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Kjære kunde!

Forhandler: Installatør:

 Installert den:

Det tas forbehold om tekniske endringer som er viktige for fremskrittet!

Apparatnummer:

Original

Vi gratulerer med Deres nye SelfCooking Center®. Med Deres nye SelfCooking Center® vil De – takket være et 
lett forståelig visuelt betjeningskonsept – oppnå utmerkede kokeresultater på "et øyeblikk“, nesten uten opp-
læring og innviklede brukerkurs. 
I SelfCooking Control®-modus velger De kun riktig stekeemne og det ønskede stekeresultatet, helt enkelt med 
et tastetrykk – og det er det hele! Tradisjonell inntasting av f.eks. temperatur, steketid og fuktighetsgrad, eller 
komplisert programmering så vel som stadig kontrollering, er nå helt unødvendig. 
Med SelfCooking Center® har De selvsagt også de mangfoldige mulighetene til en perfekt kombidamper til 
rådighet. 
Med programmeringsmodusen kan De på et øyeblikk stille inn Deres egne stekeprogrammer.
Vi gir 24 måneders garanti beregnet fra datoen for første gangs installasjon. Det er en forutsetning at garanti-
meddelelsen ble korrekt og fullstendig ekspedert.. Skader på glass, lyspærer og tetningsmaterialer, så vel som 
skader på grunn av uriktig installasjon, bruk, vedlikehold, reparasjon og/eller avkalking, dekkes ikke av garan-
tien. God fornøyelse med deres nye SelfCooking Center®.
 

Deres
RATIONAL AG

Vår tekniske kundeservice er tilgjengelig 7 dager i uken på: ++49 8191 327888

For alle tekniske spørsmål velger de RATIONAL Chef✆Line: ++49 8191 327561
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Piktogramforklaring

 Fare!
En direkte farlig situasjon som kan 
føre til alvorlig skade eller døds-
fall. 

Etsende stoffer

Forsiktig: Unnlatelse kan føre til 
materialskader.

 Advarsel!
En mulig farlig situasjon som 
eventuelt kan føre til alvorlig 
skade eller dødsfall. 

 
Brannfare!

 
Hint og gode råd for den daglige 
bruken.

 Advarsel!
En direkte farlig situasjon som kan 
føre til alvorlig skade eller døds-
fall. 

Fare for forbrenning eller skålding!

Første gang tatt i bruk 

La hengestativene, hhv. tallerken-
vognene, være i apparatet og lukk 
døren

Trykk startknappen, selvtesten 
kjører, og resttiden meldes

 Brannfare!
Fjern emballasje og Starterkit, 
samt rister og kantiner.

Stekeovnsdøra må ikke åpnes under selvtesten. Hvis stekeovnsdøra åpnes, vil selvtesten avbrytes. Dagen 
etter vil du bli anmodet om å starte selvtesten på nytt.  

Første gang du tar i bruk ditt nye, intelligente SelfCooking Center®, blir du bedt om å starte en automatisk 
selvtest. Denne selvtesten varer i ca. 15 minutter og utføres for å tilpasse SelfCooking Center® til de spesifikke 
miljøforholdene.  
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Sikkerhetsråd

 Advarsel!
Feilaktig installasjon, service, vedlikehold eller rengjøring, så som endringer på apparatet, kan føre til 
materialskade, personskade, eller dødsfall. Vennligst les hele brukerhåndboken nøye før De tar apparatet i 
bruk. 
Dette apparatet er kun tillatt for tilberedelse av måltider i kommersielle kjøkkener. Enhver annen bruk er 
imot bestemmelsene og farlig.
Næringsmidler som inneholder lettantennelige stoffer (f.eks. næringsmidler med alkohol), må ikke tilbere-
des. Stoffer med lavt tennpunkt kan selvantenne - brannfare!
Rengjørings- og avkalkingsmidler, såvel som det dertil hørende utstyret, må kun brukes til de formål som 
er beskrevet i denne brukerhåndboken. Enhver annen bruk er imot bestemmelsene og farlig.
Ved skader på glassplaten, vennligst få hele platen skiftet ut straks

 Advarsel!
Kun gassapparater
-  Hvis apparatet er installert under en avtrekksvifte, må denne være i drift mens apparatet brukes – For-

brenningsgasser!
-   Hvis apparatet er koblet til en skorstein, må avtrekksviften rengjøres regelmessig i henhold til de for-

skriftene som gjelder i det enkelte landet – Brannfare! (Kontakt Deres installatør i slike tilfeller)
-  Legg ikke gjenstander på apparatets avgassrør – Brannfare!
-  Området under apparatet må ikke blokkeres og/eller justeres av gjenstander – Brannfare!
-  Apparatet må kun brukes i vindstille omgivelser  – Brannfare!

 Tiltak ved gasslukt:
- Steng straks gasstilførselen!
- Ikke ta på elektriske brytere!
- Sørg for god utlufting av rommet!
- Unngå åpen ild og gnistdannelse!
-  Bruk en ekstern telefon og informer straks den ansvarlige gassleverandøren (hvis gassleverandøren ikke 

er tilgjengelig, ring ansvarlig brannstasjon)!
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Sikkerhetsråd
Oppbevar denne brukerhåndboken slik at den til enhver tid er tilgjengelig for alle brukerne!
Dette apparatet må ikke brukes av barn og/eller personer med reduserte fysiske, sensoriske, eller psykiske 
evner, eller personer som mangler erfaring og/eller kunnskaper, med mindre disse personene blir overvåket av 
en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. 
Betjeningen av apparatet må kun utføres med hendene. Hvis apparatet skades med spisse eller skarpe gjen-
stander, vil dette føre til at garantien blir ugyldig.
For å unngå uhell eller skader på apparatet, er det strengt nødvendig med regelmessig opplæring og sikker-
hetsundervisning av personalet.

 Advarsel!
Daglig kontroll før apparatet slås på og tas i bruk
-  Steng luftledeplaten forskriftsmessig oppe og nede – fare for skade ved roterende ventilasjonsvifte!
-  Sjekk at hengestativene eller vogna er forskriftsmessig sperret fast i stekeovnen – beholdere med varme 

væsker kan falle igjennom eller gli ut av stekeovnen – Forbrenningsfare!
-  Før apparatet tas i bruk til matlaging, må det sjekkes at det ikke finnes rester av rengjøringstabs i steke-

ovnen. Fjern eventuelle rester av rengjøringstabs og spyl grundig med hånddusj – fare for etsing!  
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 Advarsel!
Sikkerhetsråd mens apparatet er i bruk
-  Beholdere som inneholder væske eller som etterfylles med flytende ingredienser under tilberedningen, 

må ikke plasseres på et høyere nivå enn at brukeren kan se inn i beholderen – Forbrenningsfare! 
Sticker med advarsel er vedlagt apparatet.

-  Døren på stekeovnen må alltid åpnes langsomt (kokende damp) – fare for skålding!
-  Tilbehør og andre gjenstander i den varme stekeovnen må kun berøres når man går med termiske beskyt-

telsesklær – Forbrenningsfare!
-  Apparatets utvendige temperaturer kan være høyere enn 60 °C, berør kun apparatets betjeningselemen-

ter – Forbrenningsfare!
-  Hånddusjen og vannet fra hånddusjen kan være varmt – Forbrenningsfare!
-  NEDKJØLING-funksjon – Aktiver NEDKJØLING-funksjonen kun ved forskriftsmessig stengt luftledeplaten 

– Fare for skade!
-  Grip ikke tak i ventilasjonsviften – Fare for skade!
-  Rengjøring – Aggressive kjemiske stoffer – Fare for etsing!  

Under rengjøringen må du bruke egnede beskyttelsesklær, vernebriller, vernehansker, samt vernemaske. 
Sikkerhetsrådene i kapittel ”CleanJet®+care+care-rengjøring” må følges nøye.

-  Lagre ikke lett antennelige eller brennbare stoffer i nærheten av apparatet – Brannfare!
-  Når kjørbare apparater og vogner ikke er i bruk, må bremsene aktiveres. Ved ujevne gulv kan vogner 

begynne å rulle – Fare for skade!
-  Ved mobil innsats av vogner, må De alltid stenge beholderlåsen. Sett lokk på beholdere med flytende 

væske, så den varme væsken ikke skvulper over - Forbrenningsfare!
-  Ved innlasting og lossing av tallerkenvogner og andre vogner  må transportvogna festes forskriftsmessig 

til apparatet – Fare for skade. 
-  Vogner, tallerkenvogner, transportvogner og apparater som er montert på hjul, kan tippe over under 

transport over et ujevnt underlag eller en dørstokk – Fare for skade!

Sikkerhetsråd

Ansvar
Installasjoner og reparasjoner som ikke utføres av autoriserte fagfolk, eller det ikke brukes originale  
reservedeler, så vel som enhver teknisk forandring på maskinen som ikke ar autorisert av produsenten, fører til 
at produsentens garanti og ansvar for produktet opphører.



- 10 -

 Fare – Høyspenning!
-  Inspeksjons-, vedlikeholds- og reparasjonsarbeider må kun utføres av trent personale.
-  Mens rengjøring (unntatt CleanJet®+care+care-rengjøring), inspeksjon, vedlikehold, og reparasjonsarbei-

der pågår, må apparatet være koblet fra strømtilførselen.
-  Ved bruk av apparater med hjul (kjørbare), må apparatets bevegelsesfrihet innskrenkes så mye at det 

under bevegelse av apparatet ikke kan oppstå skader på strøm-, vann- og avløpsvannledninger. Hvis 
apparatet flyttes, må det kunne garanteres at strøm-, vann- og avløpsvannledningene er korrekt atskilt. 
Hvis apparatet flyttes tilbake til sin opprinnelige plass, må bevegelsessikringen, strøm-, vann- og avløps-
vannledningen monteres igjen på forskriftsmessig måte.

-  For å garantere at apparatet Deres befinner seg i en teknisk perfekt tilstand, bør det utføres vedlike-
holdsservice minst 1 gang årlig av en autorisert servicepartner.

Pleie, ettersyn, vedlikehold og reparasjon
For å bevare det rustfrie stålets høye kvalitet, både av hygieniske grunner og for å unngå driftsforstyrrelser, må 
apparatet rengjøres daglig, eller etter rengjøringsoppfordring. Følg instruksjonene i kapitlet ”CareControl – 
CleanJet®+care+care-rengjøring”.

 Advarsel!
  Hvis apparatet ikke rengjøres, eller ikke rengjøres godt nok, kan avleiret fett eller næringsmiddel-

rester i stekeovnen ta fyr – Brannfare!
-  For å unngå korrosjon i stekeovnen, må apparatet, også ved bruk i utelukkende fuktig varme (damping), 

rengjøres daglig.
-  For å unngå korrosjon, må man regelmessig (ca. annen hver uke) påføre planteolje eller fett i stekeovnen.
- Apparatet må ikke rengjøres med høyttrykksspyler. 
-  Apparatet må ikke behandles med syrer eller utsettes for syredamp, da ellers kromnikkelstålets passive lag 

kan skades og apparatet eventuelt kan bli misfarget. 
-  Bruk kun produsentens rengjøringsmiddel. Bruken av rengjøringsmidler fra andre produsenter, kan føre til 

skader og dermed til at garantien blir ugyldig.
-  Ingen skuremidler eller skrapende rengjøringsmidler må brukes. 
-  Daglig rengjøring av stekeovnstetningen med et ikke-skurende oppvaskmiddel forlenger dets levetid.
-  Inntaksluftfilteret må tas ut og rengjøres 1 x i måneden (se kapitlet Husteknikk).

Ettersyn, vedlikehold og reparasjon
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  Apparatnummer (kun synlig når døren er åpen)

  Flytsikring (valgfritt)(kun gassapparater) 

 Stekeovnsbelysning 

 Apparatdør med dobbelt glassvindu

  Dørhåndtak  
Bordapparater:  Enhåndsbetjening med  
 tilleggsfunksjonfritt 
stående apparater:  Enhåndsbetjening

  Håndtak for å åpne det doble glassvinduet 
(innvendig)

  Integrert og selvtømmende dørdryppebe-
holder (innvendig)

  Apparatdryppebeholder med direkte tilkob-
ling til avløpet

 Apparatføtter (justerbare i høyden)

  Typenschild  
(med alle viktige data som produksjonskapasitet, 
gasstype, spanning, antall faser og frekvens, såvel 
som apparttype og apparatnummer (se Kapittel 
"Type” - Apparat- og programvare-ID), tilleggsan-
givelse)

 Kontrollpanel 

  Tildekking av elektroinstallasjonsrommet

 Sentralt justeringshjul

 Hånddusj (med tilbakeslagsautomatikk)

 Innkjøringshjelp (frittstående apparater)

 Luftfilter (tilførselsluft installasjonsrom)

q Skuffe/klaff for Care-Tabs

Funksjonsdeler

























































q



q



 
Hvis de maksimale påfyllingsmengdene overskrides, kan dette føre til skader på apparatet. 
Vær oppmerksom på de maksimale påfyllingsmengdene for næringsmidler som finnes i Brukerhåndboken.
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Bruksanvisning for apparatet
-  Unngå å plassere varmekilder (f.eks. griller, frittøser, etc.) i nærheten av apparatet.
-  De kan kun bruke apparatet i rom som har romtemperatur på > 5 °C. Ved omgivelsestemperaturer på under 

+ 5 °C, må De før apparatet tas i bruk varme opp stekeovnen til romtemperatur (> + 5 °C).
-  Så snart De åpner stekeovnsdøren, slås oppvarmingen og  ventilasjonsviften automatisk av. Den integrerte 

ventilasjonsviftebremsen akriveres. Ventilasjonsviften roterer bare kort etter. 
-  Hvis apparatet er slått på lenger enn 20 minutter og De ikke har valgt et program eller CleanJet®+care, blir 

energisparing automatisk aktivert og displayet viser kun det aktuelle klokkeslettet.
-  Hvis det ikke foretas noen videre betjening under den løpende driften, blir innstillingens styrke automatisk 

redusert i 2 trinn. Etter 10 minutter blir styrken på innstillingen først redusert. Etter ytterligere 10 minutter blir 
styrken på innstillingen redusert igjen. Så snart De berører displayet eller åpner stekovnsdøra, står den nor-
male styrken på innstillingene igjen til deres dispisisjon.

-  Ved grilling og steking (f.eks. kylling) bør det alltid settes inn en beholder for oppfanging av fett.
-  Bruk kun varmebestandig originaltilbehør fra produsenten.
- Rengjør alltid tilbehør før bruk.
-  Ved lengre driftspauser (f.eks. over natta) bør stekeovnsdøra stå litt på gløtt.
-  Stekeovnsdøra har en tilleggsfunksjon. Døra på det frittstående apparatet er kun lukket og låst når dørhånd-

taket står i vertikal posisjon.
-  Ved lengre driftspauser (f.eks. på helligdager) stenges dessuten vann-, strøm- og gasstilførselen til apparatet.
-  Ved slutten av dets levetid, må De ikke kaste apparatet i avfallscontaineren og heller ikke i containeren for 

gamle apparater på de kommunale oppsamlingsplassene. Vi er gjerne behjelpelig med deponeringen av appa-
ratet.

Maks. påfyllingsmengder for hver apparatstørrelse
 6 x 1/1 GN  30 kg  (hver innskyvning maks. 15 kg)
 10 x 1/1 GN  45 kg  (hver innskyvning maks. 15 kg)
 20 x 1/1 GN  90 kg  (hver innskyvning maks. 15 kg)
 6 x 2/1 GN  60 kg  (hver innskyvning maks. 30 kg)
 10 x 2/1 GN  90 kg  (hver innskyvning maks. 30 kg)
 20 x 2/1 GN  180 kg  (hver innskyvning maks. 30 kg)

Bruksanvisning for apparatet
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Bordapparater med hengestativer
(6 x 1/1 GN, 6 x 2/1 GN, 10 x 1/1 GN, 10 x 2/1 GN)
-  For å fjerne hengestativet, løftes det lett opp i midten 

og tas det ut av den forreste låsen.
-  Beveg hengestativet til midten av stekeovnen.
-  Løft hengestativet ut av festet idet De hever det opp. 

Tilbakeplasseringen skjer i omvendt rekkefølge.
 
 
 

Arbeide med vogner, tallerkenvogner og transportvogner med bordap-
parater (valgfritt)
-  Ta ut hengestativet som beskrevet.
-  Legg innføringsskinnen på de dertil bestemte festene 

på bunnen av apparatet. Pass på å feste den nøyaktig 
(4 stifter).

-  Vær oppmerksom på at apparatet må justeres nøyaktig 
i water i nøyaktig høyde med transportvognen. 

-  Kjør transportvogna helt inntil innkjøringsskinnen og 
sjekk at den er forskriftsmessig festet til apparatet.

-  Skyv vogna eller tallerkenvogna inn i apparatet så langt 
det går og kontroller at den er skikkelig festet til apparatet. 

-  For å ta ut vogna eller tallerkenvogna, åpnes låsemekanismen og trekkes vogna ut av stekeovnen. Sett på 
forhånd kjernetemperaturføleren i parkeringsposisjon i innkjøringsskinna. 

-  Pass på at  vognene er forskriftsmessig festet på transportvogna under transporten. 

Bruksanvisning for apparatet
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Arbeide med kjernetemperaturføleren

  
-  Plasser kjernetemperaturføleren og posisjoneringshjelpen alltid som 

foreskrevet i den derfor bestemte parkeringsposisjonen – Fare for 
skade.

-  La ikke kjernetemperaturføleren henge ut av stekeovnen – Fare for 
skade!

-  Ta kjernetemperaturføleren ut av stekeretten før denne tas ut av 
stekeovnen – Fare for skade!

Stikk kjernetemperaturfølernålen 
inn i den sterkeste delen i en 
vinkel på 30 - 45 grader. Nålen må 
stikkes inn i midten stekeretten (se 
Brukerhåndboka).

Bruk posisjoneringshjelpen hvis 
det er mulig at kjernetemperatur-
føleren utløser seg selv fra produk-
tet. (f.eks. næringsmidler med svak 
konsistens eller liten tykkelse).

Ved Finishing® "Tallerkenbankett" 
settes kjernetemperaturføleren i 
keramikkrøret på tallerkenvogna.

Ved frosne næringsmidler brukes 
den medleverte drillen. Drill et hull 
i det området hvor produktet er 
sterkest. Legg matvaren på et fast 
underlag.

Avkjøl kjernetemperaturfølernåla med hånddusjen før bruk. 

 Advarsel!
Kjernetemperaturføleren og posisjoneringshjelpen for kjernetemperaturføleren kan bli varm – Forbren-
ningsgsfare! Det anbefales å bruke grillvotter. 

 Advarsel!
Beskytt armene og hendene 
– Fare for skade!
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-  Når hånddusjen brukes, må slangen dras minst 20 cm ut av parkeringsposisjonen. 
-  2 doseringstrinn kan velges ved å trykke på aktiveringsknappen.
-  La alltid hånddusjen gli langsomt tilbake til parkeringsposisjon.

Arbeide med hånddusjen

Hånddusjen er ikke utstyrt med en hvilestilling. Hvis man drar kraftig i hånddusjen utover slangens maksi-
male lengde, skades slangen.
Kontroller at slangen er helt opprullet etter bruk av hånddusjen.
Slangen skal ikke brukes for å avkjøle stekeovnen.

 Advarsel!
Hånddusjen og vannet fra hånddusjen kan være varmt – Forbrenningsfare!

Apparater med alternativet AeroCat®

-  AeroCat® er gjenstand for en naturlig slitasje. Holdbarhet ca. 2 år ved en gjennomsnittlig bruk på 8 timer per 
dag. 

-  Steketidene forlenges med AeroCat® med ca. 10 - 20%.
-  På grunn av luftstrømsforandringer kan det oppstå ujevnheter ved steking av følsomt bakverk.
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SelfCooking Control®-
modus

Etter innkobling, eller med akti-
vering av SelfCooking Control®-
tasten, kommer De inn i SelfCoo-
king Control®-modus.
For beskrivelse, se kapitlet Self-
Cooking Control®-modus.

Kombidamper-modus 

Med aktivering av tastene "Fuktig 
varme", "Tørr varme", eller en 
kombinasjon av "Fuktig varme" 
og "Tørr varme", kommer De inn i 
Kombidamper-modus.
For beskrivelse, se kapitlet Kombi-
damper-modus.

Programmerings-
modus

Med et trykk på "Prog"-tasten 
kommer De inn i programmerings-
modus.
For beskrivelse, se kapitlet Pro-
grammeringsmodus.

Oversikt driftsmodi

11:34

0:15

160°C
70%

CleanJet+care

Nytt 
program

Level 
Control

Kopiere Endre

Slette



Forvarming

Rosa Gjennom65° Rosa Gjennom70°

RESET GASS
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Apparatet er utstyrt med en "Touch Screen". Allerede med en lett berøring av fingeren har De muligheten til å 
legge inn data i apparatet .

Så snart De trykker på en tast, blir 
stekeprosessen (f.eks. Store styk-
ker) aktivert.

Med det sentrale programhjulet 
kan De endre innstillingene.

Inntastingen blir automatisk 
aktivert innen 4 sekunder, eller 
De trykker (Push-Funktion) på det 
sentrale programhjulet.

Generell betjening:

Statusen på forvarmingstempe-
raturen vises i displayet i rødt og 
blått.

Slutten på stekeprosessen antydes 
med at SelfCooking Control®-
tasten blinker og med et akustisk 
signal.

Hvis stekeovnen er varmere enn 
den valgte temperaturen, blinker 
den valgte programtasten (f.eks. 
Tørr varme).
(for avkjøling av stekeovnen, se 
kapitlet "NEDKJØLING").

Generelle råd:

Vannmangel vises når dampgene-
ratoren ikke fylles med vann (åpne 
vannkranen). Etter at den er fyllt, 
blir meldingen slukket automatisk.

"Feil med brennerfunksjon“ Ved 
å trykke på "RESET GASS" blir 
tenningen innstilt på nytt. Hvis 
meldingen tross gjentatte trykk 
fremdeles lyser, vennligst kontakt 
kundeservice!
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SelfCooking Control®-modus

 På-/Av-bryter

 SelfCooking Control®

9 arbeidsprogrammer:

  Store stykker

  Porsjonsbiter

  Fugl   

  Fisk

  Tillegg 

  Potetprodukter

 Eggretter/desserter

 Baking

  Finishing®

 Funksjonstast  

  Tast for programmeringsmodus

   Sentralt innstillingshjul  
med "Push"-funksjon

11:34
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I de 9 arbeidsprogrammene (Store stykker, porsjons-
biter, fugl, fisk, bakevarer, tillegg, potetprodukter, 
eggretter/desserter, Finishing®) til SelfCooking 
Control®-modus, registreres de produktspesifikke 
kravene, så som størrelsen på produktet og påfyl-
lingsmengden, automatisk. Steketid, temperatur og 
ideelt stekeovnsklima justeres fortløpende i henhold 
til Deres ønskede resultat . Gjenværende steketid 
vises. 

Eksempler og nyttige råd om hvordan De enkelt kan 
tilberede Deres produkter, finner De i Brukerhånd-
boken.
 

Tegnforklaring av de valgbare pik-
togrammene

 Bruningstemperatur 

 Kjernetemperatur/Tilberedningsgrad

 Kjernetemperatur/Tilberedningsgrad

 Kjernetemperatur/Tilberedningsgrad

 Kjernetemperatur/Tilberedningsgrad 

 Tilberedningsgrad 

 Bruning

 Valg av størrelse

 Produktets tykkelse 

 Gratinering

 Chrispi oppvarming

 Hevingsvolum

 Rolig baking

 Tidsinnstilling

 Delta-T-innstilling

 Hjelpefunksjon

 Tilbake/AVBRUTT

                Fortsett-funksjon

SelfCooking Control®-modus



Steking

Stekeing  
med svor

Lavtemp. 
steking 

Braisere
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Ved hjelp av 5 eksempler vil vi gjerne kort forklare betjeningen for Dem. Mange flere nyttige råd, som hvordan 
De enkelt kan tilberede Deres måltider, finner De i Deres Brukerhåndbok, eller følg helt enkelt betjenings-
guiden på displayet.
Eksempel 1: Kalvestek

Trykk "Store stykker"-tasten Velg tilberedningstype (f.eks. 
Steking) – og det var det!

Bruningsgrad og stekeresultat kan 
endres individuelt

Foroppvarmingsstatus vises (rødt/
blått) i displayet

Etter at foroppvarmingstemperatu-
ren er nådd, vises "Last inn"

Kjernetemperaturføleren settes inn

Apparatet arbeider med forhånds-
innstilte valg. Gjenværende steke-
tid og kjernetemperatur vises

                   Programmerte data kan lagres under et individuelt navn (se kapitlet "Programmering"). 

                   Hvis kjernetemperaturføleren ikke er satt inn, eller er satt inn feil, høres en alarm og i displayet 
vises oppfordringen om å sette inn kjernetemperaturføleren riktig.

                   De kan tilberede kjøttstykker av ulik størrelse samtidig. Plasser kjernetemperaturføleren først i 
det minste kjøttstykket. Ta det ferdige stykket ut av ovnen og sett kjernetemperaturføleren i det 
nest minste kjøttstykket. Trykk på piltasten og tilberedningsprosessen fortsetter automatisk. 

SelfCooking Control®-modus

Rosa Gjennom

Forvarming

Rosa Gjennom

Lys Mørk

Rosa Gjennom

Last inn

Rosa Gjennom

Rosa Gjennom

33°C0:58



Forvarming

Baking

Last inn

0:18

Lys Mørk

Baking

Kaker Kaker med  
fukting

Baking med  
fuktighet
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SelfCooking Control®-modus
Eksempel 2: Muffins

Trykk "Baking"-tasten Velg tilberedningstype (f.eks. 
Baking) – og det var det!

Bruningsgraden kan endres indi-
viduelt

Statusen på forvarmingstem-
peraturen vises (rødt og blått) i 
displayet.

Så snart forvarmingstemperatu-
ren er nådd, vises "Last inn" i 
displayet

Kjernetemperaturføleren settes inn

Posisjoneringshjelp for kjernetem-
peraturføler 

Apparatet arbeider med for-
håndsinnstilte valg. Gjenværende 
steketid vises

                   Programmerte data kan lagres under et individuelt navn (se kapitlet "Programmering"). 

                   Hvis kjernetemperaturføleren ikke er satt inn, eller er satt inn feil, høres en alarm og i displayet 
vises oppfordringen om å sette inn kjernetemperaturføleren riktig.



Tallerken 
bankett

Kantiner Chrispi  
oppvarming

Tallerken  
à la carte

Kort Lang

Tørr Fuktighet

Kort Lang

Forvarming

Kort Lang

Last inn

1 2 3 4 5

6 7 8
10:00

9 10

1 2 3 4 5

7 8 
10:00

9 10

6 7 8
9:00

9 10

6
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SelfCooking Control®-modus
Eksempel 3: Finishing® – à la carte/LevelControl®

Med LevelControl® kan De for hver innskyvning i apparatet taste inn en individuell tid som vil vises. På denne 
måten har De alltid nøyaktig overblikk over når den enkelt innskyvningen er ferdig. Så snart den forhåndsinn-
stilte tiden for den aktuelle innskyvningen er utløpt, høres alarmen og det anviste nivået blinker. Etter at steke-
ovnen er åpnet og lukket, er nivået igjen ledig og kan belegges på nytt. 

Trykk "Finishing®"-tasten Finishing® "Tallerken à la carte" 
velges - og det var det hele!

Stekeovnsklima og steketid kan 

endres individuelt

Foroppvarmingsstatus vises (rødt/
blått) i displayet

Etter at foroppvarmingstemperatu-
ren er nådd, vises "Last inn"

Velg nivå – Steketiden vises i 
displayet 

Velg nivå (f.eks. nivå 8) Endre steketid

             De kan lagre dataene under et individuelt navn (se kapitlet "Programmering"). 

Når De åpner stekeovnsdøren, stanses steketiden. Alt etter varighet og energitap legger LevelControl® auto-
matisk til tid for alle anvisningene.

Endre steketid



Tallerken 
bankett

Kantiner Chrispi  
oppvarming

Tallerken  
à la carte

Kort Lang

Tørr Fuktighet

Kort Lang

Forvarming

Kort Lang

Last inn

Kort Lang

Kort Lang

0:08

Kort Lang
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SelfCooking Control®-modus
Eksempel 4: Finishing® - tallerkenbankett

Trykk "Finishing®"-tasten Finishing® "Tallerken bankett" 
velges - og det er det hele!

Stekeovnsklima og steketid kan 

endres individuelt

Foroppvarmingsstatus vises (rødt/
blått) i displayet

Etter at foroppvarmingstemperatu-
ren er nådd, vises "Last inn"

Kjernetemperaturføleren settes inn

Kjernetemperaturføleren settes i 
keramikkrøret på tallerkenvogna 

Apparatet arbeider med for-
håndsinnstilte valg. Gjenværende 
steketid vises

Etter at steketiden er over, vises 
"Piltasten". Trykk på piltasten for 
å sette inn flere påfyllingsmengder

          Programmerte data kan lagres under et individuelt navn (se kapitlet "Programmering“).



Kokeris

Pasta  
i saus

Halvfabr. 
steke

Stektris

Kort Lang

Pasta  
i saus

Forvarming Last inn

Kort Lang

0:08
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Eksempel 5: Pasta i saus

Trykk "Tillegg"-tasten Velg tilberedningstype (f.eks. Pasta 
i saus) – og det var det!

Steketiden kan endres individuelt

Foroppvarmingsstatus vises (rødt/
blått) i displayet

Etter at foroppvarmingstemperatu-
ren er nådd, vises "Last inn"

Kjernetemperaturføleren legges i 
beholderen

Apparatet arbeider med for-
håndsinnstilte valg. Gjenværende 
steketid vises

                   Programmerte data kan lagres under et individuelt navn (se kapitlet "Programmering“). 

                   Hvis kjernetemperaturføleren ikke er satt inn, eller er satt inn feil, høres en alarm og i displayet 
vises oppfordringen om å sette inn kjernetemperaturføleren riktig.

SelfCooking Control®-modus
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I Kombi-damper-modus har De alle funksjonene til 
Kombi-damper tilgjengelig.

Med aktivering av tastene "Fuktig varme", "Tørr 
varme", eller en kombinasjon av "Fuktig varme" og 
"Tørr varme", kommer De inn i Kombidamper-modus.

Kombi-dampermodus

0:15

160°C
70%
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 På-/Av-bryter

3 Arbeidsprogrammer:

 "Fuktig varme"

  "Tørr varme" 

  Kombinasjon 
av fuktig varme og tørr varme 

Klimavindu

  Stekeovnstemperatur

  Steketid     

  Kjernetemperatur

  Befuktning 

  Lufthastighet 

  NEDKJØLING 

  Funksjonstast 

  Programmeringsmodus

   Sentralt innstillingshjul  
med "Push"-funksjon

Forespørsel om aktuelle stekedata

 Hold temperaturtasten inntrykket (2 sekunder)

Følgende verdier vises:
•  aktuell fuktighet i stekeovnen
• aktuell stekeovnstemperatur 
• steketid som er gått 
• aktuell kjernetemperatur

Kombi-dampermodus



100°C

0:00

0:00

20°         31°
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Fuktig varme
I arbeidsmodusen "Fuktig varme" produserer dampgeneratoren hygienisk friskdamp. De kan stille inn steke-
ovnstemperaturen fra 30 °C til 130 °C.
Stekemetoder: Dampe, fordunste, blanchere, koke, pochere, vakuumkoke, tine opp, hermetisere

Tilleggsfunksjoner, som f.eks. lufthastighet (unntatt CleanJet®+care, avkalking og NEDKJØLING), kan inte-
greres.

Eller De arbeiter med 
kjernetemperatur

Trykk "Fuktig varme"-tasten Trykk temperaturtasten og still inn 
stekeovnstemperaturen

Trykk steketidstasten og still inn 
steketiden

Trykk kjernetemperaturtasten og 
still inn kjernetemperaturen



0:00

160°C

0:00
70%

160°C

20°         31°
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Tørr varme
I arbeidsmodusen "Tørr varme" varmer sterke varmeelementer den tørre luften. De kan stille inn stekeovnstem-
peraturen fra 30 °C til 300 °C. Ved behov kan De begrense stekeovnens fuktighetsgrad.
Stekemetoder: Baking, steking, grilling, frittering, gratinering, glasering. 

Eller De arbeiter med 
kjernetemperatur

Trykk "Tørr varme"-tasten Trykk klima-tasten og still inn 
maksimal stekeovnsfuktighet (se 
kapitlet "ClimaPlus Control®") 

Trykk temperaturtasten og still inn 
stekeovnstemperaturen

Trykk steketidstasten og still inn 
steketiden

Trykk kjernetemperaturtasten og 
still inn kjernetemperaturen

Tilleggsfunksjoner, som f.eks. lufthastighet (unntatt CleanJet®+care, avkalking og NEDKJØLING), kan inte-
greres.
Ved langvarig drift reduseres stekeovnstemperaturen automatisk etter 60 minutter fra 300 °C til 270 °C.
I driftsmodusen ”Tørr varme“ må ikke apparatet være i drift i mer enn 2 timer uten vanntilkobling ved høye 
temperaturer, ettersom dette kan føre til apparatfeil.



0:00

160°C

0:00160°C

20°         31°

70%
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Kombinasjon av Fuktig varme + 
Tørr varme
Begge stekemetodene "Fuktig varme" og "Tørr varme" kombineres med hverandre. Denne kombinasjonen gir 
et fuktig-varmt stekeovnsklima for en ekstra intens steking. De kan stille inn stekeovnstemperaturen fra 30 °C 
til 300 °C. Ved behov kan De justere stekeovnens klima.
Stekemetoder: Steking, baking, Finishing®.

Eller De arbeiter med 
kjernetemperatur

Trykk tastene "Fuktig varme" og 
"Tørr varme" samtidig

Trykk klimatasten og still inn 
stekeovensklimaet (se kapitlet 
ClimaPlus Control®) 

Trykk temperaturtasten og still inn 
stekeovnstemperaturen

Trykk steketidstasten og still inn 
steketiden

Trykk kjernetemperaturtasten og 
still inn kjernetemperaturen

Tilleggsfunksjoner, som f.eks. lufthastighet (unntatt CleanJet®+care, avkalking og NEDKJØLING), kan inte-
greres.
Ved langvarig drift reduseres stekeovnstemperaturen automatisk etter 60 minutter fra 300 °C til 270 °C.
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ClimaPlus Control® måler og regulerer fuktigheten i stekeovnen nøyaktig på prosenten. Det produktspesifikke 
idealklimaet for ethvert næringsmiddel, kan stilles inn nøyaktig i klimavinduet.

         
Mens stekeprosessen pågår gjenkjenner De funksjonen ClimaPlus Control® på følgende måte:

Pil lyser oppover – stekeovnen får tilført fuktighet.

Pil lyser nedover – fuktighet trekkes ut av stekeovnen.

ClimaPlus Control®     

Fuktig varme
ClimaPlus Control® er fabrikkinn-
stillt på 100 % fuktighet.

Tørr varme
Med ClimaPlus Control® kan De 
begrense produktets fuktighet i 
stekeovnen. Røde søyler og det 
tilhørende prosenttallet viser det 
maksimalt tillatte fuktighetsinn-
holdet i stekeovnen. Jo mer rødt 
som vises i displayet, jo tørrere er 
stekeovnsklimaet, hhv. jo lavere er 
fuktighetsinnholdet.

Fuktig varme +  
Tørr varme 
De kan selv stille inn blandingen 
av fuktig varme og tørr varme. 
Jo flere blå striper som vises i 
displayet, jo fuktigere er steke-
ovnsklimaet, hhv. jo høyere er 
fuktighetsinnholdet. 



0:24

0:00

100°C Forvarming

KONST.

- 31 -

Tidsinnstillinger
De kan stille inn steketiden individuelt etter Deres egne krav.

Manuell forvarming

Trykk steketidstasten og still inn 
steketiden

Trykk steketidstasten og drei det 
sentrale innstillingshjulet mot 
venstre til "KONST." vises

Tidsinnstilling Langvarig drift

Trykk steketidstasten Drei det sentrale innstillingshjulet 
mot venstre til "FORVARM" vises

Sanntidsinnstilling (innstilling av apparatets klokke, se kapitlet "Innstillinger")

Starttidsinnstilling (se kapitlet "Innstillinger")

Endring av tidsformat (se kapitlet "Innstillinger")



0:24

0:24
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Befuktning
Ved hjelp av en sterk dyse blir vann plutselig forstøvet og fordelt i stekeovnen. Ved hjelp av befuktningen 
oppnå De den driften og den ønskede skinnende overflaten på bakevarene.
Man kan velge mellom tørr varme, eller en kombinasjon av fuktig varme og tørr varme.
Befuktningens varighet: Tilførselen av fuktighet er begrenset til 2 sekunder. Først ved et nytt trykk på tas-
ten, blir det igjen befuktet i 2 sekunder.  
Temperaturområde: 30 °C til 260 °C stekeovnstemperatur.

For å skape det ideelle stekemiljøet for alle stekeprosessene, kan De stille inn 5 lufthastigheter. 

 Turbo lufthastighet

  Standard lufthastighet

 1/2 lufthastighet

 1/4 lufthastighet

  Ventilasjonsviften kan inn-
stilles med 1/4 lufthastighet

Lufthastighet

Trykk tasten for befuktning

Trykk tasten for lufthastighet og 
still inn lufthastigheten



Lukk døren Åpne døren

124°C
NEDKJØLING
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NEDKJØLING
De har brukt apparatet med høy stekeovnstemperatur og vil nå gjerne arbeide videre med lavere stekeovn-
stemperatur. Med "NEDKJØLING"-funksjonen kan stekeovnen avkjøles hurtig og skånende.

Velg driftsmodus Trykk NEDKJØLING-tasten og lukk 
stekeovnsdøren

Åpne stekeovnsdøren

NEDKJØLING og den aktuelle 
stekeovnstemperaturen vises

Lufthastigheten kan innstilles 
individuelt

 Advarsel!
-  Aktiver "NEDKJØLING"-funksjonen kun ved forskriftsmessig sperring av luftledeplaten – Fare for 

skade!
- Mens "NEDKJØLING" er aktivert, slås ikke ventilasjonsviften av når døren åpnes.
-  Grip ikke tak i ventilasjonsviften – Fare for skade!
-  Mens "NEDKJØLING" er aktivert, kan varme fettpartikler sprute ut av stekeovnen –  Forbrennings-

fare!

"NEDKJØLING"-funksjonen er ikke programmerbar.



1

- 34 -

I programmeringsmodus kan De på et øyeblikk opp-
rette Deres egne stekeprogrammer.

 Velg program

 Programmets navn

 Nytt program

 Nytt LevelControl® -program

 Kopiere programmet

 Endre programmet

 Slette programmet

Indiker stekeprogram:

 SelfCooking stekeprosess

 LevelControl®-stekeprogram

 Manuelt stekeprogram

CleanJet+care

Nytt 
program

Level 
Control

Kopiere

Endre

Slette

  Steking

 Steking

 Steking

Programmerings-modus – Betjeningselementer

Clean

Nytt 
program

Level 
Control

Kopiere Endre

Slette



Kopiere Endre

CleanJet+care K LMNOPQDEFGHIJ

Kalvestek

n opqrsthijklm Slette Lagre

Steking

Stekeing  
med svor

Lavtemp. 
stekning 

Braisere

Nytt 
program

Level 
Control

Kalvestek

Lys Mørk

9:24
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Programmering – SelfCooking Control®-modus
De kan kopiere de 9 arbeidsprogrammene (Store stykker, porsjonsbiter, fugl, fisk, bakevarer, tillegg, potetpro-
dukter, eggretter/desserter, Finishing®) etter eget ønske, tilpasse disse og lagre dem under et annet navn.
Eksempel: De gir "Steking" et annet navn og lagrer stekeprosessen under det nye navnet "Kalvestek" med 
individuelle innstillinger, f.eks. "Bruning, lys" og "Stekeresultat, gjennom".

Trykk Prog-tasten Trykk "Nytt program" for å opp-
rette en ny stekeprosess

Tast inn programmets navn (f.eks. 
Kalvestek)

Bekreft ved å trykke på bokstaven 
eller på det sentrale innstillings-
hjulet

Lagre programmets navn Trykk SelfCooking Control®-tasten

Velg arbeidsmetode (for kalvestek 
tasten "Store stykker")

Velg tilberedningsmetode Bruningsgrad og stekeresultat kan 
endres individuelt

Lagre dataene

Rosa Gjennom

Lys Mørk



Kopiere Endre

CleanJet+care K LMNOPQDEFGHIJ

Nytt 
program

Level 
Control

Kalvestek

n opqrsthijklm Slette Lagre

100°C

0:00

20°         31° 20°         31°

20°         31°

9:24
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Programmere –  Kombi-dampermodus

Trykk Prog-tasten Trykk "Nytt program" for å opp-
rette et nytt stekeprogram

Tast inn programmets navn (f.eks. 
Kalvestek)

Bekreft ved å trykke på bokstaven 
eller på det sentrale innstillings-
hjulet

Lagre programmets navn Velg driftsmodus

Still inn stekeparametrene (f.eks. 
stekeovnstemperatur, forvarming, 
steketid, eller kjernetemperatur, 
etc.) 

For neste programtrinn velges en 
arbeidsmodus

Still inn stekeparametrene (f.eks. 
stekeovnstemperatur, kjernetem-
peratur, etc.) 

Lagre innstillingene eller legg til 
ytterligere programtrinn

Avslutt programmeringen

De kan opprette et manuelt stekeprogram helt etter eget ønske.



00:24 norsk

norsk 100°C

0:24

Innstillinger
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Programmere –  Kombi-dampermodus

De kan la et akustisk signal høres etter utløpet av hvert trinn i programmet.

Trykk funksjonstasten i program-
trinn

Velg "Innstillinger" Trykk tasten for akustisk signal

Trykk tilbaketasten Fortsett programmeringen



Kopiere Endre

CleanJet+care

Nytt 
program

Level 
Control

Lam

Lam

Nytt 
program

Level 
Control

Kopiere Endre

CleanJet+care

Nytt 
program

Level 
Control

Lam

0:08
Lam

1

0:12
Lam

2

Lam

Nytt 
program

Level 
Control

9:24

9:24
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Start programmet

Start programmet, Test programtrinnene

Trykk Prog-tasten Trykk programvalgstasten Velg stekeprosess eller et steke-
program

Start stekeprosess eller et steke-
program

Test programtrinnene

Trykk Prog-tasten Trykk programvalgstasten Velg stekeprosess eller et steke-
program

Start stekeprosess eller stekepro-
grammet

Programtrinn 1 vises (Lam 1) Trykk programtrinnstasten; pro-
gramtrinn 2 vises 



Kopiere Endre

Clean

Nytt 
program

Level 
Control

Lam

0:12
Lam

2

Kopiere Endre

Slette

Lam_

L MNOPQRSDEFGHIJK Slette Lagre

100°C

0:08

9:24

0:12
Lam

2
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Trykk Prog-tasten Trykk programvalgstasten Velg stekeprosess eller et steke-
program

Trykk "Endre" Slette eller endre programnavn 
etter ønske

Lagre programmets navn 

Still inn stekeparametrene (f.eks. 
stekeovnstemperatur, forvarming, 
steketid, eller kjernetemperatur, 
etc.)

Lagre dataene Gå ut av endringsmodus ved å 
klikke gjentatte ganger på pro-
gramtrinnstasten

Endre programmet



Kopiere Endre

CleanJet+care

Nytt 
program

Level 
Control

Lam

Slette

Kopiere Endre

Slette

9:24

9:24 Prog

Progt:m

t:m

Prog

Prog

Innstillinger
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Slette programmet

Trykk Prog-tasten Trykk programvalgstasten Velg stekeprosess eller et steke-
program

Trykk "Slette" Bekreft "Slette"

Slette alle programmene

Trykk funksjonstasten Velg kokkeluetasten Slett valgte programmer (trykk 
kort)

Bekreft "Slette" velg tast, trykk 
og hold den nede. Slettingen vises 
med en flytende pil

Etter slettingen starter apparatet automatisk på nytt.



Kopiere Endre

CleanJet+care

Nytt 
program

Level 
Control

Lam

Slette

Kopiere Endre

9:24

Lam

m nopqrstuvcdefghijkl Slette Lagre
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Trykk Prog-tasten Trykk programvalgstasten Velg stekeprosess eller et steke-
program

Trykk "Kopiere" Slette eller endre programnavn 
etter ønske

Lagre programmets navn 

Kopiere programmet

Hvis De ikke endrer programnavnet, gis det autmatisk en gitt en løpende indeks.



B CDEFGHIJ/()<>_@A

1  Brokkoli

Slette Lagrei jklmnocdefgh

 100 °C

 0:00ms

 0:15ms

Nytt 
program

Kopiere Endre

Level 
Control

Slette

1  Brokkoli

1  Brokkoli
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Med LevelControl® kan De steke forskjellige produkter samtidig. Produktenes steketid kan være forskjellig. Alle 
andre stekeparametre må være de samme. For hver av apparatets innskyvninger kan De angi en individuell 
steketid som vil vises. Så snart den forhåndsinnstilte steketiden for den aktuelle innskyvningen er utløpt, høres 
alarmen og det anviste nivået blinker. Etter at stekeovnen er åpnet og lukket, er nivået igjen ledig og kan 
belegges på nytt.

Trykk Prog-tasten Trykk "LevelControl®" Tast inn programmets navn (f.eks. 
Brokkoli)

Bekreft ved å trykke på bokstaven 
eller på det sentrale innstillings-
hjulet

Lagre programmets navn Velg driftsmodus

Still inn stekeparametrene (f.eks. 
stekeovnstemperatur, steketid, 
etc.)

Lagre programmeringen og gå ut

 
Funksjonen "LevelControl®" kan ikke brukes for SelfCooking arbeidsmodi.
Ved LevelControl® kan De kun taste inn ett programtrinn av gangen.
En etikett for merking av innskyvningsnivå (level) er inkludert i apparatets levering. Etiketten må kun klebes 
utenpå apparatet.

Opprett et LevelControl®-program



Kopiere Endre

CleanJet+care

Nytt 
program

Level 
Control

Nytt 
program

Level 
Control

9:24

1  Brokkoli

1  Brokkoli

 100 °C

Forvarming 1 2 4 53
15:00

 1 Brokkoli ... ...
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Start LevelControl®-program

Trykk Prog-tasten Trykk programvalgstasten Velg LevelControl®-program

Start LevelControl®-program Apparatet blir automatisk foropp-
varmet 

Arranger stekeproduktet og velg 
passende nivå



1 2
15:00

4 53

 1 Brokkoli ... ... 1  Spinat

1 2
15:00

4 5
2:00

3
8:00

 1 Brokkoli  1  Spinat ...

1  Spinat

Nytt 
program

Level 
Control

Velg fritt tastatur Velg LevelControl®-program Aktiver LevelControl®-program

Arranger stekeproduktet og velg 
passende nivå

Mens et LevelControl®-program allerede er aktivt, kan De ved å trykke på et fritt tastefelt velge enda et 
LevelControl®-program (kun mulig når arbeidsmodus, stekeovnstemperatur, klima, etc. er identisk).
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Arbeide med opptil 3 LevelControl®-programmer



1 2 4 53
8:00

 1 Brokkoli ... ... 1 2 4 53
5:00

1 2 4 53
8:00

 1 Brokkoli ... ...

1 2 4 53

 1 Brokkoli ... ...

1 2 4 53

 1 Brokkoli  1 Tomater

1 2 4 53

 1 Brokkoli  1  Spinat  1 Tomater ...
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Endre LevelControl® steketid

Trykk Level Still inn steketid

 
Standard visningsformat er innstilt i minutter:sekunder.

Nullstill LevelControl® steketid

Trykk Level og hold til "0:00"“ 
vises

Level kan belegges på nytt

Nullstill LevelControl®-program

Trykk programnavn og hold til 
"......" vises

Nytt program kan nå velges



9:24

Progt:m
m:s

Level 1

Level 2

Level 1

Level 2

_ X X X X

Skriv inn  
passord

Innstillinger
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Et fleksibelt sikkerhetskonsept gjør det mulig for Dem å sperre betjeningen i to trinn.

Trykk funksjonstasten Velg kokkeluetasten Trykk tasten for programmerings-
sperre

Velg programmeringssperre 
"Level"

Tast inn passord med det sentrale 
innstillingshjulet

 

 Fabrikksinnstilt passord er "12345" 

                 Eksisterende programmer kan brukes, men ikke endres, kopieres, eller slettes. 

                 Kun stekeprogrammer kan brukes. En manuell betjening, eller arbeide i SelfCooking Control®-
modus er ikke mulig.

                Programsperre inaktiv  

                Programsperre aktiv

Programmeringsperre



9:24

Progt:m
m:s

_ X X X X

Skriv inn 
gammelt passord

Endre  
passord

G HIJKLMABCDEF

_ X X X X

Skriv inn nytt 
passord

_ X X X X

Gjenta nytt 
passord

Level 1

Level 2

Innstillinger
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Endre passord
De kan endre det bestående 5-talls passordet "12345" etter ønske. 

Trykk funksjonstasten Velg kokkeluetasten Trykk tasten for programmerings-
sperre

Trykk Level tast 1 eller 2 Trykk "Endre passord" Tast inn det gamle passordet med 
det sentrale innstillingshjulet

Skriv inn nytt passord (5 siffre) Gjenta nytt passord



care9:24 Starttid

CareControl

CareControl

CareControl

CareControl
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Trykk funksjonstasten Melder pleietilstand

CareControl – 
pleietilstand

Den intelligente CareControl gjenkjenner egenhendig apparatets bruk og den generelle pleietilstand, og ”just 
in time” beregner den optimale rengjøringsprosessen for redusert kjemikalie-, vann- og strømforbruk. Sammen 
med de spesielle Care-Tabs blir kalkavleiringer forhindret før de oppstår.

Apparatets pleietilstand vises i displayet med røde og blå stolpediagrammer:

         
  Blå stolpediagrammer: Apparatet har maksimal pleietilstand 

 Apparatet har en middels pleietilstand. 

  Røde stolpediagrammer: Pleien er utilfredsstillende og apparatet må rengjøres 
oftere med CleanJet®+care..



care

care

9:24 Starttid

SenereVennligst rengjør + care. 

Vennligst rengjør + care. 

CareControl Middels

Middels

Mellom 
rengjøring

Middels

Sterk

Sterk

Lett

Sterk
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CareControl – 
Rengjøringsoppfordring
CareControl oppdager selv når en CleanJet®+care-rengjøring skal utføres. CareControl tar da hensyn til 
arbeidsrutiner, som lengre pauser, eller slutten på arbeidsdagen.

Automatisk melding så snart 
CleanJet®+care-rengjøring er 
nødvendig

Start CleanJet®+care-rengjøring, 
eller velg ”senere”

Rengjøringsintervallene for opti-
mal pleie vises i rødt

Trykk funksjonstasten Velg CleanJet®+care Melder tilsmussingsgrad

Melder tilsmussingsgrad etter 
CleanJet®+care-rengjøring

         
CleanJet®+care rengjøringsoppfordring gjentas med regelmessige mellomrom til en CleanJet®+care-
rengjøring er gjennomført.

CareControl – 
Tilsmussingsmelding

Tilsmussingsgraden meldes med rødt stolpediagram. Jo flere røde stolper som vises, jo større er tilsmussingen 
av apparatet..



9:24 Ovnsrommet 
for varm

Mellom 
rengjøring

Medium Sterk

Lett

Vaske 
uten tablet. Skylle

Åpne døren

1:45
1x        2x

Ta ut  
Kantiner/rister

1x        2x

care Starttid CleanJet+care

Innstillinger
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CleanJet®+care er det automatiske rengjøringssystemet for rengjøring av stekeovnen.
6 rengjøringstrinn gjør muliggjør tilpassing etter den individuelle tilsmussingsgraden.

Trykk funksjonstasten Velg CleanJet®+care "Ovnsrommet for varmt" vises når 
stekeovnstemperaturen er høyere 
enn 75 °C. Bruke "NEDKJØLING" 
(se kapitlet "NEDKJØLING")

Velg rengjøringstrinn Åpne stekeovnen og ta ut behol-
dere og rister 

Rustfritt stål-rister, CombiFry® og 
Super-Spike-fuglrister kan bli i 
apparatet

CareControl – 
CleanJet®+care-rengjøring

   Advarsel!
-  Av hygieniske grunner, og for å unngå driftsforstyrrelser, er den daglige rengjøringen av apparatet absolutt 

påkrevet – Brannfare!
-  Vær oppmerksom på at apparatet også ved utelukkende drift i fuktig varme må rengjøres daglig.
-  Bruk kun rengjørings- og Care-Tabs fra apparatets produsent. Bruken av andre rengjøringskjemikalier, kan 

føre til skader på apparatet. Ansvar for følgeskader er utelukket!
-  Hvis De overdoserer rengjøringskjemikaliene, kan dette føre til skumdannelse.
-  Legg aldri tabs i den varme stekeovnen (> 60 °C). 
-  Ved bruk av avherdet vann, kan den anbefalte mengden rengjøringstabletter reduseres med opptil 50 %. 

Ved skumdannelse til tross for lavere dosering, bør antall rengjøringstabletter reduseres.
-  Sterk skumdannelse selv ved redusert dosering av vaskemiddel. Kontakt din serviceforbindelse for info. For 

eksempel finnes skum reduserende tablett: Artikkelnr.: 56.00.598



1:45
1x        2x

Start
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Trykk starttasten; rengjøringens 
varighet vises

 Advarsel!
Stekeovnsdøra må ikke åpnes under rengjøringsprosessen – ren-
gjøringskjemikalier og varmt fett kan sprute ut – Fare for skade og 
forbrenning!
Etter avsluttet CleanJet®+care-rengjøring, kontrolleres hele steke-
ovnsrommet (også bak luftledelamellen) for rester av rengjøringsmid-
del. Fjern eventuelle rester og spyl hele stekeovnsrommet (også bak 
luftledelamellen) grundig med hånddusjen – Fare for etsing!

Gulvapparater: Legg den anbe-
falte mengden Care-Tabs-pakker 
i klaffen

Bordapparater: Legg den anbe-
falte mengden Care-Tabs-pakker 
i skuffen

Rengjøringstab: Fjern beskyttel-
sesfolien

Legg rengjøringstabs i fordypnin-
gen i luftledelamellen

         Legg ikke tablettene i 
stekeovnen – Fare for 
skade!

Før De starter CleanJet®+care-rengjøringen, må hengestativene eller trillevogna være plassert forskriftsmes-
sig i stekeovnen. 

 Advarsel!
Rengjørings- og Care-Tabs må 
kun berøres med vernehansker 
på – Fare for etsing!

CareControl – 
CleanJet®+care-rengjøring

Up to Software-Version 04-01-10



1:45
1x        2x
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Rengjøringstrinn Beskrivelse/Bruk tabletter

Vaske uten tablet. Spyle ut stekeovnen med varmt vann.   Nei

Skylle For kalkholdig smuss uten fett, Care 
 f.eks. etter baking og arbeid i fuktig varme.

Mellom rengjøring "Kort rengjøringstid" – for alle slags tilsmussinger, men  Rengjøringsmiddel 
 uten tørking og skylling.

Lett For lettere tilsmussing, f.eks. etter blandingspåfyllinger,  Rengjørings-/ 
 Bruk opptil 200 °C. Care 

Middels For steke- og grilltilsmussing, f.eks. etter steking  Rengjørings-/ 
 av kylling, steak, grillet fisk. Care

Sterk For sterk steke- og grilltilsmussing, Rengjørings-/ 
 f.eks. flere påfyllinger med kylling, biffsteak, etc. Care

        
- Ved lengre driftspauser (f.eks. over natta) bør stekeovnsdøra stå litt på gløtt.
-  En daglig rengjøring av stekeovnstetningen forlenger dets levetid. For rengjøring av stekeovnstetningen 

brukes en myk klut og et oppvaskmiddel – ingen skuremidler!
-  Glassflatene innvendig og utvendig, såvel som den utvendige forkledningen av apparatet, rengjøres best 

med en fuktig, myk klut. Til dette brukes et ikke-skurende oppvaskmiddel.

CareControl – 
CleanJet®+care-rengjøring

Rengjøring starter automatisk når 
ovnsdøren er stengt!

 Advarsel!
Stekeovnsdøra må ikke åpnes under rengjøringsprosessen – ren-
gjøringskjemikalier og varmt fett kan sprute ut – Fare for skade og 
forbrenning!
Etter avsluttet CleanJet®+care-rengjøring, kontrolleres hele steke-
ovnsrommet (også bak luftledelamellen) for rester av rengjøringsmid-
del. Fjern eventuelle rester og spyl hele stekeovnsrommet (også bak 
luftledelamellen) grundig med hånddusjen – Fare for etsing!

Før De starter CleanJet®+care-rengjøringen, må hengestativene eller trillevogna være plassert forskriftsmes-
sig i stekeovnen. 

From Software-Version 04-01-11



Avbryte CleanJet?

CleanJet Lett

Ta ut  
tablettene

CleanJet AVBRUTT

Åpne døren

1:20

Ikke åpne 
døren

0:09

9:24

norskInnstillinger
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Ved strømbrudd som varer i over 10 ninutter, eller etter at apparatet har vært slått av, vises følgende i displayet 
"Avbryte CleanJet". Hvis Avbryte CleanJet® ikke aktiveres innen 20 sekunder ved å trykke på displayet, 
løper det aktiverte CleanJet®+care-programmet uten avbrudd helt til slutt.

CleanJet®+care-avbrudd

Trykk tasten Fjern rengjøringstabs (hvis de 
fremdeles finnes)

Lukk stekeovnsdøra, stekeovnen 
spyles

Spyletid vises

 Advarsel!
Rengjøringstabs må kun berøres 
med vernehansker på – Fare for 
etsing!

CareControl – 
Avbryte CleanJet®+care 

CleanJet®+care – oppfordring
Denne funksjonen gir deg mulighet til å forlenge rengjøringsintervallene. 
Dette er for bruk der tilsmussingen av ovnsrommet er ubetydelig (for eksempel ved baking).

Trykk funksjonstasten Velg innstillinger Trykk på CleanJet®+care-symbolet

           ”rød” CleanJet®+care – Anvisning forlengelse 

           ”blå” CleanJet®+care – Anvisning standard



Delta-T

62°         11°

 20 °C 62°         11°

0:24

Progh:m
m:s

Innstillinger
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DELTA-T-koking
Delta-T = Differansetemperatur mellom kjerne- og 
stekeovnstemperatur.
På grunn av stekeovnstemperaturens langsomme stig-
ning inntil slutten av stekeprosessen, med en konstant 
differanse til den aktuelle kjernetemperaturen, må kjøt-
tet gjennomgå en lengre stekeprosess (kan kun velges i 
Combi-damper-modus).

Velg driftsmodus Trykk funksjonstasten Velg kokkeluetasten 

Trykk Delta-T-tasten Still inn Delta-temperatur Still inn ønsket kjernetemperatur

Alternativt kan De også stille inn et tidsvindu for Delta-T-kokings varig-
het.



62°         11°

 100 °C

 0:15

 100 °C

 0:15

norsk

10.07.07 IP°C
°FInnstillinger
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Trykk funksjonstasten Velg innstillinger Trykk 1/2 energi-tasten

Strømforbruket til oppvarmingen blir redusert med 50 % (f.eks. type 10 x 1/1 GN fra 18 kW til 9 kW). Kan ikke 
velges i SelfCooking Control®-modus!

1/2 energi

Ved steking med halv energi, blir steketiden lengre. En forringelse av matens kvalitet er mulig.

Hvis energitilførselen avbrytes av et energioptimeringsanlegg, vises dette i displayet (kun i Combi-damper-
modus).

Tilkobling av energioptimering (kun elektriske apparater!)

"E/2" (halv energi) vises



28.06.076:3028.06.076:30

16:24

6:30

9:24

9:24

28.06.076:30

care

care

careStarttid

Starttid

Starttid

Innstillinger

Innstillinger
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De kan la Deres apparat starte automatisk.
Forsiktig! Vi gjør Dem oppmerksom på at lengre tids oppbevaring av næringsmidler i en ikke 
avkjølt eller oppvarmet stekeovn, er meget tvilsomt og hygienisk diskutabelt!

Automatisk starttid

Trykk funksjonstasten Trykk starttidstasten Den starttiden som ble innstilt sist 
vises.

Velg klokkeslett og still det inn 
med det sentrale innstillingshjulet

Velg dato og still den inn med det 
sentrale innstillingshjulet - bekreft 
ved å trykke gjentatte ganger

Velg driftsmodus og foreta de 
ønskede innstillingene

Trykk funksjonstasten Trykk starttidstasten

Deaktivering av starttid

Starttiden er aktivert. 
Sanntid og starttid vises avveks-
lende 

 
Stekeovnsdøren må være lukket!
Så snart starttiden er aktiv, slukkes stekeovnsbelysningen.

 
rød = Starttid aktiv
blå = Starttid inaktiv



CalkCheck

CalkCheck

Type

Service✆Info
Fjerning  
av kalk

9:24

9:24

Innstillinger

Innstillinger
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CalcDiagnosis System® spyler og tømmer dampgeneratoren. Videre formidler CalcDiagnosis System® dampge-
neratorens forkalkingstilstand. Dampgeneratorens forkalkningstilstand vises med røde søyler.

 
 Rapportering av 8 røde søyler – i displayet vises                      
Ved å trykke på displayet, slukkes meldingen.  
Vennligst avkalk dampgeneratoren innen de neste 3 - 4 ukene.

Rapportering av 9 røde søyler – i displayet vises 
Meldingen slukkes automatisk etter 30 sekunder. 
Dampgeneratoren må avkalkes senest innen de kommende 2 ukene!

Ved spørsmål om fjerning av kalk, vennligst kontakt en autorisert SERVICEPARTNER.

CalcDiagnosis System® (CDS)

Tømming av dampgeneratoren
Det er mulig å tømme dampgeneratoren før transport, eller for å sikre den mot frostskader.

Veld driftsmodus, trykk funksjons-
tast og åpne stekeovnsdøren

Trykk teknonologitasten Trykk tømmingstasten - dampge-
neratoren tømmes

Trykk funksjonstasten Trykk teknonologitasten Forkalkningstilstanden vises



Fjerning  
av kalk

Fjerning  
av kalk

Ovnsrommet 
for varm

Ikke åpne 
døren

Vent Nedkjøling 
dampgenerator

Innstillinger
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"Apparatet er for varmt" vises når 
stekeovnstemperaturen er høyere 
enn 75 °C. Velg "NEDKJØLING" 
(se kapitlet "NEDKJØLING")

Dampgeneratoren tømmes Fjern venstre hengestativ og luft-
ledeplate

Før slangen inn i dampinngangs-
åpningen til den viste markeringen

Fjerning av kalk dampgeneratoren

Trykk funksjonstasten Trykk teknonologitasten Velg "Fjerning av kalk"

 Advarsel!
Aggressiv kjemisk væske – Fare 
for etsing! De bør absolutt bruke: 
Beskyttelsesdrakt, vernebrille, 
vernehansker, vernemaske og 
produsentens avkalkingspumpe.

Markeringenes plassering 
beskrives i rådene om avkal-
kingspumpa.

For å forebygge skader på apparatet, må dampgeneratoren avkalkes når meldingen "CalkCheck" vises.

  
Bruk utelukkende produsentens avkalkingsmiddel og tilbehør.  
- Elektrisk avkalkingspumpe – Artikkelnr.: 60.70.409 
- Avkalkningsmiddel, 10 liter – Artikkelnr.: 6006.0110
Følg nøye anvisningene og sikkerhetsrådene på beholderen og avkalkingspumpa.



Fjerning  
av kalk

5,0 l          Avkalkningsmiddel

5,0 l          Avkalkningsmiddel

Avslutt  
påfylling

Fjern. av kalk Damp- 
generator avsluttet

0:00

- 59 -

Sett inn hengestativet og fest 
slangen med trådkroker

Beholderen med avkalkingsvæske 
settes i stekeovnen og slangen 
føres inn i beholderen

Fyll langsomt med den anviste 
mengden avkalkingsmiddel, f.eks. 
5,0 liter

Fjerning av kalk dampgeneratoren

  
Avkalkingsvæske reagerer 
med kalk og kan føre til at det 
skummer over.

Fjern avkalkingstilbehør, sett inn 
luftledeplate og hengestativ og 
steng

Trykk "Avslutt påfyllingen" – pro-
sessen starter

Trykk "Tilbake"-tasten – proses-
sen avsluttes

Hvis det fremdeles finnes kalk i dampgeneratoren, vil dette vises i CDS-displayet med røde søyler. Fjerning 
av kalk kan gjentas ved behov.

 Advarsel!
Aggressiv kjemisk væske – Fare for etsing! 
Det kan finnes rester med avkalkingsvæske i slangene. Avkalkingstil-
behøret må spyles grundig med vann.
De bør bruke: Beskyttelsesdrakt, vernebrille, vernehansker og verne-
maske.



Vent Nedkjøling 
dampgenerator

2:01

AVBRUTT

1:06

Fjern. av kalk Damp- 
generator avsluttet

1:06

- 60 -

AVBRUTT avkalkingsprosedyren

Trykk tilbaketasten – og det var alt

Fjern avkalkingstilbehør, sett inn 
luftledeplate og hengestativ og 
steng

Trykk "AVBRUTT"  –  avbrudds-
programmet varer i minst 1 time 
og 6 minutter

Trykk "Tilbake"-tasten – proses-
sen avsluttes

 Advarsel!
Aggressiv kjemisk væske – Fare for etsing! 
Det kan finnes rester med avkalkingsvæske i slangene. Avkalkingstil-
behøret må spyles grundig med vann.
De bør bruke: Beskyttelsesdrakt, vernebrille, vernehansker og verne-
maske.

Slå apparatet av og på.

Avkalkingsvæske ble ikke fylt på.

Avkalkingsvæske ble allerede fylt på.
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Avkalking av befuktningsdyse
Vennligst kontroller befuktningsdysen 1 gang per måned for kalkrester. 

Slå av apparatet. Hengestativet tas ut fra venstre Åpne luftledeplaten

Skru løs forstøvermutteren på 
befuktningsdysen (dreieretning 
mot urviseren – nøkkelstr. 15).

Legg befuktningsdysen i avkal-
kingsvæsken og la den virke 
(befuktningsdysen må være 
kalkfri) 

Montering i omvendt rekkefølge 
– Følg monteringsanvisningen 
nøye

 Advarsel!
Aggressiv kjemisk væske – Fare for etsing! 
De bør absolutt bruke: Beskyttelsesdrakt, vernebrille, vernehansker og 
vernemaske.
Befuktningsdysen spyles grundig med vann etter avkalkingen.



H

H H P

P P ?

9:24

Innstillinger
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USB-lagringsenhet (USB-minnepenn)

Stikk en USB-minnepenn inn i 
USB-porten under betjeningspa-
nelet

Trykk funksjonstasten Trykk minnepenntasten

Displayvisning USB-lagringsenhet (USB-minnepenn)

USB-minnepenn tilkoblet, ingen 
data tilgjengelig

USB-minnepenn tilkoblet, ingen 
data tilgjengelig, minnepennen er 
skrivebeskyttet

USB-minnepenn tilkoblet, HACCP-
data tilgjengelig 

USB-minnepenn tilkoblet, HACCP-
data tilgjengelig, minnepennen er 
skrivebeskyttet

USB-minnepenn tilkoblet, HACCP-
data på minnepennen er kopiert

USB-minnepenn tilkoblet, pro-
gramfil tilgjengelig

USB-minnepenn tilkoblet, pro-
gramfil tilgjengelig, minnepennen 
er skrivebeskyttet

USB-minnepenn tilkoblet, pro-
gramfil på minnepennen er kopier

USB-minnepenn tilkoblet, skrivefeil

USB-minnepenn tilkoblet, skrive-
prosessen pågår, ikke ta ut!

Det er mulig å hente ut tilberedningsprogrammer og HACCP-data fra apparatet med en USB-minnepenn.
De trenger USB-minnepennen fra produsenten, artikkelnr.: 42.00.035
USB-minneenhetens status vises i displayet:



Start

8:2426.06.07

8:2406.07.07

8:2406.07.07HACCP

Info

Prog

Update

9:24

Innstillinger
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HACCP-prosedyredata vises permanent over apparatets grensesnitt. Videre blir HACCP-prosedyredataene 
lagret i en periode på 10 dager og kan ved behov hentes ut via apparatets grensesnitt. De trenger en PC/Lap-
top. Ytterligere forklaringer finner De i brukerhåndboken CombiLink®.

HACCP-protokollering

Stikk en USB-minnepenn inn i 
USB-porten under betjeningspa-
nelet

Trykk funksjonstasten Trykk minnepenntasten

Trykk HACCP-tasten Velg klokkeslett og still det inn 
med det sentrale innstillingshjulet

Trykk "Start"

Følgende data ble protokollert:
– Batch-nr. – Klokkeslett – Programnavn
– Stekeovnstemperatur – Kjernetemperatur – Dør åpen/Dør lukket
– Endre driftsmodus – CleanJet®+care-rengjøring – 1/2 energi
–  Tilkobling  

energioptimeringsanlegg



HACCPProg

ProgProg

HACCPProg

ProgProg

9:24

Innstillinger
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Importering og eksportering av programmer

Stikk en USB-minnepenn inn i 
USB-porten under betjeningspa-
nelet

Trykk funksjonstasten Trykk minnepenntasten

Eksportering av program
Tilberedningsprogrammer lagres 
på USB-minnepennen

Importering av programmer
Tilberedningsprogrammer kopi-
eres i apparatminnet – apparatet 
starter automatisk

Det er mulig å kopiere tilberedningsprogrammene på en original USB-minnepenn fra produsenten. Tilbered-
ningsprogrammene kan deretter overføres til en computer.

Lagringprosessen er ferdig når USB-symbolet lyser blått. Eksisterende programmer blir bevart hvis De lagrer 
programmene under forskjellige navn. Hvis programnavnene er like, blir programmet erstattet.



HACCP

Info

Prog

Update

HACCP

Info

Prog

Update

9:24

9:24
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USB-minnepenn med ny software 
settes inn i USB-porten

Trykk funksjonstasten Trykk minnepenntasten 

Trykk "Oppdater"-tasten, pro-
gramvaren oppdateres – apparatet 
starter automatisk

Programvareoppdatering
Det er mulig å utføre oppdatering av programvare med USB-minnepennen.

Sett USB-minnepennen inn i USB-
porten

Trykk funksjonstasten Trykk minnepenntasten 

Trykk "Info"-tasten og data blir 
kopiert over på USB-minnepennen

For et enkelt feilsøk kan service-data kopieres over på en USB-minnepenn.

Last ned service-data

For programvareoppdateringen må kun originale RATIONAL  
USB-minnepinner brukes. Påse at det ikke finnes andre data på  
USB-minnepinnen enn programvaren.
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Trykk funksjonstasten Velg "Innstillinger"

Trykk sanntid og still inn med det 
sentrale innstillingshjulet

Trykk dato og still inn med det 
sentrale innstillingshjulet

Trykk språk og still inn med det 
sentrale innstillingshjulet

Innstillinger

Sanntid Dato Språk

Sanntidsformat Steketidsformat Temperatur-
format

Trykk sanntidsformat. Det innstilte 
sanntidsformatet lyser rødt (dato-
formatet blir automatisk justert)

Trykk steketidsformat. Det innstilte 
steketidsformat lyser rødt.
t:m Timer: Minutter
m:s  Minutter: Sekunder
Programmering: Tidsformatet kan 
endres for hvert programtrinn. 
Eksempel:  
Programtrinn 1 (t:m),  
Programtrinn 2 (m:s)

Trykk temperaturformat. Innstilt 
temperaturformat (Celsius eller 
Fahrenheit) lyser rødt

Innstillinger



norsk

KONST. KONST.

KONST.

20 sek.

9:24
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Innstillinger

Summetoneinnstillinger 

Trykk summetonetasten

Lydstyrke Varig kombidam-
permodus  

Varigheten av 
LevelControl®

Trykk på lydstyrketasten og still 
inn med det sentrale innstillings-
hjulet

Trykk på tasten og still inn sum-
metonens varighet med det sen-
trale innstillingshjulet

Trykk tasten og still inn varigheten 
for LevelControl®-programmet 
med det sentrale innstillingshjulet

norsk norsk norsk

Trykk på "Kontrast"-tasten og 
still inn med det sentrale innstil-
lingshjulet

Trykk "Fabrikkinnstillinger"-tasten 
kort

Trykk og hold nede bekreftel-
sestasten for "Sett tilbake til 
fabrikkinnstilling“. Alle innstil-
lingene ble tilbakestilt til fabrikk-
innstilling

Kontrast-
innstilling

Still tilbake til fa-
brikkinnstilling

Trykk funksjonstasten Velg "Innstillinger"



IP-adresse

Redigere m nopqrstuvcdefghijkl Slette Lagre

168.65.11.239

Subnettmaske

Edit m nopqrstuvcdefghijkl

Slette Lagre

255.255.0.0IP-adresse

168.65.11.241

255.255.1.1

9:24

8:55 h:m
m:s

am/pm
24hInnstillinger

10.07.07 IP°C
°F
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Trykk funksjonstasten Velg "Innstillinger" Trykk IP-tasten

Hvis Deres apparat er utstyrt med et Ethernet nettverkskort (valgfritt), kan apparatet kobles til et lokalt com-
puter-nettverk (LAN/Ethernet). For identifisering av apparatet må man legge inn "IP-adresse", og ved behov 
"Subnettmaske" og "Gateway Address". "IP-adresse", "Subnettmaske", og "Gateway Address" oppgis av 
Deres lokale computer-administrator.

Trykk "Redigere" Slett eller endre "IP-adresse " 
etter ønske

Lagre "IP-adresse" 

Endre "IP-adresse"

"Subnettmaske“ hhv. "Gateway 
Address" velges med det sentrale 
innstillingshjulet

Trykk "Redigere" Slette eller endre "Subnettmaske", 
hhv. "Gateway Address" etter 
ønske

Endre "Subnettmaske/Gateway Address"

Lagre "Subnettmaske“ hhv. 
"Gateway Address" 

Endre IP-adresse/Subnettmaske/Gateway Address
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Følgende inspeksjonsarbeider kan utføres av teknisk erfarne medarbeidere. Bruk kun originaldeler fra produ-
senten av apparatet.

Husteknologi

Spaken for å løsne klinka skyves 
mot venstre, skyv filteret mot 
venstre og nedover og ta det ut.
-  Luftfilteret må rengjøres minst én 

gang i måneden i oppvaskmaski-
nen og settes tilbake etter at det 
har tørket.

-  Luftfilteret må fornyes minst to 
ganger i året.

-  Apparatet må ikke brukes uten 
luftfilter.

Dørtetningen er stukket inn i en 
fure i stekeovnen.
-  Dra gammel tetning ut av furen
-  Rengjør furen
-  Stikk ny tetning inn i furen (fukt 

holdeleppene med såpevann)
-  Den rektangulære delen av 

tetningen må stikkes helt inn i 
opptaksrammen.

Stekeovnstetninger: 
 Artikkelnr.: 
6 x 1/1 GN 20.00.394 
6 x 2/1 GN 20.00.395
10 x 1/1 GN 20.00.396 
10 x 2/1 GN 20.00.397 
20 x 1/1 GN 20.00.398 
20 x 2/1 GN 20.00.399 

Koble apparatet først på byggsi-
den spenningsfritt! 
-  Dekk til apparatets avløp i ste-

keovnen
-  Fjern ramme med glass og tet-

ning
-  Bytte halogenlampe (artikkelnr.: 

3024.0201), ikke ta på lyspæren 
med fingrene)

-  Bytte tetningsramme samtidig 
(artikkelnr.: 40.00.094)

-  Skru fast ramme med glass og 
tetning

Rengjøring av luftfil-
teret 

Bytte av dørtetning Bytte halogenlampe



Chef✆Line

ChefLine

     Tlf.:

Service✆Info

Service 23

     Tlf.:

Fjerning  
av kalk

9:24

9:24

Innstillinger

Innstillinger
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De har muligheten til å la Chef✆Line sitt telefonnummer vises.

Service✆Info

Hvis det ikke finnes noen Service-melding, vises under Service✆Info telefonnummeret til ansvarlig kunde-
service.
Service-meldinger vises automatisk i tidsintervaller på 10 dekunder.
Se også kapitlet "Feilmeldinger".

Under Service✆Info kan de tilgjengelige Service-meldingene vises.

Trykk funksjonstasten Velg kokkeluetasten Velg "Chef✆Line"

Trykk funksjonstasten Trykk teknonologitasten Velg "Service✆Info"

Telefonnummeret til ChefLine vises

Telefonnummeret til Service-Hot-
line vises

Chef✆Line    



     No.:

     SW.:

Type

     Type:

     NORWEGIAN

Bakverk Pizza Tallerken 
bankett Batch-vis Finishing

Bruk SCC-vogn for tallerkener

9:24

9:24

Innstillinger
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Apparat- og software-identifikasjon kan avleses over funksjonen "Type".

"Type" - Apparat- og software-identifikasjon

Hjelpefunksjon

Trykk funksjonstasten Trykk hjelpetasten Hjelpetekst vises i displayet

Trykk på "Valg"-tasten og still inn 
med det sentrale innstillingshjulet

For at De skal kunne gjøre utstrakt og lettvint bruk av de mangfoldige mulighetene i apparatet Deres, er det 
lagt inn hjelpetekster i apparatet. Hvis "?“ vises i displayet, er hjelpefunksjonen tilgjengelig.

Fra hjelpefunksjonen kan den  ønskede tilberedningsprosessen velges 
direkte.

Trykk funksjonstasten Trykk teknonologitasten Velg "Type"

Apparat- og software-identifika-
sjon vises



Service 23

     Tlf.:

     Tlf.:
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Feilmeldinger

Hvis det oppstår feil på apparatet, 
vises disse i displayet. 

Avbrudd som tillater at apparatet 
fortsatt kan brukes til å tilberede 
mat, kan undertrykkes ved å 
trykke på tilbaketasten.

Feilmelding Når og hvordan Tiltak

Service 10 Etter innkobling i 30 sek. Kan klikkes bort med "Piltast". Apparatet kan brukes 
for tilberedning av mat. Vennligst informer Kunde-
service!

Service 11 Etter innkobling i 30 sek. Kan klikkes bort med "Piltast". Apparatet kan brukes 
for tilberedning av mat. Vennligst informer Kunde-
service!

Service 12 Etter innkobling i 30 sek. Kan klikkes bort med "Piltast". Apparatet kan brukes 
for tilberedning av mat. Vennligst informer Kunde-
service!

Service 14 Ved innkobling i 30 sek. Kan klikkes bort med "Piltast". Apparatet kan kun 
brukes i driftsmodusen "Tørr varme". Vennligst infor-
mer Kundeservice!

Service 20 Visning i 30 sek. ved veksling av 
driftsmodus, ved innkobling, hhv. 
ved valg av SelfCooking Control®- 
Driftsmodi.

Det er ikke mulig å arbeide med SelfCooking  
Control®- Driftsmodi og Programmer. Arbeide i 
Combi-damper-modus er mulig med begrensninger. 
Vennligst informer Kundeservice!

Service 21 Ved innkobling i 30 sek. Det er ikke mulig å arbeide med SelfCooking  
Control®- Driftsmodi og Programmer. Arbeide i 
Combi-damper-modus er mulig med begrensninger. 
Vennligst informer Kundeservice!

Service 23 Vises kontinuerlig Slå av apparatet – informer Kundeservice!

Service 24 Vises kontinuerlig Slå av apparatet – informer Kundeservice!
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Feilmelding Når og hvordan Tiltak

Service 25 Vises i 30 sek. under 
CleanJet®+care-rengjøringen.

CleanJet®+care fungerer ikke!  
- Åpne vannkranen helt  
-  Kontroller inntaksfilteret - ta beholderen ut av ste-

keovnen 
-  Hvis det ikke kan fastslås noen feil, vennligst infor-

mer Kundeservice. 
-  Hvis Service 25 oppstår mens CleanJet®+care-

rengjøring pågår, vennligst fjern tablettene fra 
stekeovnen og spyl stekeovnen grundig med hånd-
dusjen (også bak luftledeplaten) 

-  Apparatet kan brukes kortsiktig til steking. 

Vennligst informer Kundeservice!

Service 26 Vises kontinuerlig Hvis feilen oppstår mens CleanJet®+care-rengjøring 
pågår, vennligst start "Avbryte CleanJet®". Hvis 
feilmeldingen fremdeles vises etter avsluttet "Avbryte 
CleanJet®", vennligst fjern tablettene fra stekeovnen 
og spyl stekeovnen grundig med hånddusjen (også 
bak luftledeplaten). Vennligst informer Kundeservice! 

Service 27 Etter innkobling i 30 sek. CleanJet®+care ikke mulig! Slå strømtilførselen av og 
på i 5 sekunder.

Service 28 Etter innkobling i 30 sek. Vennligst informer Kundeservice!

Service 29 Vises kontinuerlig Vennligst kontroller luftfilteret under kontrollpane-
let og rengjør eller skift ut etter behov. Kontroller 
om en ekstern varmekilde påvirker apparatet. Hvis 
Service-meldingen blir stående, vennligst informer 
Kundeservice!

Service 30 Ved innkobling i 30 sek. Fuktighetsreguleringen fungerer ikke! Apparatet kan 
brukes i begrenset utstrekning for tilberedning av 
mat. Vennligst informer Kundeservice!

Service 31 Etter innkobling i 30 sek. Kjernetemperaturføler defekt! Apparatet kan brukes 
for tilberedning av mat uten kjernetemperaturføler. 
Vennligst informer Kundeservice!

Service 32 Gas-
sapparater

Vises kontinuerlig Steng gasskranen! Vennligst informer Kundeservice!

Service 33 Gas-
sapparater

Vises kontinuerlig etter 4 gangers 
Reset.

Steng gasskranen! Vennligst informer Kundeservice!

Feilmeldinger
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Feilmeldinger

Feilmelding Når og hvordan Tiltak

Service 34 Vises kontinuerlig Vennligst informer Kundeservice!

Service 40 Vises i 30 sek. under 
CleanJet®+care-rengjøringen.

Start CleanJet®+care-rengjøring igjen, hvis det opp-
står feil igjen, vennligst ta kontakt med kundeservice!

Service 41 Vises i 30 sek. under 
CleanJet®+care-rengjøringen.

Start CleanJet®+care-rengjøring igjen, hvis det opp-
står feil igjen, vennligst ta kontakt med kundeservice!

Service 42 Vises i 30 sek. under 
CleanJet®+care-rengjøringen.

Start CleanJet®+care-rengjøring igjen, hvis det opp-
står feil igjen, vennligst ta kontakt med kundeservice!

Service 43 Vises i 30 sek. under 
CleanJet®+care-rengjøringen.

Start CleanJet®+care-rengjøring igjen, hvis det opp-
står feil igjen, vennligst ta kontakt med kundeservice!

Service 44 Vises i 30 sek. under 
CleanJet®+care-rengjøringen.

Start CleanJet®+care-rengjøring igjen, hvis det opp-
står feil igjen, vennligst ta kontakt med kundeservice!

Service 100 Vises kontinuerlig Vennligst informer Kundeservice!

Service 110 Vises kontinuerlig Vennligst informer Kundeservice!

Service 120 Vises kontinuerlig Vennligst informer Kundeservice!



- 75 -

Før de ringer Kundeservice

Feil Mulig årsak Tiltak

Vann drypper fra 
apparatets dør.

Døren er ikke riktig lukket. 
 

Dørtetningen er slitt eller 
skadet.

Ved korrekt lukket dør på frittstående apparater, 
må dørhåndtaket peke nedover. 

Sett i ny dørtetning (se Brukerhåndboken 
kapitlet "Husteknologi").
Råd om pleie, for maksimal brukstid: 
-  Rengjør dørtetningen grundig etter hver 

produksjonsslutt med en fuktig klut.
-  Ved hyppig produksjon av grillprodukter 

(sterke fettavleiringer), må dørtetningen 
også rengjøres med en fuktig klut mellom 
arbeidssyklusene.

-  Hvis apparatet er i drift i lengre tid uten 
produkter, anbefales det å ikke stille 
apparatets temperatur på over 180 °C.

Når apparatet er i drift, 
oppstår det lyder i 
stekeovnen. 

Luftledeplaten, hengestativet, 
osv. er ikke riktig festet.

Fest luftledeplaten og hengestativet korrekt i 
stekeovnen. 

Stekeovnsbelysningen 
fungerer ikke!

Halogenlampe defekt. Sett i ny lampe (se Brukerhåndboken kapitlet 
"Husteknologi").

Vannmangel "Blinkende 
vannkransymbol".

Vannkranen er stengt.

Vanntilførselsfilteret er 
tilstoppet.

Åpne vannkranen.

Kontrollering og rengjøring av filteret, dertil: 
Steng vannkranen, skru av vanntilførselen til 
apparatet, bygg ut filteret fra vanninntaket og 
rens det. Sett inn filteret, åpne vanntilførselen 
og sjekk om det er tett.

Vann strømmer ut under 
apparatet.

Apparatet står ikke plant. 

Avløpet er tilstoppet.

Juster apparatet med vaterpass (se 
Installasjonshåndbok).

Dra avløpet (HT-rør) på baksiden av apparatet 
av og rengjør det. Tilstopping kan oppstå ved 
hyppig tilberedning av produkter med høyt 
fettinnhold, eller hvis avløpsrøret installeres 
med for lite fall. Tiltak: Juster avløpsrøret som 
beskrevet i innstallasjonsveiledningen. 
Rengjør apparatet regelmessig med 
CleanJet®+care.
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Før de ringer Kundeservice

Feil Mulig årsak Tiltak

Apparatet viser ingen 
funksjon etter at det er 
slått på.

Ekstern hovedsikring er slått 
av.

Sikringen i avdelingen har 
gått.

Omgivelsestemperaturen 
etter at apparatet var slått 
av, var i lengere tid under  
5 °C (41 °F).

Slå på hovedsikringen.
  

Sjekk sikringene i avdelingen. Var stekeovnen til 
over 20 °C (68 °F).

Apparatet må kun brukes i frostfrie rom (se 
installasjonsveiledningen).

Det oppstår skumdannelse 
øverst ved utluftingsrøret 
under CleanJet®+care-
rengjøringen.

For bløtt vann

Avløpet er ikke korrekt 
installert.

Vennligst informer Kundeservice!

Avløpsinstallasjon utføres iht. 
installasjonshåndboken

Mens en CleanJet®+care-
prosess pågår, blir 
løpetiden plutselig satt opp 
igjen .

CleanJet®+care-prosessen 
ble  forstyrret.

Kontroller at luftledeplaten og hengestativene 
er korrekt festet i stekeovnen. Det må ikke være 
beholdere eller stekeplater i stekeovnen under 
CleanJet®+care-prosessen 

Gassapparat viser "Bytt 
polaritet".

Strømtilførselen er ikke 
tilsluttet riktig polaritet.

Hvis gassapparatet er koblet til en stikkontakt, 
dra ut støpselet og drei det 180°.
La en elektriker korrigere poleringen og 
installere (uten støpsel) fast tilkobling. 

Gassapparat viser stadig 
Reset.

Gasstilførselen til apparatet 
er brutt.
Gasstrykket er for lavt.

Åpne gasskranen.
Slå på ventilasjonen.
Får gasstilførselen til apparatet sjekket.

Blinkende driftsmodustast Ovnsrommet for varm Avkjøl stekeovnen med "NEDKJØLING" 
(se Brukerhåndboken, kapitlet "Generelle 
betjeningsanvisninger“, "NEDKJØLING")
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EU-samsvarserklæring for elektriske apparater

geprüfte
Sicherheitoppure oppure

RATIONAL AG
Iglinger Straße 62
D-86899 Landsberg/Germany
www.rational-ag.com

Product: Commercial CombiSteam Ovens Electric Appliances
Types: CombiMaster CM61, CM62, CM101, CM102, CM201, CM202
 SelfCooking Center SCC61, SCC62, SCC101, SCC102, SCC 201, SCC 202

BG Фирма Ратионал потвърждава, че тези продукти съответстват на следващите директиви на ЕС:
CZ Firma RATIONAL prohlašuje, že výrobky jsou v souladu s následujicimi směrnicemi EU:
D Konformitätserklärung. RATIONAL erklärt, dass diese Produkte mit den folgenden EU-Richtlinien übereinstimmen:
DK RATIONAL erklaerer at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver:
E RATIONAL declara que estos productos son conformes con las siguientes Directivas Europeas:
EE RATIONAL kinnitab, et antud tooted vastavad järgmistele EU normidele:
F RATIONAL déclare que ces produits sont en conformité avec les directives de l’Union Européenne suivantes:
FIN RATIONAL vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavien EU direktiivien vaatimukset:
GB RATIONAL declares that these products are in conformity with the following EU directives:
GR RATIONAL δηλώνει ότι τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται προς τις οδηγίες της Ε.Ε.
H Mi, a RATIONAL kijelentjük, hogy ezen termékek megfelelnek az Europal Unio kövelkezö irányelveinek:
HR RATIONAL izjavljuje da su ovi proizvodi sukladni slijedeĉim smjernicama EU:
I RATIONAL dichiara che questi prodotti sono conformi alle seguenti Direttive della Comunità Europea:
LT RATIONAL patvirtina, kad šie produktai atitinka žemiau išvardintas ES normas:
LV Firma RATIONAL pazino, ka izstrãdãjumi atbilst sekojoŝām ES normām:
NL RATIONAL verklaart, dat deze producten in overeenstemming zijn met de volgende richtlijnen:
P A RATIONAL declara que estes produtos estāo em conformidade com as seguintes directivas EU:
PL Firma RATIONAL oświadcza, że dane wyroby są zgodne z niniejszymi wytycznymi UE:
RO Societatea RATIONAL declară că aceste produse sunt in conformitate cu următoarele directive ale Uniunii Europene:
RU Фирма Ратионал заявляет, что данные изделия отвечают следующим нормам ЕС:
S RATIONAL försäkrar att dessa produkter är i överensstämmelse med följande EU-direktiv:
SER RATIONAL izjavljuje da su ovi proizvodi u saglasnosti sa sledeċim smernicama EU:
SI RATIONAL izlavlja, da so ti izdelki v skladu z naslednjimi smernicami EU:
SK Firma RATIONAL prehlasuje, že výrobky sú v súlade s nasledovnými smernicami EU:
TR RATIONAL bu ürünlerin Avrupa Birliği’ nin aşşağidaki Direktiflerine uygunluğunu onaylar:

Machinery Directive MD 2006/42/EC
Including Low Voltage Directive LVD 2006/95/EC
(EN 60335-1:2002+A11+A1+A12+Corr.+A2.2006; EN 60335-2-42:2003; EN 50366:2003+A12006)

Electro Magnetic Compatibility EMC 2004/108/EC  
(EN 55014-1:2006; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-11:2000; EN 55014-2:1997+A1:2001)

LVD and EMC: Product Certification and CE Surveillance by VDE (0366).

Restriction of Hazardous Substances RoHS 2002/95/EC

EN 1717: 2001-05 Protection against pollution of potable water in water installations and
general requirements of devices to prevent pollution by backflow – certified by DVGW

Landsberg, 01.12.2009 i.V. Bruno Maas i.V. Roland Hegmann 
 Manager R & D Product Architect Electric Appliances
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EU-samsvarserklæring gassapparater
RATIONAL AG
Iglinger Straße 62
D-86899 Landsberg/Germany
www.rational-ag.com

Product: Commercial CombiSteam Ovens Gas Heated Appliances
Types: CombiMaster CM61G, CM62G, CM101G, CM102G, CM201G, CM202G
  SelfCooking Center SCC61G, SCC62G, SCC101G, SCC102G, SCC 201G, SCC 202G

BG Фирма Ратионал потвърждава, че тези продукти съответстват на следващите директиви на ЕС:
CZ Firma RATIONAL prohlašuje, že výrobky jsou v souladu s následujicimi směrnicemi EU:
D Konformitätserklärung. RATIONAL erklärt, dass diese Produkte mit den folgenden EU-Richtlinien übereinstimmen:
DK RATIONAL erklaerer at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver:
E RATIONAL declara que estos productos son conformes con las siguientes Directivas Europeas:
EE RATIONAL kinnitab, et antud tooted vastavad järgmistele EU normidele:
F RATIONAL déclare que ces produits sont en conformité avec les directives de l’Union Européenne suivantes:
FIN RATIONAL vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavien EU direktiivien vaatimukset:
GB RATIONAL declares that these products are in conformity with the following EU directives:
GR RATIONAL δηλώνει ότι τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται προς τις οδηγίες της Ε.Ε.
H Mi, a RATIONAL kijelentjük, hogy ezen termékek megfelelnek az Europal Unio kövelkezö irányelveinek:
HR RATIONAL izjavljuje da su ovi proizvodi sukladni slijedeĉim smjernicama EU:
I RATIONAL dichiara che questi prodotti sono conformi alle seguenti Direttive della Comunità Europea:
LT RATIONAL patvirtina, kad šie produktai atitinka žemiau išvardintas ES normas:
LV Firma RATIONAL pazino, ka izstrãdãjumi atbilst sekojoŝām ES normām:
NL RATIONAL verklaart, dat deze producten in overeenstemming zijn met de volgende richtlijnen:
P A RATIONAL declara que estes produtos estāo em conformidade com as seguintes directivas EU:
PL Firma RATIONAL oświadcza, że dane wyroby są zgodne z niniejszymi wytycznymi UE:
RO Societatea RATIONAL declară că aceste produse sunt in conformitate cu următoarele directive ale Uniunii Europene:
RU Фирма Ратионал заявляет, что данные изделия отвечают следующим нормам ЕС:
S RATIONAL försäkrar att dessa produkter är i överensstämmelse med följande EU-direktiv:
SER RATIONAL izjavljuje da su ovi proizvodi u saglasnosti sa sledeċim smernicama EU:
SI RATIONAL izlavlja, da so ti izdelki v skladu z naslednjimi smernicami EU:
SK Firma RATIONAL prehlasuje, že výrobky sú v súlade s nasledovnými smernicami EU:
TR RATIONAL bu ürünlerin Avrupa Birliği’ nin aşşağidaki Direktiflerine uygunluğunu onaylar:

Directive on Appliances Burning Gaseous Fuels 2009/142/EC (EN 203-1:2005 + A1:2008; EN 203-2-2:2006, EN 203-3:2009)  
Including Low Voltage Directive LVD 2006/95/EC (EN 60335-1:2002 + C1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A2+C1:2006 
+ A12:2006 + A1/C11:2007 + A13:2008; EN 60335-2-42:2003 + A1:2008; EN 60335-2-102:2006 + A1:2009; EN 
62233:2008)  
Including Electro Magnetic Compatibility EMC 2004/108/EC (EN 55014-1:2006; EN 55014-2:1997+A1:2001 +  
A2:2008; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005)  
EC Type-Examination and CE Surveillance E 4470 by KIWA Gastec.  
Machinery Directive MD 2006/42/EC 
Restriction of Hazardous Substances RoHS 2002/95/EC 
Gastec QA High Efficiency Label (QA KE 174) and Gastec QA Low NOx Label (QA KE 175)  
EN 1717: 2001-05 - Protection against pollution of potable water in water installations and general  
requirements of devices to prevent pollution by backflow – certified by DVGW.

Landsberg, 30.07.2010 i.V. Bruno Maas i.V. Rainer Otminghaus 
 Manager R & D Product Architect Gas Appliances



ClubRATIONAL

Meld deg på nå og bli medlem!
Som medlem har De tilgang til en bransjedekkende enestående internettbasert plattform med mange tjenester 
og fordeler!

Deres Club-fordeler med et øyekast:

Gratis oppgradering
Alltid siste versjon av SelfCooking Center® software!

Resepter – helt enkelt med et tastetrykk
De beste reseptene for Deres SelfCooking Center®!

Download-område
Dokumentasjon for alle apparatseriene!

Chef✆Line også via E-post
Kvalifisert hjelp fra kokk til kokk!

Service✆Info også via E-mail
RATIONAL Service – alltid der for Dem!

Nyhetsbrev hvert kvartal
De holdes alltid godt informert!

Svar på ofte stilte spørsmål
Det De alltid har ønsket å vite!

Medlemskapet i ClubRATIONAL er gratis!

Meld Dem inn i dag!

www.club-rational.com
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RATIONAL Großküchentechnik
Iglinger Straße 62
86899 Landsberg a. Lech/Germany
Tel.: +49 8191 327387
E-Mail: info@rational-online.de
www.rational-online.de

RATIONAL Belgium nv
Zandvoortstraat 10 Bus 5
2800 Mechelen/Belgium
Tel: +32 15 285500
E-mail: info@rational.be
www.rational.be

FRIMA RATIONAL France S.A.S.
4 Rue de la Charente - BP 52
F-68271 WITTENHEIM Cedex
Tel: +33 389 570 555
E-mail: info@rational-france.fr
www.rational-france.fr

RATIONAL International AG HELLAS
19ο χλμ.Θεσ/νίκης-Περαίας Τ.Θ. 4317 
57019 Θεσσαλονίκη 
Τηλ: +30 23920 39410
rationalgreece@rational-online.gr 
www.rational-online.gr
RATIONAL Ibérica Cooking Systems S.L.
Ctra. de Hospitalet, 147-149 
Cityparc / Edif. Paris D
08940 Cornellá (Barcelona)/ SPAIN
Tel:  +34 93 4751750
E-mail: info@rational-online.es
www.rational-online.es

RATIONAL Italia S.r.l.
via Venier 21
30020 Marcon (VE)/ITALY
Tel: +39 041 5951909
E-mail: info@rationalitalia.it
www.rational-italia.it 

RATIONAL Nederland
Grootkeukentechniek BV
Twentepoort West 7
7609 RD Almelo/THE NETHERLANDS
Tel: +31 546 546000
E-mail: info@rational.nl
www.rational.nl

RATIONAL Sp. z o.o.
ul. Trylogii 2/16
01-982 Warszawa/POLAND
Tel: +48 22 8649326 
E-mail: info@rational-polska.pl
www.rational-polska.pl

RATIONAL Scandinavia AB
Kabingatan 11
212 39 Malmö/SWEDEN  
Tel: +46 40 680 85 00
E-mail: info@rational-scandinavia.se 
www.rational-scandinavia.se

RATIONAL Schweiz AG 
Heinrich-Wild-Strasse 202
9435 Heerbrugg/SWITZERLAND
Tel.: +41 71 727 9092
E-Mail: info@rational-schweiz.ch
www.rational-schweiz.ch

RATIONAL Slovenija SLORATIONAL d.o.o.
Ronkova ulica 4
2380 Slovenj Gradec / Slovenija
Tel: +386 (0)2 8821900
E-mail: info@slorational.si
www.slorational.si

RATIONAL UK
Unit 4 Titan Court, Laporte Way 
Portenway Business Park
Luton, Bedfordshire, LU 4 8EF
GREAT BRITAIN
Tel: 00 44 (0) 1582 480388
E-mail: rational@rational-uk.co.uk
www.rational-uk.com

RATIONAL AUSTRIA GmbH 
Innsbrucker Bundesstrasse 67 
5020 Salzburg/AUSTRIA
Tel.:  0043 (0)662-832799 
E-Mail: office@rational-austria.at
www.rational-austria.at

РАЦИОНАЛЬ в России, СНГ и Балтике
117105 г. Москва,
Варшавское шоссе, д. 25а, стр. 6
Тел: +7 495 663 24 56
Эл. почта: info@rational-russland.com
www.rational-russia.ru
RATIONAL International AG 
İstanbul İrtibat Bürosu
Acıbadem Cad., İbrahimağa
Konutları, C1-C Blok, No.: 39, 
Kadıköy, 34718 İstanbul
Tel./Faks: +90 (0) 216 339 98 18
E-mail: info@rational-international.com
www.rational-international.com

RATIONAL AUSTRALIA PTY LTD
156 Swann Drive
Derrimut, VIC 3030
Tel: +61 (0) 3 8369 4600
E-mail: info@rationalaustralia.com.au
www.rationalaustralia.com.au

RATIONAL NZ Ltd
208-210 Neilson Street
Onehunga, 1061
Auckland, 1643
Tel.: +64 (9) 633 0900
E-Mail: sales@rationalnz.co.nz
www.rationalnz.co.nz

RATIONAL International Middle East
Montana Building, Floor 303
Zaabeel Road, Dubai, UAE
Phone +971 4 337 5455
eMail: info@rational-middleeast.com
www.rational-middleeast.com

RATIONAL Canada Inc.
2410 Meadowpine Blvd., Unit 107
Mississauga, Ontario L5N 6S2/CANADA
Toll Free: 1-877-RATIONAL (728-4662)
E-mail: postmaster@rationalcanada.com
www.rational-canada.com

RATIONAL USA Inc.
895 American Lane
Schaumburg, IL 60173
Toll Free: 888-320-7274
E-mail: info@rationalusa.com
www.rational-usa.com

RATIONAL International AG
Office Mexico
Innoparc 01
Heinrich-Wild-Strasse 202
CH-9435 Heerbrugg
Switzerland     
Tel. en México: +52 (55) 5292-7538
eMail info@rational-mexico.com.mx
www.rational-mexico.com.mx

RATIONAL BRASIL 
Rua Prof. Carlos de Carvalho, 113 - Itaim Bibi
São Paulo, SP
CEP: 04531-080
Tel.: +55 (11) 3071-0018
Internet: www.rational-online.com.br
E-mail: info@rational-online.com.br

Tel: (03) 3812 -6222
 info@rational-japan.com

 www.rational-japan.com

RATIONAL 

+86 21 64737473
shanghai.office@rational-china.com

www.rational-china.cn

RATIONAL Korea 

+82-2-545-4599
E-mail: info@rationalkorea.co.kr
www.rationalkorea.co.kr

RATIONAL India
Unit No 24, German Center
12th Floor, Building 9B
DLF Cyber City, Phase III
Gurgaon, 122002
Haryana, India 
Phone +91 124 463 58 65
info@rational-online.in
www.rational-online.in

RATIONAL International AG
Heinrich-Wild-Straße 202
CH-9435 Heerbrugg
Tel: +41 71 727 9090
Fax: +41 71 727 9080
E-mail: info@rational-international.com
www.rational-international.com

RATIONAL AG
Iglinger Straße 62
86899 Landsberg a. Lech
Tel.: +49 8191 3270
Fax: +49 8191 21735
E-Mail: info@rational-ag.com
www.rational-ag.com


