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All-inclusive-pakken som fortjener navnet sitt.
Vi vil at du skal få mest mulig ut av investeringen din fra begynnelsen.
Hele produktets levetid, og uten tilleggskostnader.

GRATIS! - Introduksjon i dine lokaler
Vi viser deg og ditt kjøkkenteam hvordan våre apparater fungerer i ditt eget kjøkken og
hvordan de på best mulig måte kan brukes i forhold til dine krav og behov.

GRATIS! - Academy RATIONAL
Kun hos oss er en kontinuerlig videreopplæring inkludert i prisen. Få
nye og kreative ideer og forbedre prosessene på kjøkkenet: Vi viser deg
hvordan du kan bruke apparatet ditt på en best mulig måte. Enten for deg
alene eller for hele kjøkkenteamet ditt, og det så ofte som dere ønsker.
Heldagsseminarene på Academy RATIONAL gir deg også massevis av tid til
å dele erfaringer med kolleger og andre kokker.

 
På www.rational-online.com  ser du hvor de neste seminarene finner sted i
nærheten av deg.

GRATIS! - ClubRATIONAL
Internettplattformen for profesjonelle kokker. Enten du trenger oppskrifter,
opplæringsvideoer for våre apparater, tips fra eksperter eller ny programvare
som yter mer – hos oss finner du masse spennende informasjon og ideer
som du kan få bruk for på ditt kjøkken.

 
Registrer deg på www.club-rational.com
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GRATIS! - ChefLine ®

Når du har spørsmål om programmer eller oppskrifter, gir vi deg gjerne råd på telefonen.
Raskt, enkelt, kokk-til-kokk og 365 dager i året. Du når ChefLine ®  på telefonnummeret +49
(0) 81 91/327 561.
 
 

RATIONAL SERVICE-PARTNER
Våre apparater er pålitelige og holdbare. Skulle du få tekniske utfordringer
gir RATIONAL SERVICE-PARTNERE deg hurtig hjelp. Garantert levering av
reservedeler samt helgeberedskap inkludert: Tlf: +49 (0) 81 91/327 666.

To års garanti
Vi gir deg to års garanti, fra og med den dagen apparatet blir installert for
første gang. Forutsetningen for dette er at du registrerer apparatet ditt
fullstendig og korrekt hos oss. Du kan enkelt registrere apparatet ditt på
www.rational-online.com/warranty eller ved hjelp av det vedlagte postkortet.
Skader på glass, lyspærer og tetningsmaterialer samt skader som oppstår
som følge av usakkyndig installering, bruk, vedlikehold, reparasjon og
avkalkning, dekkes ikke av garantien.

 
Registrer deg på www.rational-online.com/warranty



Kjære kunde,
Vi gratulerer med ditt nye SelfCookingCenter ®  5 Senses.
Vennligst les nøye gjennom denne håndboken før du tar apparatet i bruk.
Du vil, med ditt nye SelfCookingCenter ®  5 Senses, kunne oppnå fantastiske resultater.
Takket være det visuelle betjeningskonseptet, som er meget enkelt å forstå, er dette mulig
så godt som uten opplæring og kompliserte kurs.
Vi gir deg to års garanti fra og med den datoen apparatet blir installert for første gang.
Forutsetningen for dette er at du registrerer apparatet ditt fullstendig og korrekt hos oss.
Skader på glass, lyspærer og tetningsmaterialer samt skader som oppstår som følge
av usakkyndig installering, bruk, vedlikehold, reparasjon og avkalkning, dekkes ikke av
garantien.
Vi håper du får mye glede av ditt nye SelfCookingCenter ®  5 Senses.
 
Hilsen oss fra
RATIONAL AG

Med forbehold om endringer som følge av videreutvikling.

Forhandler: Installatør

Installert den:

Apparatnummer  
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Fare!
Fare som inntreffer
umiddelbart og som fører til
alvorlige personskader og
dødsfall dersom den ikke
unngås.

Advarsel!
Fare som kan inntreffe
umiddelbart og som
eventuelt kan føre til
alvorlige personskader og
dødsfall dersom den ikke
unngås.

Forsiktig!
Fare som kan inntreffe
umiddelbart og som
eventuelt kan føre til lette
eller mindre alvorlige
personskader dersom den
ikke unngås.

Etsende stoffer Brannfare! Fare for forbrenning!

Viktig:
Manglende overholdelse
kan medføre materialskade.

Tips og triks for daglig bruk. Les nøye gjennom
håndboken før du tar
apparatet i drift.
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Vennligst les nøye gjennom håndboken før du tar apparatet i drift.

Første gang du tar det nye apparatet ditt i drift, blir du bedt om å sette i gang en automatisk
selvtest (kun denne ene gangen). Denne selvtesten varer ca. 45 minutter, og hensikten med
testen er å tilpasse apparatet til de spesifikke betingelsene i apparatets omgivelse. Vennligst
ta hensyn til følgende anvisninger:

- For å gjenomføre selvtesten må alle forpakningsmaterialene tas ut av apparatet og det
må kontrolleres at opphengsstigene og luftledeplaten er montert ordentlig.

- Apparatet må kobles til i henhold til installeringsanvisningene.
- Plasser en flat GN-beholder opp ned midt på opphengsstigene i apparater med

størrelsene 6 x 1/1, 10 x 1/1, 6 x 2/1 og 10 x 2/1.
- Plasser to GN-beholdere i trillestativet på apparater med størrelsene 20 x 1/1 og 20 x 2/1

GN. Bruk flate GN-beholdere og plasser dem opp ned og sentrert foran øvre og nedre vifte.
- Ta hensyn til informasjonen på displayet og i installasjonshåndboken.

Brannfare!
Forpakningsmaterialer, starterkit, rister og beholdere må fjernes.
 

Ovnsrommets dør må ikke åpnes mens selvtesten utføres. Dersom ovnsrommets dør åpnes,
blir selvtesten avbrutt. Start selvtesten på nytt ved å skru av apparatet. La apparatet kjøle seg
ned dersom det er varmt. Dersom selvtesten har blitt avbrutt, blir du oppfordret til å starte den
igjen neste dag.
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Skritt Info/tast Beskrivelse

1 START Følg anvisningene på displayet. Trykk på
tasten som starter selvtesten.

2 Velg tilkoblingstype (vanlig eller mykt vann).

3 Videre Bekreft ved å trykke på «Videre».

4
Testen utføres deretter automatisk. Statusen
vises øverst på displayet, mens den resterende
tiden (frem til selvtesten er ferdig) vises nederst.

På gassapparater er det meget viktig at det utføres en avgassmåling etter et selvtesten er
ferdig.
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Oppbevar denne håndboken på et sted der alle som bruker apparatet kan finne den!
Apparatet skal ikke brukes av barn eller av personer med innskrenkede psykiske, sensoriske
eller mentale evner eller som ikke har nødvendig erfaring / mangler kunnskap om bruken.
Med mindre en slik person holdes under oppsyn av en sikkerhetsansvarlig 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!
Daglig kontroll før bruk

- Lås luftledeplaten forsvarlig oppe og nede - det roterende viftehjulet kan være farlig!
- Forviss deg om at hengestativene / trillestativene er forskriftsmessig arretert i ovnsrommet

- beholdere med varm væske kan falle ned eller skli ut av ovnen - forbrenningsfare!
- Kontroller at det ikke finnes rester av rengjøringsmiddel i ovnsrommet når det tas i bruk for

matlaging. Fjern eventuelle rester av tabs og skyll godt med hånddusjen - fare for etsing!
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Advarsel!
Landsspesifikke standarder og forskrifter knyttet til installasjon og drift av industrielle
matlagingsenheter må følges.
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.
Matvarer som inneholder lett antennelige stoffer (som f.eks. inneholder alkohol) skal
ikke tilberedes i ovnen. Stoffer med lavt antenningspunkt kan selvantenne - brann- og
deflagrasjonsfare!
Rengjørings-, avkalkningsmidler og tilbehør til disse skal kun brukes slik det beskrives i
håndboken. All annen bruk er ikke i samsvar med produsentens intensjon og dermed farlig.
Hvis glassruten i døren skades må den straks byttes komplett ut.
 

Advarsel!
Røyking av matvarer i enheten.
Røyking av matvarer i enheten må kun utføres ved bruk av det originale RATIONAL-
røyketilbehøret til Variosmoker.
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Advarsel!
Kun gassapparater

- Dersom apparatet er plassert under en avtrekksvifte må den kobles ut når apparatet er i
drift - forbrenningsgasser!

- Hvis apparatet kobles til et piperør må avtrekket/røret renses slik lokale forskrifter tilsier -
brannfare! (Spør installatøren din om råd)

- Legg aldri gjenstander på avløpsrørene fra apparatet - brannfare!
- Området under apparatet må ikke blokkeres eller forskyves av andre gjenstander -

brannfare!
- Apparatet skal kun brukes i vindstille omgivelser - brannfare!

 

Hvis du lukter gass:
- Steng straks av gassen!
- Ta ikke på noen av de elektriske elementene!
- Sørg for god utluftning av rommet!
- Unngå åpen ild og gnister!
- Bruk en ekstern telefon og informer gassleverandøren (dersom gassleverandøren ikke kan

nås, kontaktes brannvesenet).
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Advarsel!
Sikkerhetsanvisninger for apparatet i bruk

- Når beholdere blir fylt med væske eller fylles av avkok under tilberedningen er det viktig
at det alltid velges innskyvningshøyder som den som betjener apparatet lett kan se inn i -
fare for forbrenning! Advarsels-klistremerker finnes med i leveransen av apparatet.

- Åpne alltid ovnsdøren svært langsomt (varm os) - forbrenningsfare!
- Bruk alltid termisk beskyttelse når du tar på tilbehør- og andre deler inne i ovnsrommet

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

betjeningselementene - forbrenningsfare!
- Hånddusjen og vannet som kommer ut av den kan være varme - forbrenningsfare!
- Aktiver "Cool down"-funksjonen bare med korrekt festet luftledeplate - fare for skade!
- Forsøk ikke å ta på viftehjulet - fare for skade!
- Rengjøring - aggressive kjemiske midler - fare for etsing! Ved rengjøring må du

bruke passende beskyttelsesklær; brille, hansker og ansiktsbeskyttelse. Vi ber deg lese
sikkerhetsanvisningen i kapittelet "Rengjøring / Efficient CareControl".

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

- Sett alltid på festebremsene på mobile apparater / trillestativer når de ikke skal beveges.
Hvis gulvet ikke er helt jevnt kan de begynne å rulle - fare for skade!

- Hvis du beveger et trillestativ må du alltid sikre beholdere med lås. Beholdere med væske
må dekkes til så de ikke skvulper over - forbrenningsfare!

- Transportvognen må være festet til apparatet på korrekt måte når tallerken-trillestativ eller
trillestativ fylles eller tas ut av.

- Trillestativer, tallerken-trillestativer, transportvogner og annet utstyr på hjul kan vippe hvis
de kjøres over skjevt underlag - fare for skade!
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Ansvarsfraskrivelse
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.
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Apparatet skal rengjøres daglig for å bevare den høye kvaliteten på det rustfrie stålet,
opprettholde det hygieniske nivået og unngå driftsforstyrrelser. Vi ber deg lese anvisningene
i kapittelet "Efficient CareControl".
Kontinuerlig drift ved høye steke temperaturer (≥ 260 ° C) eller bruk av høye brunings nivåer
(bruning 4/5) og en produksjon med overveiende fettrike og gelatin-holdig mat kan føre til
raskere slitasje av dørens pakkninger.
Daglig rengjøring av tetningen rundt ovnsdøren forlenger levetiden.

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

- Hvis forekomster av fett og/eller matrester i ovnsrummet antennes, slå av strømmen
umiddelbart og hold onvsdøren lukket for å kvele ilden! Hvis ytterligere brannslukking er
nødvendig, koble fra all strøm og bruk et brannslukkingaparat (bruk aldri vann for å slukke
en fettbrann!).

- For å unngå korrosjon i ovnsrommet må apparatet rengjøres daglig også dersom det bare
brukes til "fuktig varme" (damping).

- Korrosjon unngås ved at planteolje eller fett tilføres ovnsrommet med jevne mellomrom
(ca. hver 2. uke).

- For rengjøring av ovnen utvendig skal du bruke et mildt husholdningsrengøringmiddel,
som f.eks oppvaskmiddel, på en fuktig, myk klut. Du må ikke bruke etsende eller irriterende
midler.

- Apparatet må ikke gjøres rent med høytrykksspyler .
- Apparatet må ikke behandles med syre eller syredamp, dette kan skade passivlaget på

kromnikkelstålet og misfarge apparatet.
- Bruk kun rengjøringsmiddel fra utstyrprodusenten. Rengjøringsmidler fra andre

produsenter kan forårsake skader på enheten. Skader på en enhet som er forårsaket av
andre rengjøring- og vedlikeholdprodukter enn de som er anbefalt av utstyrsprodusenten
omfattes ikke av garantien.

- Bruk ikke skuremidler eller rengjøringsmidler som skraper.
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Advarsel!
Vedlikehold av luftinntaksfilteret. Apparatet registrerer selv når luftfilteret er tilsmusset. Når
filteret er tilsmusset vil du få en servicemelding og oppfordres til å rengjøre eller bytte det
ut. Apparatet må ikke brukes uten luftfilter. Når du bytter luftfilter ber vi deg legge merke til
følgende:

Apparatstørrelse 6 x 1/1 GN, 6 x 2/1 GN, 10 x 1/1 GN og 10 x 2/1 GN
Luftfilter artikkelnummer: 40.03.461
Bruker kan selv ta ut og rengjøre dette luftfilteret. Det er viktig at filteret settes helt riktig på
plass. Bytte av luftfilter beskrives i kapittelet "Internt vedlikehold".

Apparatstørrelse 20 x 1/1 GN og 20 x 2/1 GN
Dette luftfilteret skal bare byttes av en autorisert servicepartner.

Pass på! Vannsprut-vern av apparatet er bare garantert når filter og avdekking sitter korrekt.
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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 (unntatt er CleanJet ®  +care-rengjøring) .
- Apparater med hjul (mobile) 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 rullesikring og energi-, vann- og avløpsslanger remonteres
forskriftsmessig.

- For å være helt sikker på at apparatet alltid fungerer som det skal bør det etterses minst
en gang i året av en autorisert servicepartner.
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Apparatnummer
(kun synlig når døren er åpen)
Strømningssikring (ekstra)
(kun gassapparater)
Ovnsromsbelysning
Ovnsdør med dobbelt glass
Dørhåndtak
Bordmodeller: Enhåndsbetjening med
gjenslåingsfuksjon
Gulvmodeller: Enhåndsbetjening
Åpner for den doble glassruten
(innside)
Integrert / selvtømmende dryppkar i
døren (innside)
Apparat-dryppkar med direkte
tilkobling til avløp
Apparatføtter  (høydejusterbare)
Typeskilt
(gir viktige opplysninger om
effetktopptak, gasstype, spenning,
fasetall og frekvens, samt
apparattype, apparatnummer
(se kapittelet "Apparattype- og
programvareidentifikasjon") og
opsjonsnummer.)
Betjeningslist
Deksel over den elektriske
koblingsboksen
Sentralt reguleringshjul
Hånddusj ( med returatomatikk)
Innskyvningshjelp (gulvmodeller)
Luftfilter bordmodell  (luftinntak
installasjonsrom)
Luftfilter gulvmodell (luftinntak
installasjonsrom, apparatets bakside)
Skuff / klaff for Care-tabs

Bordmodell på underskap US IV

Gulvmodell
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- Unngå varmekilder (som grillplater, frityrgryter osv.) i nærheten av apparatet.
- Bruk apparatet bare i rom med temperatur > 5 °C. Hvis omgivelsestemperaturen ligger

under +5 °C må apparatet varmes opp til over +5 °C før du starter driften.
- Når døren åpnes kobles oppvarmingen og viftehjulet automatisk ut. Den integrerte

viftebremsen aktiveres og viftehjulet stanser med kort etterløp.
- Ved bruk til grilling og steking (f.eks. kylling) bør det alltid plasseres en fettoppsamler

under produktet.
- Bruk bare varmebestandig tilbehør fra produsenten av apparatet.
- Gjør alltid tilbehøret rent før bruk.
- Hvis apparatet blir stående ubrukt en stund (f.eks. over natten) bør du la døren stå på klem.
- Ovnsromsdøren har en gjenslåingsfunksjon. Døren på gulvmodellene er først ordentlig

lukket når håndtaket er satt i vertikal posisjon.
- Ved lengre pauser i driften (ukentlig lukkedag) bør du skru av tilførselen av vann, strøm

og gass til apparatet.
- Dette apparatet skal ikke kastes som vanlig avfall og heller ikke som elektrisk avfall på

søppeldeponiet. Vi hjelper deg gjerne med å bli kvitt gammelt utstyr. Du kan kontakte den
tekniske kundeservicen vår på telefon: +49 (0)8191 327333

I tilfelle enheten er uten strømtilførsel eller er slått av i under 15 minutter vil den
løpende prosessen fortsette der den ble avbrutt.
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Maks. påfyllingsmengde for hver apparatstørrelse
6 x 1/1 GN 30 kg (Maks.15 kg/høyde)
6 x 2/1 GN 60 kg (Maks. 30 kg/høyde)
10 x 1/1 GN 45 kg (Maks. 15 kg/høyde
10 x 2/1 GN 90 kg (Maks. 30 kg/høyde)
20 x 1/1 GN 90 kg (Maks. 15 kg/høyde
20 x 2/1 GN 180 kg (Maks. 30 kg/høyde)

Overskridelse av maksimal påfyllingsmengde kan gjøre skade på apparatet.
Se også opplysninger om maksimal påfyllingsmengde i brukerhåndboken.

Bordmodeller med hengestativ
(6 x 1/1 GN, 6 x 2/1 GN, 10 x 1/1 GN, 10 x 2/1 GN)

- For å ta det ut, løfter du hengestativet litt i midten.
Deretter tar du det først ut av den fremre arreteringen
nede, og deretter ut av den øvre arreteringen.

- Sving hengestativet mot midten av ovnsrommet.
- Løsne hengestativet fra festet ved å løfte det oppover.

Du setter det tilbake inn i motsatt rekkefølge.
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Arbeide med trillestativer, tallerken-trillestativer og
transportvogner på bordmodeller (ekstra)

- Ta hengestativet ut slik det beskrives ovenfor.
- Legg innkjøringsskinnen på plass i festet i bunnen av

ovnen. Pass på at den fester ordentlig (4 stifter).
- Husk at apparatet må være i nøyaktig sammen høyde

som transportvognen og helt i flukt.
- Kjør transportvognen inn på innkjøringsskinnen til

anslag og forviss deg om at den er låst til apparatet på
forskriftsmessig måte.

- Skyv trillestativet eller tallerken-trillestativet inn i
apparatet til anslag og kontroller at arreteringen
fungerer.

- For å ta ut trillevognen eller tallerken-trillevognen løsner
du arreteringen og trekker vognen ut av ovnsrommet.
Men først plasserer du kjernetemperaturføleren i
holderen på innkjøringsskinnen.

- Pass på at trillevognen /tallerken-trillevognen er sikkert
festet til transportvognen under transport.
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Arbeide med kjernetemperaturføleren

Forsiktig!
Kjernetempertaurføleren og posisjoneringshjelpen kan være varme - forbrenningsfare!

Stikk
kjernetemperaturføleren
inn i det tykkeste punktet
på produktet som
skal tilberedes. Nålen
må stillkes gjennom
midten av produktet (se
brukerhåndboken).

Bruk posisjoneringshjelpen
dersom det er mulig at
kjernetemperaturføleren kan
løsne/skli ut (f.eks. matvarer
med myk konsistens eller
som ikke er spesielt tykke).

Ved Finishing ®  med
tallerken-trillevogn plasserer
du kjernetemperaturføleren
i keramikkrøret på
trillevognen.

Under rengjøring må ingen eksterne påmonterbare kjernetermperaturfølere plasseres på
veggene i ovnsrommet. Følerne må ikke regngjøres i ovnen! Dette vil føre til lekasjer under
rengjøringen.
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Bruk håndborret for å lage hull i dine dypfryste
produkter. Bor et hull i produktets tykkeste punkt.
Legg produktet på et solid underlag og beskytt
hendene dine.

- Sett alltid kjernetemperaturføleren og posisjoneringshjelpen tilbake på plass - fare for skade!
- La aldri kjernetemperaturføleren henge ut av ovnsrommet - fare for skade!
- Ta kjernetemperaturføleren ut av produktet før du tar produktet ut av ovnen - fare for skade!

Hvis nødvendig kan du avkjøle kjernetemperaturføleren med hånddusjen.

Forsiktig!
Beskytt armer og hender mot forbrenninger og mot spissen på føleren - fare for skade!
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Arbeide med hånddusjen
- Når du bruker hånddusjen skal du trekke slangen minst 20 cm ut av holderen .
- Trykk på knappen for å velge mellom to styrketrinn.
- La dusjen skli langsom tilbake i holderen.

Forsiktig!
Hånddusjen og vannet som kommer ut av den kan være varme - forbrenningsfare!

- Slangen skades hvis den trekkes for langt og for hardt ut.
- Pass på at slangen er rullet helt opp etter at du er ferdig med å bruke dusjen.
- Bruk ikke dusjen til å kjøle ned ovnsrommet! - Det kan skade ovnsrommet, luftledeplaten eller få

glassdøren til å sprekke!
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Apparatet ditt har en „Touch Screen“. En lett berøring med fingeren er nok til å gjøre
innstillinger på apparatet.

Bruk reguleringshjulet for å
forandre på innstillingene..

Eventuelt kan innstillingene
grovinnstilles med
skyvebryteren.

Innstillingen lagres etter
4 sekunder hvis du ikke
trykker på det sentrale
reguleringshjulet.
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Generelt

Zurück zur Startebene Hilfe-Funktion Programmier-Modus

Statusanzeige Vorheizen,
roter Pfeil für Vorheizen,
blauer Pfeil für Abkühlen.

Ovnsrom for varmt -
tasten blinker (avkjøling av
ovnsrommet: se kapittelet
"Cool down").

Avsluttet tilberedning
meldes med et lydsignal og
animering i displayet.

Vannmangel - åpne
vannkranen. Meldingen
slukker etter påfylling.

"Feil på gassbrenner"
Trykk RESET GAS - nytt
tenningsforsøk. Hvis
meldingen kommer opp på
nytt, må service kontaktes!

Tilbake/stopp
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Hjelpefunksjoner
For at du skal kunne utnytte alle mulighetene apparatet gir deg inneholder den en detaljert
bruksanvisning og brukerhjelp med praktiske eksempler og nyttige tips . Hjelpefunksjonen
velger du med "?"-tasten. Du har tilgang til disse hjelpefunksjonene:

Forklaring til piktogrammene

Starte hjelpefunksjonen

Scrolle en side forover

Åpne forrige kapittel

Neste kapittel / mer informasjon

Åpne menyen og velg håndbok

Scrolle en side tilbake

Forlate hjelpefunksjonen

- Når du velger håndbok åpnes innholdsfortegnelsen. Velg det kapittelet som interesserer deg.
- Hvis du går inn hjelpefunksjonen mens apparatet er i drift, blir hjelpen brutt dersom

tilberedningen krever at du gjør noe.
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Displayet etter innkoblingen

Av-/påbryter

MySCC

Hjelpefunksjon

Ytterligere funksjoner

iLevelControl

Programmeringsmodus

Efficient CareControl

Profilbytte

Kombidamper-modus

Damp

Varmluft

Kombinasjon av damp og varmluft

iCookingControl-modus

Topp 10

Kjøtt

Fjærkre

Fisk

Tilbehør

Eggretter/dessert

Bake

Finishing ®
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De forskjellige driftsmodusene

iCookingControl-
modus

Kombidamper-
modus

Programmeringsmodus

iCookingControl-
modusen aktiveres ved
å velge et ønsket resultat,
som f.eks. ved at du velger
fjærkre, tilbehør eller fisk.
I kapittelet iCookingControl-
modus finner du en
nærmere beskrivelse.

Ved å trykke på tasten,
«Damp», «Kombinasjon»
eller «Varmluft» aktiverer du
Kombidamper-modusen.
I kapittelet Kombidamper-
modus finner du en
nærmere beskrivelse.

Ved å trykke på tasten
«Programmeringsmodus»
aktiverer du
programmeringsmodusen.
I kapittelet
Programmeringsmodus
finner du en nærmere
beskrivelse.
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iLevelControl Efficient CareControl

Når du bruker
iLevelControl kan
de enkelte brettene
til apparatet ditt
brukes til forskjellige
tilberedningsprosesser.

Efficient CareControl 
merker når det er
nødvendig med en
rengjøring. Efficient
CareControl tar, i
forbindelse med
dette, hensyn til dine
individuelle rengjørings- og
arbeidsvaner, som f.eks.
lange pauser og når det er
slutt for dagen.
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iCookingControl registrerer størrelsen og mengden på produktet som skal tilberedes
automatisk. Tilberedningstid, temperatur og ovnsrommets klima tilpasses kontinuerlig. I
tillegg viser iCookingControl deg tilberedningsfasens fremgang i iCC - Cockpit.
iCC - Cockpit vises automatisk 10 sekunder etter at du har valgt det ønskede resultatet. Her
får du se de enestående og intelligente avgjørelsene til iCookingControl.

iCC Cockpit (visning)
Resterende tid
Angitt kjernetemperatur Faktisk verdi |
Nominell verdi
Aktuell tilberedningsfase
Klimasøyle som viser det aktuelle
klimaet i ovnsrommet (temperatur og
fuktighetsgrad).
Skifte mellom de enkelte
tilberedningsfasene.
i-tasten. Når du trykker på den, vises iCC
Monitor
Skifte til enkeltvisning
Aktiv visning
Antall tilberedningsfaser
Aktuell driftsmodus
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Piktogramforklaring

iCC - Cockpit

i-tasten

Tilberedningshastighet

Delta-T

Tilberedningstid

Brunhetsgrad

Tykkelsen på produktet som
tilberedes

Mengden som skal tilberedes

Ovnsrommets klima

Luftfukting

Kjernetemperatur/stekegrad

Kjernetemperatur/stekegrad

Kjernetemperatur/stekegrad

Kjernetemperatur/stekegrad

Stekegrad

Størrelsen på produktet som
tilberedes

Bruningstemperatur

Chrispioppvarming

Gratinering

Baking med damp
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Lufthastighet Convenience-grad

Informasjon og oppfordringer som vises i løpet av prosessen

Forvarming (visning)

Nedkjøling (visning)

Oppfordring avbrutt

Snitting

Helle over

Snitting av bakevarer

Pensling av bakevarer

Stikke hull med nål

Valgmuligheter når tilberedningen er ferdig

Holding av temperatur

Oppvarming til
serveringstemperatur

Chrispioppvarming

Stikke inn
kjernetemperaturføleren på nytt

Videre på tid

Ny påfylling
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iCC - Cockpit
Ved hjelp av det sentrale innstillingshjulet, eller ved å trykke på piltastene kan du få en
oversikt over den perfekte tilberedningsmetoden, slik at du kan se hvordan det ønskede
resultatet oppnås. Den perfekte tilberedningsmetoden som iCookingControl faktisk velger
er avhengig av hvilket produkt som tilberedes.
De innstillingene som iCookingControl har valgt er innrammet i gult. Hvis du blar bakover,
ser du bestemmelser som har blitt gjort i fortiden. Dersom du blar fremover, vil du bli
informert om de neste ventede trinnene som må til for å oppnå det ønskede resultatet.
Disse trinnene blir tilpasset og optimert i løpet av tilberedningsprosessen.

Aktuelle innstillinger.
Etter 10 sekunder hopper
visningen tilbake hit.

Ved å trykke på høyre og venstre piltast
kan du bla tilbake til tidligere innstillinger og
fremover til fremtidige innstillinger.
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iCC Monitor
I iCC Monitor viser iCookingControl deg hvilke valg og endringer i innstillingene som må til
for å nå det resultatet du ønsker.
Tilpasningene og visningene varierer fra produkt til produkt og i forhold til mengden som
skal tilberedes.

i-tasten vises med en gang det blir tatt
en avgjørelse, med andre ord når en
forandring av innstillingene foregår i
bakgrunnen. Ved å trykke på i-tasten
eller ved å trykke på det sentrale
innstillingshjulet blir iCC Monitor åpnet i iCC
Cockpit.

Endringene vises på displayet. Avgjørelser
som allerede har blitt tatt markeres
med et grønt v-formet symbol. I tillegg
blir du informert om avgjørelser som
iCookingControl tar for øyeblikket og
avgjørelser som må tas i fremtiden.

I Dialog Cockpit i iCC Monitor er det ikke mulig å endre innstillinger.

iCC Monitor lukkes automatisk etter seks sekunder. Den kan også lukkes ved at du trykker på i-
tasten en gang til.
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iCC Messenger
iCC Messenger informerer deg på en aktiv
måte om prosesser og endringer som
styres av iCookingControl.
Etter fire sekunder forsvinner iCC
Messenger automatisk igjen.

Du kan når som helst skru iCC Messenger av og på i
apparatkonfigurasjonen ved hjelp av MySCC.
Du finner mer informasjon om dette i kapittelet MySCC -
ekspertinnstillinger.
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Eksempel: Kylling

Trykk på tasten «fjærkre»
på startskjermen og velg
hva slags resultat du
ønsker.

Trykk på tasten «Kylling». Velg f.eks. brunhetsgrad
(lys, mørk) og
kjernetemperatur/
tilberedningstilstand (rosa,
gjennomstekt).
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Ved å trykke på iCC
Cockpit-tasten, eller
automatisk etter
10 sekunder åpnes iCC
Cockpit.
Apparatet starter nå
forvarmingen automatisk.

Du blir oppfordret til å laste
inn maten i apparatet.

Steking med en
kombinasjon av damp og
varmluft (50 % fuktighet ved
en tilberedningstemperatur
på 202 °C).

Steke med varmluft

Slutt
Tilberedning ferdig – Du får
høre et signal og kan velge
hva som skal skje videre.
Du har muligheten til
å velge etterfølgende
prosesser (som f.eks. å
holde temperaturen, endre
kjernetemperaturfølerens
plassering,
chrispioppvarming osv.)

 



iCookingControl

43 / 172

Trykk på tasten for å lagre de individuelle innstillingene (se kapittelet
«Programmering»).

Dersom kjernetemperaturføleren er plassert på feil sted, signaliserers dette
med en hørbar lyd. I tillegg blir man på displayet oppfordret til å stikke inn
kjernetemperaturføleren på nytt.
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Ved hjelp av topp 10-funksjonen har du en direkte og rask tilgang til dine ti mest brukte
programmer.

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

Det vises ingen manuelle programmer på topp 10-listen .
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I Kombi-dampovn-modus har du tilgang til alle funksjonene til Kombi-dampovnen. Trykk
på "Damp", "Varmluft" eller "Kombinasjon av damp og varmluft" for å komme til Kombi-
dampovn-modus.

Forklaring til piktogrammene

MySCC

Carecontrol

Hjelpefunksjon

Damp

Varmluft

Kombinasjon av damp og varmluft

Prosentnøyaktig innstilling av
fuktigheten i ovnsrommet.

Innstilling av temperaturen i
ovnsrommet

Delta-T

Innstilling av tilberedningstid

Innstilling av kjernetemperatur

Forvarming
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Oppkalling av programmerings-
funksjonene.

Tilbake/stopp

Permanent drift

Overrisling

Lufthastighet

Cool down

Trykk på tasten for ovnsromstemperatur for å se de aktuelle tilbredningsdataene, som klima
eller temperatur, for øyeblikket i ovnsrommet.
Hvis tasten holdes inne i 10 sekunder vises faktisk, aktuell verdi permanent - til neste gang det
gjøres innstillinger.
Den her viste fuktigheten i ovnsrom-klimaet er basert på absolutt luftfuktighet. Dette
fuktighetsnivået kan per definisjon avvike fra den relative fuktigheten i innstillingene.
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Damp
I driftsmodus "Damp" produserer dampgeneratoren hygienisk friskdamp. Du kan stille
temperaturen i ovnsrommet fra 30 °C til 130 ℃
Tilberedningsmetoder: Dampe, dampkoke, blansjere, trekke, vakuumere, tine, konservere.

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Trykk tasten.

2
Trykk på tasten og still inn ønsket temperatur.
Standardverdien er temperatur tilpasset
småkoking/trekking.

3 Trykk på tasten og still inn ønsket
tilberedningstid.

3 Eller du trykker tasten "Kjernetemperatur" og
stiller inn ønsket kjernetemperatur.

Tilleggsfunksjoner, som f.eks. luftfuktighet, forvarming, permanent drift, cool down eller Delta-T,
kan velges ekstra. For bruk av overrisling og lufthastighet se kapitlene "Manuell overrisling" og
"Lufthastighet". For bruk av Delta-T se kapittelet "Delta-T“ i "MySCC".
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Varmluft
I driftsmodusen "Varmluft" varmer sterke varmeelementer den tørre luften. Du kan stille
temperaturen i ovnsrommet fra mellom 30 °C og 300 °C Ved behov kan du begrense
fuktigheten inne i ovnsrommet.
Tilberedningsmetoder:  Bake, steke, grille, frityrsteke, gratinere, glacere.

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Trykk tasten.

2
Trykk på tasten og still inn maksimal
fuktighetsgrad i ovnsrommet (se kap.
"ClimaPlus Control ®  ").

3 Trykk på tasten og still inn ønsket temperatur.

4 Trykk på tasten og still inn ønsket
tilberedningstid.

4 Eller du trykker på "Kjernetemperaturføler" og
stiller inn ønsket kjernetemperatur.
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Tilleggsfunksjoner, som f.eks. luftfuktighet, forvarming, permanent drift, cool down eller Delta-T,
kan velges ekstra. For bruk av overrisling og lufthastighet se kapitlene "Manuell overrisling" og
"Lufthastighet". For bruk av Delta-T se kapittelet "Delta-T“ i "MySCC".
Ved permanent drift reduseres temperaturen i ovnsrommet automatisk fra 300 °C til 260 °C.
I driftsmodusen "Varmluft“ må ikke apparatet være i drift med høy temperatur uten
vanntilkobling lenger enn 2 timer, ettersom dette kan føre til feil på apparatet.
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Kombinasjon av damp og varmluft
Her kombineres de to tilberedningsmetodene "Damp" og "Varmluft". Kombinasjonen gir
et fuktig-varmt klima i ovnsrommet og gir spesielt effektiv tilberedning. Du kan stille
temperaturen i ovnsrommet fra 30 °C til 300 °C Ved behov kan du justere fuktigheten inne
i ovnsrommet.
Tilberedningsmetoder: Steke, bake.

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Trykk tasten.

2
Trykk på tasten og still inn ønsket
fuktighetsgrad i ovnsrommet (se kap.
"ClimaPlus Control ®  ").

3 Trykk på tasten og still inn ønsket temperatur.

4 Trykk på tasten og still inn ønsket
tilberedningstid.

4 Eller du trykker på "Kjernetemperaturføler" og
stiller inn ønsket kjernetemperatur.
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Tilleggsfunksjoner, som f.eks. luftfuktighet, forvarming, permanent drift, cool down eller Delta-T,
kan velges ekstra. For bruk av overrisling og lufthastighet se kapitlene "Manuell overrisling" og
"Lufthastighet". For bruk av Delta-T se kapittelet "Delta-T“ i "MySCC".
Ved permanent drift reduseres temperaturen i ovnsrommet automatisk fra 300 °C til 260 °C.
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ClimaPlus Control ®

ClimaPlus ®  måler og justerer fuktigheten i ovnsrommet nøyaktig på prosent. I klimavinduet
kan du stille inn idealklimaet for hvert enkelt produkt.

Damp:
ClimaPlus Control ®  er satt
på 100 % fra fabrikken.

Varmluft:
Med ClimaPlus Control
®  kan du begrense
fuktigheten i ovnsrommet.
Røde streker med
tilhørende prosenttall, angir
maksimalt tillatt fuktighet i
ovnsrommet. Jo mer rødt
som er synlig i displayet,
jo tørrere er atmosfæren
inne i ovnen / jo lavere er
fuktighetsgraden.

Damp + varmluft
Du kan stille inn en blanding
av damp og varmluft. Jo
mer blått som er synlig
i displayet, jo fuktigere
er atmosfæren inne i
ovnen / jo høyere er
fuktighetsgraden.

For så ressurssparende permanent drift som mulig, anbefaler vi å bruke standard
fuktighetsverdi, f.eks. varmluft 100 %.
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Tidsinnstilling eller permanent drift

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Velg en driftstype, for eksempel "Damp".

2 Trykk på tasten og still inn ønsket
tilberedningstid. Permanent drift, se neste linje.

2
Trykk tasten for permanent drift. Alternativt
trykker du tilberedningstid-tasten og dreier/
skyver innstillingshjulet/skyveren mot høyre, til
"PERMANENT" vises.

Manuell forvarming

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Velg en driftstype, for eksempel "Damp".

2 Trykk på tasten og still inn ønsket
forvarmingstemperatur.

3
Trykk forvarme-tasten. Alternativt trykker
du tilberedningstid-tasten og dreier/skyver
innstillingshjulet/skyveren mot venstre, til
"Forvarme" vises.
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Innstiling av klokke:  Se kapittelet "Klokke" i "MySCC"

Innstilling av tidsformat : Se kapittelet "Tidsformat" i "MySCC"

Innstilling av tilberedningstidsformat: : Se kapittelet "Tilberedningstidsformat" i "MySCC"

Innstilling av starttid:  Se kapittelet "Automatisk starttid".
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Manuell overrisling
En kraftig dyse forstøver vann og fordeler det raskt i ovsnrommet. Overrislingen lar deigen
heve seg perfekt og gir nydelig blank overflate på bakevarene.
Kan velges med varmluft eller kombinasjon av damp og varmluft.
Overrislingsvarighet: Fuktighetstilførselen er begrenset til 2 sekunder. Et nytt trykk på
tasten gir nye 2 sekunders overrisling.
Temperaturområde:  30 °C til 260 °C ovnsromstemperatur.

Trykk på "Overrisling"-tasten for et overrislingsstøt.

I programmeringsmodus kan du stille inn overrisling i tre trinn i hvert programsteg. Trykk på
tasten og velg ønsket trinn med innstillingshjulet.

Overrisling med

1 støt
(1 sek)

3 støt
(1 sek. puls/10 sek. pause).

5 støt
(1 sek. puls/10 sek. pause).
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Lufthastighet
For å oppnå perfekt klima i ovnsrommet uansett tilberedningsprosess, kan du velge
mellom 5 lufthastigheter.

Trykk på tasten og velg ønsket hastighet med innstillingshjulet.

Turbo-lufthastighet

Standard-lufthastighet

1/2 lufthastighet

1/4 lufthastighet

Viftehjulet går med 1/4 hastighet
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Delta-T-tilberedning
Delta-T = differansetemperatur mellom kjerne- og ovnsromstemperatur. På grunn av
ovnsromstemperaturens langsomme stigning inntil slutten av stekeprosessen med en
konstant differanse i forhold til den aktuelle kjernetemperaturen må kjøttet gjennomgå en
lengre stekeprosess (kan kun velges i kombi-dampovn-modus).

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Velg en manuell driftsmodus, som f.eks.
varmluft.

2 Trykk på Delta-T- tasten.

3 20 °C Still inn ønsket Delta-T-differansetemperatur.

4 Still inn ønsket kjernetemperatur.
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«Delta-T»-visning på displayet når Delta-T-innstillingen er aktivert.

Delta-T kan kun aktiveres i kombi-dampovn-modusen! Driftsmodusen Delta-T er aktivert når du
kan se Delta-symbolet på displayet for manuell drift.
Det er også mulig å stille inn et tidsvindu for Delta-T-tilberedningens varighet.
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Cool down
Du har arbeidet med høy temperatur inne i ovnsrommet og vil nå redusere temperaturen før
du arbeider videre. Med "cool down"-funksjonen kan ovnsrommet kjøles raskt og skånsomt
ned.

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Velg en driftstype, for eksempel "Damp".

2 Trykk på tasten og lukk døren til ovnsrommet.

3 Åpne døren Åpne døren til ovnsrommet.

4 Trykk tasten. Ønsket ovnsromstemperatur
tilpasses etter behov.

5 Lufthastigheten stilles inn individuelt etter
behov.
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Advarsel!
- Når "Cool down" aktiveres må luftledeplaten sitte på plass - fare for skade!
- Når "Cool down" løper kobles viften ikke ut selv om døren åpnes.
- Ikke ta på viftehjulet - fare for skade!
- Når "Cool down" løper kommer det varm damp ut av ovnsrommet - fare for forbrenning!

"Cool down"-funksjonen er ikke programmerbar.

Trykk på "Ovnsromstemperatur"-tasten for å vise aktuell temperatur i ovnsrommet.
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I programmeringsmodusen kan du sette sammen dine egne tilberedningsprogrammer på
en rask og enkel måte. Du kan kopiere og tilpasse de 7 driftsmodusene (kjøtt, fjærkre, fisk,
bakevarer, tilbehør, eggretter/dessert, finishing) i henhold til dine egne behov og lagre dem
under nye navn. I tillegg kan du selv opprette manuelle programmer med opptil 12 trinn.

Trykk på tasten for å aktivere
programmeringsmodusen.

Piktogramforklaring

Velg et program

Utvalgvindu - Start programmet

Nytt program

Nytt iLC-program

Kopier program

Endre program

Bildevisning

Listevisning

Åpne MyDisplay

Slett program
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Informasjonstast - Vis
programmets detaljer

Utvalgvindu mens du
holder informasjonstasten
inne

I tillegg til programmenes navn kan også ytterligere informasjon vises og endres ved hjelp
av følgende taster.

Bilde av programmets matvare

Bildet av programmets tilbehør

Gruppe som programmet er
tilknyttet (f.eks. frokost)

Tilknyttingen til en gruppe
vises når man trykker på tasten
«Tilknytting til gruppe».
Dersom programmet allerede er
tilknyttet en gruppe, vises dette
ved hjelp av et grønt v-formet
symbol.

Programmets notater

Notater som er lagret i et program
vises når du trykker på tasten
«Notater». Dersom programmet
allerede har lagrede notater, vises
dette ved hjelp av et grønt v-
formet symbol.

Det er mulig å velge
tilleggsattributter (f.eks.
«Forhåndsinnstilling av starttid»)

Piktogrammet viser driftsmodusen til det lagrede programmet (f.eks. en
kombinasjon av damp og varmluft). For iCookingControl-tilberedninger og
iLC vises tillpassede piktogrammer.
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Bildevisning
Dersom det ble lagret tilberedningsprogrammer med bilder, vises disse i bildevisningen.
Dersom ikke det ble lagret noe bilde, vises programmets navn som tekst i bildevisningen.

Skift til bildevisning.

Forandre visningsinnstillingene
fra f.eks. 20 bilder til 16 bilder per
side.

Du kan bla nedover ved hjelp av
piltasten eller innstillingshjulet

Den sist valgte visningen vises neste gang du åpner oversikten over programmene.
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Sorterings- og filterfunksjon
Listen viser navnene i alfabetisk rekkefølge. Listevisningen kan forandres med sorterings-
og filterfunksjonen.

Trykk tasten for å åpne filterfunksjonen. Velg filterkriterium.

Trykk tasten for å åpne sorteringsfunksjonen. Velg sorteringskriterium.
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Lagre mens apparatet er i drift

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Trykk tasten mens apparatet er i drift.

2 G Skriv inn programnavnet.

3 Trykk tasten for å lagre tilberedningsprosessen.

Alle endringer som gjøres i en iCookingControl  -prosess, som f.eks. aktiver tynn eller tykk,
kommer med når det lagres og gjentas automatisk neste gang prosessen brukes.
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Programmere – iCookingControl  -modus
Eksempel:  Du gir "Stek" et nytt navn og lagrer tilberedningsprosessen med det nye navnet
"Kalvestek" med individuelle innstillinger, for eksempel "Bruning lys" og "Gjennomstekt".

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Trykk tasten.

2 Trykk tasten for å opprette et nytt program.

3 Kalvestek … Skriv inn programnavnet (f.eks. kalvestek).

4 Trykk tasten for å lagre navnet.

5 Velg driftsmodus "Kjøtt".

6 Steke Velg "Steke".

7 Bruningsgrad og stekegrad kan endres
individuelt.

8 Trykk tasten for å lagre tilberedningsprosessen
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 lagre attributter som bilde av tilbehøret,
notater om programmet eller gruppetilhørighet.
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Programmering - Kombi-dampovn-modus
Du kan skape et program med inntil 12 steg helt etter dine egne forestillinger.

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Trykk tasten.

2 Trykk tasten for å opprette et nytt program.

3 Eggerøre Skriv inn programnavnet (f.eks. eggerøre).

4 Trykk tasten for å lagre navnet.

5 Velg en manuell driftstype, f.eks. kombinasjon.

6 Trykk tasten for å forvarme ovnsrommet.

7 Angi ønsket temperatur for forvarmingen.

8 For å lagre steget trykker du tasten én gang.
Deretter kan du legge til et steg til.
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Skritt Info/tast Beskrivelse

9 Velg driftsmodus for neste programsteg.

10 Velg ønsket tilberedningsparameter.

11 For å lagre steget trykker du tasten én gang.
Deretter kan du legge til et steg til.

12 Trykk tasten på nytt for å avslutte
programmeringen.

Du kan legge inn et lydsignal etter avslutningen av hvert programsteg.
Aktiver "Lydsignal"-tasten.

Du kan stille inn lufthastigheten i hvert enkelt programsteg.

I driftsmodusene varmluft og kombinasjon kan du for hvert programsteg
aktivere overrisling i 3 forkjellige trinn. Se også kapittelet "Manuell
overrisling".
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Programmere – iLC-modus
Bruk innskyvningshøydene på apparatet ditt til forskjellige tilberedningsprosesser samtidig.
iLevelControl  angir hvilke retter som kan tilberedes sammen og tilpasser intelligent
tilberedningstiden til påfyllingsmengde og hvor ofte og hvor lenge døren åpnes.

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Trykk tasten.

2 Trykk tasten for å opprette et nytt iLC-program.

3 Bakverk Skriv inn programnavnet (f.eks. eggerøre).

4 Trykk tasten for å lagre navnet.

5 Velg en manuell driftstype, f.eks. Varmluft.

6 Velg ønsket tilberedningsparameter.

7 For å lagre steget trykker du tasten.
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Du kan stille inn lufthastigheten i hvert enkelt programsteg.
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Starte program

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Trykk tasten.

2 Velg program med piltastene eller
innstillingshjulet.

3 For å starte trykker du på programnavnet i
vinduet eller på innstilingshjulet.

Kontroller programstegene

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Trykk tasten.

2 Velg program med piltastene eller
innstillingshjulet.

3
For å starte eller kalle opp programmet
trykker du på programnavnet i vinduet eller på
innstilingshjulet.

4
Kontroller de enkelte programstegene ved å
trykke på de tilhørende symbolene. Steget som
vises markeres med rødt.
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Skritt Info/tast Beskrivelse

5 Gå ut av programmet ved å trykke på tasten.

Ovnsromsdøren bør stå åpen når programstegene kontrolleres. Programstegene kan du også
kontrollere og samtidig endre i funksjonen "Endre program".
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Opprett gruppe
Du kan knytte programmene dine opp mot en gruppe for å få en bedre oversikt (f.eks.
programmene som hører til en frokostmeny).

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Trykk på tasten.

2 Velg «grupper» ved hjelp av filteret.

3 Trykk på tasten for å opprette en ny gruppe.

4 Breakfast Gi gruppen din et navn (f.eks. frokost).

5
Ved å trykke på denne tasten bekrefter du det
valgte navnet. Du er nå ferdig med å opprette
gruppen.
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Tilknytting til en gruppe
Du kan knytte programmet ditt opp mot en gruppe.
Det er ikke begrenset hvor mange programmer (manuelle, iLC osv.) som kan tilknyttes en
gruppe.
Du kan f.eks. opprette en gruppe med navnet «Frokost» og knytte alle programmene til
frokostmenyen din til denne gruppen.

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Trykk på tasten.

2 Velg program med piltastene eller det sentrale
innstillingshjulet (f.eks. eggerøre).

3
Trykk på tasten for å aktivere
endringsfunksjonen. Visningen skifter til
detaljvisning for programmet.

4
Trykk på tasten. Du har nå muligheten til å
knytte programmet ditt opp mot en eller flere
grupper.

5 Breakfast Du markerer en gruppe ved å trykke på den
(f.eks. frokost).

6
Til slutt trykker du på denne tasten
to ganger.
Programmet (f.eks. eggerøre) er nå knyttet opp
mot gruppen (f.eks. frokost).
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Endre program

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Trykk tasten.

2 Velg program med piltastene eller
innstillingshjulet.

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

4 Steke Hvis du vil endre programnavnet, trykker du
på navnet.

5 Bekreft endringen eller det aktuelle navnet.

6 Trykk på piktogrammet for driftsmodusen for å
åpne programmet.

7 Velg det programsteget du vil endre.

8 Gjør ønsket endring.
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Skritt Info/tast Beskrivelse

9 Avslutt med å trykke tasten to ganger.

Trykk på tasten for å slette programsteget som vises.

Trykk på tasten for å føye til et programsteg. 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 tasten for å avbryte endringen..
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Kopiere program

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Trykk tasten.

2 Velg program med piltastene eller
innstillingshjulet.

3 Trykk tasten for å kopiere programmet.

4 G Skriv inn programnavnet.

5 Trykk tasten for å lagre tilberedningsprosessen.

Hvis programnavnet ikke forandres. vil det automatisk opprettes en løpende indeks til navnet.
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Slette program

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Trykk tasten.

2 Velg program med piltastene eller
innstillingshjulet.

3 Programmet slettes med to trykk på tasten.

Slettingen avbrytes med tilbake- eller en annen tast.

Slette alle programmer
Å slette alle programmer er bare mulig i "MySCC". Se kapittelet "MySCC - kommunikasjon".
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Bruk de enkelte brettene til apparatet ditt til forskjellige tilberedningsprosesser samtidig.
iLevelControl  viser deg hvilke matvarer som kan tilberedes samtidig og tilpasser
tilberedningstiden på en intelligent måte i forhold til matvaremengdene og hvor ofte og lenge
døren må åpnes. I tillegg vises det i utvalgsvinduet hvilke matvarer som ikke kan kombineres
med det aktuelle utvalget. Disse matvarene markeres med en mørkegrå farge (se ordet toast
i eksempelet nedenfor).

Trykk på tasten for å aktivere iLevelControl-modusen.

Piktogramforklaring

Startskjerm

Velg ny matvare

Matvarer i utvalgsvinduet

Aktiv matvare

Brettplassering /
verdi-/tidsakse

Styring av tidsvinduet

Verdi-/tidstast (tidsvinduet hopper
tilbake til nåtiden)

Standby: Den aktuelle
temperaturen i ovnsrommet
opprettholdes i 30 minutter (se
«Standby» i «MySCC»).

Zoom (øk eller reduser
tidsvinduets størrelse)

Lagre den aktuelle
sammensetningen av matvarene
som en varekurv.
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Slett matvare

Nedkjøling

Opprettholdelse av det perfekte klimaet i ovnsrommet i driftsmodusen
iLC dersom det ikke tilberedes en matvare. Holdefasens varighet kan
stilles inn et sted mellom 10 og 120 minutter. Denne tilstanden gjør det
mulig å plassere matvarene rett inn i ovnsrommet uten at det behøves
ekstra oppvarmingstid.

Piktogrammet viser driftsmodusen for den matvaren som kan velges (f.eks.
en kombinasjon av damp og varmluft i et manuelt program).

Du kan når som helst skru iLC Messenger av og på i
apparatkonfigurasjonen ved hjelp av MySCC. Du finner mer informasjon
om dette i kapittelet MySCC - ekspertinnstillinger.
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Vis matvarene i utvalgsvinduet

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Trykk på tasten.

2 Trykk på tasten for å åpne programmet.

4 Velg en lagret matvare fra listen.

5 Matvaren vises nå i utvalgsvinduet

- Du har muligheten til å vise alle matvarene i utvalgsvinduet.
- Du kan også starte iLC-modusen direkte ved å velge en iLC-prosess, som f.eks. iLC-pizza.
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iLC  -Lagre tilberedningsprogram
For informasjon  om hvordan lagre et nytt iLC-program, se kapittelet «Programmering - 

iLC-modus».

iLC  -Lagre tilberedningsprosess

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Trykk på tasten.

2 iLC-damping Trykk på tasten «iLC-damping»

3 Tilpass tilberedningsparametrene.

4 Trykk på tasten for å lagre.

5 Damping av gulrøtter Tast inn navnet, f.eks. damping av gulrøtter.

6 Trykk på tasten for å lagre navnet.
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Plasser matvarene og sett i gang

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Trykk på ønsket matvare i utvalgsvinduet.

2
Dra matvaren med fingeren (drag & drop)
til ønsket brettplassering, eller trykk på den
passende brettplasseringen.
Prosessen starter automatisk.

3 Apparatet starter forvarmingen automatisk.

4 Last inn i ovnen Når forvarmingstemperaturen er nådd, blir du
oppfordret til å laste inn i ovnen.

Ved å trykke på og holde fingeren på tidsvisningen (til venstre ved siden av matvaren som
befinner seg i ovnen) kan du, så fort linjen blinker rødt, forandre tiden ved hjelp av det sentrale
innstillingshjulet.
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Slett rettene

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Trykk tasten. Slette-tasten er aktiv så lenge den
gule rammen blinker.

2 Trykk på den retten du vil fjerne fra tidsvinduet/
vinduet.

Så lenge slette-tasten er aktiv (gul ramme) kan du fjerne så mange retter du vil fra tidsvinduet/
vinduet.
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Lagre varekurver

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Trykk tasten.

2 Trykk tasten for å kalle opp et program.

4 Velg flere lagrede retter fra listen.

5 Rettene vises i vinduet.

5 Trykk på tasten for å lagre sammensetningen i
vinduet.

- Du kan laste alle retter opp i vinduet.
- Ved å trykke + holde på en aktiv rett i vinduet markeres de rettene som best kombineres med

den aktuelle retten.
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Bruk av funksjonen 3 kjernetemperaturfølere
Ved bruk av iLevelControl-programmer kan opptil tre produkter overvåkes av hver sin
kjernetemperaturføler. Dette gjelder både for selvopprettede og fast installerte iLC-
prosesser.
Det er ikke mulig å overvåke kjernetemperaturen for mer enn tre iLC-prosesser samtidig.

De tre kjernetemperaturfølerne markeres
med ulike farger.
Svart = 1. kjernetemperaturføler.
Blå = 2. kjernetemperaturføler.
Grønn = 3. kjernetemperaturføler.

På de tre følerne finner du også inngraverte
ringer:
1 ring = 1. kjernetemperaturføler.
2 ringer = 2. kjernetemperaturføler.
3 ringer = 3. kjernetemperaturføler.

Vennligst plasser de tre kjernetemperaturfølerne i de
respektive holderne for å unngå personskader.
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Stikk kjernetemperaturføleren inn i det tykkeste
området på matvaren som skal stekes dersom du
har trukket en lapp med kjernetemperatur. Viktig:
Målepunktene befinner seg helt ytterst. Pass på at
følerens spiss befinner seg midt i matvaren, som
skal stekes, etter at du har stukket den inn.

På displayet vises følgende melding:
Vennligst bekreft hvilke av de tre kjernetemperaturfølerne som
brukes.

Dersom føleren har blitt stukket inn feil, eller dersom den sklir
ved rullerende innmating, vises følgende advarsel.
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Det intelligente Efficient CareControl-systemet registrerer selv bruken av apparatet samt
den generelle pleietilstanden og regner nøyaktig ut den optimale rengjøringsprosessen
slik at det brukes mindre kjemisk vaskemiddel, vann og energi. Den mengden kjemisk
vaskemiddel som behøves blir foreslått i forhold til behovet. Kalkavleiringer blir stoppet før de
har muligheten til å dannes. Dette oppnås i forbindelse med bruken av såkalte Care-Tabs.

Tilstanden med tanke på pleie og smuss vises ved hjelp av stolpediagrammene «Care» og
«Clean».

Visning av tilstanden med tanke på smuss og pleie

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Trykk på tasten.

2 I det øverste diagrammet (pleietilstand) vises
apparatets aktuelle pleietilstand.

3 I det nederste diagrammet (renhet) vises det
hvor tilsmusset apparatet er for øyeblikket.
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Viseren befinner seg i det grønne området:
 
Visning «pleietilstand»: Apparatets pleietilstand er
topp. Dampgeneratoren er avkalket.
 
Visning «renhet»: Apparatet ble nylig rengjort.

Viseren befinner seg i det gule området:
 
Visning «pleietilstand»: Apparatets pleietilstand er
middels. Dampgeneratoren er litt forkalket.
 
Visning «renhet»: Apparatet er tilsmusset, men du kan
allikevel fortsette tilberedningen til du blir oppfordret til
rengjøring.

Viseren befinner seg i det røde området:
 
Visning «pleietilstand»: Apparatet har ikke blitt pleiet
godt nok og må rengjøres oftere med CleanJet+care.
 
Visning «renhet»: Apparatet er sterkt tilsmusset og må
absolutt rengjøres når det oppfordres til dette.

Utviklingstendens for visningen av «pleietilstanden»: Forbedrer seg

Utviklingstendens for visningen av «pleietilstanden»: Forverrer seg
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Rengjøringsoppfordring

CareControl registrerer når en CleanJet ®  +care-rengjøring bør gjennomføres. CareControl
tar hensyn til individuelle rengjøringsrutiner og arbeidsvaner, hvor lange pauser som tas og
når arbeidet avsluttes. De anbefalte rengjøringstrinnene markeres med farge.

Rengjøringsoppfordringen kommer
automatisk når en CleanJet ®  +care-
rengjøring er påkrevd.

Anbefalt rengjøringstrinn markeres med
farge.

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 vennligst rengjør + care Du blir oppfordret ti lå gjøre rent apparatet.

2 CleanJet+care Start CleanJet ®  +care med å trykke på tasten
eller velg "senere".

3 m
Velg det rengjøringstrinnet som anbefales,
f.eks. "middels" og følg instruksjonene i
menyen.

CleanJet ®  +care-rengjøringsoppfordringen kommer med regelmessige mellomrom helt til det
gjennomføres en ClenJet ®  +care rengjøring.
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Starte rengjøringen

CleanJet ®  +care er det automatiske systemet som gjør ovnsrommet rent.
I syv trinn gir det deg rengjøring tilpasset ditt aktuelle behov / tilsmussingsgrad.

OBS!
- Av hygieniske grunner og for å hindre driftsforstyrrelse er daglig rengjøring av apparatet helt

nødvendig - brannfare!
- Husk at apparatet må gjøres rent daglig, også dersom det kun brukes til damping.
- Bruk bare vaskemidler og care-tabs fra produsenten av apparatet. Bruk av andre kjemiske

rengjøringsprodukter kan gi skade på apparatet. Vi overtar intet ansvar for skader som oppstår
som følge av dette.

- Hvis du bruker for mye vaskemiddel, kan det skumme over.
- Legg aldri tabs inn i et varmt ovnsrom (> 60 °C).

- Hvis apparatet blir stående ubrukt en stund (f.eks. over natten) bør du la døren stå på klem.
- Daglig rengjøring av tetningen rundt ovnsdøren forlenger levetiden. Bruk et myk klut og

oppvaskmiddel når du gjør ovnsromstetningen ren - ikke skuremiddel!
- Glassrutene på inn- og utsiden av apparatet gjør du best rene med en fuktig, myk klut. Bruk aldri

slipende eller agressive rengjøringsmidler. Bruk et mildt husholdningsoppvaskmiddel, og bruk
regelmessig et pleiemiddel for rustfritt stål. Bruk et mildt rengjøringsmiddel.
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Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Trykk tasten.

2 ovnsrom for varmt
"Ovnsrom for varmt" vises når temperaturen i
ovnsrommet er over 50 °C.
Trykk "Cool down" (se kapittelet "Cool down").

4 lett Velg rengjøringstrinn, f.eks. "lett" .

5 åpne døren Åpne døren, ta ut beholdere og plater.

6
Advarsel!
Bruk hansker når du tar i rengjørings- og care-
tabs - fare for etsing!

7
Pakk ut angitt antall rengjørings-tabs og legg
den på plass i fordypningen i luftledeplaten
(tabskurven) inne i ovnsrommet. Se bildet
nedenfor.

8 Pakk ut angitt antall care-tabs-pakninger og
legg dem i care-beholderen Se bildet nedenfor.

8 Lukk døren Rengjøring starter automatisk når ovnsdøren
er stengt!
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Advarsel!
- Ovnsdøren må ikke åpnes mens rengjøringsprosessen er i gang; det kan komme ut

kjemiske produkter eller varm os - fare for etsing og forbrenning!
- Når CleanJet ®  +care-rengjøringen er avsluttet skal du kontrollere i hele ovnsrommet (også

bak luftledeplaten) at det ikke finnes rester av rengjøringsmiddel. Eventuelle rester fjernes
og ovnsrommet skylles grundig med hånddusjen - bak luftledeplaten også - fare for etsing!

- Under rengjøringen må ingen av kjernetemperaturfølerne som kan stikkes inn på
utsiden, være plassert i ovnsrommet. Disse temperaturfølerne skal ikke rengjøres i
denne prosessen! Dette medfører utettheter under rengjøringen samt fare for etsing og
forbrenning!

 

Håndtering av de kjemiske stoffene:

Advarsel!
Rengjørings- og care tabs
skal bare håndteres med
egnet sikkerhetsutstyr.
F.eks. skal du alltid bruke
hansker når du tar i tab-ene
- fare for etsing! Bordmodeller: Legg angitt

antall care-tabs-pakninger i
skuffen.

Gulvmodeller: Legg angitt
antall care-tabs-pakninger i
luken.

Rengjørings-tab: Fjern
folien.

Legg rengjørings-tab-ene
på plass på luftledeplaten. Ikke legg tab-ene rett i

ovnsrommet - fare for
skade!
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Før du starter CleanJet ®  +care-rengjøring må hengestativ / trillestativ være satt riktig inn i
ovnsrommet.
Hvis du bruker avkalket vann, anbefaler vi å redusere mengden rengjørings-tabs reduseres
med 50%. Hvis det tross riktig dosering danner seg skum, må antallet tabs reduseres. Hvis
det likevel fortsetter å danne seg mye skum, ber vi deg ta kontakt med din servicepartner/
kundeservice for eventuelle andre tiltak - f.eks. bruk av av skumreduserende midler.
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Rengjøringstrinn

Rengjøringstrinn Beskrivelse/Bruk Tabletter

skylle uten tabs Skylling av ovnsrommet med varmt vann . Nei

glansmiddel For kalkholdig tilsmussing uten fett, f.eks.
etter baking eller damping. Care

mellomrengjøring „Kort rengjøringstid“ – for alle typer
tilsmussing, men uten tørking og glansmiddel. Reiniger

schnell
Für leichtere Verschmutzung, z. B. nach
Mischbeschickungen, Anwendungen bis 200
°C.

Reiniger & Care

spar
Für leichte Verschmutzungen (bis 200°C) bei
möglichst resourcenschonendem Einsatz von
Chemie und Wasser.

Vaskemiddel &
Care

middels For tilsmussing etter steking og grilling, f.eks.
etter steking av kylling, biffer, grillet fisk .

Vaskemiddel &
Care

sterk For sterk tilsmussing etter steking og grilling,
f.eks. flere omganger med kylling, biffer osv.

Vaskemiddel &
Care
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CleanJet ®  +care-stopp
Ved strømbrudd som varer lenger enn 10 minutter eller hvis apparatet kobles ut, angir
displayet „CleanJet stopp“ . Wenn CleanJet ®  -Abbruch nicht innerhalb 20 Sekunden durch
Drücken am Display bestätigt wird, läuft das aktivierte CleanJet ®  +care-Programm ohne
Unterbrechung bis zum Ende.

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Koble apparatet ut og inn igjen.

2 CleanJet +care stopp? Drücken Sie die Taste und bestätigen Sie den
Abbruch.

3 åpne døren Følg anvisningene i displayet og åpne døren
forsiktig - varm os!

4
Advarsel!
Bruk hansker når du tar i rengjørings- og care-
tabs - fare for etsing!

5 fjern tabs Ta ut eventuelle rengjørings-tabs og lukk
ovnsdøren.

6 00:09 Ovnsrommet skylles automatisk, resterende
tid vises.

7 rengjøring ufullstendig Apparatet kan igjen brukes til tilberedning av
mat. .
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Under MySCC kan du forandre på alle de grunnleggende innstillingene til apparatet (f.eks.
klokkeslett, dato, språk osv.).

Etter at du har trykket på MySCC-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 MySCC
aktiv)

Innstillinger

Lydsignaler

Systemforvaltning

MyEnergy

Ekspertinnstillinger

MyDisplay

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

Skritt Info/tast Beskrivelse

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

Språk

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Trykk på MySCC -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 MySCC -tasten.

2 Trykk på tasten Innstillinger.

3 Trykk på tasten Dato og klokkeslett.
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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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Tidsformat

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Trykk på MySCC -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.
h:m  viser timer:minutter, mens m:s  viser minutter:sekunder.

I programmeringsmodusen kan tilberedningstidens tidsformat stilles inn for hvert enkelt
programmeringstrinn.
Eksempel: Programtrinn 1 i (h:m) og programtrinn 2 i (m:s).

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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Visning av resterende tid / tid som har gått
Ved hjelp av funksjonen Vis resterende tid  kan du aktivere visningen av
den delen av tiden som har gått eller den tiden som gjenstår til den perfekte
tilberedningen er ferdig.
Trykk på tasten Vis resterende tid .
Ved å trykke på tasten veksler du mellom visningen av tiden som har gått og
den resterende tiden .
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Andre grunninnstillinger, som f.eks. lysstyrke, antall brett, klimainnstillingenes holdetid
osv., finner du også under menypunktet Innstillinger.

Gjør i så fall følgende:

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Trykk på MySCC -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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Kondensasjonshettens etterløpstid
Trykk på tasten Kondensasjonshettens etterløpstid og still inn etterløpstiden til
kondensasjonshetten din (1 – 30 min.) ved hjelp av innstillingshjulet.

Tallerkenvekt à la carte.
Trykk på tasten Tallerkenvekt à la carte og still inn vekten til den tomme
tallerkenen ved hjelp av innstillingshjulet (opptil 700 g, 700 g - 899 g, 900 g -
1099 g, over 1100 g).

Tallerkenvekt bankett
Trykk på tasten Tallerkenvekt bankett og still inn vekten til den tomme
tallerkenen ved hjelp av innstillingshjulet (opptil 700 g, 700 g - 899 g, 900 g -
1099 g, over 1100 g).

Antall brett
Trykk på tasten Antall brett og still inn antall brett for iLC (1-10) med
innstillingshjulet.

Brettenes rekkefølge
Trykk på tasten Brettenes rekkefølge og still inn rekkefølgen i forhold til
brettenes numre for iLC (1-10) med innstillingshjulet.

Klimainnstillingenes holdetid
Trykk på tasten Klimainnstillingenes holdetid og still, ved hjelp av
innstillingshjulet, inn tiden for hvor lenge klimaet (temperatur og fuktighet) skal
opprettholdes i ovnsrommet dersom det ikke tilberedes matvarer i forbindelse
med iLC.
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Du kan individualisere de akustiske signalene (type, volum, varighet osv.) til apparatet ditt
slik du ønsker det.

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Trykk på MySCC -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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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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HACCP-informasjonen lagres i et tidsrom på 10 dager og kan eksporteres ved hjelp av
USB-tilkoblingen. Følg anvisningene dersom du ønsker en permanent lagring.

Overføring av HACCP-informasjon

Skritt Info/tast Beskrivelse

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

2 Trykk på MySCC - tasten.

3 Trykk på tasten Systemforvaltning.

4 Trykk på tasten Overføring av HACCP-
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.
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Skritt Info/tast Beskrivelse

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

Følgende informasjon blir protokollert:
- Batchnummer
- Klokkeslett
- Tilberedningsprogrammets navn
- Ovnsrommets temperatur
- Kjernetemperatur
- Dør åpen/lukket
- Skifte av driftsmodus
- CleanJet ®  +care-rengjøring
- Tilkobling av energioptimeringsanlegget
- 1/2 energi
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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.

2 Trykk på MySCC -tasten.

3 Trykk på tasten Systemforvaltning.

4
Trykk på tasten Overføring av
serviceinformasjon.
Serviceinformasjonen blir deretter overført til
USB-sticken.
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Last ned programmer, last opp programmer, slett alle programmer

Skritt Info/tast Beskrivelse

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

2 Trykk på MySCC -tasten.

3 Trykk på tasten Systemforvaltning.

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

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

Varekurvene blir ikke slettet. Varekurvene kan kun slettes enkeltvis i
programmeringsmodusen med slettetasten.
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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.

2 Trykk på MySCC -tasten.

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

Skritt Info/tast Beskrivelse

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

2 Trykk på MySCC -tasten.

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

3 Trykk på tasten Systemforvaltning.
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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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IP-adresser
Her har du muligheten til å se på og endre IP-adressen, IP-gateway-adressen og IP-
netmask-adressen til apparatet ditt.

Trykk på tasten IP-adresse og tast inn IP-adressen.

Trykk på tasten IP-gateway og tast inn IP-gateway-adressen.

Trykk på tasten IP-netmask og tast inn IP-netmask-adressen.
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Halvert energiforbruk
Strømforbruket til de elektriske apparatenes oppvarmingselementer reduseres med 50 %
(f.eks. reduseres type 10x1/1 GN fra 18 kW til 9 kW). Kan ikke velges i iCookingControl!

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Velg en manuell driftsmodus, som f.eks.
varmluft.

2 Trykk på MySCC -tasten.

3 Trykk på tasten til menypunktet MyEnergy.

4 Trykk på tasten Halvert energiforbruk.

5 „E/2“ (halvert energiforbruk) vises på displayet.
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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 MySCC -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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Ovnsrommets belysning

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Trykk på MySCC -tasten.

2 Trykk på tasten til menypunktet MyEnergy.

3 For å skru av og på ovnsrommets belysning
trykker du på tasten Ovnsrommets belysning.
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Klimainnstillingenes holdetid
Ved hjelp av innstillingen Klimainnstillingenes holdetid under menypunktet MyEnergy
kan du forandre på holdetiden for ovnsrommets klima. Det er mulig å opprettholde det
perfekte klimaet i ovnsrommet i driftsmodusen iLC dersom du ikke tilbereder matvarer.
Holdefasens varighet kan stilles inn et sted mellom 10 og 120 minutter. Denne tilstanden
gjør det mulig å plassere matvarene rett inn i ovnsrommet uten at det behøves ekstra
oppvarmingstid.

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Trykk på MySCC -tasten.

2 Trykk på tasten til menypunktet MyEnergy.

3
Trykk på tasten Klimainnstillingenes holdetid
og still inn holdetiden for ovnsrommets klima
(10 - 120 min.).
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Holdetid for innlasting i ovnen
Med denne funksjonen kan holdetiden på maks 10 minutter, som startes
etter oppfordringen om å laste inn i ovnen, reduseres etter eget ønske for
tilberedningsprosesser i iCookingControl. Tilberedningsprosessen avbrytes automatisk når
den valgte tiden er utløpt dersom ovnen ikke har blir fylt.

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Trykk på MySCC -tasten.

2 Trykk på tasten til menypunktet MyEnergy.

3 Trykk på tasten Holdetid for innlasting i
ovnen og still inn holdetiden (2 - 10 min.).
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Valg av starttid
Du kan få apparatet til å starte automatisk.
Viktig! Vi informerer om at det, av hygienemessige årsaker, er utilrådelig å oppbevare
næringsmidler over lengre tid i et ovnsrom som ikke er nedkjølt eller varmet opp.

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Trykk på MySCC -tasten.

2 Trykk på tasten Innstillinger.

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

4 Velg en driftsmodus, som f.eks. Tilbehør til
potetgrateng, og velg de ønskede innstillingene.

5
Starttiden er aktivert Displayet blir mørkere og
kun starttiden og tasten Avbryt starttidsfunksjon
vises tydelig på apparatets display.
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- Ovnsrommets dør må være lukket!
- Ovnsrommets belysning slukkes når starttiden aktiveres.
- Forvarmingen hoppes over ved bruk av starttidsmodusen.
- Starttiden slettes ikke ved at du skrur apparatet AV/PÅ. Når det er aktivert en starttid går det kun

an å åpne menyen Hjelp (?).

Deaktivering av starttiden
Dersom du ønsker å deaktivere stattiden, må du holde avbryttasten inne i to
sekunder.
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Avlesning av kjernetemperaturføler
På denne tasten vises den gjeldende temperaturen i kjernetemperaturføleren.
Dette kan brukes som tilleggsinformasjon ved mattilberedning som foregår uten bruk av
kjernetemperaturføleren.

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Trykk på MySCC -tasten.

2 Trykk på tasten Innstillinger.

3 På denne tasten vises den gjeldende
temperaturen i kjernetemperaturføleren.
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Innspillingsmodus
Ved hjelp av denne funksjonen kan et program som brukes ofte og som er
kjernetemperaturstyrt, gjøres om til et tidsstyrt program i iCookingControl. Dermed er det
ikke lenger nødvendig å stikke en kjernetemperaturføler inn i produktet.
Denne funksjonen må ikke brukes på kritiske produkter med sensible stekegrader og
kjernetemperaturer på under 75 °C. Dette gjelder spesielt for kjøttstykker av fjærkre og
andre dyr som skal være rosa på innsiden.

De uunnværlige og grunnleggende forutsetningene for å bruke denne ekspertfunksjonen
er:

- Et meget standardisert produkt
- Identisk temperatur under opptaks- og avspillingsprosessen
- Samme størrelse (produktets vekt og tykkelse)
- Samme antall produkter per brett
- At det brukes enhetlig og samme tilbehør under innspillings- og avspillingsprosessen

Disse forutsetningene må være oppfylt hver gang innspillingsmodusen tas i bruk.

Innstillinger som har blitt spilt inn kan kun brukes på den samme apparattypen. Det er ikke
mulig å overføre innstillingene til en mindre eller større apparattype.

Følgende programmer er tilgjengelige for disse ekspertfunksjonene:

Driftsmodus

Kjøtt, fisk
Fjærkre

Tilberedningsprosess

Steking, grilling, panerte produkter
Kortstekt kjøtt, kylling, grilling
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Slik fungerer det:

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Trykk på MySCC -tasten.

2 Trykk på tasten til menypunktet
Ekspertinnstilling.

3 Trykk på tasten Innspillingsmodus.

4 Oppgi navnet på den tidsstyrte
tilberedningsprosessen.

5 Velg det ønskede programmet i
iCookingControl.
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Skritt Info/tast Beskrivelse

6 Plasser maten i ovnen på vanlig måte etter
forvarmingen og tilbered den.

7

Når du blir oppfordret til å ta maten ut, bekrefter
du stekeresultatet (grønt v-formet symbol), noe
som fører til at du lagrer tilberedningsprosessen
som ble spilt inn, eller du forkaster det (rødt
kryss).

Vennligst ta hensyn til at at denne funksjonen kun kan tas i bruk ved bruk av standardiserte
produkter av samme størrelse/vekt og som har samme temperatur før tilberedning. Perfekte
tilberedningsprosesser som har blitt spilt inn, egner seg i tillegg kun for den apparatstørrelsen
som ble brukt under opptaket. Det er ikke mulig å bruke dem i et apparat med en størrelse som
avviker fra det opprinnelige apparatet.
Dersom HACCP-informasjon skal dokumenteres, anbefales det å bruke det tilhørende
programmet i iCookingControl samtidig som innspillingsmodusen ikke tas i bruk.
Ta hensyn til at det, avhengig av lokale lover og regler, kan være nødvendig å kontrollere
matvarenes kjernetemperatur før de overleveres til kunden.
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Starte opptaksprogrammet

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Trykk på tasten på startskjermen.

2 Still filteret inn på Programmer.

3 Velg det programmet du ønsker. Deretter starter
programmet forvarmingen med det samme.

Det er ikke nødvendig å bruke en kjernetemperaturføler.



MySCC - ekspertinnstilling

130 / 172

Tvangsrengjøring
Tvangsrengjøringsfunksjonen oppfordrer apparatets bruker til å rengjøre det etter at en
innstilt tid er utløpt. Når rengjøringsoppfordringen vises er det ikke mulig å bruke apparatet
før rengjøringen er gjennomført. Bruk tvangsrengjøringsfunksjonen til å overholde
rengjørings- og hygieneforskrifter når maskinens brukere jobber i skift.

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Trykk på MySCC -tasten.

2 Trykk på tasten til menypunktet
Ekspertinnstilling.

3 Trykk på tasten Tvangsrengjøring.

4
Trykk på tasten Tvangsrengjøring av/på
for å skru tvangsrengjøringen av eller på.
Tastens utseende viser at tvangsrengjøringen
er aktivert.

5
Trykk på tasten Tid frem til
rengjøringsoppfordringen og still
inn tiden som skal gå (antall timer) før
rengjøringsoppfordringen vises.

6
Trykk på tasten Tvangsrengjøringens
forsinkelsestid og still inn hvor mange timer
det er mulig å utsette rengjøringen etter at
oppfordringen ble vist.
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En aktivert tvangsrengjøring synliggjøres ved at det informeres om
tidspunktet for neste rengjøring på displayet.
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Begrensing av kjernetemperatur
Med funksjonen «Begrens kjernetemperaturen» kan du, både i manuell modus og
i iCookingModus, begrense matens minimale og maksimale kjernetemperaturer for
driftsmodusene fjærkre, kjøtt, fisk og iLevelControl.

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Trykk på MySCC -tasten.

2 Trykk på tasten til menypunktet
Ekspertinnstilling.

3 Trykk på tasten Begrens kjernetemperaturen.

Begrensing av global kjernetemperatur

Trykk på tasten Minimal kjernetemperatur  og still inn den globale minimale
kjernetemperaturen.

Trykk på tasten Maksimal kjernetemperatur  og still inn den globale maksimale
kjernetemperaturen.
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Begrensing av kjernetemperatur for fjærkre

Trykk på tasten Minimal kjernetemperatur  og still inn den minimale
kjernetemperaturen for fjærkre.

Trykk på tasten Maksimal kjernetemperatur  og still inn den maksimale
kjernetemperaturen for fjærkre.

Begrensing av kjernetemperatur for kjøtt

Trykk på tasten Minimal kjernetemperatur  og still inn den minimale
kjernetemperaturen for kjøtt.

Trykk på tasten Maksimal kjernetemperatur  og still inn den maksimale
kjernetemperaturen for kjøtt.

Begrensing av kjernetemperatur for fisk

Trykk på tasten Minimal kjernetemperatur  og still inn den minimale
kjernetemperaturen for fisk.

Trykk på tasten Maksimal kjernetemperatur  og still inn den maksimale
kjernetemperaturen for fisk.
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Begrensing av kjernetemperatur for finishing-prosessen

Trykk på tasten Minimal kjernetemperatur  og still inn den minimale
kjernetemperaturen for finishing-prosessen.

Trykk på tasten Maksimal kjernetemperatur  og still inn den maksimale
kjernetemperaturen for finishing-prosessen.

Kjernetemperaturenes fabrikkinnstilling

Ved å trykke på tasten Kjernetemperaturenes fabrikkinnstilling kan du
gjenopprette fabrikkinnstillingene.

Dersom funksjonen “Maksimal kjernetemperatur“ er aktivert og maksimalverdien av
kjernetemperaturen er satt lavere enn 75°C (167°F) er det mulig at noen matvarer (som f.eks.
fjærkre)ikke tilberedes på en hygienisk trygg måte.
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Meldinger
Her har du muligheten til å skru av meldingene fra iCookingControl som vises i Dialog
Cockpit.

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Trykk på MySCC -tasten.

2 Trykk på tasten til menypunktet
Ekspertinnstilling.

3 Trykk på tasten Meldinger.

iLC Messenger

Trykk på tasten iLC Messenger  og aktiver/deaktiver
iLC Messenger-meldinger i iLC-modus.

iCC Messenger

Trykk på tasten iCC Messenger  og aktiver/deaktiver
iCC Messenger-meldingene i Dialog Cockpit.
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iCC - Cockpit varslinger

Trykk på tasten iCC - Cockpit varslinger  og aktiver/deaktiver iCC Messenger-
meldingene.
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Overvåking av hvor lenge døren er åpen under innlasting i ovnen
og under tilberedningen av maten.
Denne funksjonen overvåker hvor lenge døren er åpen i iCookingControl og iLevelControl.
Dersom døren står åpen for lenge, signaliseres dette ved hjelp av en akustisk lyd og en
melding på displayet.
Overvåkingsfunksjonen er, etter fullført innlasting i ovnen, aktivert under hele
tilberedningsprosessen og kan stilles inn individuelt (tre forskjellige nivåer) slik det blir
beskrevet nedenfor.

Nivåene 1 og 2 informerer om at døren er åpen og at dette eventuelt kan ha en negativ
påvirkning på produktets kvalitet.

Nivå 3 er kun tilgjengelig i iCookingControl.

Vennligst kontroller produktet ditt dersom nivå 2 ble nådd!
Dersom døren er åpen helt til nivå 3 nås, blir tilberedningsprosessen avbrutt.

Med MySCC kan innstillingene forandres ved hjelp av følgende fremgangsmåte:

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Trykk på MySCC -tasten.

2 Ved å trykk på tasten kommer du til
menypunktet Ekspertinnstilling.
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Varselmeldinger under innlasting i ovnen

Trykk på Tast 1. Advarsel under innlasting i ovnen: Lukk døren og bruk
innstillingshjulet til å stille inn tiden frem til varselet, eller skru funksjonen av (5 –
180 sek. / off).

Trykk på Tast 2. Advarsel under innlasting i ovnen: Kontroller produktet og
bruk innstillingshjulet til å stille inn tiden frem til varselet, eller skru funksjonen av
(5 – 180 sek. / off).

Trykk på Tast 3. Advarsel under innlasting i ovnen: Tilberedningen er
avbrutt. Bruk innstillingshjulet til å stille inn tiden frem til varselet om avbrutt
tilberedningsprosess, eller skru funksjonen av (5 – 180 sek. / off).

Varselmeldinger som vises under tilberedningen

Trykk på Tast 1. Advarsel under tilberedningsprosessen: Lukk døren og
bruk innstillingshjulet til å stille inn tiden frem til varselet, eller skru funksjonen av
(5 – 180 sek. / off).

Trykk på Tast 2. Advarsel under tilberedningsprosessen: Kontroller
produktet og bruk innstillingshjulet til å stille inn tiden frem til varselet, eller skru
funksjonen av (5 – 180 sek. / off).

Trykk på Tast 3. Advarsel under tilberedningsprosessen: Tilberedningen
er avbrutt. Bruk innstillingshjulet til å stille inn tiden frem til varselet om avbrutt
tilberedningsprosess, eller skru funksjonen av (5 – 180 sek. / off).
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Konfigurer displayet og tilgangsrettighetene med funksjonen MyDisplay og lagre den
valgte konfigurasjonen i en profil .
Slik kan du alltid bruke denne konfigurasjonen ved å åpne den lagrede profilen.
I tillegg har du muligheten til å innskrenke tilgangen så mye at f.eks. kun
tilberedningsprosesser som man har lagret selv kan velges av brukeren.

Aktiver/bytt profil

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Trykk på MySCC -tasten.

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

3
Trykk på tasten Aktiver profil for å kunne velge
og bytte til en profil med innstillingshjulet.
Dersom du tidligere har angitt et passord for
profilen, blir du oppfordret til å taste inn dette.
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I tillegg har du tilgang til de ulike profilene på startskjermen. Disse
finner du ved å trykke på pilen øverst i høyre hjørnet av skjermen.
Du kan alternativt også trykke på displayets øverste kant. Deretter
blinker denne rødt og du har muligheten til å velge en av de
forskjellige profilene ved hjelp av innstillingshjulet.

Ved å bruke et passord kan du sørge for at uvedkommende ikke har tilgang til profilen din.
Det er kun mulig å deaktivere profilen dersom man kjenner passordet. Vennligst pass på at
du ikke mister passordet. Dersom du mister passordet, er det ikke lenger mulig å deaktivere
MyDislpay. Ta kontakt med vår kundeservice dersom dette skulle skje.

Last opp profiler
Trykk på tasten Last opp profiler for å overføre profiler fra USB-sticken til
apparatet. Koble til USB-sticken før du trykker på tasten.

Nedlasting av profiler
Trykk på tasten Last ned profiler for å overføre profiler fra apparatet til USB-
sticken. Koble til USB-sticken før du trykker på tasten.
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Endre profil
Trykk på tasten Endre profil for å endre profilen.
Du har nå muligheten til å forandre på følgende innstillinger:

Trykk på tasten Gi profilen et navn.  Du har nå muligheten til å endre profilens
navn.

Trykk på tasten Angi passord og tast deretter inn et passord dersom du ønsker
å beskytte profilen din.

Trykk på tasten Rangordning og still inn profilens rangordning (1-5).
Rangordningen er avgjørende for profilens hierarkiske posisjon i forhold til de
andre profilene på apparatet ditt.
5 er den høyeste rangen, mens 1 er den laveste. Dette betyr at alle profilene
med rangene 1 til 4 er underordnet profilen med rang 5.
Som følge av dette er det ikke nødvendig å taste inn passordet når du veksler fra
en profil med høyere rang (f.eks. rang 5) til en passordbeskyttet profil med lavere
rang (f.eks. rang 3).
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.

Trykk på tasten Slett profil.  Nå kan du slette den valgte profilen.

Det er kun mulig å konfigurere displayet og tilgangsrettighetene i administratorprofilen (navn:
«5 senses»). Denne profilen er forhåndsinnstilt og kan ikke slettes fra apparatet.
Ellers kan alle profiler slettes.
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I tillegg har du muligheten til å forandre på følgende innstillinger og på den måten tilpasse
profilen etter dine ønsker.

Startskjermvisning

Manuelle driftsmoduser
Ved å trykke på denne
tasten kan du velge om de
manuelle driftsmodusene
skal vises på startskjermen i
denne profilen.

Driftsmodus for fjærkre:
Ved å trykke på denne
tasten kan du velge om
driftsmodusen for fjærkre
skal vises på startskjermen i
denne profilen.

Driftsmodus for kjøtt:
Ved å trykke på denne
tasten kan du velge om
driftsmodusen for kjøtt skal
vises på startskjermen i
denne profilen.

Driftsmodus for fisk:
Ved å trykke på denne
tasten kan du velge om
driftsmodusen for fisk skal
vises på startskjermen i
denne profilen.

Driftsmodus for eggretter:
Ved å trykke på denne
tasten kan du velge om
driftsmodusen for eggretter
skal vises på startskjermen i
denne profilen.

Driftsmodus for tilbehør:
Ved å trykke på denne
tasten kan du velge om
driftsmodusen for tilbehør
skal vises på startskjermen i
denne profilen.

Driftsmodus for
bakevarer:
Ved å trykke på denne
tasten kan du velge om
driftsmodusen for bakevarer
skal vises på startskjermen i
denne profilen.

Driftsmodus for finishing-
prosessen:
Ved å trykke på denne
tasten kan du velge om
driftsmodusen for finishing-
prosessen skal vises på
startskjermen i denne
profilen.

Topp 10:
Ved å trykke på denne
tasten kan du velge om de
ti mest brukte programmene
skal vises når du trykker på
iCC-tasten på startskjermen
i denne profilen.
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Programmeringsmodus:
Ved å trykke på denne
tasten kan du velge om
programmeringsmodusen
skal vises på startskjermen i
denne profilen.

iLevelControl:
Ved å trykke på denne
tasten kan du velge om
iLC-modusen skal vises
på startskjermen i denne
profilen.

Efficient CareControl:
Ved å trykke på denne
tasten kan du velge om
rengjøringsmodusen skal
vises på startskjermen i
denne profilen.

MySCC

Skjul alt utenom
favorittene:
Ved å trykke på denne
tasten kan du stille inn at
kun favorittene kan velges i
MySCC.

Endre favorittene for
denne profilen:
Ved å trykke på denne
tasten velger du hvilke
favoritter som skal være
tilgjengelige i denne profilen
under MySCC.
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Utdeling av rettigheter

Visning bilder/liste:
Velg her om programmene
i programmeringsmodusen
skal vises som bilder eller i
en liste.

Visningsbytte bilder/liste:
Her kan du velge om
det skal veksles mellom
bilde- og listevisning i
programmeringsmodusen
for denne profilen.

Filter (listevisning):
Her velger du om filteret
skal brukes i forbindelse
med listevisningen
for denne profilen i
programmeringsmodusen.

Opprett, endre og slett
programmer:
Her velger du om det
skal være mulig å endre,
slette og opprette nye
programmer for denne
profilen.

Zoom-faktor:
Her kan du velge en
favorittinnstilling for
bildevisningens zoom-faktor
for denne profilen.

Filter:
Her velger du
programmeringsmodusens
filter for denne profilen.

Sortering:
Her velger du hvilket
kjennetegn programlisten
skal sorteres etter for denne
profilen.

Tilberedningsparametre:
Her kan du, for denne
profilen, velge om det skal
være mulig å stille inn
tilberedningsparametrene,
om de kun skal være
synlige eller om de ikke skal
være synlige i det hele tatt.

iCC - Cockpit:
Her skrur du iCC - Cockpit
av eller på for denne
profilen.
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Efficient CareControl

Vaske uten tablet:
Velg om
rengjøringsprogrammet
Vaske uten tablet skal
brukes.

Skylle:
Velg om
rengjøringsprogrammet
Skylle skal brukes.

Mellomrengjøring
Velg om
rengjøringsprogrammet
Mellomrengjøring skal
brukes.

Spare:
Velg om
rengjøringsprogrammet
Spare skal brukes.

Medium:
Velg om
rengjøringsprogrammet
Medium skal brukes.

Sterk:
Velg om
rengjøringsprogrammet
Sterk skal brukes.

Hurtig:
Velg om
rengjøringsprogrammet
Hurtig skal brukes.

   

Tilleggsfunksjon

Informasjonstast/hjelp:
Informasjons- og
hjelpetasten skjules.

Programgruppens
listestruktur:
Trykk på denne tasten for
å vise listestrukturen til en
programgruppe.

Topptekst:
Lagre et navn som vises
i løpet av en perfekt
tilberedning (f.eks. middag).



MySCC - MyDisplay

146 / 172

Legg til ny profil
Trykk på tasten Legg til ny profil for å legge til en ny profil.

Det kan legges til ti ytterligere profiler i tillegg til administratorprofilen «5 Senses».
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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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Trykk på tasten for å
opprette en ny gruppe.

Gi gruppen din et navn. For
eksempel «Bakeri».
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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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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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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Velg ønsket gruppe.
For eksempel gruppen
«Bakeri».

Trykk to ganger på tasten
Lagre.
Gjenta fremgangsmåten
for ytterligere programmer
som f.eks. brød, kake,
muffins, salte kringler eller
rundstykker.

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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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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Endre profilens navn (f.eks.
til «Bakeri»), 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 MySCC i denne profilen.
F.eks. at man kun skal
kunne velge favoritter.
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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 «Bakeri» er
synlig

Still inn hvilke
rengjøringsprogrammer
som skal brukes. F.eks. kun
medium og sterk rengjøring.

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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Trykk på tasten for å gå til
startskjermen.

På den øverste menylinjen
kan du veksle mellom
profilene.

Velg den nyopprettede
profilen «Bakeri».
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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 profilen
«5 senses» igjen.

Tast inn passordet for
å kunne gå tilbake til
startskjermen.

Eksempelet er ferdig.  
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På servicenivået kan du få tilgang til informasjon som f.eks. apparattype,
programvareversjon og telefonnumrene til vår kundeservice.

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Trykk på MySCC -tasten.

2 Trykk på tasten til menypunktet Service.

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

Chefline
Trykk på tasten Telefonnummer for kokker for å få vist telefonnummeret til
kundeservicen for kokker.

Telefonnummeret til vår kundeservice
Trykk på tasten Kundeservice (telefonnummer) for å få vist telefonnummeret til
vår kundeservice.
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For å muliggjøre utveksling av data i sammenheng med vår programvare,
KitchenMangement System, må SelfCookingCenter® 5 Senses integreres i et homogent
nettverk. I dette nettverket inngår også den PCen der KitchenManagement System er
installert.

For å oppnå dette:
- SelfCookingCenter® 5 Senses er utstyrt med et nettverkskort som standard
- I tillegg må det bestilles og ettermonteres med Ethernet-grensesnitt
- IP-adresse, subnettmaske og gateway er angitt på enheten
- Deretter kan SelfCookingCenter® 5 Senses være koblet til nettverket som en PC. Når

dette er gjort kan du teste tilkoblingen ved hjelp av PING fra en PC som er på samme
nettverk.

Når dette er gjort kan du teste tilkoblingen ved hjelp av PING fra en PC som er på samme
nettverk.

Enheten kan kobles til nettverket via:
- Trådløs ruter
- Strømadapter
- Aksesspunkt.
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Service på luftfilteret
Bordmodeller av type 6 x 1/1 GN, 6 x 2/1 GN, 10 x
1/1 GN, 10 x 2/1 GN
Løsne luftfilteret ved å trykke inn de to markeringene
på rammen. Vipp filteret nedover og trekk det helt ut av
apparatet.
Rengjør luftfilteret i oppvaskmaskinen (ikke med
CleanJet ®  !)og la det tørke godt, Hvis luftfilteret
fremdeles er klebrig og tilsmusset også etter vask må
det byttes helt ut.
Sett luftfilteret først med de bakre krokene inn i hullene
på undersiden av apparatet og lås det så fast ved å
trykke oppover (motsatt av det du gjorde da du tok
filteret ut).
Luftfilter nr.: 40.03.461
Gulvmodeller av type 20 x 1/1 GN / 20 x 2/1 GN
Ring servicepartneren din hvis du vil bytte luftfilter på
modellene 20 x 1/1 GN eller 20 x 2/1
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Bytte av dørpakning
Dørpakningen/tetningslisten ligger i et spor rundt
ovnsdøren.

- Trekk ut den gamle tetningen.
- Gjør rent sporet.
- Legg ny tetning inn i sporet (holderne kan du fukte

med såpevann).
- Den firkantede delen av tetningen må ligge helt inne

i sporet.

Ovnsromstetninger
6 x 1/1 GN Nr: 20.00.394
6 x 2/1 GN Nr: 20.00.395
10 x 1/1 GN Nr: 20.00.396
10 x 2/1 GN Nr: 20.00.397
20 x 1/1 GN Nr: 20.00.398
20 x 2/1 GN
 

Nr: 20.00.399
 

Bytte halogenlampe
Koble først fra strømmen til apparatet!

- Dekk til avløpet inne i ovnsrommet.
- Fjern rammen med glass og tetning.
- Bytte av halogen-glødelampe (nr.: 3024.0201, pass

på å ikke ta på lampen).
- Bytt tetningsramme også (nr.: 40.00.094).
- Skru fast rammen med glass og tetninger.
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Overrislingsdysen bør kontrolleres 1 gang i måneden på kalkavleiringer.

Skritt Info/tast Beskrivelse

1 Koble ut apparatet

2 Sving hengestativet og luftledeplaten inn mot
midten.

3 Løsne låsemutteren på overrislingsdysen (drei
moturs - nøkkelbredde 15).

Advarsel!
Aggressiv kjemisk væske - fare for etsing!
Bruk: Beskyttelsesklær, vernebrille, hansker og
ansiktsvern.
Overrislingsdysen skylles grundig med vann
etter avkalkingen.

4 Legg overrislingsdysen i avkalkingsvæsken og
la virke (dysen må bli helt fri for kalk).
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Skritt Info/tast Beskrivelse

5 Remontasje i motsatt rekkefølge - merk deg
plasseringen
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Displaymeldinger feil generelt

Hvis det oppstår feil på
apparatet, vil displayet
melde fra. Bitte beachten
Sie die Telefonnummer
für eine schnelle
Kontaktaufnahme mit Ihrem
Kundendienst.

Feil som er av en slik type
at apparatet fortsatt kan
brukes, kan overstyres ved
å trykke å "tilbake"-tasten.
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Vi ber deg legge merke til tiltakene som foreslås i tabellen nedenfor.

Feilmelding Når og hvordan Tiltak

Service 10 I 30 sek. etter
innkobling.

Fjernes med å trykke på "tilbake"-tasten.
Apparatet kan brukes til vanlig tilberedning. -
Kontakt kundeservice!

Service 11 I 30 sek. etter
innkobling.

Fjernes med å trykke på "tilbake"-tasten.
Apparatet kan brukes til vanlig tilberedning. -
Kontakt kundeservice!

Service 12 I 30 sek. etter
innkobling.

Fjernes med å trykke på "tilbake"-tasten.
Apparatet kan brukes til vanlig tilberedning. -
Kontakt kundeservice!

Service 14 I 30 sek. ved
innkobling.

Fjernes med å trykke på "tilbake"-tasten.
Apparatet kan kun brukes i driftsmodus "tørr
varme". - Kontakt kundeservice!

Service 20 Vises i 30 Sek. ved
bytte av driftsmodus,
innkobling eller valg
av iCookingControl  -
driftsmodus.

Det er ikke mulig å arbeide med
iCookingControl  eller å programmere.
Arbeide i Kombi-dampovn-modus er kun
begrenset mulig. - Kontakt kundeservice!

Service 23 Vises permanent. Koble ut apparatet - ta kontakt med
kundeservice !

Service 24 Vises permanent. Koble ut apparatet - ta kontakt med
kundeservice !

Service 25 Vises i 30 sek. mens
CleanJet ®  +care-
rengjøring pågår.

CleanJet ®  +care fungerer ikke!
- Skru vannkranen helt opp.
- Kontroller silen på vanninntaket - ta

beholderen ut av ovnsrommet.
- Hvis du ikke kan konstatere hva feilen er,

må du kontakte kundeservice.
- Hvis Service 25 kommer opp mens

CleanJet ®  +care løper, må du ta tab-ene
ut av ovnsrommet og skylle det godt med
hånddusjen (bak luftledeplaten også).

- Apparatet fungerer over kortere tid.
- Kontakt kundeservice!
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Feilmelding Når og hvordan Tiltak

Service 26 Vises permanent. Hvis feilmeldingen vises mens CleanJet ® 

+care- rengjøringen pågår, må du sette i
gang „CleanJet ®  -stopp“. Hvis feilmeldingen
kommer opp også etter at CleanJet ®  +care-
stopp er avsluttet, må du ta tab-ene ut
av ovnsrommet og skylle det godt med
hånddusjen (bak luftledeplaten også). -
Kontakt kundeservice!

Service 27 I 30 sek. etter
innkobling.

CleanJet ®  +care ikke mulig! Skru av
strømmen inn til apparatet, vent i 5 sekunder
og skru den på igjen.

Service 28 I 30 sek. etter
innkobling.

- Kontakt kundeservice!

Service 29 Vises permanent. Kontroller luftfilteret under betjeningslisten
og bytt. Kontroller om en ekstern varmekilde
påvirker apparatet. Hvis servicemeldingen
forsatt vises må kundeservice kontaktes!

Service 31 I 30 sek. etter
innkobling.

- Kjernetemperaturføler defekt! Tilberedning
mulig uten bruk av kjernetemperaturføler. -
Kontakt kundeservice!

Service 32
gassapparater

Vises permanent. Lukk gasskranen! - Kontakt kundeservice!

Service 33
gassapparater

Etter 4 gangers
reset vises
denne meldingen
permanent.

Lukk gasskranen! - Kontakt kundeservice!

Service 34 Vises permanent. Følg evt. instruksjoner i displayet. Ved
forsatt feil kontaktes kundeservice!

Service 35 I 30 sek. etter
innkobling.

Kolbe UltraVent ®  til strømforsyningen.

Service 36 Visning i 30 sekunder
etter innkobling
eller ved bytte av
driftsmodus.

Tilberedning kun begrenset mulig - kontakt
kundeservice!
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Feilmelding Når og hvordan Tiltak

Service 37 Visning i 30 sekunder
etter innkobling
eller ved bytte av
driftsmodus.

Tilberedning kun begrenset mulig - kontakt
kundeservice!

Service 40 Vises i 30 sek. mens
CleanJet ®  +care-
rengjøring pågår.

Start CleanJet ®  +care-rengjøring på nytt.
Ved fortsatt feil må kundeservice kontaktes!

Service 41 Vises i 30 sek. mens
CleanJet ®  +care-
rengjøring pågår.

Start CleanJet ®  +care-rengjøring på nytt.
Ved fortsatt feil må kundeservice kontaktes!

Service 42 Vises i 30 sek. mens
CleanJet ®  +care-
rengjøring pågår.

Start CleanJet ®  +care-rengjøring på nytt.
Ved fortsatt feil må kundeservice kontaktes!

Service 43 Vises i 30 sek. mens
CleanJet
®
+care-rengjøring
pågår.

Start CleanJet ®  +care-rengjøring på nytt.
Ved fortsatt feil må kundeservice kontaktes!

Service 44 Vises i 30 sek. mens
CleanJet ®  +care-
rengjøring pågår.

Start CleanJet ®  +care-rengjøring på nytt.
Ved fortsatt feil må kundeservice kontaktes!

Service 110 Vises permanent. - Kontakt kundeservice!

Service 120 Vises permanent. - Kontakt kundeservice!
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Feil Mulig årsak Tiltak

Det drypper vann fra
ovnsdøren

Døren er ikke ordentlig
lukket.

På gulvmodellene peker håndtaket
nedover når døren er ordentlig lukket.

Dørpakningen er slitt
eller skadet.

Bytt pakning (se kapittelet om "Internet
vedlikehold" i håndboken).
Pleieanvisninger for maksimal levetid:

- Dørpakningen bør alltid tørkes av
med en fuktig klut når dagen er
avsluttet.

- Hvis det tilberedes mye grillmat (mye
fett) bør dørpakningen tørkes av
innimellom også.

- Hvis apparatet står innkoblet i lengre
tid uten produkter, anbefaler vi at
temperaturen i ovnsrommet ikke
stilles høyere enn180 °C.

Det kommer lyder
fra ovnsrommet når
apparatet er i drift.

Luftledeplater,
hengestativer, osv. er
ikke festet ordentlig.
 

Fest luftledeplater og hengestativer.
 

Ovnsromsbelysningen
fungerer ikke!

Halogenlampen defekt Bytt lampen (se kapittelet om "Internet
vedlikehold" i håndboken).

Vannmangel blinkende
vannkran-symbol.

Vannkran stengt Vannkran åpen

Filteret på
vanninntaket
tilsmusset.

For kontroll og rengjøring av filteret:
Lukk vannkranen, skru av
vanntilførselen til apparatet, demonter
filteret og gjør det rent. Sett inn filteret,
koble til vanntilførselen og kontroller at
alt er tett.

Det kommet vann ut
under apparatet.

Apparatet står ikke i
water.

Juster inn apparatet med et waterpass
(se installasjonshåndboken).

Avløpet er tilstoppet Trekk av avløpsrøret (HT-røret) på
baksiden av apparatet og gjør det rent.
Tilstoppinger kan lett oppstå hvis det
tilberedes mye produkter med høy
fettandel eller røret er lagt med for lavt
fall.
Tiltak: Legg avløpsrøret slik det
beskrives i installasjonsanvisningen.
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Gjør apparatet regelmessig rent med
CleanJet ®  +care.

Apparatet viser ingen
funksjoner når det
kobles inn.

Den eksterne
hovedbryteren er
skrudd av.

Skru på hovedbryteren.

Sikringen i
hovedsikringsboksen
har slått ut.

Kontroller sikringene.

Temperaturen i
omgivelsene rundt
apparatet var under 5
°C (41 °F) i lengre tid.

Varm ovnsrommet opp til over 20
°C (68 °F). Das Gerät darf nur in
frostsicheren Räumen betrieben werden
(siehe Installationsanleitung).

Det dannes skum
rundt avluftskanalen
mens CleanJet ® 

+care-rengjøring
pågår.

Vannet er for bløtt.
 

- Kontakt kundeservice!
 

Avløpet er ikke riktig
installert.
 

Installer avløpet slik
installasjonshåndboken angir.
 

Tiden som angis mens
CleanJet ®  +care-
prosessen løper
begynner å stige igjen.

Feil på CleanJet ® 

+care-prosessen.
Forviss deg om at luftledeplaten
og hengestativene sitter riktig inne
i ovnsrommet. Det skal ikke finnes
beholdere eller plater inne i ovnsrommet
mens CleanJet ®  +care-prosessen løper.

Displayet angir "Bytt
filter"

Luftfilteret er
tilsmusset.

Bytt luftfilter. Se håndbokens kapittel
"Internt vedlikehold". Trykk "tilbake"-
pilen for å kvittere meldingen.

Gassapparat angir
„Endre polaritet“.

Strømtilførselen er
ikke koblet riktig (feil
polaritet).

Hvis apparatet er koblet med
stikkontakt, trekk ut støpselet og snu det
180° .
La en elektriker installere apparatet med
riktig polaritet (uten støpsel).

Gassapparat viser
permanent reset.

Gaszufuhr zum Gerät
unterbrochen.

Åpne gasskranen, koble inn viftetaket.

Gasstrykket er for lavt Kontroller gasstilførselen til apparatet.
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Driftsmodus-tasten
blinker

Ovnsrommet er for
varmt

Kjøl ned ovnsrommet med Cool down
(se kapittelet "Generelt om betjeningen",
„Cool down“ i håndboken)
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