVCC-tasten vises en oversikt over apparatets
grunninnstillinger. Her har du muligheten til å forandre apparatets innstillinger
etter dine behov.

Piktogram-forklaring:

Favoritter (ved valg av MyVCC
aktiv)

Innstillinger

Lydsignaler

Systemforvaltning

MyEnergy

Ekspertinnstillinger

MyDisplay

Service
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MyVCC - favoritter
Under dette menypunktet kan du forvalte favorittene dine (f.eks. språk, tidsformat for
tilberedningstiden osv.)

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Trykk på MyVCC -tasten.

2 Du kommer da automatisk til menypunktet
Favoritter.

3 Velg f.eks. menypunktet «Språk» ved hjelp av
innstillingshjulet.

4 Trykk på stjernetasten til høyre for menypunktet
«Språk».

5

Nå er menypunktet «Språk» lagret som favoritt
og det er tilgjengelig under menypunktet
«Favoritter»
Ved å trykk på stjernetasten kan du også når
som helst fjerne en lagret favoritt.

86 / 153 V-19 - 07/2021 - PM/Naha -
Norwegian - © RATIONAL



MyVCC - innstillinger
Trykk på tasten Innstillinger for å endre blant annet språk, tidsformat, dato,
klokkeslett, lydsignaler osv.

Språk

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Trykk på MyVCC -tasten.

2 Trykk på tasten Innstillinger.

3
Trykk på tasten Språk.
Du velger språk ved å dreie og trykke på
innstillingshjulet.

Dato og klokkeslett

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Trykk på MyVCC -tasten.

2 Trykk på tasten Innstillinger.

3 Trykk på tasten Dato og klokkeslett.
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MyVCC - innstillinger

Skritt Info/tast Beskrivelse

4

Du stiller inn dato og klokkeslett ved å velge
tidsformatfeltene (mm, dd, yyyy, HH, MM)
og deretter stille inn disse ved hjelp av
innstillingshjulet. Ved å trykke én gang på
innstillingshjulet bekrefter du valget.

5 Ved å trykke på piltasten kommer du til
hovedmenyen.
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MyVCC - innstillinger
Tidsformat

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Trykk på MyVCC -tasten.

2 Trykk på tasten Innstillinger.

Tidsformat for tilberedningstiden
Trykk på tasten Tilberedningstidens tidsformat.
Det tidsformatet som stilles inn for tilberedningstiden fremheves ved hjelp av
innstillingene h:m eller m:s.
hm = Timer : Minutter
ms = Minutter : Sekunder
Trykkokoking (Valgfritt, ikke 112T/112L): Tiden vises alltid i hm (Tmer : Minutter)
Frityrstekimg: Tiden vises alltid i ms (Minutter : Sekunder)
Koking og braissering av kjøtt over natten: Tiden vises alltid i hm hm = Timer :
Minutter
ms = Minutter : Sekunder

Sanntidsformat
Trykk på tasten Sanntidsformat.
Det sanntidsformatet som er stilt inn vises nederst til høyre på tasten (24h eller
am/pm).
Ved å trykke på tasten kan det veksles mellom disse to sanntidsformatene
(datoformatet veksler automatisk).
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MyVCC - innstillinger
Andre grunninnstillinger, som f.eks. lysstyrke, klimainnstillingenes holdetid osv., finner du
også under menypunktet Innstillinger.

Gjør i så fall følgende:

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Trykk på MyVCC -tasten.

2 Trykk på tasten Innstillinger.

Temperaturenhet
Trykk på tasten Temperaturenhet for å velge mellom Celsius og Fahrenheit.
Bekreft ved å trykke på innstillingshjulet.

Displayets lysstyrke
Trykk på tasten Displayets lysstyrke og still inn lysstyrken med
innstillingshjulet.
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MyVCC - lydsignaler
Du kan individualisere de akustiske signalene (type, volum, varighet osv.) til apparatet ditt
slik du ønsker det.

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Trykk på MyVCC -tasten.

2 Trykk på tasten Lydsignaler.

Følgende innstillinger kan forandres på:

Hovedvolum
Trykk på tasten Hovedvolum og still inn hovedvolumet (0 % – 100 %) med
innstillingshjulet.

Tastelyd
Trykk på tasten Tastelyd og still inn tastelyden (på, av) med innstillingshjulet.

Tastelydvolum
Trykk på tasten Tastelydvolum og still inn tastelydvolumet (0 % – 100 %) med
innstillingshjulet.
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MyVCC - lydsignaler

Last inn / handlingsoppfordring
Trykk på tasten Last inn / handlingsoppfordring og individualiser melodien,
volumet, varigheten og intervallet til handlingsoppfordringen eller oppfordringen
om å laste inn i ovnen.

Programtrinnets slutt
Trykk på tasten Programtrinnets slutt og individualiser melodien, volumet,
varigheten og intervallet til signalet for programtrinnets slutt.

Tilberedningstidens slutt
Trykk på tasten Tilberedningstidens slutt og individualiser melodien, volumet,
varigheten og intervallet til signalet for tilberedningstidens slutt.

Avbrutt prosess/feil registrert
Trykk på tasten Avbrutt prosess/feil registrert og individualiser melodien,
volumet, varigheten og intervallet til signalet for avbrutt prosess/feil registrert.

Lydsignalenes fabrikkinnstillinger
Trykk på tasten Lydsignalenes fabrikkinnstillinger og gjenopprett
fabrikkinnstillingene for melodier, volum, varighet og intervaller.
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MyVCC - Systemadministrasjon
HACCP-data lagres i et tidsrom på 10 dager og kan sendes ut via USB-pinnens
grensesnitt etter behov.

HACCP-data nedlasting

Skritt Info/tast Beskrivelse

1a Type 112, 211, 311: Sett USB-pinnen inn i
USB-porten under betjeningspanelet.

1b Type 112T/112L: Sett USB-pinnen inn i USB-
porten på forsiden av betjeningspanelet.

2 Trykk på MyVCC - tasten.

3 Trykk på tasten Systemadministrasjon.

4 Trykk på tasten HACCP data nedlasting.

5
Trykk på det første dato/tid-feltet og still inn
ønsket startdato for dataene med hjulet.
Trykk på det første dato/tid-feltet og still inn
ønsket sluttdato for dataene med hjulet.
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MyVCC - Systemadministrasjon

Skritt Info/tast Beskrivelse

6
Ved å trykke på tasten starter du nedlastingen,
når nedlastingen er ferdig vises USB-pinnen
med en hake.

7
Bekreftelseshaken signaliserer en vellykket
gjennomført operasjon. USB-pinnen må først
fjernes etter at bekreftelsen blinker.

Følgende data blir logget:
- Batchnummer
- Klokkeslett:
- Tilberedningsprogramnavn
- Kjeletemperatur
- Kjernetemperatur
- Deksel på/deksel av
- Endring av modus
- Energioptimaliseringssystemet aktivert/deaktivert
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MyVCC - systemforvaltning

Overføring av generell informasjon

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Skyv en USB-stick inn i USB-tilkoblingen under
kontrollpanelet.

1b Type 112T/112L: Sett USB-pinnen inn i USB-
porten på forsiden av betjeningspanelet.

2 Trykk på MyVCC -tasten.

3 Trykk på tasten Systemforvaltning.

4 Trykk på tasten Overføring av generell
informasjon.

5

Trykk på det første feltet for dato/klokkeslett og
bruk innstillingshjulet til å velge ønsket startdato
for informasjonen som skal overføres.
Trykk på det andre feltet for dato/klokkeslett og
bruk innstillingshjulet til å velge ønsket sluttdato
for informasjonen som skal overføres.

6
Ved å trykke på tasten starter du overføringen.
Når overføringen er ferdig, vises USB-sticken
med et v-formet symbol.
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MyVCC - systemforvaltning

USB-symbolet lyser når det registreres at en USB-stick er koblet til.
Nå er det mulig å overføre informasjon begge veier. Du kan også lagre
informasjon på USB-sticken kontinuerlig.

Det v-formete bekreftelsessymbolet signaliserer at overføringen er ferdig
og at den var vellykket. Fjern USB-sticken når denne bekreftelsen vises.
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MyVCC - systemforvaltning

Overføring av serviceinformasjon
På servicenivået kan du få tilgang til serviceinformasjon, som f.eks. apparattype og
programvareversjon.

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Skyv en USB-stick inn i USB-tilkoblingen under
kontrollpanelet.

1b Type 112T/112L: Sett USB-pinnen inn i USB-
porten på forsiden av betjeningspanelet.

2 Trykk på MyVCC -tasten.

3 Trykk på tasten Systemforvaltning.

4
Trykk på tasten Overføring av
serviceinformasjon.
Serviceinformasjonen blir deretter overført til
USB-sticken.

5
Bekreftelses-"haken" signaliserer at aksjonen
var vellykket. Ta ikke ut USB-pinnen før
bekreftelsen er gitt.
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MyVCC - systemforvaltning
Last ned programmer, last opp programmer, slett alle programmer

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Skyv en USB-stick inn i USB-tilkoblingen under
kontrollpanelet.

1b Type 112T/112L: Sett USB-pinnen inn i USB-
porten på forsiden av betjeningspanelet.

2 Trykk på MyVCC -tasten.

3 Trykk på tasten Systemforvaltning.

Last ned programmer
Trykk på tasten Last ned programmer Tilberedningsprogrammene blir deretter
overført til USB-sticken.
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MyVCC - systemforvaltning

Når du skal laste ned tilberedningsprogrammer til en USB-stick, trenger du
en egen USB-stick til hvert enkelt apparat.

Last opp programmer
Trykk på tasten Last opp programmer Tilberedningsprogrammene blir deretter
overført fra USB-sticken til apparatet.

Slett alle programmer
Trykk på tasten Slett alle programmer  to ganger for å slette alle programmer,
prosesser og grupper som du selv har opprettet, fra programmeringsmodusen.

Det v-formete bekreftelsessymbolet signaliserer at overføringen er ferdig
og at den var vellykket. Fjern USB-sticken når denne bekreftelsen vises.
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MyVCC - systemforvaltning
Profiler kan du opprette i menyen MyDisplay . Her kan du stille inn brukergrensesnittet til
apparatet ditt på en individuell måte i henhold til ønskene dine og lagre det som en profil.

Nedlasting av profiler

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Skyv en USB-stick inn i USB-tilkoblingen under
kontrollpanelet.

1b Type 112T/112L: Sett USB-pinnen inn i USB-
porten på forsiden av betjeningspanelet.

2 Trykk på MyVCC -tasten.

3 Trykk på tasten Systemadministrasjon.

3 Trykk på tasten Last ned profiler for å overføre
profiler fra apparatet til USB-sticken.

5
Bekreftelseshaken signaliserer en vellykket
gjennomført operasjon. USB-pinnen må først
fjernes etter at bekreftelsen blinker.
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MyVCC - systemforvaltning

Last opp profiler

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Skyv en USB-stick inn i USB-tilkoblingen under
kontrollpanelet.

1b Type 112T/112L: Sett USB-pinnen inn i USB-
porten på forsiden av betjeningspanelet.

2 Trykk på MyVCC -tasten.

3 Trykk på tasten Systemadministrasjon.

3 Trykk på tasten Last opp profiler for å overføre
profiler fra USB-sticken til apparatet.

Det v-formete bekreftelsessymbolet signaliserer at overføringen er ferdig
og at den var vellykket. Fjern USB-sticken når denne bekreftelsen vises.
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MyVCC - systemforvaltning
Last ned bilder, last opp bilder, slett bilder

Ved hjelp av den integrerte USB-tilkoblingen kan du forvalte matvarebildene dine i
programmeringsmodusen. De individuelle matvarebildene må konverteres til et spesielt
format før de kan brukes i apparatet. På internettsiden www.club-rational.com finner du
en enkel løsning for hvordan du kan bearbeide bildene dine. Det er gratis å registrere
seg og bruke funksjonene på ClubRATIONAL. Følg henvisningene i forbindelse med
ClubRATIONAL som du finner på hjemmesiden til produsenten (www.rational-online.com
). Stikk deretter USB-sticken med de lagrede bildene inn i USB-tilkoblingen på apparatet
ditt, og bruk bildefunksjonen til å lagre og slette bildene dine på følgende måte.

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Skyv en USB-stick inn i USB-tilkoblingen under
kontrollpanelet.

2 Trykk på MyVCC -tasten.

3 Trykk på tasten Systemforvaltning.

102 / 153 V-19 - 07/2021 - PM/Naha -
Norwegian - © RATIONAL



MyVCC - systemforvaltning

Nedlasting av bilder
Trykk på tasten Nedlasting av bilder for å kopiere egne bilder av matvarer fra
apparatet til USB-sticken.

Opplasting av bilder
Trykk på tasten Opplasting av bilder for å lagre bildene på USB-sticken som
bilder av matvarer i programmeringsmodusen.

Slett alle egne bilder
Trykk på tasten Slett alle egne bilder for å slette alle egne bilder av matvarer i
programmeringsmodusen.
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Nettverksinnstillinger MyVCC

IP-adresse
På dette punktet konfigurerer du IP-adressen.

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Trykk på tasten MyVCC.

2 Trykk på tasten Nettverksinnstillinger.

Angi og endre IP-adressen.

Angi og endre IP gateway-adressen.

Angi og endre IP nettmaske

Aktivering eller deaktivering av DHCP.
Aktivering av ConnectedCooking anbefales.

Viser MAC-adressen til apparatet ditt.
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Nettverksinnstillinger MyVCC

Avanserte innstillinger for ConnectedCooking

Skritt Info/tast Beskrivelse

Serverinformasjon. I forbindelse med statiske
IP-adresser må du taste inn nødvendig
DNS-serverinfomasjon. Kontakt din
nettverkadministrator for mer informasjon.

Angi og endre informasjon for en proxy-server.
Kontakt din nettverkadministrator for mer
informasjon.

Når du har foretatt en justering må du starte på nytt.
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MyVCC ConnectedCooking

ConnectedCooking krever Internett-tilkobling. Bruk "aktivert DHCP"-innstillingen eller spør din
nettverkadministrator om hvilke innstillinger du trenger å gjøre.

Registrere apparatet

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Trykk på MyVCC-tasten.

2 Trykk på tasten ConnectedCooking.

3 Aktiver ConnectedCooking ved å trykke på
tasten ConnectedCooking.

4

Apparatet viser registreringskodene etter noen
sekunder.
Skann QR-koden med smarttelefonen der
appen ConnectedCooking er installert eller legg
inn den 9-sifrede PIN-koden i nettportalen eller
appen.
Apparatet er korrekt registrert.
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MyVCC ConnectedCooking

Innstillinger ConnectedCooking
HACCP-data lagres automatisk i ConnectedCooking etter
tilberedningsprosessen er avsluttet.

Servicedata lagres med jevne mellomrom i ConnectedCooking.

Apparatet varsler deg automatisk hvis en nyere programvareversjon er
tilgjengelig og tillater direkte programvareoppdatering .

Systemtiden til apparatet stilles inn automatisk. -> Tidssonen der
apparatet er plassert må være korrekt lagt inn i ConnectedCooking.
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MyVCC - Systemadministrasjon
Standardinnstillingene som du har valgt på et av dine VarioCookingCenter ®  kan du
overføre til andre apparater. Dermed sparer du mye tid, og sikrer at alle apparatene kjører
med de samme innstillingene.

Laste ned standardinnstillinger

Skritt Info/tast Beskrivelse

1a Type 112, 211, 311: Sett USB-pinnen inn i
USB-porten under betjeningspanelet.

1b Type 112T/112L: Sett USB-pinnen inn i USB-
porten på forsiden av betjeningspanelet.

2 Trykk på MyVCC- -tasten.

3 Trykk på tasten Systemadministrasjon.

4
Trykk på tasten Laste ned
standardinnstillinger for å laste profilen fra
apparatet til USB-pinnen.

5
Bekreftelseshaken signaliserer en vellykket
gjennomført operasjon. USB-pinnen må først
fjernes etter at bekreftelsen blinker.
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MyVCC - Systemadministrasjon

Laste opp standardinnstillinger

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Sett USB-pinnen inn i USB-porten under
betjeningspanelet.

1b Type 112T/112L: Sett USB-pinnen inn i USB-
porten på forsiden av betjeningspanelet.

2 Trykk på MyVCC- -tasten.

3 Trykk på tasten Systemadministrasjon.

4
Trykk på tasten Laste opp
standardinnstillinger  for å laste apparatets
standardinnstillinger fra USB-pinnen til
apparatet.

5
Bekreftelseshaken signaliserer en vellykket
gjennomført operasjon. USB-pinnen må først
fjernes etter at bekreftelsen blinker.
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MyVCC - Systemadministrasjon
En USB-pinne med en programvareversjon som er installer på apparatet trenger en
oppdatering.

Programvareoppdatering

Skritt Info/tast Beskrivelse

1a Type 112, 211, 311: Stikk inn USB-pinnen i
porten under kontrollpanelet.

1b Type 112T/112L: Stikk inn USB-pinnen i porten
på forsiden av kontrollpanelet.

2 Trykk på MyVCC -tasten.

3
På displayet vises øverst til venstre en USB-
pinne med programvaren som ligger på USB-
pinnen.

4 Trykk på tasten Systemadministrasjon og
skroll til tasten Software Update .

5
Trykk på tasten Software-Update for å starte
programvareoppdateringen. Følg instruksjonene
på bildeskjermen og koble ikke apparatet fra
strømforsyningen.

6
En vellykket programvareoppdatering bekreftes
med en grønn hake øverst til venstre på
displayet.
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MyVCC - Systemadministrasjon

Til programvareoppdateringer må bare originale USB-pinner fra produsenten brukes. Kontroller
at det bare er programvare på USB-pinnen og ingen andre data.

(Type 112/112T/112L)

Hvis apparatet ditt er tilkoblet et nettverk (alternativ "Ethernet-grensesnitt") får du automatisk en
indikasjon på tasten "MyVCC" når en oppdatering er tilgjengelig.
Følg fremgangsmåten fra trinn 2 ovenfor.

(Type 211/311)

Hvis apparatet ditt er tilkoblet et nettverk (alternativ "Ethernet-grensesnitt") får du automatisk en
indikasjon på tasten "MyVCC" når en oppdatering er tilgjengelig.
Følg fremgangsmåten fra trinn 2 ovenfor.
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MyVCC - MyEnergy

Automatisk dimming
Ved hjelp av innstillingen for automatisk dimming blir skjermens lysstyrke automatisk
redusert når den ikke brukes.

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Trykk på MyVCC -tasten.

2 Trykk på tasten til menypunktet MyEnergy.

3
Trykk på tasten Automatisk dimming og
still inn hvor lang tid det skal ta før skjermens
lysstyrke reduseres (1 - 30 min.).
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MyVCC - MyEnergy

Holdetid lasting

Med bruk av denne funksjonen kan holdetiden ved tilberedning i VarioCooking Control ® 

senkes etter ønske fra maksimalt 15 minutter etter lasteoppfordring. Ved levering er tiden
satt til 10 minutter. Tilberedningsprosessen avbrytes automatisk etter den valgte tiden hvis
ikke ovnen er lastet frem til da.

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Trykk på MyVCC- -tasten.

2 Trykk på tasten for menyvalget MyEnergy.

3 Trykk på tasten Holdetid lasting og still inn
holdetiden (2–15 min.).
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MyVCC - Avanserte innstillinger

Valg av starttid
Du kan starte apparatet automatisk.
Merk! Vi minner om at oppbevaring av matvarer i en ikke-avkjølt eller uoppvarmet
stekeovn over lang tid er svært dårlig mathygiene!

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Trykk på MyVCC -tasten.

2 Trykk på tasten Avanserte innstillinger.

3 Trykk på tasten Valg av starttid og still inn
ønsket dag og klokkeslett.

4 Du kan velge en manuell modus, for eksempel
koking, og foreta de ønskede innstillingene.

5
Starttiden er aktiv. Skjermen er nedtonet, og
bare starttiden og tasten "Avbryt starttid" vises
tydelig på skjermen på apparatet.
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MyVCC - Avanserte innstillinger

- Starttiden blir ikke slettet hvis apparatet skrus AV/PÅ. Med aktiv starttid kan bare hjelpetasten
"?" velges.

Deaktivering starttid
For å deaktivere starttiden trykker og holder du inne avbryt-tasten i 2 sekunder.
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MyVCC - Avanserte innstillinger

VarioClose (bare for type 112L)
Hvis apparatet er plassert på en høy gulvflate kan funksjonen VarioClose aktiveres.
Dette muliggjør senking av dekselhåndtaket for senere manuell lukking av dekslene.

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Trykk på tasten MyVCC .

2 Trykk på tasten Avanserte innstillinger.

3
Trykk på tasten Aktivering VarioClose
når dekselet skal senkes ved å trykke på
VarioClose-tasten.

4 Trykk på tasten Tilbake .

5 Trykk på Funksjonstasten.

6 Trykk på tasten VarioClose for å senke dekslet.
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MyVCC - MyDisplay
Konfigurere skjermen og tilgangstillatelser med funksjonen MyDisplay og lagre opprettede
konfigurasjoner under én profil  .
Du kan hente disse konfigurasjonene gjentatte ganger ved å velge den respektive profilen.
Du kan også begrense tilgangen i en slik grad at for eksempel bare selvlagrede prosesser
er tilgjengelig for brukeren.

Aktivere/endre profil

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Trykk på MyVCC- tasten.

2 Ved å trykke på tasten kommer du til
menypunktet MyDisplay.

3

Trykk på tasten Aktivere profil for å
bytte respektive brukerprofil ved hjelp av
kontrollhjulet.
Hvis du tidligere har angitt et passord i profilen,
blir du bedt om å oppgi dette.
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MyVCC - MyDisplay
Hvis flere profiler er opprettet kan du få tilgang til disse direkte fra
startskjermen. For å komme dit trykker du på pilen til høyre øverst
på skjermen.
Eller ved trykke på feltet øverst på skjermen. Når dette bare
blinker rødt kan du veksle mellom de forskjellige profilene ved
hjelp av kontrollhjulet.

Ved hjelp av passordet kan du beskytte profilen din mot uautorisert tilgang. Kun ved bruk av
passordet kan en beskyttet profil deaktiveres. Beskytte deg mot å miste passordet. Hvis du
glemmer passordet kan ikke MyDisplay deaktiveres. Ta kontakt med kundesenteret hvis dette
skulle skje.

Laste opp profil
Trykk på tasten Profil Upload,  for å laste profil fra USB-pinnen til apparatet. Sett
inn USB-pinnen før du trykker på tasten.

Laste ned profil
Trykk på tasten Profil Download,  for å laste profil fra apparatet til USB-pinnen.
Sett inn USB-pinnen før du trykker på tasten.
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MyVCC - MyDisplay

Redigere profil
Trykk på tasten Redigere profil  for å redigere profilen.
Du har nå muligheten til å gjøre følgende innstillinger:

Trykk på tasten Navngi profil.  Nå kan du endre profilnavnet.

Trykk på tasten Angi passord og skriv deretter inn et passord for å beskytte
profilen din med et passord.

Trykk på tasten Prioritet og still deretter inn prioriteten til denne profilen fra 1 til 5
med kontrollskiven.
Prioriteten avgjør den hierarkiske plasseringen av profilen mot andre profiler på
apparatet.
5 har høyeste prioritet og 1 har laveste prioritet. Dette betyr at alle profiler med
prioritet 1 til 4 er underordnet profilen med prioritet 5.
Dette betyr at til tross for passordbeskyttelse må du ikke legge inn passord hvis
du vil bytte fra en profil med høyere prioritet (for eksempel prioritet 5) til en profil
med lavere prioritet (for eksempel prioritet 3).
Men hvis du ønsker å bytte fra en profil med lav prioritet en profil med en høy
prioritet må du alltid taste inn passordet når passordbeskyttelsen er angitt.

Trykk på tasten Slette profil.  Nå kan den valgte profilen slettes.

Konfigurasjoner av skjermen og tilgangstillatelser kan bare utføres i administratorprofilen
(Name "MyDisplayProfile"). Denne profilen er forhåndsinnstilt på apparatet, og kan ikke slettes.
Alle andre profiler kan slettes.

V-19 - 07/2021 - PM/Naha -
Norwegian - © RATIONAL

119 / 153



MyVCC - MyDisplay
Du kan også fortsatt gjøre følgende innstillinger for å tilpasse profilen individuelt til dine
ønsker.

Startskjerm utseende

Manuelle innstillinger
Ved å trykke på tasten
bestemmer du om manuelle
innstillinger skal vises på
startskjermen til denne
profilen.

Innstilling kjøtt:
Ved å trykke på tasten
bestemmer du om
innstilling kjøtt skal vises
på startskjermen til denne
profilen.

Innstilling fisk:
Ved å trykke på tasten
bestemmer du om
innstilling fisk skal vises
på startskjermen til denne
profilen.

Innstilling tilbehør:
Ved å trykke på tasten
bestemmer du om innstilling
tilbehør skal vises på
startskjermen til denne
profilen.

Innstilling eggeretter:
Ved å trykke på tasten
bestemmer du om innstilling
eggeretter skal vises på
startskjermen til denne
profilen.

Melkeretter og desserter:
Ved å trykke på tasten
bestemmer du om innstilling
melkeretter og desserter
skal vises på startskjermen
til denne profilen.

Innstilling supper og
sauser:
Ved å trykke på tasten
bestemmer du om innstilling
supper og sauser skal vises
på startskjermen til denne
profilen.

Innstilling finishing:
Ved å trykke på tasten
bestemmer du om innstilling
finishing skal vises på
startskjermen til denne
profilen.

Topp 10:
Ved å trykke på tasten
bestemmer du om de ti
mest brukte programmene
på VCC-tasten skal vises
på startskjermen til denne
profilen.
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MyVCC - MyDisplay

Programmeringsmodus:
Ved å trykke på tasten
bestemmer du om
programmeringsmodus skal
vises på startskjermen til
denne profilen.

   

MyVCC

Skjule alle elementer
bortsett fra favoritter:
Ved å trykke på tasten kan
du angi at bare favorittene i
MyVCC kan velges.

Redigere favoritter for
denne profilen:
Ved å trykke på tasten kan
du avgjøre hvilke favoritter
som skal lagres i denne
profilen på MyVCC.

 

Tildeling av rettigheter

Vis bilde/liste:
Her velger du om
programmene i
programmeringsmodus skal
vises som bilder eller som
en liste.

Bytte visning bilder/liste:
Her velger du om
du vil bytte mellom
bilde- eller listevisnig i
programmeringsmodus for
denne profilen.

Filtrere listevisning:
Her kan du slå av/på i
programmeringsmodus
om filteret skal brukes
ved listevisning for denne
profilen.
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MyVCC - MyDisplay

Opprette, redigere og
slette programmer:
Her velger du om
programmer skal opprettes,
endres, slettes eller skjules
i programmeringsmodus for
denne profilen.

Zoomfaktor:
Her kan du velge favoritt
for zoomfaktor på
bildevisningen for denne
profilen.

Filter:
Her kan du stille inn filter for
programmeringsmodus for
denne profilen.

Sortering:
Her velger du hvilke
funksjoner programlisten for
denne profilen skal sorteres
etter.

Tilberedningsparametre:
Her velger du om denne
profilen kan stille inn
tilberedningsparametrene
(kan betjenes), eller om de
bare skal vises, eller om de
ikke skal vises.
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MyVCC - MyDisplay
Tilleggsfunksjon

Info-tasten/Hjelp:
Info- og hjelptasten vil være
skjult

Katalogstruktur
programgruppe:
Trykk på denne tasten for å
vise katalogstrukturen til en
programgruppe.

Tekst header:
Lagre et navn på
skjermen under et ideelt
tilberedningsforløp (for
eksempel lunch).

Velg om funksjonstasten
skal vises på startsiden.
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MyVCC - MyDisplay

Legge til ny profil
Trykk på tasten Legge til ny profil  for å opprette en ny profil.

i tillegg til administratorprofilen "MyDisplayProfile" kan du legge til 10 nye profiler.
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MyVCC - MyDisplay - eksempel
I det følgende eksempelet får du se de mulighetene du har til å tilpasse profilene dine
individuelt ved hjelp av MyDisplay.

Gå til startskjermen og åpne
programmeringsmodusen.

Trykk på tasten
for å aktivere
programmeringsmodusen.

I programmeringsmodusen
kan du få tilgang til
gruppene ved hjelp av
filteret.
Programmer kan knyttes
opp mot en gruppe. På den
måten er det mulig å få
tilgang til alle de tilknyttede
programmene når man
åpner en gruppe.
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MyVCC - MyDisplay - eksempel

Trykk på tasten for å
opprette en ny gruppe.

Gi gruppen din et navn. For
eksempel "Lunch time".
Bekreft ved å trykke på
det grønne og v-formede
symbolet.

Gå tilbake til programmene
ved hjelp av filteret til
gruppene.
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MyVCC - MyDisplay - eksempel

Bruk det sentrale
innstillingshjulet til å rulle
ned til det programmet du
ønsker å bearbeide.

Trykk på tasten for å
bearbeide programmet.

Nå kan du tilpasse
programmet individuelt.
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MyVCC - MyDisplay - eksempel

Trykk på tasten for å legge
til et bilde for programmet.

Legg til ønsket bilde.

Trykk på tasten for å knytte
programmet opp mot en
gruppe.
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MyVCC - MyDisplay - eksempel

Velg ønsket gruppe. For
eksempel gruppen "Lunch
time".

Trykk to ganger på tasten
Lagre.
Gjenta fremgangsmåten for
ytterligere programmer.

Når du har opprettet alle
programmene, kan du
bearbeide profilen din i
neste trinn.

Trykk på tasten for å
bearbeide profilen din.
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MyVCC - MyDisplay - eksempel

Her har du en oversikt over
profilene dine.

Trykk på tasten for å legge
til en ny profil.

Den nyopprettede profilen
kan nå beareides.
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MyVCC - MyDisplay - eksempel

Endre profilens navn (f.eks.
til "Lunch crew"), opprett en
passordbeskyttelse og velg
rangordning.
Rangordningen er
avgjørende for profilens
hierarkiske posisjon i
forhold til de andre profilene
på apparatet ditt.
Som følge av dette er det
ikke nødvendig å taste inn
passordet når du veksler fra
en profil med høyere rang
til en passordbeskyttet profil
med lavere rang.
Men dersom du veksler fra
en profil med lavere rang
til en profil med høyere
rang, må du taste inn
passordet dersom profilen
er passordbeskyttet.

Tilpass startskjermen
slik du vil ha den. Du
kan f.eks. velge bort alle
menypunktene bortsett fra
programmeringsmodusen.
Det grønne v-formede
symbolet viser at du har
valgt menypunktet.

Her velger du hva som skal
kunne stilles inn ved hjelp
av MyVCC i denne profilen.
F.eks. at man kun skal
kunne velge favoritter.
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MyVCC - MyDisplay - eksempel

Her stiller du inn hvordan
programmeringsvisningen
skal se ut.
Du kan f.eks. endre
følgende innstillinger
- Bildevisning
- Skru av muligheten til å
skifte mellom bilder/lister
- Skru av filter
- Skru av muligheten til å
bearbeide programmene
- Automatisk zoom-faktor
- Filteret forhåndsinnstilt på
grupper
- Automatisk sortering
- At
tilberedningsparametrene
er synlige men ikke kan
endres
- At Dialog Cockpit er synlig
- At gruppen "Lunch crew"
er synlig

Still til slutt inn
eskpertinnstillingene. F.eks.
at kun informasjons- og
hjelpetastene, som gir
tilgang til den nettbaserte
brukermanualen, er
tilgjengelige.
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MyVCC - MyDisplay - eksempel

Trykk på tasten for å gå til
startskjermen.

På den øverste menylinjen
kan du veksle mellom
profilene.

Velg den nyopprettede
profilen "Lunch crew".
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MyVCC - MyDisplay - eksempel

Displayet skal nå se slik ut.
Dette er det som ble stilt inn
i de foregående trinnene.
Brukeren kan her velge
mellom de programmene
som vises.

Trykk på tasten dersom
du ønsker å gå tilbake til
profilen.

Her kan du veksle til
«"MyDisplayProfile"» igjen.

Tast inn passordet for
å kunne gå tilbake til
startskjermen.
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MyVCC - Service
i servicenivået kan du spørre om data, som apparattype, programvareversjonsnivå eller
telefonnummere til Hotline.

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Trykk på MyVCC- -tasten.

2 Trykk på tasten for menyvalget Service.

Informasjon om apparattype/programvare
Trykk på tasten Informasjon om apparattype/programvare  for informasjon om
apparattypen og programvareversjonen.

Chefline
Trykk på tasten Hotline . Systemet viser telefonnumrene til teknisk kundeservice
og kulinarisk Hotline.

Service-Hotline
Trykk på tasten Hotline-Service for visning av Service-Hotline.
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MyVCC - Service
Apparatstatus

 
Trykk på tasten "Apparatstatus" og still inn apparatstatus med kontrollhjulet i
midten.

OFF Normal drift av apparatet
Statusfarge: hvit

ON Drift av enheten der bare skjermene er synlige (prosessene avsluttes ikke,
apparatkomponentene kan ikke flyttes.)
Statusfarge: oransje

DUMMY Simulering av normaldrift av enheten (prosessene foregår uten oppvarming av
apparatet, apparatkomponentene kan ikke flyttes.)
Statusfarge: blå

REDUCED Simulering av normaldrift av enheten (prosessene foregår uten oppvarming av
apparatet, apparatkomponentene kan flyttes.)
Statusfarge: rød

Etter en statusendring må apparatet slås av og på igjen før endringene trår i kraft.

Hvis apparatet ikke er i normalmodus vises en blå, rød eller oransje MyVCC-
tast.
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Rengjøring
Regelmessig rengjøring er med på å sikre utstyrets varighet, korrosjonsbeskyttelse samt
problemfri drift av VarioCookingCenter ®  og hygienisk tilberedning av maten. .

Advarsel!
Bruk forskriftsmessige beskyttelsesklær, hansker, vernebrille og -maske.
Bunnen av kokegryten kan være svært varm. Rengjøringsvannet kan varmes raskt opp - fare for
skolding!

Mellomrengjøring
Disse rengjøringsarbeidene skal gjennomføres etter hver gang apparatet har vært i bruk.

Kokegryte
Gjør kokegryten ren med lunkent vann og en svamp etter hver gangs bruk. Fjern rester
av kalk, fett, stivelse eller eggehvite fra apparat og tilbehør. Slike lag med rester hindrer
lufttilgangen og kan gjøre at materialet ruster. Fjern kalkavleiringer i bunnen av kokegryten.
Hvis nødvendig brukes et fettløsende rengjøringsmiddel eller uttynnet eddik (ikke saltsyre!
). Bruk ikke skarpe eller spisse gjenstander når du rengjør kokegryten.

- Skuremidler skal kun brukes inne i kokegryten! Alle andre overflater får lett riper!
- Bruk ikke høytrykkspyler til rengjøringen.
- Bruk ikke stålull til rengjøring - korrosjonsfare!
- Bruk aldri saltsyre eller stoffer som inneholder svovel eller andre stoffer som reagerer med

surstoff når apparatet eller tilbehøret rengjøres; dette kan skade passivlaget i kromnikkelstålet
slik at apparatet eller tilbehøret misfarges.

- Ved behov kan kokegryten kokes ut med uttynnet eddik for å fjerne kalk og misfarging
("regnbuefarger" etter koking). Hell ut eddikvannet og skyll grundig med rent vann.

- Unngå saltansamling på overflater av rustfritt stål. Ved tilsetting av salt, rør grundig så saltet
oppløses hurtig. Fjern saltrester ved grundig skylling med rent vann.
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Rengjøring

Gryteventil
Etter at apparatet har vært i bruk gjøres gryteventilen ren ved å skru av ventildekselet
når ventilen er åpen og rengjøre åpningen godt. Rengjør også ventildekselet og spesielt
pakningen.

Unngå å skade ventilgjenget og pakningen (ikke bruk verktøy med skarpe kanter)!
Etter rengjøringen skrus ventildekselet tilbake på plass.
Pass på! Ved forskriftsmessig rengjøring skal pakningen byttes etter maksimalt 1000
driftstimer. Levetiden reduseres drastisk hvis pakningen utsettes for mye olje og fett.
En skadet pakning må byttes straks (art.nr. 20.00.992).

Kjernetemperaturføler
Gjør kjernetemperaturføleren ren med en svamp (ikke stålull) etter hver gangs bruk. Hvis
nødvendig kan du bruke et fettløsende rengjøringsmiddel (ikke syreholdig).

Tetningen på lokket
Tetningen på lokket må rengjøres regelmessig. Pass spesielt godt på den nedre delen av
tetningsområdet (rennen mellom tetningsleppene) der det kan samle seg vann. Spesielt før
trykkoking (valg, ikke 112T) er det viktig å kontrollere at tetningen i lokket er ren. Tetningen
i lokket kan trekkes ut uten verktøy og skinnen den ligger i gjøres ren.

Avløpsrenne type 112
Rengjør avløpsrennen på baksiden av kokegryten med hånddusjen.
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Rengjøring

Grunnrengjøring
Følgende rengjøringsarbeider skal gjennomføres etter avsluttet arbeide, ved behov, men
minst en gang hver uke.

Apparatkasse
Kokegryten må være senket ned når du skyller av ytterflatene på VarioCookingCenter ®  .
Pass på at vann kun påføres frra toppen av enheten. dass Sie das Wasser nur von oben
auf das Gerät geben.Hvis nødvendig kan du bruke et fettløsende rengjøringsmiddel (ikke
syreholdig).
Bruk ikke høytrykkspyler.

VitroCeran (ekstrautstyr, ikke 112T, 112L)
Rengjør VitroCeran med et vanlig rengjøringsmiddel for ceran-kokeplater.

Betjeningsfelt
Rengjør betjeningsfeltet med en myk klut. Bruk ikke ripende eller ru materialer. Bruk ikke
skurende eller aggressive rengjøringsmidler.

Damprør type 112
Damprørene (beskyttelsesrør på åpningen mot damputføringen på innsiden av lokket) kan
tas ut uten verktøy og åpningen under skylles av med hånddusjen. Gjør rent damprørene
med hånddusjen eller i oppvaskmaskin. Pass på at damprørene blir satt på plass etter
rengjøringen, så de ikke blir borte. Det er ikke tillatt i bruke apparatet uten damprør.

Trykkokesystem (Valgfritt, gjelder ikke for 112T, 112L)
En gang i uken bør du gjennomføre en rengjøringssyklus på trykksystemet: Fyll
minstemengden vann (112 : 2 liter; 211: 20 liter; 311: 30 liter) i kokegryten som er rengjort
på forhånd og kjør trykkmodus i 5 minutter.

Tilbehør
Fjern rester av kalk, fett, stivelse eller eggehvite fra apparat og tilbehør. Slike lag med
rester hindrer lufttilgangen og kan gjøre at materialet ruster.
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Servicemeldinger

Hvis det oppstår feil på apparatet ditt
vises disse på skjermen. Merk deg
telefonnummeret for rask kontakt med
kundeservice.

Forstyrrelser som tillater fortsatt bruk av
apparatet til matlaging kan dempes ved å
trykke på tilbaketasten.

Servicemeldinger Feil Konsekvenser og tiltak

Service 100 Feil på
kjernetemperatursonden

Tilberedning uten kjernetemperatursonde er
mulig
Trykkoking ikke mulig (valgfritt, ikke
112T/112L)
Type 112/112T/112L: Ingen begrensninger i
høyre kjele
Ring kundeservice

Service 101 Feil på
kjernetemperatursonden
(R)

Tilberedning uten kjernetemperatursonde er
mulig
Trykkoking ikke mulig (valgfritt, ikke
112T/112L)
Ingen begrensninger i venstre kjele
Ring kundeservice
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Servicemeldinger

Servicemeldinger Feil Konsekvenser og tiltak

Service 110 Feil i temperatur-
målersystemet B1

Stekeprogrammer mulig
Type 112/112T/112L: Ingen begrensninger i
høyre kjele
Ring kundeservice

Service 111 Feil i temperatur-
målersystemet B2

Stekeprogrammer mulig
Ingen begrensninger i venstre kjele
Ring kundeservice

Service 121, ...
128

Feil i temperatur-
målersystemet B4, ...
B11

Ring kundeservice

Service 200 GjennomstrømningssensorKontrollere vanntilførselen
Tilberedning uten automatisk vanninntak er
mulig

Service 201 Gjennomstrømningssensor
varmtvann

Kontrollere varmtvanntilførselen
Tilberedning uten automatisk
varmtvanninntak er mulig

Service 220 + 222 Feil i låsesystem Type 112: Ingen begrensninger i høyre kjele
Ring kundeservice

Service 221 + 223 Feil i låsesystem (R) Ingen begrensninger i venstre kjele
Ring kundeservice
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Servicemeldinger

Servicemeldinger Feil Konsekvenser og tiltak

Service 230 Feil på kjeleventildrift Automatisk kjeleventil defekt
Type 112: Ingen begrensninger i høyre kjele
Ring kundeservice

Service 231 Feil på kjeleventildrift
(R)

Automatisk kjeleventil defekt
Ingen begrensninger i venstre kjele
Ring kundeservice

Service 240 + 242 Feil i AutoLift-
systemet

Åpne venstre deksel og velg AutoLift igjen.
Dekselet skal ikke lukkes manuelt i AutoLift-
modus.

Service 241 + 243 Feil i AutoLift-
systemet (R)

Åpne høyre deksel og velg AutoLift igjen.
Dekselet skal ikke lukkes manuelt i AutoLift-
modus.
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Servicemeldinger

Servicemeldinger Feil Konsekvenser og tiltak

Service 252 Feil i
dekseldrivsystemet

Ring kundeservice

Service 260 Feil i
trykkmålersystemet

Trykkoking ikke mulig (valgfritt, ikke
112T/112L).
Type 112: Ingen begrensninger i høyre kjele.
Ring kundeservice

Service 261 Feil i
trykkmålersystemet
(R)

Trykkoking ikke mulig (valgfritt, ikke
112T/112L)
Ingen begrensninger i venstre kjele
Ring kundeservice

Service 262 Feil i trykksystemet Feil trykkoking
Kontrollere:
- Harde matvarer?
- For lite vann?
- Overfylling?
- Forurenset dampdyse?
Ellers: Ring kundeservice

Service 263 Feil i trykksystemet
(R)

Feil trykkoking
Kontrollere:
- Harde matvarer?
- For lite vann?
- Overfylling?
- Forurenset dampdyse?
Ellers: Ring kundeservice

Service 450 Bus-feil I/O A4 Ring kundeservice

Service 460 Udefinert apparattype Ring kundeservice

Service 480.1 -
480.5

Systemfeil Ingen begrensninger
Ring kundeservice
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Før du ringer kundeservice

Feil Mulig årsak Tiltak

Vannmangel:
"Vannkran-ikon"

Vannkranen stengt Åpne vannkranen

Vanninntaksfilteret på
apparatet tilsmusset

Kontroll og rengjøring av filteret, samt:
- Steng kranen og skru av

vanntilførselen til apparatet.
- Fjern filteret på vanninntaket og

rengjør det.
- Sett filteret på plass. Koble til

vanntilførselen og se etter lekkasjer.

Vann renner under
apparatet

Apparatet er ikke
nivellert

Nivellere enheten med et vater (se
installasjonsmanualen).

Avløp tilstoppet
(tilstopping kan oppstå
når du ofte tilbereder
produkter med høyt
fettinnhold, eller når
avløpsrøret er lagt
med for lite fall).

Ta av og rengjør avløp (HT-rør) på
apparatets underside. Legg avløpsrør
som beskrevet i installasjonsmanualen.
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Før du ringer kundeservice

Feil Mulig årsak Tiltak

Apparatet fungerer
ikke etter det er koblet
til

Ekstern hovedbryter er
koblet fra

Koble til hovedbryteren

Sikringen i
sikringsskapet er utløst

Kontrollere sikringene i sikringsskapet.

Lufttemperaturen
sank til under 5 °C
over lengre tid når
apparatet var frakoblet

Varm opp apparatet til over 5 °C .
Apparatet må kun brukes ved
romtemperatur over 5 °C.
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Internt vedlikehold
De følgende inspeksjonsarbeidene kan utføre av teknisk interesserte medarbeidere. Bruk
kun originale reservedeler fra prdusenten av apparatet.

Bytte av tetningen
i lokket type 112

Bytte av
gryteventilpakningen

Tetningen ligger i et spor
lokket.

- Trekk ut den gamle
tetningen fra
tetningssporet. (Dette
krever ingen verktøy.)

- Rengjør tetningssporet.
- Tetningsbasen fuktes

med såpevann.
- Legg ny tetning inn i

tetningssporet; start med
hvert av hjørnene på
lokket. Tetningsbasen
må ligge helt inne i
sporet.

Den runde
gryteventilpakningen
sitter på ventildekselet.

- Åpne gryteventilen og
skru av ventildekselet.
Rengjør tetningssporet.

- Trekk den gamle
tetningen ut av
ventildekselet.

- Legg inn en ny
tetningsring.

- Skru inn ventildekselet.
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Tilbehør til apparatet

Arm for heve- og senkeautomatikk
til koking og frityrkoking i kurver med
AutoLift.
Type 112/112T: Art.-nr. 24.00.973
Type112L: Art.-nr. 60.73.795
Type 211: Art.-nr. 24.01.008
Type 311: Art.-nr. 24.00.948

Frityrkurv 112/112T
Til frityrkoking i kurver med AutoLift.
Type 112/112T: Art.-nr. 24.00.972

Frityrkurv 112L
Til frityrkoking i kurver med AutoLift.
Type112L: Art.-nr. 60.73.684

Frityrkurv 211/311
Til frityrkoking i kurver med AutoLift.
Type 211/311: Art.-nr. 60.70.716
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Tilbehør til apparatet

Kurvinnlegg 211/311
Fungerer som et annet nivå når du koker
eller frityrkoker i kurver med AutoLift.
Type 211/311: Art.-nr. 60.70.733

Kokekurv 112/112T
Til koking i kurver med AutoLift.
Type 112/112T: Art.-nr. 60.70.752

Kokekurv 112L
Til koking i kurver med AutoLift.
Type112L: Art.-nr. 60.73.680

Kokekurv 211/311
Til koking i kurver med AutoLift.
Type 211/311: Art.-nr. 60.70.725
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Tilbehør til apparatet

Porsjonsbeholder med håndtak
Perforert 6 porsjoners beholder, med
ramme, type 112/112T: Art.-nr. 60.71.919
Perforert 6 porsjoners beholder, med
ramme, type 112L: Art.-nr. 60.73.707
Perforert 6 porsjoners beholder med
håndtak (2 stk): Art.-nr. 60.72.067
Porsjonebeholder med håndtak og deksel,
ikke perforert
(2 stk): Art.-nr. 60.72.066

Vannbad for VitroCeran (valgfritt, ikke
112T, 112L):
Topp med 4 porsjonsbeholdere med
håndtak og deksel samt en 2/3 GN-
beholder:
Art.-nr. 60.71.918

Sil
Holder tilbake løse, kokte produkter når du
heller av vannet.
Type 112/112T: Art.-nr. 60.71.327
Type112L: Art.-nr. 60.73.706
Type 211: Art.-nr. 60.71.761
Type 311: Art.-nr. 60.72.034

Rist til kjelebunnen
For å forhindre kontakt mellom store
kjøttstykker og kjelebunnen.
Type 112/112T: Art.-nr. 60.70.787
Type112L: Art.-nr. 60.73.702
Type 211: hver 2x Art.-nr. 60.71.968
Type 311: hver 3x Art.-nr. 60.71.968
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Tilbehør til apparatet

Spatel
Art.-nr. 60.71.643 Skuffe/perforert skuffe

Til enkel tømming av kjelene ved store
mengder mat.
Skuffe: Art.-nr. 60.73.348
Perforert skuffe: Art.-nr. 60.73.586
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Tilbehør til apparatet

Oljevogn
Til fylling av kjeler samt lagring og filtrering
av oljene. Med forvarming for smelting av
fast fett eller avkjølt olje. Transport av varm
olje mulig.
Art.-nr. 60.71.307

VarioMobil ®

For enkel og sikker tømming av
matprodukter og for transport i GN-
beholdere (GN-beholdere er ikke inkludert).
Type 112/112T/112L: Art.-nr. 60.70.771
Type 211/311: Art.-nr. 60.70.107

Kurvvogn 211/311
Til lagring, transport og avdrypping av
kokekurver.
Type 211/311: Art.-nr. 60.70.108
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