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  VIKTIGE SIKKERHETSFORSKRIFTER  
Alle apparater 
Når du bruker elektriske apparater, må du følge grunnleggende sikkerhetsforholdsregler, 
inkludert følgende.  
ADVARSEL – Gjør følgende for å redusere faren for brannskader, elektrisk støt, brann, 
personskade og eksponering for overdreven mikrobølgeenergi: 
 

1) Les alle instruksjoner før du bruker apparatet.  

2) Les og følg «FORHOLDSREGLER FOR Å UNNGÅ MULIG OVEREKSPONERING FOR 
MIKROBØLGEENERGI» på side 3.  

3) Apparatet må være jordet. Det må bare kobles til en dedikert avgrening og jordet 
stikkontakt.  

4) Monter eller plasser dette apparatet i samsvar med de medfølgende 
monteringsinstruksjonene.  

5) Noen produkter, som hele egg og forseglede beholdere – for eksempel lukkede glasskrukker 
– kan eksplodere og må ikke varmes opp i denne ovnen.  

6) Bruk bare apparatet i samsvar med anvendelsesområdet som er beskrevet i håndboken. Ikke 
bruk etsende kjemikalier eller damp i apparatet. Denne typen ovn er spesielt utformet for å 
varme, koke/steke og riste matvarer. Den er ikke utformet for industriell bruk eller bruk i 
laboratorium.  

7) Apparatet må ikke brukes av barn.  

8) Apparatet må ikke brukes hvis en dør, en ledning eller et støpsel er skadet, hvis det ikke 
fungerer som det skal, hvis det er skadet eller hvis det har falt i gulvet.  

9) Service på apparatet skal bare utføres av kvalifisert servicepersonell. Kontakt ditt nærmeste 
autoriserte servicesenter vedrørende kontroll, reparasjon eller justering.  

10) Åpningene på apparatet må ikke blokkeres eller dekkes til.  

11) Apparatet må ikke oppbevares utendørs. Produktet må ikke brukes i nærheten av vann, for 
eksempel ved siden av en oppvaskkum, i en fuktig kjeller, i nærheten av et svømmebasseng 
og lignende.  

12) Ledningen og støpselet må ikke senkes i vann.  

13) Ledningen må ikke komme i kontakt med varme overflater.  

14) Ledningen må ikke henge over kanten på et bord eller en kjøkkenbenk.  

15) Oven må rengjøres daglig. Følg rengjøringsprosedyrene i avsnitt 9 i denne håndboken. 
 

16) Gjør følgende for å unngå brann i ovnsrommet: 

i. Unngå å koke/steke maten for lenge. Følg nøye med på apparatet når det befinner seg 
papir, plast eller annet brennbart materiale i ovnen under matlaging.  

ii. Fjern posestrips med metalltråd fra papir- eller plastposer før du legger en pose i ovnen.  

iii. Hvis materialet i ovnen tar fyr, må du holde ovnsdøren lukket. Slå av ovnen og trekk ut 
strømledningen, eller slå av strømmen på sikringstavlen.  

iv. Ikke bruk ovnsrommet til oppbevaring. Ikke etterlat papirprodukter, kjøkkenredskaper 
eller mat i ovnsrommet når ovnen ikke er i bruk.  
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17) Væsker, for eksempel vann, kaffe eller te, kan varmes opp til over kokepunktet uten at du ser 
at det koker. Når du tar beholderen ut av mikrokombiovnen, kan du ikke alltid se at væsken 
bobler eller koker. DETTE KAN FØRE TIL AT SVÆRT VARME VÆSKER PLUTSELIG KOKER OVER 
HVIS DU BEVEGER BEHOLDEREN ELLER SETTER ET KJØKKENREDSKAP I VÆSKEN.  

 
Mikrokombiovner  
1) For store matvarer eller metallredskaper må ikke settes inn i en mikrobølgeovn. Dette kan 

resultere i brann eller fare for elektrisk støt.  

2) Ovnen må ikke rengjøres med skurebørster av metall. Deler av børstene kan svis av og 
komme i kontakt med elektriske deler, noe som utgjør en fare for elektrisk støt.  

3) Ikke oppbevar annet materiale enn produsentens anbefalte tilbehør i ovnen når den ikke 
er i bruk.  

4) Ovnsrister eller andre deler av ovnen må ikke dekkes til med metallfolie. Dette vil føre til at 
ovnen blir overopphetet.  

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE  
 

 

ADVARSEL 

Feil montering, justering, endring, service eller vedlikehold kan føre til skade på eiendom, 
personskade og død. Les instruksjonene for montering, bruk og vedlikehold nøye før du 
monterer eller utfører service på dette utstyret. 

 

ADVARSEL 

FORHOLDSREGLER FOR Å UNNGÅ MULIG 
OVEREKSPONERING FOR MIKROBØLGEENERGI 
 Ovnen må ikke brukes mens døren er åpen. Dette kan føre til skadelig eksponering for 

mikrobølgeenergi. Det er viktig at sikkerhetssperrene ikke overstyres eller tukles med. 
 Unngå å plassere gjenstander mellom ovnens forside og apparatdøren, og sørg for at 

smuss og rester av rengjøringsmidler ikke samler seg opp på tetningsflatene. 
 Ikke bruk ovnen hvis den er skadet. Det er spesielt viktig at ovnsdøren lukkes ordentlig 

og at det ikke er skader på (1) døren (bøyd), (2) hengslene og låsen (ødelagt eller 
løsnet), (3) dørpakningene og tetningsflater. 

 Ovnen skal bare justeres og repareres av kvalifisert servicepersonell. 

 

ADVARSEL 

Koble fra strømmen ved den eksterne hovedstrømbryteren før du utfører service på eller 
reparerer en mikrokombiovn. 

 

ADVARSEL 

For å redusere faren for elektrisk støt må du ikke fjerne eller åpne dekselet. 
Brukere kan ikke utføre service på de innvendige delene. Service skal utføres av kvalifisert 
personell. Koble fra strømforsyningen før service. 

 

ADVARSEL 

Dette er et klasse A-produkt. I et boligmiljø kan dette produktet forårsake radiointerferens, 
og brukeren må kanskje iverksette nødvendige tiltak. 
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Obligatoriske varselskilt 

Følgende varselskilt/merknader må festes på mikrokombiovnen og tilleggsutstyr på det angitte stedet, slik at de er lett 

synlige til enhver tid. 

  

Varselskilt Beskrivelse 

 

Advarsel for mikrobølgeovner (kun USA og Canada) 

Det er fare for ytre og indre brannskader på kroppsdeler som følge av eksponering 

for mikrobølgeenergi. 

 

Advarsel om varm overflate 

Det er fare for brannsår fra høye temperaturer i ovnsrommet og på innsiden av 

apparatdøren. 

 
 

Sikkerhetssymboler 
Følgende sikkerhetssymboler må festes på det angitte stedet på mikrokombiovnen, slik at de er synlige til enhver tid. 

  

Sikkerhetssymbol Beskrivelse 

 

Vernejording (jording) 

 

Ekvipotensialutjevning 

 
 

 

Kundedokumentasjon 

 Kundedokumentasjonen er en del av mikrokombiovnen. 

 Ha håndbøkene i kundedokumentasjonen tilgjengelig til enhver tid, slik at du kan finne eventuell nødvendig 

informasjon. 

 Ta vare på håndbøkene i kundedokumentasjonen gjennom hele apparatets levetid. 

 Les monterings- og brukerhåndboken nøye før du bruker, håndterer og arbeider på dette apparatet. 

 Hvis mikrokombiovnen skifter eier, må også håndbøkene i kundedokumentasjonen følge med. 
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1 Generell informasjon  

 
Formålet med dette kapittelet 
Dette kapittelet inneholder en oversikt over mikrokombiovnen og bruksveiledning for denne håndboken. 

 

 

1.1 CE- og UKCA-samsvarserklæring  

 
 

1.1.1 CE-samsvarserklæring 

 

 
 

 
1.1.2 UKCA-samsvarserklæring 

 

 
 

 

1.1.3 UL-samsvarserklæring 

 

 
 

 

 

1.1.4 Kontakt din lokale Merrychef-representant vedrørende andre godkjenningskrav 
 

 

 

 

Produsenten erklærer at mikrokombiovnen overholder følgende europeiske direktiver:  

 2006/42/EF (Maskindirektivet) 

 2014/30 (EMC-direktivet) 

 2011/65/EU (RoHS-direktivet) 

 2014/53/EU (Radiodirektivet) 

En fullstendig samsvarserklæring er tilgjengelig på forespørsel. 

Produsenten erklærer at mikrokombiovnen som er angitt ovenfor, overholder følgende 

anordninger i Storbritannia: 

 UKSI 2008 nr. 1597 – Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 

 UKSI 2016 nr. 1091 – Electromagnetic Compatibilty Regulations 2008  

 UK SI 2012 nr. 3032 – RoHs Regulations 2012 

 Radio Equipment Regulations 2017 

En fullstendig samsvarserklæring er tilgjengelig på forespørsel. 
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1.2 Miljøvern  

 
Prinsipperklæring  

Kundenes forventninger, lovmessige reguleringer og standarder, samt omdømmet til selskapet vårt, bestemmer kvaliteten 

på og servicen for alle produktene våre. 

Vi har en miljøforvaltningspolicy som ikke bare sikrer at alle miljøforskrifter og -lover overholdes, men som også forplikter 

oss til å kontinuerlig forbedre miljøtiltakene våre. 

Vi har utviklet et kvalitets- og miljøforvaltningssystem for å garantere konsekvent produksjon av førsteklasses produkter og 

sikre at vi når miljømålene våre. 

Systemet innfrir kravene i ISO 9001:2008 og ISO 14001:2004. 

Miljøvernprosedyrer  
 Vi overholder følgende prosedyrer: 

 Bruk av produkter som overholder RoHs3 

 REACH-kjemikalieregelverk 

 Resirkulering av elektronisk avfall 

 Miljøvennlig avhending av gamle apparater via produsenten 

Bidra til å beskytte miljøet du også. 

 

 

 

1.3 Viktig informasjon 
 

Brukere blir opplyst om at vedlikehold og reparasjoner skal utføres av en autorisert Merrychef®-serviceagent, og at det skal 

brukes originale reservedeler fra Merrychef®. Merrychef® påtar seg ikke ansvar for produkter som er feilmontert, feiljustert 

eller brukt feil, eller som ikke er vedlikeholdt i samsvar med nasjonale og lokale lover eller monteringsinstruksjonene som 

følger med produktet, eller produkter hvor serienummeret er gjort uleselig, utslettet eller fjernet, eller som har blitt endret 

eller reparert med uautoriserte deler eller av uautoriserte servicerepresentanter. Spør distributøren din om en liste over 

autoriserte serviceagenter. 
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1.4 Identifisere mikrokombiovnen  

 
Plassering av typeskilt  

Typeskiltet er plassert på baksiden av mikrokombiovnen. 

 
 

    

 

1 Modellnummer   

 conneX12 og conneX16   

2 Artikkelnummer 
Elementer i 
artikkelnummeret 

 
Merke 

 
Betydning 

 Modell X12 eller X16  

 Nytteeffekt, konveksjon D 2200 W 

  F 2200 W / 1300 W 

  G 

 

2200 W / 900 W 

 Nytteeffekt, mikrobølge B 2000 W (versjon med høy effekt) 

  X 1000 W (versjon med standardeffekt) 

 Spenning 30 230 V 

  MV5 220–230 V / 50 Hz 

  MV6 208/240 V / 60 Hz 

  00 200 V 

  20 220 V 

 Frekvens 5 50 Hz 

  6 60 Hz 

 Ledning A–Z Eksempel: H = L+N+E (4 mm EU) 

 Kontakt A–Z Eksempel: E = 32 A 1-faset plugg 

 Kommunikasjon L LAN/Wi-Fi 

    

 Versjon A, B A, B (førproduksjon) 

  1, 2, ... 1, 2, ... (serieproduksjon) 

 Tilbehør/kunde WW Spesifikk kunde 

 Område/land EU Europa 

  USA USA 

3 Serienummer 
Elementer i 
serienummeret 

 
Merke 

 
Betydning 

 Produksjonsår 21 2021 

  22 2022  

 Produksjonsmåned 01 Januar 

  02 Februar 

 Produksjonssted 2130 Sheffield (Storbritannia) 

 Produksjonsnummer 12345  

4 Tekniske data   

5 Produksjonsdato   

 

 

    

1.5 Struktur på kundedokumentasjon 

 
Innholdet i kundedokumentasjonen 
Kundedokumentasjonen for mikrokombiovnen inkluderer følgende dokumenter: 

 Monterings- og brukerhåndboken (dette dokumentet) 

 

S 3200 W (bare conneX16) 
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1.6 Om denne monterings- og brukerhåndboken 

 
Formål 
Denne monterings- og brukerhåndboken er ment for alle personer som arbeider med mikrokombiovnen. Her finner du all 

nødvendig informasjon for korrekt og sikker montering, bruk, rengjøring og mindre servicearbeid. 

 

Hvem bør lese denne monterings- og brukerhåndboken?  

 

Navn på målgruppe Oppgaver 

Utstyrsflytter Transport på stedet. 

Servicetekniker  Konfigurere apparatet. 

 Klargjøre apparatet for førstegangsbruk og ta apparatet ut av drift. 

 Instruere brukeren. 

Eieren av mikrokombiovnen 

eller 

eierens ansatte som er 

ansvarlig for apparatet 

 Har fått innføring i alle sikkerhetsrelaterte funksjoner og anordninger på 

mikrokombiovnen av serviceteknikeren. 

 Har fått opplæring av serviceteknikeren i bruk av apparatet. 

 Hjelper til med å transportere apparatet på stedet og konfigurere apparatet, i henhold 

til instruksjonene. 

Bruker Utfører i hovedsak spesifikke bruksoppgaver som å 

 sette matvarer inn i mikrokombiovnen. 

 starte matlagingsprofiler. 

 fjerne mat. 

 rengjøre mikrokombiovnen. 

 montere tilbehør i mikrokombiovnen. 

 utføre mindre serviceoppgaver. 

  

Deler av dette dokumentet som absolutt må leses  
Hvis du ikke følger informasjonen i dette dokumentet, risikerer du potensielt dødelige personskader og materielle 

skader. 

Alle personer som jobber med mikrokombiovnen, må lese og forstå følgende deler av dette dokumentet før arbeidet starter, 

for å ivareta sikkerheten: 

 Kapittel 3: «Sikkerhet»  

 Avsnittene som beskriver aktiviteten som skal utføres  
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Kapitler i monterings- og brukerhåndboken 

Kapittel/avsnitt Formål 

Generell informasjon  Viser hvordan du identifiserer apparatet. 

 Gir bruksveiledning for denne monterings- og brukerhåndboken. 

Design og funksjon  Angir anvendelsesområdet for apparatet. 

 Forklarer funksjonene til apparatet og viser hvor komponentene er plassert. 

Sikkerhet  Beskriver farene som apparatet kan forårsake, samt passende forebyggende tiltak. 

 Det er viktig at du leser dette kapittelet nøye. 

Flytte apparatet  Angir apparatets grunnleggende dimensjoner. 

 Angir kravene til monteringssted. 

 Forklarer hvordan du skal transportere apparatet til monteringsstedet. 

Konfigurere apparatet  Forklarer hvordan du skal pakke ut apparatet og angir hvilke deler som følger med. 

 Forklarer hvordan du konfigurerer apparatet. 

Montering Inneholder informasjon om installasjon av strømforsyningen. 

Klargjøre apparatet for bruk Forklarer prosedyren for å klargjøre apparatet til førstegangsbruk. 

Matlagingsprosedyrer  Forklarer hvordan du slår på mikrokombiovnen. 

 Inneholder instruksjoner for arbeidsprosedyrer under matlaging. 

 Inneholder instruksjoner for operasjoner som regelmessig utføres på 

mikrokombiovnen under matlaging. 

Rengjøringsprosedyrer  Inneholder rengjøringsinstruksjoner. 

 Beskriver rengjøringskjemikaliene. 

 Inneholder og refererer til instruksjoner for operasjoner som regelmessig utføres 

på mikrokombiovnen under rengjøring. 

Ta apparatet ut av drift og 

avhende det 

 Forklarer prosedyren for å ta apparatet ut av drift. 

 Inneholder informasjon om avhending. 

Tekniske data Inneholder tekniske data og dimensjonstegninger. 

Serviceinformasjon Inneholder garantiinformasjon og en nøkkel for å løse problemer under bruk. 
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Formålet med dette kapittelet 
Dette kapittelet beskriver designet og konstruksjonen til mikrokombiovnen og forklarer funksjonene. 

 

2.1 Mikrokombiovnens design og funksjon 

 
Delene og deres funksjon 

 
 

 

Artikkel Navn Funksjon 

1 AV/PÅ-ikon på skjermen Brukes til å slå mikrokombiovnen av og på. 

Apparatet isoleres ikke fra den strømforsyningen når du trykker på dette ikonet. 

2 Kontrollpanel på 
easyTouch®-skjermen 

Når apparatet slås på, lyser easyTouch®-skjermen opp brukergrensesnittet. 

Du finner mer informasjon i avsnitt 8, «Matlagingsprosedyrer». 

3 Typeskilt 
(ikke avbildet) 

Typeskiltet er plassert på panelet bak på apparatet. Her finner du serienummeret, 
modelltypen og elektriske spesifikasjoner. 

4 USB-port USB-kontakten under luftfilterdekselet kan brukes til å oppdatere programmene 
som er lagret på apparatet. 

Se avsnitt 8.2.7, Bruke en USB-pinne 
Du finner informasjon om hvordan du oppdaterer matlagingsprofiler i avsnitt 8, 
«Matlagingsprosedyrer». 

5 Luftutløp 
(ikke avbildet) 

Luften som brukes til å kjøle ned interne komponenter og damp fra ovnsrommet, 
kommer ut gjennom luftventilene bak på apparatet. Luftutløpene må holdes fri 
for hindringer. De slipper ikke mikrobølgeenergi ut i omgivelsene. 

6 Apparatdør Døren er en presisjonslagd energibarriere med tre sikkerhetssperrer for 
mikrobølger. Sørg for at den alltid er ren, og ikke bruk den til å støtte tunge 
gjenstander. 

Se avsnitt 9, «Rengjøringsprosedyrer». 

7 Luftfilter Luftfilteret er plassert nederst foran på apparatet og er del av 
ventilasjonssystemet. Sørg for at det er fritt for hindringer, og rengjør det daglig 
som beskrevet i avsnitt 9, «Rengjøringsprosedyrer». Apparatet må ikke brukes uten 
at luftfilteret er montert.  

8 Dørhåndtak Dørhåndtaket er en stiv stang som du trekker ned og ut fra apparatet for å åpne 
døren. 

9 Dørpakninger Dørpakningene ligger rundt døren og holder den tett. Sørg for at de alltid er rene, 
og sjekk dem regelmessig for tegn på skade. Ved første tegn på slitasje må de 
skiftes ut av en serviceagent som er godkjent av Merrychef®. 

Se avsnitt 9 i «Rengjøringsprosedyrer». 

10 Luftspreder 
 

Hold luftsprederen ren og fri for rusk. Vær svært forsiktig når du rengjør dette 
området på apparatet, og merk deg de ulike kravene i avsnitt 9, 
«Rengjøringsprosedyrer». 

11 Ovnsrom Ovnsrommet (tilberedningsrommet) er laget av rustfritt stål og brukes til å 
tilberede matvarer. Hold det rent ved å følge rengjøringsinstruksjonene i avsnitt 9, 
«Rengjøringsprosedyrer». 

12 Stekebrett Stekebrettet er flatt og firkantet, og alle fire sidene har runde fordypninger som 
gjør det enkelt å sette brettet inn i sporene i ovnsrommet (to på hver side). Begge 
sidene av stekebrettet kan brukes til matlaging, og alle sidene passer inn i sporene 
i ovnsrommet.  
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2 Design og funksjon Tilbake til innholdet > 

Materiale 

Den innvendige og utvendige apparatstrukturen er laget av rustfritt stål med enten børstet eller karbonsvart overflate. 

 

2.2 Betjeningspanelets oppsett og funksjon 

 
Elementene og deres funksjon  

 

 
 

Artikkel Navn Funksjon 

1 AV/PÅ-ikon på skjermen  Slår mikrokombiovnen av og på. 

2 Berøringsskjerm Viktige kontroller på apparatet 

 Du betjener apparatet ved å trykke på ikonene på 

berøringsskjermsidene. 

 Statusvisninger. 

3 USB-port For tilkobling av USB-minnepinne. 
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3 Sikkerhet 
 

Formålet med dette kapittelet 
Dette kapittelet, sammen med Viktige sikkerhetsforskrifter på side 2–3, gir deg all informasjonen du trenger for å kunne 
bruke mikrokombiovnen uten å utsette deg selv eller andre for fare. 

Dette er et spesielt viktig kapittel som du må lese nøye. 

 

3.1 Grunnleggende sikkerhetsbestemmelser 
 

Formålet med denne sikkerhetsbestemmelsen 
Denne sikkerhetsbestemmelsen har som formål å sikre at alle personer som bruker mikrokombiovnen, får en grundig 
innføring i farene og sikkerhetsforholdsreglene, og at de følger varselsmerknadene i denne monterings- og 
brukerhåndboken og på apparatet. Hvis du ikke følger denne sikkerhetsbestemmelsen, risikerer du potensielt dødelig 
personskade og materielle skader. 

 

3.2 Anvendelsesområde for mikrokombiovnen 
 

Mikrokombiovnen skal kun brukes til formålene som er angitt nedenfor: 
 Mikrokombiovnen er utformet og konstruert for tilbereding av ulike matvarer i beholdere som er godkjent av 

produsenten. Mikrobølger, konveksjon og impulser brukes til dette formålet. 
 Mikrokombiovnen er utelukkende ment for profesjonell, kommersiell bruk. 

 
Bruksrestriksjoner 
Følgende materialer skal ikke varmes i mikrokombiovnen: 

 Tørt pulver eller granulert materiale. 
 Svært brannfarlige gjenstander med et flammepunkt på under 275 °C, for eksempel svært brannfarlige oljer, fett eller 

kluter (kjøkkenkluter). 
 Mat i forseglede bokser eller krukker. 

 
Krav til personell 
 Mikrokombiovnen skal kun brukes og monteres av personell som innfrir bestemte krav. Du finner mer informasjon om 

opplærings- og kvalifikasjonskrav i avsnitt 3.6, «Krav til personell og arbeidsområder». 
 De ansatte må kjenne til farene og bestemmelsene knyttet til håndtering av tung last. 

 
Krav til mikrokombiovnens driftstilstand 
 Mikrokombiovnen må ikke brukes med mindre den er transportert, konfigurert, montert og satt i drift i henhold til 

denne håndboken, og bare etter at personen som er ansvarlig for å sette den i drift, har bekreftet dette. 
 Mikrokombiovnen skal kun brukes når alle sikkerhetsanordninger og verneutstyr er montert, fungerer og er festet 

ordentlig. 
 Produsentens forskrifter for drift og vedlikehold av mikrokombiovnen skal følges. 

 

Krav til mikrokombiovnens driftsmiljø 
Angitt driftsmiljø for mikrokombiovnen: 
 Omgivelsestemperaturen skal ligge mellom 4 og 35 °C. 
 Atmosfæren skal ikke være giftig eller potensielt eksplosiv. 
 Kjøkkengulvet skal være tørt for å redusere faren for ulykker. 
 
Angitte egenskaper for monteringssted: 
 Apparatet skal ikke monteres direkte under en brannalarm eller et sprinkleranlegg. 
 Det skal ikke være brennbare materialer, gasser eller væsker over, på, under eller i nærheten av apparatet. 
 Det må være mulig å plassere mikrokombiovnen på monteringsstedet slik at den ikke kan velte eller skli rundt omkring. 

Underlaget må innfri disse kravene. 

 
Obligatoriske bruksrestriksjoner: 
 Apparatet må ikke brukes utendørs, og det må ikke flyttes på under bruk. 
 Apparatet må ikke monteres eller brukes på kjøretøy eller i nærheten av områder med sand, for eksempel i 

strandkiosker. 
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Rengjøringskrav 
 Bruk kun rengjøringskjemikalier som er godkjent av produsenten.  
 Apparatet må ikke rengjøres med høytrykksspylere eller vannstrålepumper.  
 Apparatet må ikke behandles med alkaliske stoffer eller syreløsninger, eller utsettes for syredamp. 

 

3.3 Varselskilt på mikrokombiovnen 

 
Varsel- og sikkerhetsskilt   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ovnene har varsel-/fareskilt på utsiden, som 

vist i diagrammene. 

Sørg for at du kjenner til og er oppmerksom 

på disse varsel- og sikkerhetsskiltene. 
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3.4 Sammendrag av farer 

 
Generelle regler for håndtering av farer og sikkerhetsforholdsregler 
Mikrokombiovnen er utformet for å beskytte brukeren mot alle farer som rimelig sett kan unngås gjennom designet. 

Det faktiske formålet med mikrokombiovnen innebærer imidlertid faremomenter. Du må derfor ta forholdsregler for å 

unngå disse farene. En sikkerhetsanordning kan gi deg en viss grad av beskyttelse mot noen av disse farene. Du må 

imidlertid være sikker på at disse sikkerhetsanordningene er på plass og fungerer. 

På de neste sidene finner du informasjon om hvordan disse faremomentene utarter seg, og hvilken effekt de har. 

 

Farer 
Følgende illustrasjon viser en Merrychef conneX® X12-mikrokombiovn: 
 

Overdreven mikrobølgeenergi 
Mikrokombiovnen genererer mikrobølgeenergi. Bruk med åpen eller skadet dør eller ovnsrom kan føre til ytre og indre 

brannskader på kroppsdeler som følge av eksponering for mikrobølgeenergi. 
 

Varmeutvikling (1) 
Mikrokombiovnen blir varm i ovnsrommet og på innsiden av apparatdøren. Dette utgjør en fare for brannskader fra varme 

overflater på innsiden av mikrokombiovnen, samt på varme apparatdeler, matbeholdere og annet tilbehør som brukes til 

matlaging. 
 

Varm damp (2) 
Under matlaging kan mikrokombiovnen produsere varm damp som slippes ut når apparatdøren åpnes, og som fjernes via 

luftventilene på baksiden av mikrokombiovnen når apparatdøren er lukket. Dette utgjør en fare for brannskader fra varm 

damp når apparatdøren åpnes. Vær spesielt forsiktig når du åpner apparatdøren hvis øvre dørkant er under synsfeltet ditt. 
 

Varme væsker 
Matvarer tilberedes i mikrokombiovnen. Matvarer kan også være flytende eller bli flytende under tilberedning. Dette utgjør 

en fare for brannskader fra varme væsker som kan søles utover hvis de ikke håndteres riktig. 
 

Strømførende komponenter (3) 
Mikrokombiovnen har strømførende deler. Det betyr at det er en risiko fra strømførende deler hvis dekselet ikke er på plass. 
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Kontakt med rengjøringskjemikalier 
Mikrokombiovnen må rengjøres med spesielle rengjøringskjemikalier. Enkelte rengjøringskjemikalier kan forårsake 

brannskader. 
 

Deler som beveger seg mot hverandre (4) 
Når du åpner og lukker apparatdøren eller rengjør den, er det en risiko for at du kan klemme eller kutte hånden. 

 

Mat som er for lite kokt/stekt 
Forsikre deg om at all maten er varm før den serveres for å beskytte gjestene mot mikrobiologisk forurensning av matvarer. 

 

3.5 Sikkerhetsanordninger 

 
Betydning 
Mikrokombiovnen har en rekke sikkerhetsanordninger som beskytter brukeren mot farer. Det er avgjørende at alle 

sikkerhetsanordninger er montert og fungerer når du bruker apparatet. 

 

Plassering og funksjon 

 
Artikkel Sikkerhetsanordning Funksjon Kontroll 

1 Deksler kan bare 

fjernes med et verktøy 

 Forhindrer at strømførende 

deler berøres ved et uhell 

 Hindrer tilgang til den 

bevegelige viften fra 

ledningsrommet 

Sjekk at dekslene er på plass. 

2 Betjeningspanelet kan 

bare fjernes med et 

verktøy 

Forhindrer at strømførende deler 

berøres ved et uhell 

Påse at betjeningspanelet er på plass. 

3 Dørpakning Beskytter brukeren mot damp 

som lekker ut fra ovnsrommet 

Sjekk dørpakningen regelmessig for tegn på 

skade, og skift den ut ved behov. 

4 Apparatdør Beskytter brukeren og miljøet 

rundt mot varm damp og 

mikrobølgeenergi 

Sjekk døren regelmessig for skade, og skift 

den ut om nødvendig. 
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Artikkel Sikkerhetsanordning Funksjon Kontroll 

5 

(ikke avbildet) 

Dørlåser: Krets med 

tre brytere for 

apparatdøren 

Sikrer at systemet som 

produserer mikrobølger, ikke kan 

starte når døren er åpen. 

Kontroller dørbryterne: 

Tiltak: 

Åpne apparatdøren helt under forvarming 

eller når ovnen har nådd angitt temperatur 

Resultat: 

Det vises en varselmelding om at døren 

er åpen 

6 

(ikke avbildet, 

montert av 

kunden) 

Frakoblingsenhet  Installert av kunden nær 

apparatet. Lett synlig og 

tilgjengelig, 1-polet eller 3-polet 

tilkobling, minimal 

kontaktseparering er 3 mm. 

 Brukes til å koble apparatet fra 

strømforsyningen under 

rengjøring, reparasjoner og 

servicearbeid, og i tilfelle fare 

Tiltak:  

 Koble ut frakoblingsenheten 

7 

(ikke avbildet) 

Interne sikringer Forhindrer at defekte 

komponenter trekker for mye 

strøm og utgjør en potensiell 

brannfare. 

Kontroller at de innvendige sikringene har 

riktig nominell strøm. Disse skal bare 

håndteres av en tekniker fra et godkjent 

serviceselskap 

8 

(ikke avbildet) 

Termostater for høy 

innvendig temperatur 

Forhindrer at defekte 

komponenter genererer for mye 

varme og utgjør en potensiell 

brannfare 

Sørg for at de fungerer som de skal. Disse 

skal bare håndteres av en tekniker fra et 

godkjent serviceselskap 

 

3.6 Krav til personell og arbeidsområder 

 
Krav til driftspersonell 

 

Personell Kvalifikasjoner Oppgaver 

Kokk  Har relevant faglig opplæring 

 Kjenner relevante nasjonale matvarelover 

og - forskrifter, samt hygienelover 

og - forskrifter 

 Må føre protokoll i samsvar med HACCP 

 Opplært i hvordan mikrokombiovnen brukes 

Utfører i hovedsak oppgaver som å 

 legge inn matlagingsprofildata 

 redigere eksisterende matlagingsprofiler i 

kokeboken 

 utvikle nye matlagingsprofiler 

 justere apparatinnstillingene 

Kan også utføre alle brukeroppgaver hvis 

aktuelt. 

Bruker  Delvis faglært 

 Opplært i hvordan mikrokombiovnen brukes 

 Jobber under tilsyn 

 Kjenner forskriftene knyttet til håndtering av 

tung last 

Utfører i hovedsak spesifikke bruksoppgaver 

som å 

 legge i mikrokombiovnen 

 starte en matlagingsprofil 

 fjerne mat 

 rengjøre mikrokombiovnen 

 montere tilbehør i mikrokombiovnen 

 utføre mindre serviceoppgaver 

Utstyrsflytter  Opplært i bruk av jekketralle og gaffeltruck 

 Kjenner forskriftene knyttet til håndtering av 

tung last 

Transport på stedet. 
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Personell Kvalifikasjoner Oppgaver 

Servicepersonell  Er en autorisert serviceagent 

 Har relevant tekniske opplæring 

 Har fått opplæring i det aktuelle apparatet 

 Kjenner forskriftene knyttet til håndtering av 

tung last 

 Konfigurere apparatet 

 Klargjøre apparatet for førstegangsbruk og 

ta apparatet ut av drift. 

 Instruere brukeren 

Arbeidsområder 
 Arbeidsområdet for personell som monterer og klargjør apparatet for førstegangsbruk, er hele apparatområdet. 

 Arbeidsområdet for personell som bruker apparatet, er foran apparatdøren. 

 Arbeidsområdet for ansatte under rengjøring og vedlikehold er hele apparatområdet. 

 

 

3.7  Personlig verneutstyr 

 

Flytting og konfigurering av apparatet 

 

Aktivitet Materialer som brukes Personlig verneutstyr 

 Transport internt på stedet 

 Konfigurere apparatet på en arbeidsflate, 

et bord eller i et stablesett 

 Konfigurere apparatet på 

monteringsstedet 

 Passende løfteutstyr 

 Gaffeltruck eller jekketralle 

 Vernehansker 

 Vernesko 

 Vernehjelm (f.eks. når tung last blir løftet, 

og når det pågår arbeid over bakken …) 

 
Montere ovnen, klargjøre den for førstegangsbruk og ta den ut av drift 

 

Aktivitet Materialer som brukes Personlig verneutstyr 

Montere og fjerne (ta ut av drift) den 

elektriske tilkoblingen 

Verktøy og utstyr avhenger av 

oppgaven 

Arbeidsklær og personlig verneutstyr 

avhenger av jobben som skal gjøres, i 

henhold til nasjonale forskrifter. 

 Klargjøring av apparatet for 

førstegangsbruk 

 Instruere brukeren 

Verktøy og utstyr avhenger av 

oppgaven 

Arbeidsklær i henhold til landspesifikke 

standarder og direktiver for arbeid på 

kjøkken, nærmere bestemt følgende: 

 Verneklær 

 Varmbeskyttende hansker (i samsvar med 

EN 407 i EU) 

 Vernesko 

Demontere apparatet (ta det ut av drift)  Passende løfteutstyr 

 Gaffeltruck eller jekketralle 

 Vernehansker 

 Vernesko 

 Vernehjelm (f.eks. når tung last blir løftet, 

og når det pågår arbeid over bakken). 

 Drift 

Aktivitet Materialer som brukes Personlig verneutstyr 

Sette inn / ta ut mat Ingen Arbeidsklær i henhold til landspesifikke 

standarder og direktiver for arbeid på 

kjøkken, nærmere bestemt følgende: 

 Verneklær 

 Varmbeskyttende hansker (i samsvar 

med EN 407 i EU) 

 Vernesko 
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Aktivitet Materialer som brukes Personlig verneutstyr 

Fjerne og montere deler Verktøy og utstyr avhenger av 

oppgaven 

Arbeidsklær i henhold til landspesifikke 

standarder og direktiver for arbeid på 

kjøkken, nærmere bestemt følgende: 

 Verneklær 

 Varmbeskyttende hansker (i samsvar 

med EN 407 i EU) 

 Vernesko 

 

 Rengjøring 

Aktivitet Materialer som brukes Personlig verneutstyr 

 Rengjøre ovnsrommet for hånd 

 Håndtere sprayflasker 

 Rengjøringskjemikalier som er 

godkjent av produsenten 

 Beskyttende kjemikalier som er 

godkjent av produsenten 

Verneutstyr, avhengig av 

rengjøringskjemikalien som brukes: 

 Pustemaske 

 Vernebriller 

 Vernehansker 

 Beskyttelsesklær/-forkle 

Materialdataarket for den relevante 

rengjøringskjemikalien inneholder mer 

nøyaktige spesifikasjoner av disse 

artiklene. Et oppdatert eksemplar kan fås 

fra produsenten. 

Se etiketten på den aktuelle 

rengjøringskjemikalien. 

Rengjøre komponenter og tilbehør i 

henhold til relevante instruksjoner 

Vanlig husholdningsvaskemiddel: 

skånsomt mot huden, fritt for 

alkaliske stoffer, pH-nøytralt og 

luktfritt 

Følg instruksjonene fra produsenten av 

rengjøringskjemikalien du bruker. 

Rengjøre utsiden av apparathuset Vanlig 

husholdningsrengjøringsmiddel for 

stål eller harde overflater 

Følg instruksjonene fra produsenten av 

rengjøringskjemikalien du bruker. 

 



 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
4 Flytte apparatet Tilbake til innholdet > 

Monterings- og brukerhåndbok for Merrychef conneX 21 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

4 Flytte apparatet 

 
Formålet med dette kapittelet 
Kapittelet inneholder informasjon om hvordan du flytter apparatet. 

Dette kapittelet er ment for eierens ansatte som er ansvarlig for apparatet, og for kvalifisert personell fra et autorisert 

serviceselskap. 

 

 

4.1 Arbeide trygt med apparatet 

 
Krav til personell som flytter apparatet 
Personell som er kvalifisert til å flytte apparatet: 

 Kun personer med opplæring i bruk av jekketralle og gaffeltruck har lov til å flytte apparatet. 

 Personell må kjenne til forskriftene for håndtering av tung last. 

 

Personlig verneutstyr 
Bruk personlig verneutstyr for de relevante oppgavene som er angitt under «Personlig verneutstyr» i avsnitt 3.7 i kapittelet 

Sikkerhet. 

 

 

Flytte tung last 

        ADVARSEL 

Fare for personskade ved feil løfting 

Når apparatet løftes, kan vekten av apparatet forårsake skader, spesielt i overkroppen. 

 Bruk en gaffeltruck/jekketralle til å flytte apparatet. 

 Når apparatet løftes, skal du ha med deg mange nok personer til å bære vekten av apparatet (antallet avhenger av alder 

og kjønn). Følg de lokale forskriftene for sikkerhet på arbeidsplassen. 

 Bruk personlig verneutstyr. 

 

Uegnet underlag 

        ADVARSEL 

Fare for knusing hvis apparatet velter eller faller av 

Kroppsdeler kan bli knust hvis apparatet velter eller faller av. 

 Sørg for at apparatet aldri plasseres på et uegnet underlag. 
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4.2 Flytte apparatet til monteringsstedet 

 
Nødvendig plass for transport av apparatet 
Påse at det er nok plass i bredden og høyden langs hele transportruten, slik at du er sikker på at apparatet kommer frem til 

monteringsstedet. 

Tabellen nedenfor inneholder dimensjonene til apparatet, inkludert emballasjen. Dette viser hvor store dørene langs 

transportruten må være for at apparatet skal kunne flyttes til monteringsstedet: 

Minste døråpning     

conneX 12     

Bredde [mm] 520 [tommer] 20,5 

Høyde [mm] 855 [tommer] 33,7 

Dybde [mm] 820 [tommer] 32,3 

conneX 16     

Bredde [mm] 620 [tommer] 24,4 

Høyde [mm] 855 [tommer] 33,7 

Dybde [mm] 820 [tommer] 32,3 

 

Bæreevne for transport av apparatet 
Bruk transportutstyr som er klassifisert til å bære den aktuelle lasten. 

Vekt når apparatet er tomt     

ConneX 12-versjon med høy effekt [kg] 68,7 [pund] 151 

ConneX 12-versjon med standardeffekt [kg] 60,0 [pund] 133 

ConneX 16-versjon [kg] 79,2 [pund] 175 

 

Flytte apparatet til monteringsstedet 
Vær oppmerksom på følgende punkter ved transport av apparatet: 

 Flytt alltid apparatet på en pall. 

 Flytt alltid apparatet i oppreist stilling. 

 Flytt apparatet sakte og forsiktig, og fest det slik at det ikke velter. 

 Påse at du ikke dunker borti noe med apparatet. 

 Unngå å flytte apparatet langs ujevnt underlag eller opp eller ned bakker/trinn. 

 Ikke løft ovnen etter håndtaket, bruk alltid løftepunktene. 
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5 Konfigurere apparatet 

 
Formålet med dette kapittelet 
Kapittelet inneholder informasjon om hvordan du konfigurerer apparatet. 

Dette kapittelet er beregnet for brukeren og kvalifisert personell fra et autorisert serviceselskap. 

 

 

5.1 Trygg konfigurering av apparatet 

 
Krav til personell som konfigurerer apparatet 

Personell som er kvalifisert til å konfigurere apparatet: 

 Kun kvalifisert personell fra et autorisert serviceselskap har tillatelse til å konfigurere apparatet. 

 

Forskrifter for konfigurering av apparatet 
Lokale og nasjonale standarder og forskrifter knyttet til arbeidsplasser i cateringkjøkken skal følges. 

Regler og forskrifter fra lokale myndigheter og forsyningsselskaper som gjelder for det aktuelle monteringsstedet, skal 

følges. 

 

Personlig vernutstyr 
Bruk personlig verneutstyr for de relevante oppgavene som er angitt i avsnitt 3.7, «Personlig verneutstyr», i kapittelet 

Sikkerhet. 

 

Flytte tung last 

        ADVARSEL 

Fare for personskade ved feil løfting 

Når apparatet løftes, kan vekten av apparatet forårsake skader, spesielt i overkroppen. 

 Bruk en gaffeltruck eller en jekketralle til å plassere apparatet på monteringsstedet eller for å flytte det til et nytt sted. 

 Når apparatet flyttes dit det skal stå, skal du ha med deg mange nok personer til å bære vekten av apparatet (antallet 

avhenger av alder og kjønn). Følg de lokale forskriftene for sikkerhet på arbeidsplassen. 

 Bruk personlig verneutstyr. 

 

Uegnet underlag 

        ADVARSEL 

Fare for knusing hvis apparatet velter eller faller av 

Kroppsdeler kan bli knust hvis apparatet velter eller faller av. 

 Sørg for at apparatet aldri plasseres på et uegnet underlag. 
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5.2 Krav til monteringsstedet 

 
Betydning 
Dette kapittelet inneholder informasjon som kan hjelpe deg med å velge et egnet monteringssted for mikrokombiovnen. 

Inspiser det tiltenkte monteringsstedet nøye for å sikre at det er egnet, før du transporterer apparatet og begynner 

monteringen. 

 

      Regler for trygg konfigurering av apparatet 
Følg reglene nedenfor for å unngå farer som oppstår på monteringsstedet og i miljøet rundt apparatet: 

 Kravene til driftsforhold må innfris. Du finner informasjon om driftsforhold i «Krav til mikrokombiovnens driftsmiljø» i 

avsnitt 3.2. 

 Varmen som avgis fra varme overflater, utgjør en brannfare. Derfor skal det ikke være brennbare materialer, gasser eller 

væsker i nærheten av, på eller under apparatet. Når du velger hvor apparatet skal monteres, er det viktig å huske på 

dette kravet i tillegg til minstekravet til plass for apparatet. 

 Varmekilder i nærheten må være minst 500 mm unna. 

 Apparatet må monteres slik at væske fra apparatet eller fra matlagingen ikke kan nå frityrgryter eller apparater som 

bruker varmt, utildekket fett. Frityrgryter eller apparater som bruker varmt, utildekket fett, må være plassert minst 50 

cm unna. 

 Apparatet skal ikke monteres direkte under en brannalarm eller et sprinkleranlegg. Brannalarminstallasjoner og 

sprinkleranleggssystemer må konfigureres til å håndtere forventet mengde damp fra apparatet når døren åpnes. 

 Det må være mulig å ordne den bærende strukturen for apparatet (arbeidsflate, bord eller stablesett) på 

monteringsstedet slik at den ikke kan velte eller skli. Underlaget må tilfredsstille kravene oppført nedenfor. 

 Vibrasjoner må på generelt basis unngås når du bruker ovnsbord på hjul eller stablesett på hjul. 

 

Krav til underlaget 
Underlaget må ha følgende egenskaper: 

 Underlaget må være flatt og plant. 

 Underlaget må kunne tåle vekten av apparatet i bruk pluss vekten av strukturen som apparatet står på. 

 Strukturen som støtter apparatet (arbeidsflaten eller bordet) må kunne tåle vekten av apparatet i bruk. 

 

Vekt når apparatet er tomt     

ConneX 12-versjon med høy effekt [kg] 58,7 [pund] 130 

ConneX 12-versjon med standardeffekt [kg] 50,0 [pund] 111 

Connex 16-versjon [kg] 67,2 [pund] 148 

 

 

Faktisk plasskrav 
Det kreves langt mer plass enn det oppgitte minstekravet foran apparatene for å sikre trygg bruk av mikrokombiovnene, 

særlig når det gjelder trygg håndtering av varm mat. 

Større avstand til veggen er en generell anbefaling for å gi servicetilgang. 

Følgende deler skal ikke dekkes til, justeres eller blokkeres på monteringsstedet (se også avsnitt 2.1, 

«Mikrokombiovnens design og funksjon»): 

 Luftventil bak på apparatet 

 Luftfilter foran på apparatet 

 

Sørg for at det er nok plass til å utføre service og vedlikehold på apparatet, samt tilgang til strømforsyningsisolatoren. 
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Minstekrav til plass 
Følgende diagram og tabell viser plasskravene til apparatet i forskjellige monterings- og driftssituasjoner. De viser også 

minstekravet til horisontal avstand fra tilstøtende vegger og overflater. Trygg avstand over apparatet må alltid overholdes. 

 

 Betydning Krav til plass 

A Trygg avstand over apparatet [mm] 50  [tommer] 2 

 Dybdekrav, apparatdøren 90° åpnet [mm] 310 [tommer] 12,2 

 Trygg avstand på venstre/høyre side [mm] 0 [tommer] 0 
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5.3 Pakke ut apparatet 

 
1. 

 

Ta imot det innpakkede apparatet. Undersøk apparatet for skade før du signerer 

følgeseddelen. Registrer eventuell skade på følgeseddelen, og gi beskjed til 

transportøren og produsenten. 

2. 

 

Kutt festestroppene på emballasjen.  

3. 

 

Fjern lokket. 

4. 

  

Ta ut mappen med viktige dokumenter og produkttilbehøret. Legg merke til 

utpakkingsinstruksjonene. 

 

5. 

  

Trekk ut pappflikene.  
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6. 

 

Fjern den innvendige emballasjen og den utvendige hylsen.  

7. 

 

Fjern plastemballasjen. 

 

 

8. 

 

Løsne pluggen fra pappholderen. 

 

      
  ADVARSEL 

Et skadet apparat må ikke monteres eller tas i bruk. 
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5.4 Ta apparatet av pallen 

 
Vekten av apparatet er oppgitt i avsnitt 11.0, «Tekniske data». 

 

1. 

 

Identifiser passende løftepunkter. 

2. 

 

 

 

Når du har skjøvet bort pappunderlaget foran ovnen, løfter du apparatet bort fra 

emballasjen. (Det må være to personer som løfter.) 

Bruk passende personlig verneutstyr. 

 

 

       ADVARSEL 

 Ikke løft ovnen etter håndtaket. 

 Det er klemfare hvis apparatet velter. 
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5.5 Montere apparatet på en arbeidsflate 
 

      Regler for konfigurering av apparatet 
Overhold følgende regler for å sikre at apparatet monteres stabilt: 
 Det må være mulig å ordne arbeidsflaten på monteringsstedet slik at apparatet ikke kan velte eller skli. Underlaget 

apparatet står på, må innfri kravene. 
 Benkeplaten må ha en sklisikker overflate. 

 

 Informasjon om pakningen på Merrychef conneX®-sokkelen: 
I henhold til avsnitt 5.20.2 i NSSF4:  
Benkeplatemontert utstyr skal utformes og produseres slik at det er  
 flyttbart, 
 forseglet til benkeplaten eller 
 hevet på min. 4-tommers ben som gjør det enkelt å komme til for rengjøring 

Merrychef conneX®-ovnen blir utstyrt med en selvforseglende sokkel-til-benkeplate-pakning på fabrikken som innfrir 
kravene til benkeplatemontert NSF4-utstyr. 

 

  

Klargjør en flat, grundig rengjort og tørr overflate til ovnen. 

 

 

 

Pakk ut ovnen i henhold til instruksjonene i avsnitt 5.3, og løft den over på den 

klargjorte overflaten. (Det må være to personer som løfter). 

 

 

 

       ADVARSEL 

 Ikke løft ovnen etter håndtaket. 

 Det er klemfare hvis apparatet velter. 

 
 

 

 

Bunnen av conneX forsegles på benkeplaten med en gummipakning som er festet til 

ovnssokkelen, i henhold til NSF4-direktivet for forseglet benkeplatemontert utstyr. 

Pakningen er selvforseglende på monteringsoverflaten. Annen lim er ikke nødvendig. 
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6 Montering  

 
Formålet med dette kapittelet 

Dette kapittelet forklarer hvordan du kobler mikrokombiovnen til strømforsyningen. 

 

 

6.1 Trygg elektrisk installasjon 
 

Krav til personell som utfører elektrisk installasjon 

Kun kvalifiserte elektrikere som innfrir vilkårene i EN 50110-1, og som kommer fra et autorisert serviceselskap, har tillatelse 

til å utføre arbeid på elektrisk utstyr. 

 

Forskrifter for elektrisk installasjon 

Overhold følgende krav for å unngå farer forårsaket av feilmonterte elektriske koblinger: 

 Strømforsyningen må kobles til i samsvar med gjeldende lokale og nasjonale regler og forskrifter fra 

bransjeorganisasjoner og det aktuelle strømforsyningsselskapet. 

 

Personlig verneutstyr 

Bruk personlig verneutstyr for de relevante oppgavene som er angitt i avsnitt 3.7, «Personlig verneutstyr», i kapittelet 

Sikkerhet. 

 

Strømførende komponenter 

        FARE 

Fare for elektrisk støt fra strømførende deler 

Når apparatet ikke er koblet til et system for ekvipotensialutjevning, er det fare for elektrisk støt hvis du tar på strømførende 

deler. 

 Påse at alt arbeid på det elektriske systemet utføres av en kvalifisert elektriker fra et autorisert serviceselskap. 

 Påse at de elektriske koblingene er intakte og forsvarlig koblet til før apparatet tas i bruk. 

 Før du klargjør apparatet for bruk, skal du sørge for at apparatet, inkludert alt tilbehør av metall, er koblet til et system 

for ekvipotensialutjevning. 

 

6.2 Planlegge den elektriske installasjonen 
 

Betydning 

Det er avgjørende for sikkerheten og pålitelig drift av apparatet at det elektriske systemet installeres nøyaktig og korrekt. Alle 

regler og forskrifter som er angitt her, og den beskrevne prosedyren, må følges nøye. 
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      Regler for trygg elektrisk installasjon av apparatet 

Overhold følgende regler for å unngå farer forårsaket av feilmonterte elektriske koblinger: 

 Strømforsyningen må kobles til i samsvar med gjeldende lokale forskrifter fra bransjeorganisasjoner og det aktuelle 

strømforsyningsselskapet. 

 Apparathuset må være jordet på riktig måte og koblet til et system for ekvipotensialutjevning (EU). 

 Hvis to mikrokombiovner monteres på en stabletralle, skal begge apparathusene og selve stablesettet jordes på en 

passende måte og kobles til et system for ekvipotensialutjevning. 

 For mikrokombiovner på en plattform med hjul skal lengden på strømledningen tilpasses graden av bevegelse for 

apparatet som plattformen tillater. Når du flytter enheten (plattform pluss apparat), skal strømledningen aldri stå i 

spenn. 

 Alle elektriske koblinger må kontrolleres når apparatet klargjøres for førstegangsbruk for å sikre at kablene er lagt 

korrekt og at koblingene er riktig utført. 

 

Utstyr som leveres av kunden, og forskrifter for elektrisk installasjon 

Tabellen nedenfor viser hvilket utstyr som må skaffes til veie av kunden, og hvilke forskrifter som må følges når apparatet 

kobles til. 

Utstyr Forskrifter 

MCB/sikring Overstrømsvern og tilkobling av apparatet må overholde lokale forskrifter og nasjonale 
installasjonskrav. 

Hvis installasjonen omfatter mer enn ett apparat, må det monteres en overstrømsenhet 
for hvert apparat. 

Ekvipotensialutjevning Apparatet må inkorporeres i et system for ekvipotensialutjevning (EU). 

Ekvipotensialutjevning: Elektrisk forbindelse som sikrer at rammene på elektrisk utstyr 
og eventuelle eksterne ledende komponenter har lik (eller tilnærmet lik) spenning. 

Jordfeilbryter Monteringsforskriftene krever beskyttelse via en jordfeilbryter. Egnede jordfeilbrytere 
som oppfyller relevante nasjonale forskrifter, skal brukes. 

Hvis installasjonen omfatter mer enn ett apparat, skal det monteres en jordfeilbryter for 
hvert apparat. 

Frakoblingsenhet En lett tilgjengelig frakoblingsenhet for alle poler med en minste kontaktavstand på 
3 mm må være installert i nærheten av apparatet. Apparatet må være tilkoblet via denne 
frakoblingsenheten. 

Frakoblingsenheten brukes til å koble apparatet fra strømforsyningen før rengjøring, 
reparasjoner og monteringsarbeid. 

 
Montert frekvensomformer 

Apparatet er utstyrt med en frekvensomformer og EMC-inngangsfiltre for nettstrøm. 

Disse enhetene kan føre til strømlekkasje på mer enn 3,5 mA per frekvensomformer. 

Bruk en egnet jordfeilbryter for merkespenningen. 

 

Jordfeilbryterens egenskaper 

Jordfeilbryteren må ha følgende egenskaper:  

 Filter for å filtrere ut RF-strømmer  

 «Tidsforsinket» utløserkarakteristikk for jordfeilbrytere med en utløserterskel på 30 mA*: forhindrer at 

jordfeilbryteren utløses av ladestrømmer på kondensatorer og parasittære kapasitanser når apparatet slås på.  

 «Strømlekkasjebeskyttelse, type SI»-utløserkarakteristikk for jordfeilbrytere med utløserterskel på 30 mA: påvirkes 

ikke av utilsiktet utløsning. 

 *Lokale nasjonale forskrifter kan kreve lavere utløserterskler, for eksempel i Nord-Amerika. I slike tilfeller må lavere 

utløsertersklene tas i bruk for å sikre at den aktuelle enheten er godt beskyttet mot utilsiktet utløsning. 

 

Merk. Jordfeilbrytere er også kjent som jordfeilvern og jordfeilautomater. Disse må ikke forveksles med overstrømsvern. 
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6.3 Krav til den elektriske installasjonen 
 

Strømbrytere (MCB ~ miniatyrstrømbrytere) 
For overstrømsvern må det monteres en type D-strømbryter (spesielt utformet for denne typen utstyr). Som et anbefalt 

alternativ, kan en type C-bryter med høyere nominell verdi brukes (se nedenfor). Anlegg med standardstrømbrytere (type B) 

er følsomme for overspenning som oppstår når frysere, kjøleskap og annet cateringutstyr, inkludert mikrokombiovner, slås 

på. Det bør monteres en individuell, egnet overlastbryter for hvert apparat som monteres, i tillegg til en egen jordfeilbryter. 

 

Modell Anbefalt strømbryter 

(per fase) 

Alternativ anbefalt strømbryter 

(per fase) 

ConneX 12 med standardeffekt  D16  C20  

ConneX 12 med høy effekt / conneX 16 – 1-faset  D32 C40 

ConneX 12 med høy effekt / conneX 16 – 3-faset  D16  C20  

 

Jordfeilbryter  
Installasjonsforskriftene krever en jordfeilbryter for beskyttelse. Egnede jordfeilbrytere med høy beskyttelse mot utilsiktet 

utløsning som oppfyller relevante nasjonale forskrifter, må brukes. Lange kabelstrekk bør unngås siden dette kan føre til 

utilsiktet utløsning. 

Hvis installasjonen omfatter mer enn ett apparat, må det monteres en jordfeilbryter for hvert apparat. 

 

Lavohmig strømforsyning 

Denne kommersielle mikrokombiovnen overholder EN 61000-3-11. Når sensitivt utstyr kobles til samme forsyning som 

apparatet, må imidlertid brukeren fastslå, om nødvendig i konsultasjon med strømleverandøren, om en lavohmig 

strømforsyning må brukes. 

Strømforsyning 
Illustrasjon Fase Betydning 

 Enfaset Britiske 13 A-modeller er utstyrt med en støpt BS1363-plugg med 

sikring på 13 A. 

Europeiske 16 A-modeller er utstyrt med en støpt CEE 7/7-plugg 

(type F Schuko) med kapasitet på 16 A 

30 A-modeller er utstyrt med en blå 32 A plugg som overholder 

IEC 60309 (EN 60309). 

Koblet til en forsyning med jordfeilbryter og riktig strømbryter, 

som beskrevet ovenfor. 

 Tofaset Tofasede modeller skal kobles til som vist (den tofasede ovnen 

krever en trefaset forsyning og bruker L1 og L2 som to separate 

enkeltfaser. L3 brukes ikke). 

30 A-modeller er utstyrt med en rød 32 A plugg som overholder 

IEC 60309 (EN 60309). 

Europeiske 16 A-modeller er utstyrt med en rød 90o 16 A plugg 

som overholder IEC 60309 (EN 60309). 

Koblet til en forsyning med jordfeilbryter og riktig strømbryter, 

som beskrevet ovenfor. 

 Enfaset 

60 Hz 

(to poler) 

Enfasede modeller som bruker L1- og L2-hjelpefaseforsyning 

(240 V), eller L1 og L2 fra en trefaset forsyning (208 V). Nøytral 

brukes ikke. 

15 A-modeller er utstyrt med HBL5666C NEMA 6-15P- og 15 A 

HBL4570C NEMA L6-15P-plugger. 

20 A-modeller er utstyrt med en HBL5466C NEMA 6-20P-plugg. 

30 A-modeller er utstyrt med YP-91L NEMA 6-30P- og HBL2621 

NEMA L6-30P-plugger. 

Koblet til en forsyning med jordfeilbryter og riktig strømbryter, 

som beskrevet ovenfor. 

Se dataene for elektrisk installasjon for andre landsspesifikke modeller. 

 

 

L1 L2 
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Ekvipotensialutjevning 

 

På det bakre panelet på apparatet finner du et ekvipotensialutjevningspunkt for uavhengig 

jordforbindelse (ikke montert på amerikanske modeller). 

Eksempel på fasebelastningsdiagram 

Last per fase er ikke lik. Det anbefales derfor å koble annet elektrisk utstyr til en separat L3+N fra nettstrømforsyningen.

  
 

 

Jordforbindelse er 
svært viktig 

Jord 
(gul/grønn) 

L3 (grå) 

L3 L2 

L1 

L2 (svart) 
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N (blå) N (blå) 
N N 
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ning 

Annet 
utstyr 
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ovnsbelasting PLUGGEN SETT 

BAKFRA 
Plugg: 13 A UK 
BS1363 
L1 + N + E 

L1 N 
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3

0
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PLUGGEN SETT 
BAKFRA 
Plugg: 13 A CEE 7/7 
Type F Schuko 
L1 + N + E 

L1 N 

N 

PLUGGEN SETT 
BAKFRA 
Plugg: Enfaset 32 A 
IEC60309 (EN60309) 
L1 + N + E 

L1 
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L1 
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Tofaset 
ovnsbelasting 

PLUGGEN SETT 
BAKFRA 
Plugg: Trefaset 32 A 
IEC60309 (EN60309) 
L1 + L2 + N + E 
L3 brukes ikke 

L1 

L2 L3 

N 

L1 
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USA og Canada 

  

Jordforbindelse 
er svært viktig 

L3 L2 

N 

Jord 

Strømfors
yning 

L1 og L2 fra 
trefaset forsyning 

~2
0

8
 V

 

L1 

PLUGGEN SETT 
BAKFRA 
Plugg: Topolet 30 A 
NEMA 6-30P 
L1+ L2 + jord L1 L2 

L1 L2 

PLUGGEN SETT 
BAKFRA 
Plugg: Topolet 30 A 
NEMA L6-30P 
L1+ L2 + jord 

PLUGGEN SETT 
BAKFRA 
Plugg: Topolet 20 A 
NEMA 6-20P 
L1+ L2 + jord L1 L2 

PLUGGEN SETT 
BAKFRA 
Plugg: Topolet 15 A 
NEMA 6-15P 
L1+ L2 + jord L1 L2 

Jordforbindelse 
er svært viktig 

L2 

N 

Jord 

Strømfors
yning 

L1- og L2-
hjelpefaseforsyning 

~2
4

0
 V

 

L1 

PLUGGEN SETT 
BAKFRA 
Plugg: Topolet 30 A 
NEMA 6-30P 
L1+ L2 + jord L1 L2 

L1 L2 

PLUGGEN SETT 
BAKFRA 
Plugg: Topolet 30 A 
NEMA L6-30P 
L1+ L2 + jord 

PLUGGEN SETT 
BAKFRA 
Plugg: Topolet 20 A 
NEMA 6-20P 
L1+ L2 + jord L1 L2 

PLUGGEN SETT 
BAKFRA 
Plugg: Topolet 15 A 
NEMA 6-15P 
L1+ L2 + jord L1 L2 
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7 Klargjøre apparatet for bruk  

 
Formålet med dette kapittelet 

Dette kapittelet viser deg hvordan du setter mikrokombiovnen i drift og lager mat. 

 

7.1 Trygg klargjøring av apparatet for bruk 

 
Personlig verneutstyr for klargjøring av apparatet for bruk 

Bruk personlig verneutstyr for de relevante oppgavene som er angitt under «Personlig verneutstyr» i avsnitt 3.7 i kapittelet 

Sikkerhet. 

 

Regler for trygg drift av apparatet 

Følgende regler må følges under drift for å unngå farer: 

 Utløpsventilen bak på apparatet og ventileringshullene foran på apparatbasen må ikke dekkes til, hindres eller 

blokkeres. 

 Påse at alt nødvendig tilbehør er montert. 

For å unngå farer må følgende regler følges ved bruk av apparater som er plassert på en bærende struktur med hjul: 

 Parkeringsbremsene på forhjulene må alltid være aktivert når apparatet brukes. 

 Sjekk at hjulbremsene er aktivert hver dag før bruk. 

 

Strømførende komponenter 

        FARE 

Fare for elektrisk støt fra strømførende deler 

Når apparatet ikke er koblet til et system for ekvipotensialutjevning, er det fare for elektrisk støt hvis du tar på strømførende 

deler. 

 Påse at alt arbeid på det elektriske systemet utføres av en kvalifisert elektriker fra et autorisert serviceselskap. 

 Før du klargjør apparatet for bruk, skal du sørge for at apparatet, inkludert alt tilbehør av metall, er koblet til et system 

for ekvipotensialutjevning. 

 

Varme overflater 

        ADVARSEL 

Fare for brannsår fra høye temperaturer i ovnsrommet og på innsiden av apparatdøren 

 Du kan få brannskader hvis du berører noen av de innvendige delene i ovnsrommet, innsiden av apparatdøren eller 

noen av delene i ovnen under matlaging. 

 Bruk personlig verneutstyr. 

 

Varm damp 

        ADVARSEL 

Fare for brannskader fra varm damp 

 Når du åpner døren, skal du alltid være obs på varm damp som kan forårsake brannskader på ansikt, hender, føtter og 

bein. 

 Når du kjøler ned ovnsrommet ved hjelp av funksjonen for avkjøling, må du ta et steg bort fra apparatet for å unngå den 

varme dampen som kommer ut av den åpne døren. 
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Overdreven mikrobølgeenergi 

        ADVARSEL 

Fare for brannsår fra overdreven mikrobølgeenergi 

FORHOLDSREGLER FOR Å UNNGÅ MULIG OVEREKSPONERING FOR MIKROBØLGEENERGI 

 Ikke forsøk å bruke ovnen med døren åpen. Det kan føre til skadelig eksponering for mikrobølgeenergi. Det er viktig at 

sikkerhetssperrene ikke overstyres eller tukles med. 

 Unngå å plassere gjenstander mellom ovnens forside og apparatdøren, og sørg for at smuss og rester av 

rengjøringsmidler ikke samler seg opp på tetningsflatene. 

 Ikke bruk ovnen hvis den er skadet. Det er spesielt viktig at ovnsdøren lukkes ordentlig og at det ikke er skader på (1) 

døren (bøyd), (2) hengslene, (3) dørpakningene og tetningsflater. 

 Ovnen skal bare justeres og repareres av kvalifisert servicepersonell. 

 

Radiointerferens 

MERK 

Dette er et klasse A-produkt. I et boligmiljø kan dette produktet forårsake radiointerferens, og brukeren må kanskje 

iverksette nødvendige tiltak. 

Reduser eller eliminer interferens på radio, fjernsyn eller andre elektriske apparater på følgende måte: 

 Plasser de elektriske apparatene så langt unna mikrokombiovnen som mulig. 

 Bruk en riktig montert antenne på radioen, fjernsynet osv. for å styrke signalmottaket. 

 

 

7.2 Prosedyre for å klargjøre apparatet for bruk 

 
Kontroller som utføres før apparatet klargjøres for bruk 

Før mikrokombiovnen klargjøres for bruk, skal du bruke sjekklistene nedenfor for å sikre at alle viktige krav innfris. Apparatet 

skal ikke tas i bruk før alle spesifiserte krav innfris. 

 

Sjekkliste for flytting, konfigurering og montering av apparatet: 

 Pappemballasje, transportfesteutstyr osv. er fjernet fra apparatet. 

 Apparatet har ingen tegn på skade. 

 Apparatet er montert slik at det ikke kan gli eller velte. Kravene til monteringsstedet og området rundt apparatet er 

innfridd. 

 Apparatet er montert i henhold til monteringsforskriftene. 

 

Sjekkliste for sikkerhetsanordninger og advarsler: 

 Alle sikkerhetsanordninger er på angitte steder, fungerer som de skal, og er festet ordentlig på plass. 

 Alle varselsymbolene er på angitte steder. 
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Egnede kjøkkenredskaper 

Sjekk produsentens instruksjoner og temperaturområdet for å fastslå hvilke individuelle beholdere eller kjøkkenredskaper 

som er egnet for hver av matlagingsfunksjonene. Følgende tabell inneholder generelle retningslinjer: 

 

Kjøkkenredskaper Tillatt Merk 

Varmebestandige beholdere   

Herdet glass JA  

Egnet glasert keramikk JA Ikke bruk gjenstander med metallisk dekor. 

Steintøy (porselen, servise osv.) JA  

Metallbrett og foliebrett   

Metall- eller foliebeholdere NEI  

Plastbeholdere   

Plastbeholdere som kan brukes i ovn JA Bruk kun plastbeholdere som er godkjent av 

produsenten. 

Forbruksmateriell   

Brennbart materiale (papir, papp osv.) JA Bruk kun brennbart materiale som er godkjent av 

produsenten. 

Andre kjøkkenredskaper   

Merkelapper NEI  

Bestikk NEI Kjøkkenredskaper må ikke etterlates i et 

matprodukt mens det tilberedes i ovnsrommet. 

Temperaturmålere NEI  

 

Oppstart 

1. 

 

Utfør alle relevante sikkerhetssjekker, og kontroller at apparatet er 

rent, tomt og tilkoblet. 

Slå deretter på apparatet ved å trykke på strømikonet på skjermen. 

2. 

 

easyTouch®-skjermen lyser opp med et display som blar gjennom 

Welbilt-merkene. 

Når apparatet er startet opp, vises et Merrychef-velkomstbilde. Her 

finner du snarveier til informasjon og innstillinger. Hvis du ikke 

foretar deg noe, går skjermen automatisk videre til forvarming / valg 

av forvarming. 

Hvis bare én forvarmingstemperatur er forhåndsinnstilt, starter 

ovnen automatisk forvarming til den temperaturen. 

3. 

 

Når apparatet er konfigurert med to eller flere 

forvarmingstemperaturer, vises et valg.  

Et rullefelt på siden av skjermen indikerer at det er flere 

temperaturvalg som ikke vises på skjermen.   

Sveip opp eller ned etter behov for å bla gjennom de tilgjengelige 

forvarmingsvalgene. Velg deretter ønsket temperatur for å starte 

forvarmingen av ovnsrommet. 
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4. 

 

Under forvarmingen viser skjermen fremdriften etter hvert som 

ovnsrommet varmes opp til angitt temperatur. 

Hvis du vil stoppe oppvarmingen av ovnsrommet, trykker på pil 

tilbake nederst til venstre på skjermen. (Dette fører deg tilbake til 

forrige skjermbilde.) 

5. 

 

I modus for rask betjening er apparatet klart til bruk når kokeboken 

vises.  

I modus for full betjening vises startskjermen (skjermbildet med 

kokkeluen). 

 

Kundeveiledning 

Gi brukeren opplæring i alle sikkerhetsfunksjoner og -anordninger. 

Gi brukeren opplæring i bruk av apparatet. 

 

7.3 Hovedmenyskjerm 

 
Utseende 

 

Knappene og hvilke funksjoner de har 

Knapp Betydning Funksjon 

 

Modus for oppretting/utvikling av 
oppskrifter 

«Opprett oppskrift» gjør det mulig å utvikle matlagingsprofiler 
med flere trinn og deretter lagre dem under et navn og ikon til 
senere bruk. 

 

Press & Go «Press & Go» gir rask tilgang til matlagingsprofilene som 
allerede er lagret. 

 

Kokebok «Kokebok» inneholder matlagingsprofilene som er lagret i 
minnet på apparatet. Den viser favoritter, 
matlagingsprofilgrupper og en fullstendig liste over alle 
tilgjengelige matlagingsprofiler. 

 

Rengjøring «Rengjøring» brukes til å klargjøre apparatet for rengjøring med 
bildeassistanse som vises under rengjøringsprosessen. 

 

Temperaturendring Forvarming brukes til å styre apparatets driftstemperatur. Du 
kan lagre opptil seks forvarmingstemperaturer for apparatet. 

 

Innstillinger «Innstillinger» brukes til å kontrollere apparatinnstillinger og -
funksjoner, inkludert tid og språk og innlasting av 
matlagingsprofiler, og for service og vedlikehold. 
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easyTouch®-skjermbilde 

easyTouch®-skjermbildet, -oppsettet og -ikonene som vises her, er kun veiledende, og er ikke ment å være en nøyaktig 

fremstilling av disse slik de vises på apparatet. 

 

 

7.4 Tastaturskjermen 

 
Utseende 

 

Knappene og deres funksjoner 

Knapp Betydning Funksjon 
 

 

Tastaturskjerm 

 

Tastaturskjermen brukes til å skrive inn et autorisert passord 

for å legge inn data for programmer, og kan begrense 

operatørtilgang til enkelte funksjoner. 
 

 

Tøm skjerm 

 

«Tøm skjerm»-tasten sletter all tekst fra tastaturskjermen. 

 

 

Tastatur 

 

Skriv inn tekst med tastaturet. 

 

 

Tastaturrulling 

 

Trykk på pil opp/ned for å bla på tastaturskjermen, for å 

bruke små bokstaver og tall, osv. 

 

 

Angi/OK 

 

Trykk på det grønne haketegnet for å bekrefte innstillingene 

og fortsette. 

 

 

Forrige skjerm 

 

Trykk på tilbaketasten for å gå tilbake til en tidligere skjerm. 

 

Tegnlengde 

 Navn på matlagingsprofiler, navn på kategorier og passord kan inneholde 1–20 tegn på maks. to linjer. 

 Trinnvise instruksjoner for individuelle matlagingsprofiler kan inneholde 1–54 tegn på maks. fem linjer. 
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8 Matlagingsprosedyrer 

 
Formålet med dette kapittelet 

Dette kapittelet viser deg hvordan du bruker mikrokombiovnen til å lage mat, samt hvilke prosedyrer du må følge under 

matlagingen. 

 

8.1 Arbeidsprinsipper og instruksjoner for matlaging 

 
8.1.1 Arbeide trygt med apparatet 

 
Din egen og de ansattes sikkerhet 

Før de ansatte begynner å jobbe med mikrokombiovnen for første gang, skal du gjøre deg kjent med informasjonen i kapittel 

3, «Sikkerhet», og iverksette relevante sikkerhetstiltak. 

Be de ansatte om å lære seg og følge reglene for trygt arbeid som oppgis i dette avsnittet, før de starter arbeidet. 

Be de ansatte om å gjøre seg kjent med farevarslene som er oppgitt i dette avsnittet og i instruksjonene nedenfor, og 

understrek hvor viktig det er at de følger de angitte forholdsreglene. 

 

Personlig verneutstyr for de ansatte 

Be de ansatte om å bruke riktig personlig verneutstyr for de relevante oppgavene som er angitt i avsnitt 3.7, «Personlig 

verneutstyr», i kapittelet «Sikkerhet». 

 

Regler for trygg bruk 

Følgende regler må følges under bruk for å unngå farer: 

 Luftutløpene bak på apparatet og luftinntakene under døren foran på apparatet må ikke dekkes til eller blokkeres. 

 

Tilleggsregler for trygg bruk på en tralle med hjul 

For å unngå farer må følgende regler følges ved bruk av apparater som er plassert på en tralle med hjul: 

 Parkeringsbremsene på forhjulene må alltid være aktivert når apparatet brukes. 

 Sjekk at hjulbremsene er aktivert hver dag før bruk. 

 

Håndtering av tung last 

Informer de ansatte om at løfting av tunge beholdere og flytting av tunge transporttraller kan føre til tretthet og ubehag, og 

at det kan oppstå feil på flytteutstyret. 

 

Varme overflater 

        ADVARSEL 

Fare for brannsår fra høye temperaturer i ovnsrommet og på innsiden av apparatdøren 

Du kan få brannskader hvis du berører noen av delene i ovnsrommet, innsiden av apparatdøren eller noen av delene som 

er eller var i ovnen under matlagingen. Bruk personlig verneutstyr. 
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Varm damp 

      ADVARSEL 

Fare for brannskader fra varm damp 

Utblåsing av varm damp og tåke kan forårsake brannskader på ansikt og hender. 

 Når du åpner døren, og når du kjøler ned ovnsrommet ved hjelp av funksjonen for avkjøling, må du ta et steg bort fra 

apparatet for å unngå å bli truffet av den varme dampen som kommer ut av den åpne døren. 

 

Varme væsker 

      ADVARSEL 

Fare for brannskader fra varme væsker 

Hvis du søler flytende matvarer, kan det forårsake skålding av ansikt og hender. 

 Bruk kun beholdere av passende størrelse. 

 Sett inn matvarebeholdere på riktig måte. 

 Sett alltid beholdere som inneholder væsker, eller som inneholder matvarer som blir flytende under tilberedning, på 

hyller, slik at alle brukere kan se dem. Beholdere som inneholder væsker, eller som inneholder matvarer som blir 

flytende under tilberedning, skal alltid tas ut vannrett. 

 Bruk personlig verneutstyr. 

 

Overdreven mikrobølgeenergi 

      ADVARSEL 

Fare for brannsår fra overdreven mikrobølgeenergi 

FORHOLDSREGLER FOR Å UNNGÅ MULIG OVEREKSPONERING FOR MIKROBØLGEENERGI 

 Ikke forsøk å bruke ovnen med døren åpen. Det kan føre til skadelig eksponering for mikrobølgeenergi. Det er viktig at 

sikkerhetssperrene ikke overstyres eller tukles med. 

 Unngå å plassere gjenstander mellom ovnens forside og apparatdøren, og sørg for at smuss og rester av 

rengjøringsmidler ikke samler seg opp på tetningsflatene. 

 Ikke bruk ovnen hvis den er skadet. Det er spesielt viktig at ovnsdøren lukkes ordentlig og at det ikke er skader på (1) 

døren (bøyd), (2) hengslene, (3) dørpakningene og tetningsflater. 

 Ovnen skal bare justeres og repareres av kvalifisert servicepersonell. 

 

Brudd i kjølekjeden 

      ADVARSEL 

Fare for mikrobiologisk forurensning av matvarer 

 Apparatet skal aldri brukes til midlertidig oppbevaring av matvarer. 

 Matlagingsprosessen må aldri avbrytes med hensikt. 

 Når apparatet er i gang igjen etter et strømbrudd, må du vurdere hvordan tilstanden på maten kan bli påvirket av hvor 

lang tid det tar å gjenoppta driften. Kast maten hvis du er i tvil. 

 

 

8.1.2 Slå ovnen av og på 

 
      Sikkerhet når du bruker mikrokombiovnen 
Før du starter arbeidet, er det viktig at du gjør deg kjent med reglene og farevarslene som er angitt i avsnitt 8 i «Arbeide trygt 

med apparatet», og følger instruksjonene som gis der. 
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Slå på mikrokombiovnen 

1. 

 

Slå på mikrokombiovnen. 

2. 

 

Vent til programvaren er klar til bruk. 

 

MERK: 

Startskjermen som vises på venstre side, vises bare i modus for full 

betjening. 

 
 
 

 

Slå av mikrobølgeovnen på slutten av dagen 

1. 

 

Utfør de nødvendige rengjøringsoppgavene som angitt i 

rengjøringsplanen. 

2. 

 

Slå av mikrokombiovnen. 

3. 

 

La apparatdøren stå på gløtt slik at fuktigheten slipper ut. 

 

MERK: 

Slå av nettstrømmen på anlegget før langvarig inaktivitet. 

 

 
8.1.3 Slik lager du mat 

 
      Sikkerhet når du bruker mikrokombiovnen 
Før du starter arbeidet, er det viktig at du gjør deg kjent med reglene og farevarslene som er angitt i avsnitt 8 i 
«Arbeide trygt med apparatet», og følger instruksjonene som gis der. 

 

Krav 

 Du må ha tilstrekkelig kunnskap om bruk av programvaren til å velge lagrede matlagingsprofiler eller opprette nye 

matlagingsprofiler som er egnet for maten du ønsker å lage, og bruke disse profilene. 

 Mikrokombiovnen, tilbehøret og beslagdelene som brukes, må være grundig rengjort. 

 Påse at det ikke er fremmedobjekter i ovnsrommet. 

 Luftfilteret er montert foran på ovnen under apparatdøren. 
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Slik lager du mat 

 

1. Velg en matlagingsprofil fra kokeboken, eller opprett en ny matlagingsprofil. 

2. Følg anvisningene som vises i programvaren. 

3. Åpne apparatdøren. 

4. Sett den preparerte maten inn i mikrokombiovnen. 

5. Lukk apparatdøren igjen. 

6. Start matlagingsprosessen. 

7. Vent til matlagingsprosessen er fullført. 

8. Du hører et lydsignal når matlagingsprosessen er fullført.  

Følg anvisningene som vises i programvaren. 

9. Åpne apparatdøren. 

10. Ta ut maten. 

11. Lukk apparatdøren igjen. 

 

 

Bruke en matlagingsprofil (modus for rask betjening) 

1. 

 

Trykk på Alle oppskrifter-ikonet. 

2. 

 

Sveip opp/ned for å finne oppskriften. 

 

MERK: 

Hvis et bilde er nedtonet, er den angitte ovnsromtemperaturen for 

høy eller for lav for denne matlagingsprofilen. 

Se avsnitt 8.2.4, «Endre ovnsromtemperaturen». 

Pass på å sette et matprodukt i ovnsrommet før du starter en 

matlagingsprofil. 

Ta alle nødvendige forholdsregler for å sikre at du ikke brenner deg. 

Åpne apparatdøren, sett maten inn i det varme ovnsrommet og lukk 

døren. 

3. 

 

Velg ønsket oppskrift for å starte matlagingen. 

Eksempel: «Baconsandwich». 

 

      ADVARSEL: 

Varme overflater på døren og i ovnsrommet 
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4. 

 

Enten startes matlagingsprofilen umiddelbart og viser en 

nedtellingstidtaker, eller så vises en instruksjon først. 

Følg instruksjonen for trinnet, og trykk deretter på knappen med det 

grønne haketegnet for å starte matlagingsprofilen.  

5. 

 

 

Matlagingstidtakeren teller ned til null og lager en lyd for å indikere at 

en operatørhandling kreves på slutten av en matlagingsprofil eller i et 

trinn av en matlagingsprofil. 

Åpne døren når matlagingsprofilen er fullført, og ta maten ut av 

ovnsrommet. 

Skjermen går deretter automatisk tilbake til kokebokskjermen. 

 

MERK: 

 Hvis døren åpnes mens matlagingen pågår, stopper 

matlagingsprofilen, og et varsel vises. 

 Når døren lukkes igjen, kan brukeren fortsette eller avbryte 

matlagingsprofilen. 

 

 

 

8.2 Driftsinstruks: Modus for full betjening 
 

 

8.2.1 Press & Go-menyen 
 

Kjøre en matlagingsprofil fra Press & Go-menyen 

1. 

 

Velg «Press & Go» på hovedmenyskjermen. 

2. 

 

Velg matlagingsprofilen du skal bruke. 

3. 

 

Skjermen viser en nedtelling for koke-/steketiden.  
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Velge hvilke matlagingsprofiler som vises på Press & Go-menyen 

1. 

 

Når du har valgt «Press & Go» på hovedmenyskjermen, trykker du på 

plussknappen. 

 

(Merk: Denne er bare tilgjengelig hvis systemet er låst opp.) 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Oppskriftslistevisningen, som inneholder alle de lagrede oppskriftene 

på apparatet, vises. 

Alle oppskrifter som er merket med et grønt haketegn, vises allerede i 

Press & Go-kokeboken. Trykk på boksen ved siden av et 

oppskriftsnavn for å fjerne avmerkingen på eller merke en oppskrift. 

Begrens listen ved hjelp av søkefeltet øverst på skjermen. 

3. Trykk på det grønne haketegnet for å legge til eller fjerne oppskrifter 

fra Press & Go-visningen. 

Hvis du skal endre rekkefølgen på elementene på skjermen, følger du 

flytte-, redigerings- eller slettesekvensen i avsnitt 8.2.4. 

4. Hvis skal legge til en oppskrift som ikke allerede er lagret, trykker du 

på kokkelueknappen for å opprette og lagre en ny oppskrift, som vist i 

8.2.3.   

5. Trykk på pil tilbake for å gå tilbake til Press & Go-menyen uten å lagre. 

 

8.2.2 Bruke en matlagingsprofil 

 

Bruke en matlagingsprofil 

1. 

 

Trykk på kokebokikonet på startskjermen. 

2. 

 

Velg en menykategori, for eksempel «Frokost», for å vise de 

individuelle oppskriftsprofilene eller undermappene. 

3. 

 

Velg en matlagingsprofil du vil starte, for eksempel «Croissant». 
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4. 

 

Følg eventuelle instruksjoner på skjermen, hvis aktuelt. 

Trykk på knappen med det grønne haketegnet for å starte 

matlagingen.  

5. 

 

Koke-/steketiden telles ned for hvert programtrinn. 

 

Hvis du skal sjekke temperaturen i ovnsrommet mens matlagingen 

pågår, trykker du lett på temperaturen som vises. Temperaturen i 

ovnsrommet vises med en stjerne. 

 

6.  

 

Når matlagingsprofilen er ferdig, vises automatisk et skjermbilde som 

forteller at maten er ferdig, og et lydsignal spilles av. 

Hvis apparatdøren åpnes mens matlagingen pågår, stopper 

matlagingsprofilen, og et varsel vises. 

Når døren lukkes igjen, kan brukeren fortsette eller avbryte 

matlagingsprofilen. 

 

8.2.3 Opprette en matlagingsprofil 

 

Oppretting av oppskrift 

1. 

 

Trykk på kokkelueikonent på startskjermbildet for å gå i modus for 

oppretting av oppskrift.  

2. 

 

 

Temperaturverdien viser den angitte temperaturen for forvarming av 

ovnsrommet. 

Trykk på boksen under temperaturikonet for å øke eller redusere 

temperaturen. 

 

 

 

 

 

Tast inn en temperaturverdi på tastaturet som er innenfor grensene 

(100–275 °C) som vises. 

 

Trykk på det grønne haketegnet for å fortsette.  
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3. 

 

Velg boksen under klokkeikonet for å angi koke-/steketiden. 

 

 

 

 

 

 

 

Tast inn koke-/steketiden på tastaturet, maks. 10 minutter per trinn. 

Eksempel: Tast inn 110 (for 1 minutt og 10 sekunder). 

Trykk på det grønne haketegnet for å lagre verdien. 

4. 

 

Trykk på boksen under vifteikonet for å angi viftehastigheten.  

 

Angi viftehastigheten på tastaturet (10–100 %) 

Trykk på det grønne haketegnet for å lagre verdien. 

 

5. 

 

Trykk på boksen under mikrobølgeikonet for å angi 

mikrobølgeeffekten.  

 

Angi mikrobølgeeffekten på tastaturet (0 og 5–100 %). 

Trykk på det grønne haketegnet for å lagre verdien. 

6. 

 

Trykk på +-knappen for å angi en instruksjon for et trinn 

(valgfritt).  

Eksempel: «Bruk den grønne kurven».  

Matlagingsinstruksjonen vises på skjermen på starten av trinnet.  

Velg denne instruksjonslinjen for å skrive inn en instruksjon for et 

trinn. Instruksjonen kan bestå av enten bare tekst, bare bilde eller 

tekst og bilde. 

Trykk på plussknappen nederst for å legge til et nytt trinn.  

Slett et trinn ved å trykke på papirkurvknappen ved siden av trinnet. 

Matlagingsprofiler kan ha maks. seks trinn.  

Gjenta 2–6 fra trinn 1 ovenfor for å opprette et nytt trinn.  

Bla oppover og nedover for å vise trinnene i matlagingsprofilen. 
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Kjøre og lagre en matlagingsprofil 

1. 

 

Trykk på avspillingsknappen for å teste det opprettede 

oppskriftsprogrammet. 

 

        ADVARSEL: 

Påse at det er et matprodukt i ovnsrommet og at alle 

sikkerhetsforholdsregler er fulgt før du kjører matlagingsprofilen. 

2. 

 

Trykk på lagresymbolet for å lagre matlagingsprofilen i kokeboken. 

3. 

 

Fyll ut oppskriftskortinformasjonen, inkludert oppskriftstittel, 

produkttilstand, mengde/porsjonsstørrelse og vekt/angivelser for 

oppskriften, og velg et bilde.   

4 

 

Antall, porsjon og vekt er angitt med standardverdier, men disse bør 

endres basert på produktet. 

5. 

 

Når du trykker på lagreikonet, kommer du til steder i den gjeldende 

kokebokstrukturen der du kan lagre oppskriftsfilen.  

Alle oppskrifter er alltid valgt, men du kan også velge Press & Go eller 

eksisterende kokebokkategorier på ovnen. 

Trykk på det grønne haketegnet for å lagre oppskriftsfilen på de 

angitte stedene. 
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8.2.4 Endre en matlagingsprofil 

 
Endre ovnstemperaturen 

1. 

 

Oppskrifter som ikke er opprettet for ovnenes gjeldende 

forvarmingstemperatur, er inaktive og nedtonede. Hvis du vil fastslå 

forvarmingstemperaturen for disse oppskriftene, må du trykke på og 

holde inne ikonet til alternativet Rediger/Slett vises over knappen. 

Deretter velger du Rediger for å undersøke oppskriftsparameterne. 

Deretter går du tilbake til startskjermen. 

Merk: Dette kan bare gjøres når driftsmodusen er låst opp i 

«Moduser».  

2. 

 

Trykk på forvarmingsikonet på startskjermen, eller trykk på 

forvarmingsknappen nederst til venstre på skjermen hvis ovnen er 

i modus for rask betjening eller Press & Go-modus. 

Merk: Forvarmingsikonet vises ikke i de to sistnevnte modusene hvis 

bare én forvarming er angitt på apparatet. 

3. 

 

En temperaturverdi uthevet i grønt angir den nåværende 

ovnsromtemperaturen.  

Velg ønsket ovnsromtemperatur for matlagingsprofilen, for eksempel 

250 °C.  

Når ovnsrommet når ønsket temperatur, går du videre til valg av 

kokebok i trinn 1. 

 
Vise og redigere matlagingsprofiler 

1. 

 

Trykk på kokebokikonet på startskjermen. 

2. 

 

Trykk på Alle oppskrifter-ikonet. 

3. 

 

Trykk og hold på et bilde for å få tilgang til funksjonene for redigering og 
sletting.  

Merk: Dette kan bare gjøres når driftsmodusen er låst opp i «Moduser». 
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4. 

 

Når du velger redigeringsfunksjonen, kommer du til 
oppskriftsfilparameterne i oppskriftsoppretting som kan endres, testes 
og/eller lagres. 

Hvis du trykker på Slett, slettes oppskriftsprofilen fra ovnen. 

Merk: Hvis du skal slette en oppskriftsprofil fullstendig, må du slette den 
fra «Alle oppskrifter». Hvis du sletter den fra en kokebokmappe, slettes 
den bare fra den aktuelle mappen. 

 

Flytte en oppskriftsprofil i en kategori, eller flytte en kategori i en gruppe av kategorier 

Eksempel: Flytte oppskriftsprofilen «CROISSANT» i kategorien av oppskriftsprofiler kalt «FROKOST» 
 

1. 

 

Trykk på kokebokikonet på hovedmenyskjermen. 

2.  Velg for eksempel kategorien «Frokost». 

3. 

 

Velg for eksempel «Croissant», og trykk og hold på bildet du vil flytte 

til overlegget for redigering/sletting vises. 

4. 

 

Dra oppskriften til ønsket sted på skjermen. 

5. 

 

Slipp for å plassere oppskriften på det stedet. 
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Legge til en oppskrift i en kategori 

Eksempel: Legge til matlagingsprofilen «Croissant» i kategorien «Frokost» 
 

1. 

 

Velg kokebok fra hovedmenyskjermen. 

2. 

 

Velg gruppen av oppskriftsprofiler kalt «FROKOST». 

3. 

 

Trykk på LEGG TIL KATEGORI ELLER OPPSKRIFT-symbolet. 

 

 

 

4. 

 

I kategorien Frokost kan du legge til enten en kategori eller en 

oppskrift. Trykk på LEGG TIL OPPSKRIFT-symbolet for å legge til en 

oppskrift. 

5. 

 

Dette åpner Alle oppskrifter-mappen med alle oppskriftene som er 

lagret på ovnen. Merk av for oppskriften du vil inkludere, og trykk på 

det grønne haketegnet for å bekrefte valget ditt. 

6. 

 

Når du trykker på det grønne haketegnet, blir de valgte 

oppskriftsfilene importert til kategorien din. 
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8.2.5 Administrere kategorier av matlagingsprofiler 
 

Legge til en kategorimappe 
 

1. 

 

Velg kokebok fra hovedmenyskjermen. 

2. 

 

Velg kategori, for eksempel «Frokost». 

3. 

 

Trykk på LEGG TIL KATEGORI ELLER OPPSKRIFT-symbolet. 

 

4. 

 

I kategorien Frokost kan du legge til enten en kategori eller en 

oppskrift. Trykk på Legg til kategori-symbolet for å legge til en 

kategori. 

5. 

 

Dette åpner kortet for kategorioppretting som inneholder tittelen og 

bildet du vil knytte til denne kategorien. Velg titteloppføringen eller 

bildepanelet for å gå til tastaturinntasting eller bildebiblioteket. 

 

 

Når du er ferdig, trykker du på det grønne haketegnet. Kategorien blir 

lagret, og du kommer tilbake til den opprettede kategorien. 
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Redigere en valgt kategori 

1. 

 

Trykk på kokebokikonet på startskjermen. 

2. 

 

Trykk og hold på bildet av kategorien du vil redigere, til overlegget for 

redigering/sletting vises. 

3. 

 

Dette fører deg til kategorikortet. Her kan du gi kategorien et nytt 

navn eller tilordne et nytt bilde til kategorien. 

 

 

 

 

Trykk på lagreknappen for å lagre endringene og gå tilbake til 

kokeboken. 

 

Slette en gruppe av matlagingsprofiler 
1. 

 

Velg kokeboksymbolet fra hovedmenyskjermen, og velg deretter en 

kategori 

2. 

 

Trykk og hold på et oppskriftsbilde du vil slette. 

Trykk deretter på sletteknappen på overlegget som vises på knappen. 

 

 

 

Et varsel vises på skjermen, og du må bekrefte slettingen eller 

avbryte. 
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8.2.6 Grunnleggende innstillinger for mikrokombiovnen 

 
Kontrollinnstillinger og -ikoner 

1.  Trykk på ikonet for innstillinger på hovedmenyskjermen. 

2. 

 

Skriv inn passordet «MANAGER».  

Trykk på det grønne haketegnet for å vise innstillingsmenyen. 

3. 

 

 

Innstillingsmenyen består av følgende funksjoner: 

A. Informasjon 

B. Oppdateringer/nedlastinger 

C. Modusvalg 

D. Oppretting av forvarming 

E. Språkvalg 

F. Innstillinger for dato og klokkeslett 

G. Planleggerinnstillinger 

H. Skjerminnstillinger og -alternativer 

I. Lydalternativer 

J. Mediebibliotek for bilder og lyder 

K. Enhetsvalg 

L. Statistikkskjermbilder 

M. Passordinnstillinger 

N. Tilkoblingsalternativer og -innstillinger 

O. Rengjøringsalternativer 

P. Meny for serviceinnstillinger (passordbeskyttet skjerm). 

 

Sveip for å bla oppover/nedover i menyen. 

Trykk på tilbakeknappen for å lukke innstillingsmenyen. 
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Driftsmodus/navigasjonsinnstillinger 

1. 
 

Velg innstillingen «MODUSER» i listen over innstillinger 

2. 

 

Velg «MODUS FOR RASK BETJENING» kun for matlaging.  

Sett «LÅST» til PÅ (grønn) eller AV (grå). Velg «MODUS FOR FULL 

BETJENING» for å vise hovedmenyskjermen. Deretter trykker du på 

kokkeluen for å opprette matlagingsprofiler.  

Velg PRESS & GO-MODUS for å få rask tilgang til bare oppskriftsfiler 

(ideelt for små menyer) 

Velg MANUELL MODUS hvis du bare vil lage mat manuelt via 

kokkeluesymbolet på hovedmenyskjermen. Matlagingsprofiler kan 

ikke opprettes i manuell modus. 

Trykk på VIS FAVORITTER for å vise favoritter-ikonet på 

kokebokskjermbildene.  

Trykk på VIS ALLE OPPSKRIFTER for å vise alle oppskrifter-ikonet på 

kokebokskjermbildene.  

MERK: Vis alle favoritter og Vis alle oppskrifter er ikke tilgjengelige 

valg i Press & Go-modus eller manuelle moduser. 

Når du er ferdig, trykker du på det grønne haketegnet for å lagre og 

gå tilbake til hovedmenyen for innstillinger. 

 

Språkalternativer 

1. 

 

Trykk på globusikonet.  

2. 

 

Trykk på knappen for velge ønsket språk i listen som vises. 

Merk: Du kan bare velge ett språk om gangen. 

 

Merk: Språkvalg gjør det mulig å vise anvisninger, advarsler og 

feilmeldinger på ovnen på det angitte språket. Kontroller at 

oppskriftsfilene og kokebøkene også er tilgjengelige på disse 

språkene. Hvis ikke er standardspråket for disse engelsk.  

 

Når du er ferdig, trykker du på det grønne haketegnet for å lagre 

valget. 
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Innstillinger for ovnsromtemperatur og forvarmingsetiketter 

1. 

 

Velg forvarmingsikonet. 

Du kan angi opptil seks forvarmingstemperaturer. 

 

Merk: Skjermbildet med temperaturalternativer vises bare ved oppstart 

når to eller flere ovnsromtemperaturer er stilt inn på over minimum. 

 

2. 

 

Trykk på plussknappen for å legge til en forvarmingstemperatur for 

ovnsrommet. 

Trykk på forvarmingstemperaturboksen for å angi eller endre en 

forvarmingsverdi. 

Trykk på forvarmingsnavnefeltet for å angi eller endre navnet på 

forvarmingen. 

Trykk på papirkurvknappen ved siden av en forvarming for å slette den. 

 

Du kan også justere ovnens temperaturbånd ved å velge 

temperaturbåndalternativet øverst på listen. 

 

Når du er ferdig, trykker du på det grønne haketegnet for å lagre valgene. 

 

Serviceinformasjon og feillogger 

Du finner informasjon og feillogger i avsnitt 12, «Utbedring av feil». 

 

Statistikk 

1. 

 

 

Velg statistikkikonet for å vise variabelstatistikk for ovnen. 

Dette inkluderer skjermbilder for følgende: 

Ovnsstatistikk 

Kulinarisk statistikk  

Driftsstatistikk 

2. 

 

 

Når du velger et av disse alternativene, vises ovnens ytelseslogg  

Ovnsstatistikk: Viser driftssykluser for viktige komponenter og 

systemer. 

 

 

 

 

 

Kulinarisk statistikk: Viser informasjon om oppskriftsbruk.  
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Driftsstatistikk: Viser periodene der ovnen brukes mest på daglig, 

ukentlig og månedlig basis. 

 

Når du er ferdig, trykker du én gang på tilbakeknappen for å gå 

tilbake til statistikkmenyen, og deretter én gang til for å gå tilbake til 

innstillingsmenyen.    

 

 
 

Innstillinger for dato og klokkeslett  

1. 

 

Velg symbolet for dato og klokkeslett for å vise 

innstillingsalternativene. 

2. 

 

Dato og klokkeslett kan bare endres hvis dette ikke er stilt inn på 

automatisk. Automatisk innstilling krever en ethernet- eller Wi-Fi-

tilkobling for å bruke NTP-protokoll.   

 

Hvis du skal endre dato eller klokkeslett manuelt, fjerner du 

avmerkingen for automatisk for å vise manuelle innstillinger for dato 

og klokkeslett. 

 

Velg tidssone basert på posisjonssøk, og slå sommertid av/på. 

2.1 

 

 

Trykk deretter på «Endre dato og klokkeslett». 

2.2 Trykk på oppføringsboksen for dato og klokkeslett for å endre dato- 

eller klokkeslettoppføringen. 

2.3 

 

 

 

Trykk på sidefanen for å gå tilgang til AM/PM-valget hvis ovnen er stilt 

inn på et AM/PM-klokkeslettformat. 

 

 

3. 

 

Slik endrer du klokkeslettformatet. 
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3.1 

 

 

Velg «Endre format» 

 

3.2 

 

3.3 

Velg ønsket visningsformat for dato og klokkeslett.  

 

Trykk på det grønne haketegnet for å lagre. 

 

Når du er ferdig, trykker du på tilbakeknappen for å gå tilbake til 

hovedmenyen for innstillinger. 

 

Lydnivåer 
1. 

 

Velg høyttalerikonet for å få tilgang til volum, tone og andre 

lydinnstillinger. 

2. 

 

Skyv volumlinjen mot venstre eller høyre for å henholdsvis senke eller 

øke volumet på ovnslyden til et passelig nivå. 

3. Velg lydene du vil tilordne, fra lydbiblioteket. 

4. Aktiver skjermberøringsknappen for å slå på lyd for alle 

skjermberøringer. 

 

Når du er ferdig, trykker du på det grønne haketegnet for å gå tilbake 

til hovedmenyen for innstillinger. 

 

Ovnstidtaker 

1. 

 

Trykk på planleggerikonet. 

2. 

 

 

Trykk på «Dag aktivert» for å aktivere en dag 

3. Velg en ukedag med knappene øverst på siden for å tilgang til 

tidsplanen for den dagen. 

4. Velg en tom klokkeslettboks (maks. fem per dag).  

Du kan også tømme klokkeslettboksen ved å trykke på 

slettesymbolet ved siden av (fjerner både klokkeslettet og 

temperaturen for den valgte linjen). 

 

 

Når du aktiverer en dag, vises innstillingsanvisninger for 

oppvarmings- og avkjølingstider. 
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5. 

 

Angi starttid og temperatur ved å velge de aktuelle tekstboksene og 

bruke tastaturene. 

 

Trykk på det grønne haketegnet for å lagre en oppføring og gå tilbake 

til planleggerskjermbildet. 

6. 

 

Hvis du vil legge til midlertidige hendelser som temperaturendringer 

eller instruksjoner, trykker du på legg til-ikonet. 

 

Legg deretter til den nødvendige instruksjonen i form av tekst, bilde 

eller tekst og bilde på det angitte tidspunktet. 

7. 

 

Hvis du vil slette en temperaturendring eller instruksjon du har lagt til, 

trykker du på papirkurvknappen i enden av raden og bekrefter 

handlingen når varselet vises. 

 

Du kan angi opptil ti planlagte hendelser på en dag i tillegg til 

tidspunkt og temperatur for den første oppvarmingen av ovnen og 

tidspunkt for nedkjøling av ovnen. 

 

Når apparatet er i ventemodus under en tidsbestemt inaktiv periode, 

kan brukeren ganske enkelt trykke på av/på-knappen på skjermen. 
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USB (manuell) 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

Koble til en USB-nøkkel slik det er beskrevet i avsnitt 8.2.7 nedenfor, 

og velg «USB-oppdateringer» for å laste inn fastvare og 

menyprogrammer på ovnen, eller for å kopiere en av følgende filer til 

USB-nøkkelen: 

 Menyfil 

 Hendelseslogg 

 

Trykk på den aktuelle skjermknappen, og vent til du får beskjed om 

at en relevant fil er tilgjengelig på USB-pinnen for å oppdatere ovnen. 

 

 

Merk: Hvis det er flere filer på USB-minnepinnen, viser skjermen 

tilgjengelige oppdateringsfiler. Velg den aktuelle oppdateringen, og 

trykk på det grønne haketegnet for å bruke den. 

 

 

 

 

 

Ovnen viser fremdriften til en oppdatering og varsler brukeren når 

den er fullført. 

 

 

 

Merk: Når du oppdaterer brukergrensesnittet til ovnen, startes ovnen 

automatisk på nytt for at oppdateringen skal tre i kraft. 

 

Når du er ferdig, trykker du på tilbakeknappen for å gå tilbake til 

hovedmenyen for innstillinger. 

 

 

Endre passord 

1. 

 

Trykk på passordsymbolet for å endre passordene for apparatet. 

 

Standardpassordet «MANAGER» og servicepassordene kan endres 

etter ønske. 

2. 

 

Trykk på menyalternativene for innstillinger eller service på apparatet, 

avhengig av passordet du vil endre. 

 

Skriv inn det eksisterende passordet, og trykk på det grønne 

haketegnet for å bekrefte. 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv inn et nytt passord, og trykk på det grønne haketegnet. 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

Skriv inn det nye passordet, og trykk på det grønne haketegnet igjen. 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

Bekreft det nye passordet, og trykk på det grønne haketegnet for å 

lagre det nye passordet. 

 

 

 

 

 

 

6.  Når du er ferdig, trykker du på tilbakeknappen for å gå tilbake til 

hovedmenyen for innstillinger. 

 

Angi visningsinnstillinger 

1. 

 

Trykk på visningssymbolet. 

 

 

2. 

 

 

Trykk på og dra skjermlysstyrkelinjen for å justere skjermlysstyrken. 

 

Slå funksjonen for visuell varsling av eller på. Denne funksjonen 

aktiverer blinkende skjerm på slutten av matlagingsprogrammer og 

meldinger om åpen dør.  
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2. 

 

Slå på skjermspareren ved å aktivere veksleknappen. Dette vil vise 

flere valg. 

 

Hvis du vil endre skjermspareren, velger du alternativet for dette  

3. 

 

Når du skal endre skjermsparertypen og har valgt den og bekreftet 

med det grønne haketegnet, blir et alternativ for å tilpasse bildet 

tilgjengelig. 

 

En aktiv skjermsparer dekker skjermen med et bevegelig bilde. 

Hvis du skal bruke berøringsskjermen, trykker du på skjermen for å 

deaktivere skjermspareren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilkobling 

1. 

 

Du får tilgang til kommunikasjonsinnstillingene for 

kommunikasjonsmodulen KitchenConnect når du trykker på 

tilkoblingssymbolet. 

 

Her kan du opprette en tilkobling via Wi-Fi eller ethernet-porten.  

(Ethernet-porten befinner seg på baksiden av ovnen under et svart 

deksel som må skrus av.) 

 

 

1.1 

 

Siden for nettverksinnstillinger gir tilgang til innstillinger for Wi-Fi- og 

ethernet-tilkoblinger, samt tilgang til KitchenConnect-innstillinger på 

Internett via en QR-kode. 
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8.2.7 Bruke en USB-pinne 

 
      Sikkerhet når du bruker apparatet 
Før du starter arbeidet, er det viktig at du gjør deg kjent med reglene og farevarslene som er angitt i avsnitt 8.1.1 i «Arbeide 

trygt med apparatet», og følger instruksjonene som gis der. 

 

Hensikten med USB-dekselet 

USB-dekselet beskytter USB-porten slik at det ikke kommer vanndamp inn i kontrollelektronikken under matlaging eller 

rengjøring. Under matlaging og rengjøring skal det ikke stå en USB-pinne i apparatet, og USB-porten skal være dekket av 

dekselet. 

 

USB-programmer 

        VIKTIG 

Nedlasting fra en USB-minnepinne sletter alle eksisterende programmer i minnet på apparatet. 

Kontroller at nøkkelen har riktig nummer/kode for programmene du vil laste inn i minnet. 

 

USB-filformat og -struktur 

Når du klargjør en USB-nøkkel som skal brukes med conneX, MÅ du opprette riktig filstruktur på USB-minnepinnen for å 

sikre at ovnen vet hvilke filer som befinner seg på pinnen. 

 

USB-pinnen må formateres riktig (FAT 32) og ha følgende filstruktur: 

MERK: Det skilles mellom store og små bokstaver i mappetitler.  firmware 

 

 

firmware-mappen inneholder fastvarefilen for brukergrensesnittet. Dette vil være en .tar-fil som den nedenfor. 

 
 

iofirmware-mappen inneholder styrekortfastvaren for ovnen. Dette vil være en .bin-fil som den nedenfor.

 
menu-mappen inneholder lagrede menyfiler som overføres fra ovnen. Hvis du har opprettet en menu-fil fra nettportalen, 

skal den lagrede .zip-filen plasseres i denne mappen. 

 

resources-mappen inneholder bilder og lyder. Disse kan åpnes og lastes ned til mediebiblioteket på ovnen. Kontroller at du 

har en images- og sounds-mappe under resources-mappen der du kan lagre bilder og lyder som du vil laste opp til ovnen. 

Følgende bildeformater godtas: JPG, SVG og PNG  

Følgende lydformater godtas: WAV
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9 Rengjøringsprosedyrer 
 

Formålet med dette kapittelet 

Dette kapittelet oppsummerer rengjøringsmetoder, rengjøringskjemikalier og hvordan du håndterer disse, samt 

rengjøringsinstruksjoner. Det forklarer også riktig rengjøringsprosedyre for mikrokombiovnen. 

 

9.1 Daglige rengjøringsoppgaver 

 
Daglige rengjøringsoppgaver 

Hva må rengjøres? Prosedyre Kjemiske rengjøringsmidler 

Ovnsrom Rengjøres for hånd med en myk klut / 

tørkepapir 

Rengjøringskjemikalier og beskyttende 

kjemikalier som er godkjent av 

produsenten 

Luftfilter Rengjøres for hånd med en myk klut / 

svamp 

Skyll filteret med vann etter rengjøring, 

og la det tørke før det settes på plass 

Vanlig husholdningsvaskemiddel 

Utsiden av apparatet Rengjøres for hånd med en myk klut Vanlig husholdningsrengjøringsmiddel 

for stål eller harde overflater 

Beholdere, stekebrett, grillhyller og 

annet tilbehør som brukes til matlaging 

 Rengjøres for hånd med en myk 

svamp uten slipevirkning 

 Skyll tilbehøret med vann etter 

rengjøring 

Vanlig husholdningsvaskemiddel 

 

 

9.2 Kjemiske rengjøringsmidler 

 
Kjemiske rengjøringsmidler 

Mikrokombiovnen og tilbehøret skal bare rengjøres med rengjøringskjemikaliene som er angitt her til. 

 
 

Produkt Bruk 

Merrychef® Cleaner Rengjøre ovnsrommet og apparatdøren 

Merrychef® Protector Beskytte ovnsrommet og apparatdøren 

Vanlig husholdningsrengjøringsmiddel for stål eller harde 

overflater 

Vedlikeholde de utvendige overflatene på mikrokombiovnen 

Vanlig husholdningsvaskemiddel: skånsomt mot huden, fritt 

for alkaliske stoffer, pH-nøytralt og luktfritt 

 Rengjøre komponenter og beslag i henhold til relevante 

instruksjoner 

 Rengjøre beholdere, stekebrett, grillhyller og annet 

tilbehør som brukes til matlaging 

 

Håndtere rengjøringskjemikalier 

Du må bruke personlig verneutstyr når du bruker visse rengjøringskjemikalier. 

Følg instruksjonene i avsnitt 3.3.7 i kapittelet «Personlig verneutstyr» og gjeldende materialdataark knyttet til 

rengjøringskjemikalier og beskyttende kjemikalier som anbefales av produsenten. 

De ansatte må få jevnlig opplæring av personen som er ansvarlig for mikrokombiovnen.  
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9.3 Nødvendige rengjøringsartikler 

 
Nødvendige rengjøringsartikler  

 

 Merrychef® Oven Cleaner 

 Merrychef® Oven Protector  

 Beskyttende gummihansker 

 Myk børste (blå) 

 Hard børste (rød) 

 Skrubbesvamper av nylon uten slipevirkning 

 Rengjøringshåndklær og -kluter 

 Vernebriller 

 Varmebestandige hansker (valgfritt) 

 Støvmaske (valgfritt)  

 

 
MERK 

 Skarpe redskaper og kraftige slipemidler skal aldri brukes på apparatet. 

 Verktøy skal ikke brukes. 

 Etsende rengjøringsmidler skal ikke brukes på apparatet eller i ovnsrommet. Dette vil forårsake permanent skade på 

katalysatorene. 

 
 

9.4 Trygg rengjøring 

 
Din egen og de ansattes sikkerhet 

Be de ansatte om å lære seg og følge reglene for trygt arbeid som oppgis i dette avsnittet, før de starter arbeidet. 

Be de ansatte om å gjøre seg kjent med farevarslene som er oppgitt i dette avsnittet og i instruksjonene nedenfor, og 

understrek hvor viktig det er at de følger de angitte forholdsreglene. 

 

Personlig verneutstyr for de ansatte 

Be de ansatte om å bruke riktig personlig verneutstyr som er angitt i avsnitt 3.7, «Personlig verneutstyr». 
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Regler for flytting og trygt oppsett av tralle med hjul 

Følgende regler må følges for å unngå fare når apparatet flyttes på en tralle med hjul (tilleggsutstyr): 

 Vær oppmerksom på alle koblingskabler når du flytter apparater. Unngå å kjøre over koblingskablene. Koblingskablene 

må ikke strekkes eller dras av. 

 Apparatet må kobles fra strømforsyningen før stabletrallen (tilleggsutstyr) flyttes. 

 Apparatet må kjøles ned på trallen før det flyttes. 

 Matrester må ikke etterlates i apparatet. 

 Apparatdøren skal være lukket. 

 Beskyttelsesklær må brukes hvis apparatet er montert på en tralle. 

 Det er viktig å sørge for at enheten står plant når den er satt tilbake på plass. 

 Når enheten er tilbake på plass, skal parkeringsbremsene aktiveres igjen. 

 Uansett plassering må du sikre at trallen med apparatet ikke velter. 

 

Spraye vann på apparatet 

        FARE 

Fare for elektrisk støt fra strømførende deler 

Vann på utsiden av apparatet kan forårsake en kortslutning, noe som kan gi elektrisk støt ved berøring av apparatet. 

 Ikke spray vann på innsiden og utsiden av apparatet. 

 USB-dekselet skal alltid være lukket under rengjøring. 

 

Varme overflater 

        ADVARSEL 

Fare for brannsår grunnet høye temperaturer på innvendige deler av apparatet 

Du kan få brannskader hvis du berører noen av delene i ovnsrommet, innsiden av apparatdøren eller noen av delene som 

er eller var i ovnen under matlagingen. 

 Før du starter rengjøringen, må du vente til ovnsrommet har kjølt ned til under 50 °C, eller bruke funksjonen for 

avkjøling til å kjøle ned ovnsrommet. 

 Bruk personlig verneutstyr. 

 

Spraye vann inn i et varmt ovnsrom 

        ADVARSEL 

Fare for brannskader fra varm damp 

Hvis det sprayes vann inn i det varme ovnsrommet, danner det seg damp som kan skålde. 

 Før du starter rengjøringen, må du vente til ovnsrommet har kjølt ned til under 50 °C, eller bruke funksjonen for 

avkjøling til å kjøle ned ovnsrommet. 

 

Kontakt med rengjøringskjemikalier 

        ADVARSEL 

Fare for irritasjon på hud, øyne og åndedrettssystemet. 

Direkte kontakt med rengjøringskjemikalier og beskyttende kjemikalier vil irritere hud, øyne og åndedrettssystemet. 

 Du må ikke inhalere damp eller spraytåke fra rengjøringskjemikalier og beskyttende kjemikalier. 
 Rengjøringskjemikalier og beskyttende kjemikalier må ikke komme i kontakt med hud, øyne eller slimhinner. 
 Rengjøringskjemikalier og beskyttende kjemikalier må ikke sprayes inn i ovnsrommet. 
 Bruk personlig verneutstyr. 
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Resultat av at rengjøringskjemikaliene ikke vaskes bort 

        ADVARSEL 

Fare for matvareforurensning fra rengjøringskjemikalier. 

Vask bort rengjøringskjemikaliene i ovnsrommet med en ren klut og rikelig med rent, varmt vann, Tørk deretter av 

ovnsrommet med en myk klut eller tørkepapir for å unngå matvareforurensning fra rengjøringskjemikalier. 

 

9.5 Rengjøringsprosedyrer 
 

Rengjøre mikrokombiovnen 

Dette kapittelet forklarer hvordan du rengjør mikrokombiovnen. 

 

9.5.1 Nedkjølings- og rengjøringsprosedyre 

 

Formål 

Med den valgfrie funksjonen for avkjøling kan du kjøle ned ovnsrommet raskt, slik at du kommer tidligere i gang med 

rengjøringen av mikrokombiovnen. 

Kjøle ned ovnsrommet 
 

1. 

 

Velg rengjøringsikonet på startskjermen i modus for full betjening. 

 

2. 

 

ELLER 

 

ELLER 

 

Trykk på av/på-knappen  i modus for rask betjening, Press &  

Go-modus eller manuell modus for å deaktivere oppvarming og 

starte avkjølingssyklusen. 

En melding vises. 

 

Merk: Rengjøringssekvensen med bilder avhenger av 

rengjøringsinnstillingene som er angitt på ovnen. 
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3 

 

 

Samle alt nødvendig personlig verneutstyr for rengjøring. 

Vi anbefaler  

hansker og rengjøringssett fra Merrychef, inkludert Merrychef 

Cleaner og Merrychef Protector. 

 

 

 

 

 

Klikk på det grønne haketegnet nederst på skjermen for å gå videre 

med rengjøringssekvensen. 

 

Ta alle nødvendige forholdsregler, og sett et brett med isbiter eller 

kaldt vann i det varme ovnsrommet. Dette fremskynder 

avkjølingsprosessen.  

 

Når du har satt brettet med isbiter i ovnen, trykker du på det grønne 

haketegnet for å fortsette.  

 

(Merk: Dette kan bare indikere en nedkjølingsprosess med åpen 

dør hvis nedkjøling med is ikke er aktivert i innstillingene) 

5. 

 

Fremdriften for avkjølingsprosessen vises. Den tar ca. 20 minutter. 

6. 

 

Når avkjølingsprosessen er fullført, må du fjerne avkjølingspannen 

fra ovnsrommet iført vernehansker. Pannen med vann må ikke bli 

stående i ovnen over natten eller når det er kaldt. 

 

(Merk: Dette kan bare indikere at du må fjerne stekebrettet hvis 

nedkjøling med is ikke er aktivert i innstillingene) 
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7. 

 

 

 

 

 

 

 

Ovnen er nå klar til rengjøring, og en melding vises på skjermen. 

 

 

 

 

 

 

 

Påfør rengjøringsmiddel 

 

 

 

 

 

 

 

Rengjør stekebrettet og tilbehøret 

 

 

 

 

 

 

Rengjør ovnen 

 

 

 

 

 

 

 

Påfør beskyttelsesmiddel  

 

(Merk: Dette vises ikke hvis bruk av beskyttelse ikke er valgt i 

rengjøringsinnstillingene.) 

 

 

 

 

Rengjør dørpakningen 
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Rengjør luftfilteret  

(Merk: Dette skjermbildet forsvinner ikke før luftfilteret er 

fjernet og skiftet ut.) 

 

 

 

 

 

Bekreftelse på rengjøring av luftfilter 

 

 

 

 

 

 

 

Rengjør utsiden 

 

 

 

 

 

 

Rengjøringen er fullført 

 

 

 

 

 

 

 

Godkjenning av godkjenning  

(Merk: Dette vises ikke hvis godkjenning av rengjøring ikke er 

valgt i rengjøringsinnstillingene.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovnen slår seg av og går tilbake til skjermbildet med av/på-knappen 

når rengjøringen er fullført. 
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Formålet med dette kapittelet 

Dette kapittelet forklarer hvordan du tar mikrokombiovnen ut av drift og avhender den. 

 

 

10.1 Ta apparatet ut av drift på en trygg måte 
 

Krav til personell som skal ta apparatet ut av drift 

Arbeid som utføres på apparatet når det tas ut av drift, utføres under spesielle driftsforhold eller omfatter aktiviteter som 

krever personell med relevante kvalifikasjoner og apparatspesifikk kunnskap utover det som kreves av driftspersonell. 

Personell må oppfylle følgende krav: 

 De må være kvalifiserte ansatte i et autorisert serviceselskap. 

 De må ha relevant opplæring som serviceteknikere. 

 De må ha spesifikk opplæring i apparatet. 

 

Personlig vernutstyr 

Bruk personlig verneutstyr for de relevante oppgavene som er angitt i avsnitt 3.7, «Personlig verneutstyr», i kapittelet 
«Sikkerhet». 

 

Regler for trygt og ansvarlig arbeid når apparatet tas ut av drift 

Unngå mulige farer for deg selv og andre ved å følge reglene nedenfor: 

 Kjøkkengulvet må alltid være tørt for å redusere faren for ulykker. 

 Apparatdøren på mikrokombiovnen må lukkes før apparatet avhendes. 

 Ikke etterlat matrester i ovnsrommet. 

 

Strømførende deler 

       FARE 

Fare for elektrisk støt fra strømførende deler og løse kabler 

Når panelene fjernes, er det fare for elektrisk støt hvis strømførende deler berøres. 

 Påse at alt arbeid på det elektriske systemet utføres av en kvalifisert elektriker fra et autorisert serviceselskap. 

 

Flytte tung last 

       ADVARSEL 

Fare for personskade ved feil løfting 

Når apparatet løftes, kan vekten av apparatet forårsake skader, spesielt i overkroppen. 

 Bruk en gaffeltruck/jekketralle til å flytte apparatet. 

 Når apparatet løftes, skal du ha med deg mange nok personer til å bære vekten av apparatet (antallet avhenger av alder 

og kjønn). Følg de lokale forskriftene for sikkerhet på arbeidsplassen. 

 Bruk personlig verneutstyr. 
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Uegnet underlag 

       ADVARSEL 

Fare for knusing hvis apparatet velter eller faller av 

Kroppsdeler kan bli knust hvis apparatet velter eller faller av. 

 Sørg for at apparatet aldri plasseres på et uegnet underlag. 

 

 

10.2  Ta apparatet ut av drift og avhende det 
 

Krav 

Før apparatet tas ut av drift, må du kontrollere at det er strømløst. 

 

Ta apparatet ut av drift 

Følg fremgangsmåten for konfigurasjon og montering av apparatet i motsatt rekkefølge for å ta apparatet ut av 

drift (se kapittelet «Montering» i avsnitt 6, «Flytte apparatet» i avsnitt 4 og «Konfigurere apparatet» i avsnitt 5). 

Ikke flytt apparatet før du har koblet fra alle elektriske koblinger. 

 

Avhending 

Korrekt avhending av produktet (avhending av elektrisk og elektronisk utstyr) 

Gjelder i EU og andre europeiske land med atskilte innsamlingssystemer. 

 

Dette merket som vises på produktet eller i den tilhørende dokumentasjonen, betyr at produktet ikke må avhendes med 

annet husholdningsavfall ved endt levetid. For å hindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse fra ukontrollert 

avfallsavhending skal dette produktet skilles fra annet avfall og resirkuleres på ansvarlig vis for å bidra til bærekraftig 

gjenbruk av materialressurser. 

Husholdningsbrukere skal kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller de lokale myndighetene for å få 

informasjon om hvor og hvordan de kan resirkulere dette produktet på en miljøvennlig måte. 

Bedriftsbrukere skal kontakte leverandøren og sjekke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet skal ikke blandes med 

annet kommersielt avfall ved avhending. 

 

 



 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
11 Tekniske data Tilbake til innholdet > 

Monterings- og brukerhåndbok for Merrychef conneX 73 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

11 Tekniske data 
 

Formålet med dette kapittelet 

Dette kapittelet inneholder de tekniske dataene for mikrokombiovnen. 

 

11.1 Tekniske data 
 

DIMENSJONER/VEKT: INNPAKKET OVN 

 

MODELL 

SAMLET STØRRELSE VEKT 

HØYDE BREDDE DYBDE VERSJON MED 

STANDARDEFFEKT 

VERSJON MED HØY EFFEKT 

 

conneX® 12    

 
 

MODELL 
SAMLET STØRRELSE  

VEKT 
HØYDE BREDDE DYBDE 

 

conneX® 16 
   

 

MÅL/VEKT: OVN 
 

MODELL 
SAMLET STØRRELSE VEKT 

HØYDE BREDDE DYBDE VERSJON MED 

STANDARDEFFEKT 

VERSJON MED HØY 

EFFEKT 
 

conneX® 12 
  

 

 
 

MODELL 
SAMLET STØRRELSE  

VEKT 
HØYDE BREDDE DYBDE 

 

conneX® 16 
   

 

Elektriske konfigurasjoner – versjon med standardeffekt                                   conneX® 12 EMEA 
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Elektriske konfigurasjoner – versjon med standardeffekt                                    conneX® 12 APAC 

 
 

Elektriske konfigurasjoner – versjon med standardeffekt                                  conneX® 12 US/CA 

 

 

 

 

 

 

 

Elektriske konfigurasjoner – versjoner med høy effekt                                        conneX® 12 EMEA 
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Elektriske konfigurasjoner – versjoner med høy effekt                                        conneX® 12 APAC 

 

 

Elektriske konfigurasjoner – versjoner med høy effekt                                     conneX® 12 US/CA 

 

 

Elektriske konfigurasjoner – versjoner med høy effekt                                        conneX® 16 EMEA 
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Elektriske konfigurasjoner – versjoner med høy effekt                                        conneX® 16 APAC 

 

 

Elektriske konfigurasjoner – versjoner med høy effekt                                     conneX® 16 US/CA 

 

 

 

 

 

 

 

Samsvar med lovpålagte standarder 

 

Beskyttelsesgrad IPX3 

Støy (ventemodus) maks. 65 [dBA] 

Godkjenningsmerker  

Testet sikkerhet UKCA, CE, CB (IEC), UL (under behandling) 

Hygiene UL-EPH (NSF/ANSI 4) (under behandling) 

 

  

1 
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11.2 Måltegninger   
 

connex 12 

Klaring på sidene av enheten er ikke nødvendig. Det må imidlertid være 6 cm klaring over enheten. Denne varen er 

ikke beregnet for innebygde apparater. 
 

 

 

 

connex 16 

 
  

 

= strømkabelutgang. 
Strømkabellengde er 
6 ft/1,8 m. 
 

= strømkabelutgang. 
Strømkabellengde er 
6 ft/1,8 m. 
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12 Serviceinformasjon 

 
Formålet med dette kapittelet 

Dette kapittelet inneholder informasjon om riktig serviceprosedyre og oppsummerer mulige feil med apparatet og feil som 

kan oppstå under drift. 

 

 

12.1 Garantiinformasjon og kontakt med kundeservice 

 
Garantiinformasjon 

For at du skal kunne fremme krav i henhold til garantien for mikrokombiovnen, må apparatet monteres av en kvalifisert 

servicetekniker fra et autorisert serviceselskap og i henhold til instruksjonene i monterings- og brukerhåndboken. 

Garantien dekker ikke skade som skyldes feil konfigurasjon, montering, bruk, bruk av rengjøringskjemikalier, service eller 

reparasjon. 

 

Nødvendig informasjon 

Ha følgende apparatdata tilgjengelig når du kontakter kundestøtten: 

 Apparatets modellnavn eller artikkelnummer (se avsnitt 1.1.4 i «Identifisere mikrokombiovnen») 

 Apparatets serienummer (se avsnitt 1.1.4 i «Identifisere mikrokombiovnen») 

 

Kontaktinformasjon 

Welbilt UK Ltd. 

Ashbourne House, The Guildway, 

Old Portsmouth Road 

Guildford, GU3 1LR 

Storbritannia 
 
 

 

Telefon (hovedkontor) (+44) (0) 1483 464900 

Faks (+44) (0) 1483 464905 

Internett www.merrychef.com 

www.welbilt.com 
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12.2 Utbedre feil: driftsproblemer 

 
Feilsøkingsdiagram 

Selv om vi har gjort vårt ytterste for å sikre at ovnen skal opprettholde en høy standard også i fremtiden, kan du bruke 

diagrammet for å se om problemet enkelt kan løses før du kontakter serviceagenten din. 

 

 

Problem Mulig årsak Tiltak 

Apparatet fungerer ikke, 

og skjermen er svart 

Apparatet har ikke strøm  Sjekk om det har oppstått et strømbrudd. 

 Sjekk om skillebryteren er på, eller om 

apparatet er riktig koblet til. 

 

Noen skjermkontroller 

fungerer ikke 

Uautorisert tilgang Ta kontakt med en autorisert bruker. 

Displayet viser en 

varselmelding 

Informasjon vises på skjermen Følg instruksjonene som vises. 

Apparatet tilbereder ikke 

maten på riktig måte 

 Apparatet er ikke rent 

 Maten har feil temperatur 

 Endret eller feil program er valgt 

 Maten er innpakket 

 Maten ble tatt ut for tidlig 

 Rengjør apparatet 
(se «Rengjøringsinstruksjoner» i avsnitt 9) 

 Bruk riktig matlagingsprogram. 

 Pakk ut maten. 

 Sjekk om alle matlagingstrinnene er fulgt. 

Apparatet fullfører ikke 

matlagingen 

 En varselmelding vises 

 Apparatdøren er åpen 

 Luftfilteret mangler eller er feilmontert 

 Apparatet er overopphetet 

 Lukk apparatdøren. 

 Monter luftfilteret. 

 La apparatet kjøle seg ned. 

 Sjekk og fjern eventuelle blokkeringer 

rundt luftventilene. 

Displayet viser en feilkode Feil på apparatet Noter feilkoden, og ta kontakt med 

serviceagenten. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

WELBILT UK LTD., ASHBOURNE HOUSE, THE GUILDWAY, OLD PORTSMOUTH ROAD, GUILDFORD, GU 3 1LR, STORBRITANNIA. | +1 4 4 (0) 14 83 4 6 49 0 0 | WWW.MERRYCHEF.COM| WELBILT GERMANY +49 2772 58050   |  

WELBILT ITALY +39 051 092 0590 | WELBILT IBERIA +34 902 201 069 | WELBILT RUSSIA +79164993215 | WELBILT MIDDLE EAST +971 432 63 313 |  WELBILT CHINA +86 21 61526 05 8 |  WELBILT INDIA +91 124 4763700     | 

WELBILT SINGAPORE +65 6 420 0 80 | WELBILT UNITED STATES +1 87 7 375 930 0 | WELBILT CANADA +1 888 442 752 

 

Skaper flere muligheter 

© 2022 Welbilt UK Ltd med mindre annet er uttrykkelig angitt. Med enerett. conneX Inst/UserMan_Jan 2022 Delenummer. 32Z9010 

http://www.merrychef.com/

