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Kundedokumentation 

▪ Kundedokumentationen er en del af mikro-/kombiovnen. 
▪ Hav altid kundedokumentationen ved hånden, så du kan finde eventuelle oplysninger, som du har 

brug for. 
▪ Hav kundedokumentationen ved hånden under hele produktets levetid. 
▪ Læs monterings- og brugervejledningen, inden du bruger, håndterer og arbejder med dette produkt. 
▪ Hvis du giver mikro-/kombiovnen til en ny ejer, skal du sørge for, at vedkommende også får 

kundedokumentationen i form af vejledningerne med. 
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1 Generelle oplysninger 

Formålet med dette kapitel 

Dette kapitel indeholder oplysninger om, hvordan du identificerer din mikro-/kombiovn, og om, hvordan 
du bruger denne vejledning. 

Indhold 

Dette kapitel indeholder følgende emner: 

Side 

EF-overensstemmelseserklæring 6 

Miljøbeskyttelse 7 

Vigtige oplysninger 7 

Identificering af din mikro-/kombiovn 8 

Kundedokumentationens sammensætning 9 

Om denne monterings- og brugervejledning 9 
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1.1 EF-overensstemmelsesserklæring 

Producent 
  

Godkendt repræsentant (hovedkontor for varemærke) Fabrik 

Welbilt UK Limited Welbilt UK Limited 

Ashbourne House, The Guildway, Provincial Park, Nether Lane, 

Old Portsmouth Road Ecclesfield 

Guildford GU3 1LR Sheffield S35 9ZX 

Storbritannien Storbritannien 
 
 

Udstyrsdetaljer 
 

Generisk modelnummer eikon e2s 

Beskrivelse Kommerciel mikro-/kombiovn 
 
 

Erklæring om overensstemmelse med direktiver og standarder 

Producenten erklærer hermed, at denne kommercielle mikro-/kombiovn er i overensstemmelse med 
følgende direktiver og standarder. 
 

Overensstemmelse med direktiver 

Denne kommercielle mikro-/kombiovn er i overensstemmelse med de relevante betingelser i følgende 
direktiver fra EU: 

 

EMC 2004/108/EF RoHS 2011/65/EU MD 2006/42/EF 
 
 

Gældende harmoniserede standarder 

Denne kommercielle mikro-/kombiovn opfylder kravene i følgende europæiske standarder: 
 

EN 60335-2-90:2006 +A1 (eksklusiv bilag EE om krav til lastning på skibe) 

EN 60335-1:2012  

EN 62233:2008  

EN 55014-2:1997+A2:2008 i overensstemmelse med kategori IV-krav 

– Elektrostatisk afladning  IEC 61000-4-2 

- RF-strålingsinterferens  IEC 61000-4-3 

- Hurtig transient, almindelig tilstand, AC-port  IEC 61000-4-4 

- Hovedstrøm, AC-port  IEC 61000-4-5 

- RF-strøm, almindelig tilstand, AC-port  IEC 61000-4-6 

- Fald i netspænding og afbrydelser  IEC 61000-4-11 

- Flimren IEC 61000-3-11 

EN 55011:2009+A1:2010-klassificering: Klasse A, gruppe 2 

- Forstyrrelse af netspænding i terminal  Tabel 6 

- Strålingsforstyrrelse, magnetfelt Tabel 9 

- Strålingsforstyrrelse, elektrisk felt  Tabel 9 

AS/NZS CISPR 11  

- Strålingsforstyrrelse CISPR 11:2009, klasse A 

- Ledet forstyrrelse CISPR 11:2009, klasse A 
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Producent 
  

Udstedelsessted og -dato: Guildford, den 31. juli 2015 

 

 

 

 

 

Mr. Philip Radford 

Vice President Products: Merrychef 

(på vegne af den godkendte repræsentant) 

 

 
 

Kvalitets- og miljømæssig styring 

Welbilt UK Limited (Sheffield) bruger et kvalitetsstyringssystem, som er i overensstemmelse med EN 
ISO 9001:2008, og et godkendt miljøstyringssystem, som er i overensstemmelse med EN ISO 14001. 

 

 

1.2 Miljøbeskyttelse 

Erklæring om principper 

Vores kunders forventninger, juridiske krav og standarder samt vores virksomheds omdømme er 
målestok for kvalitet og service i forbindelse med alle vores produkter. 

Vi har en miljømæssig styringspolitik, der ikke alene sikrer overholdelse af alle miljøkrav og -love, men 
også forpligter os til hele tiden at forbedre vores status som grøn virksomhed. 

Vi har udviklet et kvalitets- og miljømæssigt styringssystem, som skal garantere, at vi hele tiden 
fremstiller produkter af høj kvalitet, og at vi bliver ved med at overholde vores miljømæssige 
målsætninger. 

Dette system opfylder de krav, som er angivet i ISO 9001:2008 og ISO 14001:2004. 
 

Procedurer for miljøbeskyttelse 

Vi overholder følgende procedurer: 
▪ Brug af produkter, som overholder RoHS2 
▪ REACH-lovgivning om kemikalier 
▪ Genbrug af elektronisk affald 
▪ Miljøvenlig bortskaffelse af gamle produkter med producentens hjælp 

 
Hjælp os med at beskytte miljøet. 

 

 

1.3 Vigtige oplysninger 

Brugere gøres opmærksomme på, at vedligeholdelse og reparation bør udføres af 
Merrychef®-godkendte servicemedarbejdere, som benytter originale Merrychef®-reservedele. 
Merrychef® har ingen forpligtelser i forbindelse med produkter, der ikke er korrekt monteret, justeret, 
betjent eller vedligeholdt i henhold til national eller lokal lovgivning eller monteringsvejledningen, der 
fulgte med produktet, og heller ikke med produkter, hvor serienummeret er fjernet, og heller ikke i 
forbindelse med produkter, der er ændret eller repareret ved hjælp af dele eller servicemedarbejdere, 
der ikke er godkendte. Henvend dig hos forhandleren for at få en liste over godkendte 
servicemedarbejdere. 
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1.4 Identificering af din mikro-/kombiovn 

Navneskiltets placering 

Navneskiltet er placeret på bagsiden af mikro-/kombiovnen. 
 

    

 

1 Modelnummer   

 eikon e2s   

2 Varenummerets 
elementer 

Mærkat Betydning 

 Model e2s  

 Effekt, konvektion D 2200 W 

  F 2200 W / 1300 W 

  G 2200 W / 900 W 

 Effekt, mikrobølger B 2000 W (kraftig version) 

  X 1000 W (standardversion) 

 Spænding 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) 

 Stik A - Z Eksempel: E = 3-bens stik 

 Kommunikation L USB + LAN 

  U USB 

 Version A, B A, B (præproduktion) 

  1, 2, ... 1, 2, ... (seriel produktion) 

 Tilbehør/kunde CF ”Trend”-ydre 

  CL ”Klassisk” ydre 

  WW Specifik kunde 

 Område/land EU Europa 

  USA Amerikas Forenede Stater 

3 Serienummerets 
elementer 

Mærkat Betydning 

 Produktionsår 15 2015 

  16, ... 2016, ... 

 Produktionsmåned 01 Januar 

  02, ... Februar, ... 

 Produktionssted 2130 Sheffield (Storbritannien) 

 Produktionsnummer 12345  

4 Tekniske data   

5 Produktionsdato   
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1.5 Kundedokumentationens sammensætning 

Kundedokumentationens indhold 

Kundens dokumentation til mikro-/kombiovnen omfatter følgende dokumenter: 
▪ Monterings- og brugervejledning (dette dokument) 

 

 

1.6 Om denne monterings- og brugervejledning 

Formål 

Monterings- og brugervejledningen er beregnet til alle, der arbejder med mikro-/kombiovnen, og den 
indeholder alle de nødvendige oplysninger om korrekt og sikker udførelse af montering, betjening, 
rengøring og mindre vedligeholdelse. 
 

Personer, der bør læse monterings- og brugervejledningen 
  

Målgruppens navn Opgaver 

Person, der flytter udstyret Transport på stedet 

Servicetekniker ▪ Opsætning af produktet 

▪ Forberedelse af produktet til førstegangsbrug og frakobling af produktet 

▪ Anvisninger til brugeren 

Ejeren af 
mikro-/kombiovnen 

eller 

Ejerens medlem af 
personalet med ansvar for 
produktet 

▪ Er af serviceteknikeren gjort opmærksom på alle sikkerhedsrelaterede funktioner 
og anordninger på mikro-/kombiovnen 

▪ Instrueret af serviceteknikeren i, hvordan produktet anvendes 

▪ Yder hjælp som anvist med at flytte produktet på stedet og opsætte produktet 

Bruger Udfører specifikke betjeningsopgaver, såsom at 

▪ Fylde mikro-/kombiovnen 

▪ Starte tilberedningsprofiler 

▪ Fjerne mad 

▪ Rengøre mikro-/kombiovnen 

▪ Montere tilbehør på mikro-/kombiovnen 

▪ Udføre mindre vedligeholdelsesopgaver 
 
 

Dele af dette dokument, som skal læses uden undtagelse 

Hvis du ikke følger oplysningerne i dette dokument, er der risiko for livsfarlige skader og skade 
på ejendom. 

Af hensyn til sikkerheden skal alle personer, der arbejder med mikro-/kombiovnen, have læst og forstået 
følgende dele af dette dokument, før der udføres arbejde: 

▪ Kapitlet ”Sikkerhedsanvisninger” på side 14 
▪ De afsnit, som indeholder oplysninger om, hvilke aktiviteter der skal udføres 
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Kapitler i monterings- og brugervejledningen 
 

Kapitel/afsnit Formål 

Generelle oplysninger ▪ Viser dig, hvordan produktet identificeres 

▪ Viser, hvordan denne monterings- og brugervejledning skal bruges 

Design og funktion ▪ Beskriver, hvordan produktet er beregnet til at blive brugt 

▪ Forklarer produktets funktioner og viser, hvor komponenterne er placeret 

Sikkerhedsanvisninger ▪ Beskriver risici i forbindelse med produktet og passende 
sikkerhedsforanstaltninger 

▪ Det er vigtigt, at du læser dette kapitel omhyggeligt. 

Flytning af produktet ▪ Angiver produktets grundlæggende mål 

▪ Angiver kravene til monteringsstedet 

▪ Forklarer, hvordan produktet anbringes på monteringsstedet 

Opsætning af produktet ▪ Forklarer, hvordan produktet pakkes ud, og hvilke dele der følger med produktet 

▪ Forklarer, hvordan produktet opsættes 

Montering Indeholder oplysninger om montering af det elektriske system 

Klargøring af produktet til brug Forklarer proceduren for klargøring af produktet, første gang det skal bruges 

Tilberedningsprocedurer ▪ Forklarer, hvordan mikro-/kombiovnen tændes 

▪ Indeholder en vejledning til arbejdsprocedurerne under tilberedningen 

▪ Indeholder en vejledning til foranstaltninger på mikro-/kombiovnen, som 
regelmæssigt træffes under tilberedningen 

Rengøringsprocedurer ▪ Indeholder anvisninger til rengøring 

▪ Beskriver rengøringskemikalierne 

▪ Indeholder og henviser til en vejledning til foranstaltninger på 
mikro-/kombiovnen, som regelmæssigt træffes under rengøringen 

Frakobling og bortskaffelse af 
produktet 

▪ Forklarer proceduren for frakobling af produktet 

▪ Indeholder oplysninger om bortskaffelse 

Tekniske data Indeholder tekniske data og diagrammer 

Serviceoplysninger Indeholder et katalog med mulige risici for fejl og en beskrivelse af de 
nødvendige handlinger 

 
 

Advarselssymbol 
 

Advarselssymbol Betydning 

 

Advarsler om potentielle skader. Læs alle advarsler på dette symbol for at undgå 
potentielle skader eller dødsfald. 

 
 

Type advarsler 

Advarslerne er opdelt i følgende risikoniveauer: 
 

Risikoniveau Konsekvenser Sandsynlighed 

 
Dødsfald/alvorlig skade (kan ikke helbredes) Øjeblikkelig risiko 

 
Dødsfald/alvorlig skade (kan ikke helbredes) Potentiel risiko 

 
Mindre skade (kan helbredes) Potentiel risiko 

BEMÆRKNING Skade på ejendom Potentiel risiko 
 
 

Decimalpunkter 

Decimalpunkter bruges i denne vejledning på alle tilgængelige sprog. 
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2 Design og funktion 

Formålet med dette kapitel 

Dette kapitel beskriver designet og konstruktionen af mikro-/kombiovnen og forklarer dens funktioner. 

Indhold 

Dette kapitel indeholder følgende emner: 

Side 

Mikro-/kombiovnens design og funktion 12 

Betjeningspanelets layout og funktion 13 
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2.1 Mikro-/kombiovnens design og funktion 

Dele og deres funktion 

 
 

 

Element Navn Funktion 

1 Produktets tænd-/slukknap Bruges til at tænde og slukke for mikro-/kombiovnen. 

Hvis produktet slukkes, isoleres det ikke fra strømkilden. 

2 Betjeningspanel til 
easyToUCH®-skærm 

Når produktet tændes, oplyser easyToUCH®-skærmen 
brugergrænsefladen. 

Få flere oplysninger i ”Tilberedningsprocedurer” på side 61. 

3 Navneskilt 

(intet billede) 

Navneskiltet, som sidder på produktets bageste panel, angiver 
serienummeret, modeltypen og elektriske specifikationer. 

4 USB-port Et USB-stik, der sidder under dækslet, gør det muligt at opdatere 
programmer, som er installeret på produktet. 

Få flere oplysninger i betjeningsvejledningen til USB MenuConnect®. 

Få flere oplysninger om opdatering af tilberedningsprofiler i 
”Tilberedningsprocedurer” i afsnittet på side 61. 

5 Luftudtag 

(intet billede) 

Luft bruges til at nedkøle indvendige komponenter og til at fjerne damp 
gennem luftudtagene på bagsiden af produktet. Der skal være fri 
passage gennem luftudtagene, som forhindrer mikrobølgeenergi i at 
slippe ud i omgivelserne. 

6 Produktets dør Døren er en præcisionsfremstillet energibarriere med tre 
mikrobølge-sikkerhedskontakter. Sørg for, at den altid er rengjort, og 
brug den ikke til at holde tunge genstande. 

Se ”Rengøringsprocedurer” på side 91. 

7 Luftfilter Luftfilteret er placeret nederst foran på produktet og er en del af 
ventilationssystemet. Sørg for, at der altid er fri passage gennem 
filteret, og rengør det dagligt som beskrevet i ”Rengøringsprocedurer” 
på side 91. Produktet fungerer kun, hvis luftfilteret er monteret. 
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Element Navn Funktion 

8 Dørhåndtag Dørhåndtaget er en solid stang, der kan trækkes ned og væk fra 
produktet, så det kan åbnes. 

9 Dørforseglinger Dørforseglingerne sørger for, at døren lukkes tæt. Hold dem altid rene, 
og kontrollér dem regelmæssigt for tegn på skader. Ved det første tegn 
på slid skal de udskiftes af en servicetekniker, som er godkendt af 
Merrychef. 

Se ”Rengøringsprocedurer” på side 91. 

10 Luftspreder 

(ikke monteret på alle 
produkter) 

Hold luftsprederen ren og fri for snavs. Vær forsigtig, når denne del af 
produktet rengøres, og læs de forskellige krav, som er beskrevet i 
”Rengøringsprocedurer” på side 91 i denne vejledning. 

11 Ovnrum Ovnrummet (tilberedningskammeret) er fremstillet af rustfrit stål og 
beregnet til tilberedningsprodukter. Hold det rent ved at følge 
rengøringsvejledningen i ”Rengøringsprocedurer” i afsnittet på side 91 i 
denne vejledning. 

12 Tilberedningsplade Tilberedningspladen er flad og retvinklet, og alle fire sider har cirkulære 
sænkninger for let montering på ovnrummets støttestubbe (to på hver 
side). Begge sider af tilberedningspladen kan bruges til tilberedning, og 
alle sider er designet til at passe til ovnrummets støttestubbe.  

 
 

Materiale 

Produktets indvendige og udvendige side er lavet af rustfrit stål, som enten er poleret eller farvekodet. 

 

 

 

2.2 Betjeningspanelets layout og funktion 

Elementer og deres funktion 

 

 
 

Element Navn Funktion 

1 Produktets tænd-/slukknap Tænder og slukker for mikro-/kombiovnen. 

2 Touchskærm Produktets centrale kontrolfunktioner 

▪ Produktet betjenes ved at trykke på ikonerne på touchskærmens 
sider 

▪ Statusvisninger 

3 USB-port Til tilslutning af en USB-nøgle 
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3 Af hensyn til din sikkerhed 

Formålet med dette kapitel 

Dette kapitel indeholder alle de oplysninger, som du behøver for at kunne bruge mikro-/kombiovnen 
sikkert uden at udsætte dig selv eller andre for fare. 

Dette er især et vigtigt kapitel, som du skal læse grundigt. 

Indhold 

Dette kapitel indeholder følgende emner: 

Side 

Grundlæggende sikkerhedskode 15 

Formålet med din mikro-/kombiovn 20 

Advarselstegn på din mikro-/kombiovn 21 

Risikooversigt 23 

Risici og sikkerhedsforanstaltninger, når produktet flyttes 25 

Risici og sikkerhedsforanstaltninger, når produktet opsættes 26 

Risici og sikkerhedsforanstaltninger under monteringen 27 

Risici og sikkerhedsforanstaltninger ved klargøring af produktet til brug 28 

Risici og sikkerhedsforanstaltninger under betjeningen 29 

Risici og sikkerhedsforanstaltninger under rengøringen 31 

Risici og sikkerhedsforanstaltninger, når produktet tages ud af drift 33 

Sikkerhedsanordninger 34 

Krav til personale og arbejdspladser 36 

Personligt sikkerhedsudstyr 37 
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3.1 Grundlæggende sikkerhedskode 

Overhold denne sikkerhedskode 

Denne sikkerhedskode har til formål at sikre, at alle, der betjener mikro-/kombiovnen, har et grundigt 
kendskab til de pågældende risici og sikkerhedsforanstaltninger, og at de overholder 
advarselssymbolerne i denne monterings- og brugervejledning og på produktet. Hvis du ikke overholder 
sikkerhedskoden, risikerer du livsfarlige skader og skade på ejendom. 
 

Henvisning til denne monterings- og sikkerhedsvejledning 

Følg nedenstående vejledning: 
▪ Læs hele kapitlet ”Sikkerhedsanvisninger” på side 14 og kapitler, der er relevante for dit arbejde. 
▪ Hav altid monterings- og brugervejledningen ved hånden. 
▪ Giv monterings- og brugervejledningen til mikro-/kombiovnens næste ejer. 
 

Personligt sikkerhedsudstyr til dit personale 

Bed dit personale om at bruge det korrekte personlige sikkerhedsudstyr, som er angivet i afsnittet 
”Personligt sikkerhedsudstyr” på side 37 i kapitlet ”Sikkerhedsanvisninger”, til de relevante opgaver. 
 

Grundlæggende regler for montering 

Monteringen skal ske i overensstemmelse med alle nationale og regionale love og bestemmelser og 
med lokale regler fra de relevante forsyningsselskaber samt lokale myndigheder og i overensstemmelse 
med øvrige relevante krav. 
 

Arbejde med mikro-/kombiovnen 

Følg nedenstående vejledning: 
▪ Kun personer, som opfylder kravene i denne monterings- og brugervejledning, har tilladelse til at 

bruge mikro-/kombiovnen. 
▪ Brug kun mikro-/kombiovnen til det tiltænkte formål. Mikro-/kombiovnen må under ingen 

omstændigheder benyttes til andre formål. 
▪ Træf alle de sikkerhedsforanstaltninger, som er angivet i denne monterings- og brugervejledning og 

på mikro-/kombiovnen. Brug især det anbefalede personlige sikkerhedsudstyr. 
▪ Stå kun inden for de angivne arbejdspladser. 
▪ Foretag ingen ændringer på mikro-/kombiovnen, såsom at fjerne dele eller montere ikkegodkendte 

dele. Du må især ikke deaktivere nogen sikkerhedsanordninger. 
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VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER 

Når du bruger elektriske apparater, skal de grundlæggende 
sikkerhedsforanstaltninger overholdes, herunder følgende: 

ADVARSEL – Gør følgende for at undgå risikoen for forbrændinger, elektrisk 
stød, brand, personskader eller udsættelse for mikrobølgeenergi: 

▪ Læs alle anvisninger igennem, før produktet bruges. 

▪ Dette produkt må kun monteres og anbringes i henhold til de angivne 
monteringsanvisninger. 

 

Begrænsninger for brug 

▪ Brug kun redskaber, som er anbefalet til brug i mikro-/kombiovne. Læs 
”Procedure for klargøring af produktet til brug”. 

▪ Brug ikke ætsende kemikalier eller dampe i dette produkt. Denne type ovn er 
specifikt beregnet til at opvarme, tilberede eller riste madvarer. Den er ikke 
beregnet til brug i industrien eller laboratorier. 

▪ Brug aldrig produktet til at opvarme alkohol, f.eks. cognac og rom. Madvarer 
med alkohol kan let bryde i brand, hvis de udsættes for for meget varme. Vær 
forsigtig, og sørg altid for, at der føres opsyn med produktet. 

▪ Forsøg aldrig at friturestege i ovnen. 

▪ Æg i skaller og hårdkogte æg må ikke opvarmes i mikroovne, da de kan 
eksplodere, selv efter at mikrobølgeopvarmningen er afsluttet. 

▪ Brug ikke produktet udelukkende med mikrobølge- eller 
kombinationsfunktionen, hvis der ikke er mad eller væske i 
tilberedningskammeret, da dette kan medføre overophedning og forårsage 
skade. 

▪ Produktet må ikke bruges til at tørre klude. 

▪ ADVARSEL: Væske og andre madvarer må ikke opvarmes i forseglede 
beholdere, da der dannes damp, og de risikerer at eksplodere. 

▪ Brug ikke produktet, hvis en genstand blokerer døren, hvis døren ikke kan 
lukkes korrekt, hvis døren, hængslet, låsen eller forseglingsoverfladen er 
beskadiget, eller hvis der ikke er mad i ovnen. 

 

Forholdsregler ved brug af mikro-/kombiovnen 

▪ ADVARSEL: Mikrobølgeopvarmning af drikkevarer kan medføre forsinket, 
eksplosiv kogning. Vær derfor forsigtig, når beholderen håndteres. 

▪ Ved håndtering af varm væske, madvarer og beholdere bør der udvises 
forsigtighed for at undgå skoldning eller forbrænding. 

▪ Ligesom med ethvert madlavningsprodukt bør der udvises forsigtighed for at 
undgå, at genstandene i produktet bryder i brand. 
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Vejledning til sikker brug af mikro-/kombiovnen 

▪ Når væsker kun opvarmes ved hjælp af mikrobølge- eller 
kombinationsfunktionen, skal indholdet omrøres inden opvarmningen, så 
eksplosiv kogning undgås. 

▪ ADVARSEL: Indholdet i sutteflasker og glas med babymad skal omrøres eller 
rystes, og temperaturen skal kontrolleres før brug for at undgå forbrændinger. 

▪ Genstande skal pakkes ud ved brug af konvektions- og 
kombinationsfunktionerne. 

▪ Overskydende fedt skal fjernes under ”stegningen”, og før tunge beholdere 
fjernes fra ovnen. 

▪ Mad med skræl/skind, f.eks. kartofler, æbler, pølser osv., skal hulles inden 
opvarmningen. 

▪ Ved opvarmning af mad i plastic- eller papirbeholdere skal du holde øje med 
ovnen, da der er risiko for antændelse. 

▪ Mad i brændbare plastic- eller papirbeholdere skal anbringes i en 
mikroovn-/ovnfast beholder for at undgå risikoen for antændelse. 

▪ Hvis glasset revner eller sprænger i ovnen, skal alle glasstykker fjernes fra 
maden. Hvis du er i tvivl, skal du smide den mad ud, som var i ovnen, da 
glasset gik itu. 

▪ Sluk for produktet, når du ikke vil benytte det mere denne dag. 

 

Krav til betjeningspersonale 

▪ Dette produkt er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med 
nedsatte fysiske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, 
medmindre de er under opsyn eller instrueret i brugen af produktet på en 
sikker måde og forstår de pågældende risici. Børn må ikke lege med 
produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn. 

▪ ADVARSEL:Det er farligt for alle, undtagen en kompetent person, at udføre 
eftersyn eller reparation, der involverer fjernelse af ethvert dæksel, som 
beskytter mod mikrobølgeenergi. Se ”Krav til personale, arbejdspladser” på 
side 36. 

 

Krav i forbindelse med betjening af mikro-/kombiovnen 

▪ Ligesom med alle elektriske apparater anbefales det, at de elektriske 
systemer efterses mindst én gang pr. år. 

▪ Dette produkt skal tilsluttes med jordforbindelse. Produktet må kun sluttes til 
et stik med korrekt jordforbindelse. Se ”Planlægning af den elektriske 
installation” på side 50. 

▪ Fjern aldrig de ydre dæksler på produktet. 

▪ Fjern aldrig dele, der er fastgjort, fra produktet. 
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▪ Rod aldrig med kontrolpanelet, døren, forseglingerne eller andre dele af 
produktet. 

▪ Hæng aldrig viskestykker eller klude på nogen dele af produktet. 

▪ ADVARSEL:Hvis døren eller dørforseglingen er beskadiget, må produktet 
ikke betjenes, før denne er udskiftet af en kompetent person. Se ”Krav til 
personale, arbejdspladser” på side 36. 

▪ Produktet må ikke betjenes, hvis luftfilteret ikke er monteret. 

▪ Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, 
producentens servicetekniker eller lignende kvalificerede personer for at 
undgå en risiko. 

 

Krav i forbindelse med de omgivelser, hvor mikro-/kombiovnen 
betjenes 

▪ Der skal minimum være 50 mm fri plads i højden over produktets overflade. 

▪ Gulvet i nærheden af produktet kan være glat. Fjern spildte væsker med det 
samme. 

▪ Dette produkt er ikke beregnet til mobil brug, f.eks. om bord på skibe eller i 
køretøjer. 

 

Rengøringskrav 

▪ Produktet skal rengøres regelmæssigt, og eventuelle madrester skal fjernes. 

▪ Produktets tilberedningskammer og dørforseglingerne skal rengøres 
regelmæssigt. Hvis produktet ikke holdes rent, kan det medføre slid på 
overfladen, hvilket kan forkorte produktets levetid og muligvis medføre risici. 

▪ Produktet må ikke rengøres med en højtryksspuler. 

▪ Oplysninger om rengøring af dørforseglinger, ovnrum og tilstødende dele kan 
findes i afsnittet ”Rengøringsprocedurer” i denne vejledning. 

▪ Produktet skal kobles fra strømforsyningen under vedligeholdelse og 
udskiftning af dele. Det er ikke nødvendigt at trække stikket ud af produktet, 
når der udføres rutinemæssig, daglig rengøring. 

▪ Læs vejledningen om rengøring af dørens overflader i 
”Rengøringsprocedurer” i afsnittet på side 91 i denne vejledning for rengøring 
af overflader på døren og ovnen, som rører hinanden ved dørens lukning. 

 

Nødinstruktioner 

▪ Ved røgudvikling skal produktet slukkes. Træk stikket ud, eller isoler produktet 
fra det elektriske system, og hold døren lukket for at slukke eventuel ild. 

 

GEM DENNE VEJLEDNING 
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3.2 Formålet med din mikro-/kombiovn 

Formålet med din mikro-/kombiovn 

Mikro-/kombiovnen må kun bruges til de formål, der er angivet nedenfor: 
▪ Mikro-/kombiovnen er kun beregnet og konstrueret til tilberedning af forskellige madvarer i beholdere, 

som er godkendt af producenten. Mikrobølger, konvektion og kollision bruges til dette formål. 
▪ Mikro-/kombiovnen er kun beregnet til professionel, erhvervsmæssig brug. 
 

Begrænsninger for brug 

Visse materialer må ikke opvarmes i mikro-/kombiovnen: 

▪ Ingen pulver- eller granulerede materialer 
▪ Ingen meget brændbare genstande med et antændelsespunkt, som ligger under 270° C, f.eks. yderst 

brændbare olier, fedt eller klude (karklude) 
▪ Ingen madvarer i dåser eller krukker 
 

Krav til personale 

▪ Mikro-/kombiovnen må kun betjenes eller monteres af personale, der opfylder de specifikke krav. Få 
flere oplysninger om uddannelses- og kvalifikationskravene i ”Krav til personale, arbejdspladser” på 
side 36. 

▪ Personalet skal oplyses om risici og regler i forbindelse med håndtering af tung last. 
 

Krav i forbindelse med betjening af mikro-/kombiovnen 

▪ Betjen kun mikro-/kombiovnen, hvis den er korrekt transporteret, opsat, monteret og taget i drift som 
angivet i denne vejledning, og den person, som er ansvarlig for at tage den i drift, har bekræftet dette. 

▪ Mikro-/kombiovnen må kun betjenes, hvis alle sikkerhedsanordninger og alt sikkerhedsudstyr er 
monteret, fungerer og er anbragt korrekt. 

▪ Producentens regler for betjening og eftersyn af mikro-/kombiovnen skal overholdes. 
 

Krav i forbindelse med de omgivelser, hvor mikro-/kombiovnen betjenes 

Specificeret betjeningsmiljø for mikro-/kombiovnen: 
▪ Omgivelsestemperaturen er mellem +4° C og +35° C 
▪ Ikke en giftig eller potentielt eksplosiv atmosfære 
▪ Tørt køkkengulv, så risikoen for ulykker nedbringes 
 
Monteringsstedets angivne egenskaber: 
▪ Ingen brandalarm og intet sprinklersystem direkte over produktet 
▪ Ingen brændbare materialer, gasser eller væsker over, på, under eller i nærheden af produktet 
▪ Det skal være muligt at opsætte mikro-/kombiovnen på det sted, hvor den skal monteres, så den ikke 

kan vælte eller glide rundt. Overfladen, som den står på, skal overholde disse krav. 
 
Obligatoriske begrænsninger for brug: 
▪ Produktet må ikke betjenes udendørs, og det må ikke flyttes under brug. 
 

Rengøringskrav 

▪ Brug kun rengøringskemikalier, som er godkendt af producenten.  
▪ Rengøringen må ikke udføres med højtryksrensere.  
▪ Produktet må ikke behandles med alkali eller syreopløsninger og må ikke udsættes for syredampe. 
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3.3 Advarselsskilte på din mikro-/kombiovn 

Advarsels- og sikkerhedsskilte 
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Påkrævede advarselsskilte 

Følgende advarselsskilte/-mærker skal fastgøres på mikro-/kombiovnen og valgfrit tilbehør på det 
anførte sted, så det hele tiden er synligt. 

  

Placering Advarselsskilt Beskrivelse 

1 

 

Advarsel om mikrobølger 

Der er en risiko for ydre og indre forbrændinger på kropsdele efter udsættelse 
for mikrobølgeenergi. 

2  Advarsel om elektrisk stød 

Der er risiko for elektrisk stød, hvis produktet efterses, når det ikke er koblet fra 
det elektriske system. 

3  Advarsel om brand/elektrisk stød 

Der er risiko for brand/elektrisk stød, hvis produktet betjenes, uden at 
minimumskravene respekteres. 

4 

 

Advarsel om varm overflade 

Der er risiko for forbrændinger på grund af forhøjede temperaturer inde i 
ovnrummet og på indersiden af produktets dør. 

5  Advarsel om elektrisk stød 

Der er risiko for elektrisk stød, hvis det elektriske system ikke er tilsluttet til et 
stik med korrekt jordforbindelse. 

 
 
 

Sikkerhedssymboler 

Følgende sikkerhedssymboler skal fastgøres på mikro-/kombiovnen på det anførte sted, så de hele 
tiden er synlige. 

  

Areal Sikkerheds-
symbol 

Beskrivelse 

6 

 

Beskyttende jord (jordforbindelse) 

7 

 

Ækvipotential forbindelse 
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3.4 Risikooversigt 

Generelle regler for håndtering af risici og sikkerhedsforanstaltninger 

Mikro-/kombiovnen beskytter brugeren mod alle former for risici, der kan forventes undgået som følge af 
de konstruktive foranstaltninger. 

Mikro-/kombiovnens reelle formål betyder dog, at der stadig er risici. Derfor skal du træffe forholdsregler 
for at undgå disse. En sikkerhedsanordning kan yde en vis grad af beskyttelse mod nogle af disse risici. 
Men du skal sørge for, at disse sikkerhedsanordninger er på plads og fungerer. 

Disse risicis natur og virkninger er beskrevet nedenfor. 
 

Risikopunkter 

Følgende illustration viser en Merrychef e2s-mikro-/kombiovn: 

 
 

For høj mikrobølgeenergi 

Mikro-/kombiovnen genererer mikrobølgeenergi. Hvis produktet betjenes med åben eller beskadiget dør 
eller ovnrum, kan det medføre ydre eller indre forbrændinger på kropsdele efter udsættelse for 
mikrobølgeenergi. 
 

Varmedannelse (1) 

Mikro-/kombiovnen bliver varm inde i ovnrummet og på indersiden af produktets dør. Dette medfører en 
risiko for forbrændinger på varme overflader inde i mikro-/kombiovnen og på varme dele af produktet, 
madbeholdere og andet tilbehør, der bruges ved tilberedningen. 
 

Varm damp (2) 

Når mad tilberedes i mikro-/kombiovnen, kan der dannes varm damp, som slipper ud gennem 
produktets dør, når den åbnes. Dampen udledes gennem ventilationsspjældene bag på 
mikro-/kombiovnen, når produktets dør er lukket. Dette medfører en risiko for skoldning pga. varm 
damp, når produktet åbnes. Vær især opmærksom, når produktets dør åbnes, hvis den øverste kant af 
døren er under din synsvinkel. 
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Varme væsker 

Mikro-/kombiovnen bruges til tilberedning af madvarer. Disse madvarer kan også være væsker eller 
blive flydende under tilberedningen. Dette medfører en risiko for skoldning på grund af varme væsker, 
der kan spildes, hvis ikke de håndteres korrekt. 
 

Strømførende komponenter (3) 

Mikro-/kombiovnen indeholder strømførende komponenter. Det betyder, at strømførende komponenter 
udgør en risiko, hvis de ikke er tildækket. 
 

Kontakt med rengøringskemikalier 

Mikro-/kombiovnen skal rengøres med særlige rengøringskemikalier. Det medfører en risiko fra 
rengøringskemikalier, der kan give forbrændinger på huden. 
 

Dele, der bevæger sig mod hinanden (4) 

Når produktets dør f.eks. åbnes/lukkes eller rengøres, er der risiko for at få hånden i klemme eller blive 
skåret. 
 

Mangelfuld tilberedning af madvarer 

Alle madvarer skal være varme inden serveringen, så dine gæster ikke får serveret mikrobiologisk 
kontamineret mad. 
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3.5 Risici og sikkerhedsforanstaltninger, når produktet flyttes 

Sikkerhedsrisiko: flytning af tunge genstande 
 

Fare I hvilke situationer opstår der en 
risiko? 

Forebyggelse 

Risiko for skade ved 
overbelastning af kroppen 

Når produktet anbringes på eller fjernes 
fra udstyret, der bruges til at flytte 
produktet 

▪ Brug en gaffeltruck eller palleløfter 

▪ Overhold sikkerhedsgrænserne for løft 
og transport 

▪ Brug personligt sikkerhedsudstyr 
 
 

Sikkerhedsrisiko: produktets mekaniske dele 
 

Fare I hvilke situationer opstår der en 
risiko? 

Foranstaltninger 

Risiko for, at kropsdele 
bliver klemt, hvis produktet 
tabes 

Når produktet flyttes ▪ Brug passende håndteringsudstyr 

▪ Flyt produktet langsomt og forsigtigt, og 

sørg for, at det ikke vælter 

▪ Sørg for, at tyngdepunktet er 
balanceret 

▪ Undgå ryk 

Kropsdele kan blive klemt, 
hvis produktet vælter eller 
falder af 

Når produktet anbringes på den 
understøttende overflade 

Overhold altid kravene til den 
understøttende overflade ved 
opsætningen af produktet. Se ”Krav til 
monteringssted” på side 44 
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3.6 Risici og sikkerhedsforanstaltninger, når produktet opsættes 

Sikkerhedsrisiko: flytning af tunge genstande 
 

Fare I hvilke situationer opstår der en 
risiko? 

Foranstaltninger 

Risiko for skade ved 
overbelastning af kroppen 

Når produktet flyttes ▪ Brug en gaffeltruck eller palleløfter til at 
anbringe produktet på 
monteringsstedet eller til at flytte det til 
et nyt sted 

▪ Brug altid det korrekte antal personer, 
og overhold grænserne for løft og 
flytning, når produktets placering 

tilpasses 

▪ Overhold den lokale lovgivning om 
sikkerhed på arbejdspladsen 

▪ Brug personligt sikkerhedsudstyr 
 
 

Sikkerhedsrisiko: produktets mekaniske dele 
 

Fare I hvilke situationer opstår der en 
risiko? 

Foranstaltninger 

Risiko for, at kropsdele 
bliver klemt, hvis produktet 
tabes 

Når produktet løftes ▪ Sørg for, at tyngdepunktet er 
balanceret 

▪ Undgå ryk 

Risiko for at skære sig på 
skarpe kanter 

Ved håndtering af dele med metalplader ▪ Vær forsigtig, når disse opgaver 
udføres 

▪ Brug personligt sikkerhedsudstyr 
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3.7 Risici og sikkerhedsforanstaltninger under monteringen 

Sikkerhedsrisiko: elektrisk strøm 
 

Fare I hvilke situationer opstår der en 
risiko? 

Foranstaltninger 

Risiko for elektrisk stød på 
grund af strømførende 
dele 

▪ Under dæksler 

▪ Under betjeningspanelet 

▪ Langs ledningen 

▪ Arbejde med elektriske systemer må 
kun udføres af kvalificerede elektrikere 
fra en autoriseret servicevirksomhed 

▪ Professionelt arbejde 

  Sørg for, at alle elektriske stik er intakte 
og isat korrekt, før produktet anvendes 

 På produktet og på tilstødende metaldele Før produktet klargøres til brug, skal du 
sørge for, at det er sluttet til en 
ækvipotential forbindelse (EU). 

 
 

Sikkerhedsrisiko: produktets mekaniske dele 
 

Fare I hvilke situationer opstår der en 
risiko? 

Foranstaltninger 

 

Fastklemte fingre eller 
kroppe 

Når døren åbnes eller lukkes Brug håndtaget, og undgå hængslerne 
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3.8 Risici og sikkerhedsforanstaltninger ved klargøring af 
produktet til brug 

Sikkerhedsrisiko: elektrisk strøm 
 

Fare I hvilke situationer opstår der en 
risiko? 

Foranstaltninger 

Risiko for elektrisk stød på 
grund af strømførende 
dele 

▪ Under dæksler 

▪ Under betjeningspanelet 

▪ Langs ledningen 

▪ Arbejde med elektriske systemer må 
kun udføres af kvalificerede elektrikere 
fra en autoriseret servicevirksomhed 

▪ Professionelt arbejde 

  Sørg for, at alle elektriske stik er intakte 
og isat korrekt, før produktet anvendes 

 På produktet og på tilstødende metaldele Før produktet klargøres til brug, skal du 
sørge for, at det er sluttet til en 
ækvipotential forbindelse (EU). 

 
 

Yderligere sikkerhedsrisici ved forberedelse af produktet til brug 

Når produktet forberedes til brug, skal du læse og følge sikkerhedsoplysningerne i dette kapitel og 
følgende afsnit i kapitlet ”Sikkerhedsanvisninger” på side 14 i denne monterings- og brugervejledning: 

▪ ”Risici og sikkerhedsforanstaltninger under betjeningen” 
▪ ”Risici og sikkerhedsforanstaltninger under rengøringen” 
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3.9 Risici og sikkerhedsforanstaltninger under betjeningen 

Sikkerhedsrisiko: mikrobølgeenergi 
 

Fare I hvilke situationer opstår der en 
risiko? 

Foranstaltninger 

Risiko for forbrændinger 
på grund af for høj 
mikrobølgeenergi 

 

Hvis produktets dør, dørforsegling eller 
ovnrum er beskadiget, kan personer, der 
står foran produktet, blive skadet af 
mikrobølgestråling, der udsendes fra 
produktet. 

▪ Betjen ikke ovnen, når døren er åben, 
da en betjening med åben dør kan 
medføre skadelige doser af mikro-
bølgeenergi. Det er vigtigt, at der ikke 

røres ved sikkerhedskontakterne. 

▪ Anbring ikke genstande mellem ovnens 
forside og produktets dør, og undgå 
ophobning af snavs eller rester af 
rengøringsmidler på 
forseglingsoverflader. 

▪ Brug ikke ovnen, hvis den er 
beskadiget. Det er især vigtigt, at 
ovndøren lukkes korrekt, og at der ikke 
er skader på (1) døren (bøjet), 
(2) hængsler, (3) dørforseglingen og 
forseglingsoverflader. 

▪ Ovnen må ikke justeres eller repareres 
af andre end kvalificerede 
serviceteknikere. 

 
 
 

Sikkerhedsrisiko: varme – varme overflader 
 

Fare I hvilke situationer opstår der en 
risiko? 

Foranstaltninger 

Risiko for forbrændinger 
på grund af varme 
overflader 

 

Inde i ovnrummet, herunder alle dele, 
som er eller var i rummet under 
tilberedningen, f.eks. 

▪ Hylder 

▪ Beholdere, bagepapir, riste osv. 

På indersiden af produktets dør 

Brug særligt beskyttelsestøj, især 
beskyttelseshandsker 

 
 

Sikkerhedsrisiko: varme – varm væske 
 

Fare I hvilke situationer opstår der en 
risiko? 

Foranstaltninger 

Risiko for skoldning på 
varme væsker 

 

▪ Inde i ovnrummet 

▪ På produktets yderside 

▪ Placer kun beholdere med væske eller 
flydende mad i ovnrummet, så 
beholderen kan ses, og hold altid 

beholderen vandret, når den fjernes 

▪ Brug særligt beskyttelsestøj, især 
beskyttelseshandsker 

 
 

  

 

 

 

 



 

 
 

3 Af hensyn til din sikkerhed 

eikon e2s – Monterings- og brugervejledning CE 30 

Sikkerhedsrisiko: kontaminering af madvarer 
 

Fare I hvilke situationer opstår der en 
risiko? 

Foranstaltninger 

Risiko for mikrobiologisk 
kontaminering af maden 

Når tilberedningen afbrydes manuelt ▪ Afbryd aldrig tilberedningen med vilje 

▪ Opbevar ikke madvarer midlertidigt i 
produktet 

 

Når tilberedningen afbrydes på grund af 
strømsvigt 

Når produktet kører igen, så overvej, om 
madens tilstand påvirkes af, hvor lang tid 
det tog at genoptage driften. 

 
 

Sikkerhedsrisiko: flytning af produkter, der står på et fundament med hjul 
 

Fare I hvilke situationer opstår der en 
risiko? 

Foranstaltninger 

Risiko for, at kropsdele 
bliver fastklemt 

Når produkter flyttes på en platform med 
hjul 

▪ Flyt kun produkter fremad for at 
rengøre mikro-/kombiovnens kabinet 
eller gulvet under produkterne. 

▪ Træk strømstikket ud af produktet, før 
du flytter det 

▪ Slå altid parkeringsbremsen på hjulene 
til, når produkterne betjenes 

▪ Kontrollér hver dag, at hjulbremserne 
er aktiveret, før produktet betjenes 

Risiko for, at hænder og 
fødder bliver fastklemt 

Risiko for skoldning på 
varme væsker 

Risiko for elektrisk stød på 
grund af strømførende 
dele 

 

 

 

 

 
 

Sikkerhedsrisiko: elektrisk strøm 
 

Fare I hvilke situationer opstår der en 
risiko? 

Foranstaltninger 

Risiko for elektrisk stød på 
grund af strømførende 
dele 

Hvis produkter på platforme med hjul 
flyttes utilsigtet, så strømstikket trækkes 
ud 

▪ Slå altid parkeringsbremsen på hjulene 
til, når produkterne betjenes 

▪ Kontrollér, at hjulbremserne sidder på, 
før produktet betjenes hver dag 

 
 

Sikkerhedsrisiko: produktets mekaniske dele 
 

Fare I hvilke situationer opstår der en 
risiko? 

Foranstaltninger 

Risiko for, at produktet 
glider på grund af 
kondensvand 

Foran produktet Sørg for, at gulvet omkring produktet hele 
tiden er tørt 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

3 Af hensyn til din sikkerhed 
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3.10 Risici og sikkerhedsforanstaltninger under rengøringen 

Sikkerhedsrisiko: rengøringskemikalier 
 

Fare I hvilke situationer opstår der en 
risiko? 

Foranstaltninger 

Risiko for kemiske for-
brændinger eller irritation 
af huden, øjnene og 
åndedrætssystemet på 
grund af kontakt med 
rengøringskemikalier og 
deres dampe 

For alle rengøringshandlinger ▪ Lad ikke rengøringskemikalier komme i 
kontakt med huden eller øjnene 

▪ Opvarm ikke produktet, hvis der er 

rengøringskemikalier inde i det 

▪ Sprøjt aldrig rengøringskemikalier 
direkte ind i ovnrummet  

▪ Indånd ikke sprayen 

▪ Brug personligt sikkerhedsudstyr 

 

Når der bruges ætsende 
rengøringskemikalier 

Brug kun de rengøringskemikalier, som 
er angivet under ”Rengøringsmidler” på 
side 92. 

 

 
 
 

Sikkerhedsrisiko: kontaminering af madvarer 
 

Fare I hvilke situationer opstår der en 
risiko? 

Foranstaltninger 

Risiko for kontaminering af 
maden på grund af 
rengøringskemikalier 

Hvis ovnrummet ikke er vasket korrekt 
efter rengøringen. 

Vask ovnrummet med en ren klud og 
masser af rent varmt vand, og tør efter 
med en blød klud eller et stykke 
køkkenrulle. 

 
 

Sikkerhedsrisiko: varme 
 

Fare I hvilke situationer opstår der en 
risiko? 

Foranstaltninger 

Risiko for forbrændinger 
på grund af varme 
overflader 

 

Inde i hulrummet, herunder alle dele, som 
er eller var indvendigt under 
tilberedningen, f.eks. 

▪ Hylder 

▪ Beholdere, bagepapir, riste osv. 

På indersiden af produktets dør 

▪ Når du går i gang med at rengøre, skal 
du vente, til temperaturen i ovnrummet 
er faldet til under 50° C, eller bruge 
funktionen ”nedkøling” for at nedkøle 
ovnrummet 

▪ Brug særligt beskyttelsestøj, især 
beskyttelseshandsker 

Risiko for skoldning på 
grund af varmt vand, hvis 
der sprøjtes vand ind i 
ovnrummet  

I hele ovnrummet ▪ Når du går i gang med at rengøre, skal 
du vente, til temperaturen i ovnrummet 
er faldet til under 50° C, eller bruge 
funktionen ”nedkøling” for at nedkøle 
ovnrummet 

▪ Brug særligt beskyttelsestøj, især 
beskyttelseshandsker 

Risiko for skoldning på 
grund af varm damp 

Foran produktet, hvis ovnrummet 
nedkøles ved hjælp af funktionen 
”nedkøling” 

▪ Gå væk fra produktet for at undgå varm 
damp, der slipper ud gennem den åbne 
dør 

▪ Stik ikke hovedet ind i ovnrummet 
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Sikkerhedsrisiko: flytning af produkter, der hviler på et fundament med hjul 
 

Fare I hvilke situationer opstår der en 
risiko? 

Foranstaltninger 

Alle angivne risici Når produkter flyttes på en platform med 
hjul 

Når du flytter mikro-/kombiovnen, skal du 
undgå at rulle hen over de elektriske 
ledninger med hjulene 

Risiko for, at kropsdele 
bliver fastklemt 

Når produkter flyttes på en platform med 
hjul 

Pas på ledninger, der er sluttet til 

 

 

Risiko for skoldning på 
varme væsker 

Når produkter flyttes på en platform med 
hjul 

Fjern altid mad fra produktet, før du flytter 
det 

Risiko for elektrisk stød på 
grund af strømførende 
dele 

Når produkter flyttes på en platform med 
hjul 

Pas på tilsluttede ledninger 

 

 

Risiko for at falde på grund 
af fritliggende ledninger 

Ved rengøring bag produktet, når det 
trækkes fremad 

Vær forsigtig, når dette gøres 

 

 

 
 

Sikkerhedsrisiko: elektrisk strøm 
 

Fare I hvilke situationer opstår der en 
risiko? 

Foranstaltninger 

Risiko for elektrisk stød på 
grund af en kortslutning 

Hvis produktet kommer i kontakt med 
vand 

▪ Skyl ikke ydersiden med vand 

▪ Dæk altid USB-porten til ved rengøring 

Risiko for elektrisk stød på 
grund af strømførende 
dele 

Hvis produkter på platforme med hjul 
flyttes utilsigtet, så strømstikket trækkes 
ud 

▪ Slå altid parkeringsbremsen på hjulene 
til, når produkterne betjenes 

▪ Kontrollér, at hjulbremserne sidder på, 
før produktet betjenes hver dag 

 
 

Sikkerhedsrisiko: produktets mekaniske dele 
 

Fare I hvilke situationer opstår der en 
risiko? 

Foranstaltninger 

Risiko for, at hænder eller 
fingre kommer i klemme 

Når produktets dør åbnes eller lukkes Vær forsigtig, når dette gøres 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

3 Af hensyn til din sikkerhed 
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3.11 Risici og sikkerhedsforanstaltninger, når produktet tages ud af 
drift 

Sikkerhedsrisiko: elektrisk strøm 
 

Fare I hvilke situationer opstår der en 
risiko? 

Foranstaltninger 

Risiko for elektrisk stød på 
grund af strømførende 
dele 

▪ Under dæksler 

▪ Under betjeningspanelet 

▪ Arbejdet på de elektriske systemer må 
kun udføres af kvalificerede elektrikere 
fra en autoriseret kundeservice-
virksomhed 

▪ Professionelt arbejde 
 
 

Sikkerhedsrisiko: flytning af tunge genstande 
 

Fare I hvilke situationer opstår der en 
risiko? 

Foranstaltninger 

Risiko for skade ved 
overbelastning af kroppen 

Når produktet anbringes på eller fjernes 
fra udstyret, der bruges til at flytte 
produktet 

▪ Brug en gaffeltruck eller palleløfter 

▪ Overhold sikkerhedsgrænserne for løft 

og transport 

▪ Brug personligt sikkerhedsudstyr 
 
 

Sikkerhedsrisiko: produktets mekaniske dele 
 

Fare I hvilke situationer opstår der en 
risiko? 

Foranstaltninger 

Kropsdele kan blive klemt, 
hvis produktet vælter eller 
falder af 

Når produktet flyttes, f.eks. for at få bedre 
adgang til ledningerne 

Overhold altid kravene til den 
understøttende overflade, når produktet 
tages ud af drift. Se ”Krav til 
monteringsstedet” på side 44 

Risiko for at glide på et 
fugtigt køkkengulv 

Foran produktet Sørg for, at gulvet omkring produktet hele 
tiden er tørt 
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3.12 Sikkerhedsanordninger 

Betydning 

Mikro-/kombiovnen har en række sikkerhedsanordninger, der beskytter brugeren. Det er yderst vigtigt, 
at alle sikkerhedsanordninger er monteret og fungerer, når produktet betjenes. 
 

Placering og funktion 

 
 

 

Element Sikkerhedsanordning Funktion Eftersyn 

1 Dæksler må kun fjernes 
ved hjælp af et værktøj 

▪ Forhindrer utilsigtet kontakt med 
strømførende dele 

▪ Forhindrer adgang til den 
bevægelige ventilator via 
ledningsrummet 

Kontrollér, at dækslerne er på 
plads 

2 Betjeningspanelet må 
kun fjernes ved hjælp af 
et værktøj 

Forhindrer, at strømførende dele 
berøres ved et uheld 

Sørg for, at betjeningspanelet er 
på plads 

3 Dørforsegling Beskytter brugeren og 
omgivelserne mod den 
mikrobølgeenergi, som udsendes 
fra ovnrummet 

Kontrollér dørforseglingen 
regelmæssigt for skader, og 
udskift den om nødvendigt. 

4 Produktets dør Beskytter brugeren og 
omgivelserne mod varm damp og 
mikrobølgeenergi 

Kontrollér døren regelmæssigt for 
skader, og udskift den om 
nødvendigt 

5 

(intet billede) 

Sikkerhedskontakter på 
døren: 
Elektrisk dørføler til 
produktets dør 

Sørger for, at det system, der 
danner mikrobølger, ikke kan 
aktiveres, hvis døren er åben. 

Kontrollér dørkontakten: 

Handling: 

▪ Åbn produktets dør helt 

▪ Tryk på Start 

Resultat: 

Advarsel om døråbning 
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Element Sikkerhedsanordning Funktion Eftersyn 

6 

(intet billede, 
installeret af 
kunde) 

Frakoblingsanordning ▪ Monteret af kunden tæt på 
produktet. Synlig og tilgængelig, 
1- eller 3-pols handling, minimum 
kontaktseparation 3 mm. 

▪ Bruges til at koble produktet fra 
strømforsyningen under 
rengøring, reparation og eftersyn 
og i tilfælde af risici 

Handling: 

▪ Aktivér frakoblingsanordningen 

7 

(intet billede) 

Indvendige sikringer Forhindrer defekte komponenter i 
at bruge for meget strøm og 
forårsage brand. 

Sørg for, at de indvendige 
sikringer er klassificeret korrekt 

 

 

 



 

 
 

3 Af hensyn til din sikkerhed 
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3.13 Krav til personale og arbejdspladser 

Krav, som skal overholdes af det personale, der betjener produktet 
  

Personale Kvalifikationer Opgaver 

Kok ▪ Har relevant erhvervsuddannelse 

▪ Har kendskab til lokal lovgivning og 
bestemmelser om fødevarer samt 
hygiejnelove og -bestemmelser 

▪ Skal dokumentere i overensstemmelse 
med HACCP 

▪ Uddannet i betjening af mikro-/kombiovnen 

Udfører organisationsopgaver som for 
eksempel 

▪ Indtastning af tilberedningsprofildata 

▪ Redigering af nuværende 
tilberedningsprofiler i kogebogen 

▪ Udvikling af nye tilberedningsprofiler 

▪ Justering af produktets indstillinger 

Kan også udføre alle brugeropgaver, hvis 
dette er relevant. 

Bruger ▪ Delvist erfaren 

▪ Uddannet i betjening af mikro-/kombiovnen 

▪ Arbejder under opsyn 

▪ Kender til de relevante regler om 
håndtering af tung last 

Udfører specifikke betjeningsopgaver, 
såsom at 

▪ Fylde mikro-/kombiovnen 

▪ Påbegyndelse af en tilberedningsprofil 

▪ Fjerne mad 

▪ Rengøre af mikro-/kombiovnen 

▪ Montere tilbehør på mikro-/kombiovnen 

▪ Udføre mindre 
vedligeholdelsesopgaver 

Person, der flytter 
udstyret 

▪ Uddannet i brugen af en palleløfter og 
gaffeltruck 

▪ Kender til de relevante regler om 
håndtering af tung last 

Videreformidling i miljøet 

Servicetekniker ▪ Er en autoriseret servicetekniker 

▪ Har relevant, teknisk uddannelse 

▪ Er uddannet i et bestemt produkt 

▪ Kender til de relevante regler om 
håndtering af tung last 

▪ Opsætning af produktet 

▪ Forberedelse af produktet til 
førstegangsbrug og frakobling af 
produktet 

▪ Anvisninger til brugeren 

 
 

Arbejdspladser 

▪ Arbejdspladsen for professionel montering og klargøring af produktet inden førstegangsbrug er hele 
produktområdet. 

▪ Arbejdspladsen for personalets betjening er foran produktets dør. 

▪ Arbejdspladsen for personalet under rengøring og eftersyn er hele produktområdet. 
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3.14 Personligt sikkerhedsudstyr 

Flytning og opsætning af produktet 
  

Aktivitet Materialer, der bruges Personligt sikkerhedsudstyr 

▪ Videreformidling i miljøet 

▪ Opsætning af produktet på en 
arbejdsoverflade, et stativ eller i et 
stykke stablingsudstyr 

▪ Opsætning af produktet på 
monteringsstedet 

▪ Passende løfteudstyr 

▪ Gaffeltruck eller 
palleløfter 

▪ Beskyttelseshandsker 

▪ Sikkerhedsstøvler 

▪ Hjelm (f.eks. når tung last løftes, og 
der arbejdes over hovedhøjde, ...) 

 
 

Montering, klargøring til førstegangsbrug og frakobling 
   

Aktivitet Materialer, der bruges Personligt sikkerhedsudstyr 

Montering og fjernelse (frakobling) af det 
elektriske system 

Værktøj og udstyr 
afhængigt af opgaven 

Arbejdstøj og personligt sikker-
hedsudstyr afhængigt af det arbejde, 
der skal udføres, som angivet i nationale 
bestemmelser 

▪ Klargøring af produktet til 
førstegangsbrug 

▪ Anvisninger til brugeren 

Værktøj og udstyr 
afhængigt af opgaven 

Arbejdstøj som beskrevet i lande-
specifikke standarder og direktiver for 

køkkenarbejde, især: 

▪ Beskyttelsestøj 

▪ Varmesikre handsker (i overens-
stemmelse med EN 407 i EU) 

▪ Sikkerhedsstøvler 

Afmontering af produktet (frakobling) ▪ Passende løfteudstyr 

▪ Gaffeltruck eller 
palleløfter 

▪ Beskyttelseshandsker 

▪ Sikkerhedsstøvler 

▪ Hjelm (f.eks. når tung last løftes, og 
der arbejdes over hovedhøjde) 

 
 

Betjening 
   

Aktivitet Materialer, der bruges Personligt sikkerhedsudstyr 

Isætning/fjernelse af mad Ingen Arbejdstøj som beskrevet i lande-
specifikke standarder og direktiver for 
køkkenarbejde, især: 

▪ Beskyttelsestøj 

▪ Varmesikre handsker (i overens-

stemmelse med EN 407 i EU) 

▪ Sikkerhedsstøvler 

Fjernelse og montering af dele Værktøj og udstyr afhænger 
af opgaven 

Arbejdstøj som beskrevet i lande-
specifikke standarder og direktiver for 
køkkenarbejde, især: 

▪ Beskyttelsestøj 

▪ Varmesikre handsker (i overens-
stemmelse med EN 407 i EU) 

▪ Sikkerhedsstøvler 
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Rengøring 
   

Aktivitet Materialer, der bruges Personligt sikkerhedsudstyr 

▪ Rengøring af ovnrummet med hånden 

▪ Håndtering af sprøjteflasker 

▪ Rengøringskemikalier, 
som er godkendte af 
producenten 

▪ Beskyttelseskemikalier, 
som er godkendte af 
producenten 

Dele af beskyttelsesudstyret, alt efter 
hvilket rengøringskemikalie der bruges: 

▪ Åndedrætsværn 

▪ Sikkerhedsbriller 

▪ Beskyttelseshandsker 

▪ Beskyttelsestøj/forklæde 

EF-sikkerhedsdataarket for det 
relevante rengøringskemikalie 
indeholder en mere nøjagtig 
specifikation af disse elementer. En 
ajourført kopi kan udleveres hos 
producenten. 

Læs mærkaten på det relevante 
rengøringskemikalie. 

Rengøringskomponenter og -tilbehør 
ifølge de relevante instruktioner 

Almindeligt 
rengøringsmiddel til 
husholdningsbrug: mildt for 
huden, uden alkali, 
pH-neutralt og lugtfrit 

Følg vejledningen fra producenten af det 
rengøringskemikalie, som du bruger 

Rengøring af ydersiden af produktets 
kabinet 

Almindeligt 
rengøringsmiddel til 
husholdningsbrug til rustfrit 
stål eller hårde overflader 

Følg vejledningen fra producenten af det 
rengøringskemikalie, som du bruger 

 

 

 



 

 
 

4 Flytning af produktet 
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4 Flytning af produktet 

Formålet med dette kapitel 

Dette kapitel indeholder oplysninger om, hvordan produktet flyttes. 

Dette kapitel er beregnet til at blive brugt af ejerens medarbejder, som har ansvar for produktet, og af en 
kvalificeret ansat fra et autoriseret servicefirma. 

Indhold 

Dette kapitel indeholder følgende emner: 

Side 

Sikkert arbejde med produktet 40 

Flytning af produktet til monteringsstedet 41 

 

 

 

 



 

 
 

4 Flytning af produktet 

eikon e2s – Monterings- og brugervejledning CE 40 

4.1 Sikkert arbejde med produktet 

Af hensyn til din sikkerhed 

Inden arbejdet begynder, skal du gøre dig bekendt med de risici, som er beskrevet i ”Risici og 
sikkerhedsforanstaltninger, når produktet flyttes” på side 25. 
 

Krav til det personale, der flytter produktet 

Personale, der er kvalificeret til at flytte produktet: 
▪ Kun personale, som er uddannet i at betjene en palleløfter og gaffeltruck til håndteringsformål, må 

flytte produktet. 

▪ Personalet skal være opmærksomt på reglerne om håndtering af tung last. 
 

Personligt sikkerhedsudstyr 

Brug følgende personlige sikkerhedsudstyr, som er angivet i afsnittet ”Personligt sikkerhedsudstyr” på 
side 37 i kapitlet ”Sikkerhedsanvisninger”, til de relevante opgaver. 
 

Flytning af tung last 

 

Risiko for skader ved forkert løft 

Når produktet løftes, kan produktets vægt medføre skader, især omkring torsoen. 

 Brug en gaffeltruck/palleløfter til at flytte produktet. 

 Når produktet løftes, skal der bruges personale nok til at løfte produktets vægt (antallet afhænger af 
alder og køn). Overhold de lokale bestemmelser om sikkerhed på arbejdspladsen. 

 Brug personligt sikkerhedsudstyr. 
 

Uegnet understøttende overflade 

 

Risiko for at blive klemt fast, hvis produktet vælter eller falder af 

Kropsdele kan blive klemt, hvis produktet vælter eller falder af. 

 Sørg for, at produktet aldrig anbringes på en uegnet understøttende overflade. 
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eikon e2s – Monterings- og brugervejledning CE 41 

4.2 Flytning af produktet til monteringsstedet 

Påkrævet plads til flytning af produktet 

Sørg for, at der er plads nok i højden og bredden langs hele den rute, hvor produktet flyttes, så det kan 
transporteres til monteringsstedet. 

Nedenstående tabel viser de mål for produktet, herunder emballagen, som er nødvendige for at 
fastslå de minimale mål på den dør, som produktet kan bæres gennem, så det kan anbringes på 
monteringsstedet: 

  

Minimum døråbning     

Bredde [in] 21,1 [mm] 535 

Højde [in] 33,5 [mm] 850 

Dybde [in] 35,3 [mm] 895 
 
 

Vægtbegrænsning ved flytning af produktet 

Sørg for flytteudstyr, der er klassificeret som egnet til at bære vægten. 

Brug produktets vægt, herunder emballagen, til at fastslå løfteudstyrets minimumsbelastning. Se ”Mål 
og vægt” på side 108. 
 

Flytning af produktet til monteringsstedet 

Overhold følgende ved flytning af produktet: 
▪ Flyt altid produktet på en palle. 
▪ Anbring altid produktet i oprejst position. 
▪ Flyt produktet langsomt og forsigtigt, og sørg for, at det ikke vælter. 
▪ Pas på ikke at støde ind i ting, når produktet flyttes. 
▪ Undgå at flytte produktet langs ujævne ruter eller op og ned ad bakker/trapper. 
▪ Løft ikke ovnen ved hjælp af håndtaget. Brug altid håndløftepunkterne. 
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5 Opsætning af produktet 

Formålet med dette kapitel 

Dette kapitel indeholder oplysninger om, hvordan du opsætter dit produkt. 

Dette kapitel henvender sig til brugeren og til en kvalificeret medarbejder hos et autoriseret servicefirma. 

Indhold 

Dette kapitel indeholder følgende emner: 

Side 

Sikkert arbejde ved opsætningen af produktet 43 

Krav til monteringsstedet 44 

Udpakning af produktet 46 

Fjernelse af produktet fra pallen 48 

Montering af produktet på en arbejdsoverflade 48 

 

 

 

 



 

 
 

5 Opsætning af produktet 
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5.1 Sikkert arbejde ved opsætningen af produktet 

Af hensyn til din sikkerhed 

Inden arbejdet begynder, skal du gøre dig bekendt med de risici, som er beskrevet i ”Risici og 
sikkerhedsforanstaltninger, når produktet opsættes” på side 26. 
 

Krav til personale, der opsætter produktet 

Personale, der er kvalificeret til at opsætte produktet: 
▪ Kun kvalificeret personale fra et autoriseret servicefirma må opsætte produktet. 
 

Regler for opsætning af produktet 

Lokale og nationale standarder og regler for arbejdspladser i cateringkøkkener skal overholdes. 

Lokale myndigheders og leverandørers regler og bestemmelser, som gælder for det pågældende 
monteringssted, skal overholdes. 
 

Personligt sikkerhedsudstyr 

Brug følgende personlige sikkerhedsudstyr, som er angivet i afsnit ”Personligt sikkerhedsudstyr” på 
side 37 i kapitlet ”Sikkerhedsanvisninger”, til de relevante opgaver. 
 

Flytning af tung last 

 

Risiko for skader ved forkert løft 

Når produktet løftes, kan produktets vægt medføre skader, især omkring torsoen. 

 Brug en gaffeltruck eller palleløfter til at anbringe produktet på monteringsstedet eller til at flytte det til 
et nyt sted. 

 Når produktet flyttes til det korrekte sted, skal der bruges personale nok til at løfte produktets vægt 
(antallet afhænger af alder og køn). Overhold den lokale lovgivning om sikkerhed på arbejdspladsen. 

 Brug personligt sikkerhedsudstyr. 
 

Uegnet understøttende overflade 

 

Risiko for at blive klemt fast, hvis produktet vælter eller falder af 

Kropsdele kan blive klemt, hvis produktet vælter eller falder af. 

 Sørg for, at produktet aldrig anbringes på en uegnet understøttende overflade. 
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5.2 Krav til monteringsstedet 

Betydning 

Dette afsnit indeholder oplysninger om, hvordan du kan vælge et passende monteringssted til 
mikro-/kombiovnen. Kontrollér det ønskede monteringssted omhyggeligt for at sikre, at det er egnet, før 
du flytter produktet dertil og påbegynder monteringen. 
 

Regler for sikker opsætning af produktet 

For at undgå risici forbundet med monteringsstedet og produktets omgivelser skal følgende regler 
overholdes: 
▪ Det skal være muligt at overholde kravene til betjeningsforholdene. Få flere oplysninger om 

betjeningsforholdene i ”Krav i forbindelse med de omgivelser, hvor mikro-/kombiovnen betjenes” på 
side 20. 

▪ Der er risiko for brand på grund af den varme, der afgives fra varme overflader. Derfor må der ikke 
anbringes brændbare materialer, gasser eller væsker i nærheden af, på eller under produktet. Når du 
vælger det sted, hvor produktet skal monteres, er det vigtigt at huske dette krav samt den 
minimumsplads, der kræves til produktet. 

▪ Varmekilder i nærheden må ikke være tættere på end 500 mm fra produktet. 
▪ Produktet skal monteres, således at det absolut ikke er muligt, at væsker fra produktet eller væske fra 

tilberedningsprocesserne kan havne i frituregryder eller produkter, der fungerer ved hjælp af varmt, 
ikkebeskyttet fedt. Frituregryder eller produkter, der fungerer ved hjælp af varmt, ikkebeskyttet fedt, 
som er anbragt tæt på, må ikke være tættere på end 500 mm fra produktet. 

▪ Produktet må ikke monteres direkte under brandalarmer eller sprinklersystemer. Brandalarmer og 
sprinklersystemer skal monteres, således at de kan håndtere mængden af damp fra produktet, når 
døren åbnes. 

▪ Det skal være muligt at montere den understøttende overflade til produktet (arbejdsoverflade, stativ 
eller stablingsudstyr) på monteringsstedet, så produktet ikke kan vælte eller glide rundt. Den 
understøttende overflade skal opfylde følgende krav. 

▪ Vibrationer skal generelt undgås ved brug af ovnstativer eller stablingsudstyr med hjul. 
 

Krav til den understøttende overflade 

Den understøttende overflade skal have følgende egenskaber: 
▪ Den understøttende overflade skal være flad og jævn. 
▪ Den understøttende overflade skal kunne holde til vægten af produktet, når det er i brug, og vægten af 

den konstruktion, der understøtter produktet. 
▪ Den konstruktion, der holder produktet oppe (arbejdsoverflade eller stativ), skal kunne holde til 

vægten af produktet, når det er i brug. 
 

  

Produktets vægt uden indhold     

e2s kraftig version [pund] 134 [kg] 61,0 

e2s standardversion [pund] 114 [kg] 51,7 

 
 

Faktiske pladskrav 

Der kræves langt mere plads foran produkterne end de angivne minimumskrav for plads, for at 
mikro-/kombiovnene kan betjenes sikkert, især i forbindelse med sikker håndtering af varme retter. 

Det anbefales generelt at sikre større mellemrum til vægge, så der er adgang i forbindelse med eftersyn. 

Følgende dele må ikke tildækkes, justeres eller blokeres på monteringsstedet (se også 
”Mikro-/kombiovnens design og funktion” på side 12): 

▪ Udluftningsventil bag på produktet 
▪ Luftfilter på forsiden af produktet 
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Minimumskrav til plads 

Følgende diagram og tabel viser den plads, der kræves til produktet i forbindelse med forskellige 
monterings- og betjeningssituationer. De viser også de vandrette minimumsafstande til tilstødende 
vægge og overflader. Sikkerhedsafstanden på toppen skal altid overholdes. 
 

 

 Betydning Påkrævet plads 

A Sikkerhedsafstand fra toppen [in] 2  [mm] 50 

B Dybdekrav, når produktets dør er åbnet i en vinkel 
på 90° 

[in] 12,2 [mm] 310 

 Sikkerhedsafstand på venstre/højre side/bagpå [in] 0 [mm] 0 
 
 

 

 

 



 

 
 

5 Opsætning af produktet 

eikon e2s – Monterings- og brugervejledning CE 46 

5.3 Udpakning af produktet 

 

1. 

 

 

 

Skær båndene omkring emballagen over. Fjern låget. 

2. 

 

Fjern kundedokumentationen og eventuelt produkttilbehør. 
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3. 

 

Fjern emballagen. 

4.  Kontrollér produktet for skader, før følgesedlen signeres. Notér 
eventuelle skader på følgesedlen, og underret fragtfirmaet og 
producenten. 

5.  ADVARSEL 

Et produkt, der er beskadiget, må under ingen omstændigheder 
monteres eller tages i brug. 

 
 

Indhold 

Følgende dele er omfattet af leveringsomfanget: 
▪ 1 mikro-/kombiovn 
▪ 1 luftfilter 
▪ 1 solid bageplade/rist 
▪ 1 bagespade 
▪ 1 nedkølingsfad 
▪ 1 monterings- og brugervejledning 
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5.4 Fjernelse af produktet fra pallen 

 

Produktets vægt er angivet i ”Tekniske data” på side 107. 

 
 

1. 

 

Find de korrekte løftepunkter. 

2. 

 

Løft produktet op fra emballagen. 

Brug det nødvendige personlige sikkerhedsudstyr. 

3.  ADVARSEL 

▪ Løft ikke ovnen ved hjælp af håndtaget. 

▪ Risiko for at blive klemt fast, hvis produktet vælter. 
 

 

 

5.5 Montering af produktet på en arbejdsoverflade 

Regler for sikker opsætning af produktet 

Overhold følgende regler for at sikre, at produktet monteres stabilt: 
▪ Det skal være muligt at opsætte arbejdsoverfladen på monteringsstedet, så ovnen ikke kan vælte 

eller glide rundt. Overfladen, som den hviler på, skal overholde kravene. 
▪ Arbejdsbordets overflade må ikke være glat. 
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6 Montering 

Formålet med dette kapitel 

Dette kapitel indeholder oplysninger om, hvordan du slutter mikro-/kombiovnen til det elektriske system. 

Indhold 

Dette kapitel indeholder følgende emner: 

Side 

Sikkert arbejde under den elektriske montering 50 

Planlægning af den elektriske montering 50 

Krav til elektrisk montering 52 
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6.1 Sikkert arbejde under den elektriske montering 

Af hensyn til din sikkerhed 

Inden arbejdet begynder, skal du gøre dig bekendt med de risici, som er beskrevet i ”Risici og 
sikkerhedsforanstaltninger under monteringen” på side 27. 
 

Krav til personale i forbindelse med den elektriske montering 

Kun elektrikere, som er kvalificerede i henhold til EN 50110-1 og ansat i et autoriseret servicefirma, må 
udføre arbejde på elektrisk udstyr. 
 

Regler for elektrisk montering 

Overhold følgende krav for at undgå risici som følge af defekte elektriske systemer: 
▪ Det elektriske system skal tilsluttes i overensstemmelse med gældende lokale og nationale 

fagforbunds regler og bestemmelser og i overensstemmelse med krav fra det lokale elselskab. 
 

Personligt sikkerhedsudstyr 

Brug det personlige sikkerhedsudstyr, som er angivet i afsnit ”Personligt sikkerhedsudstyr” på side 37 i 
kapitlet ”Sikkerhedsanvisninger”, til de pågældende opgaver. 
 

Strømførende komponenter 

 

Risiko for elektrisk stød på grund af strømførende dele 

Når produktet ikke er sluttet til en ækvipotential forbindelse, er der risiko for elektrisk stød, hvis 
strømførende dele berøres. 

 Sørg for, at alt arbejde, der udføres på det elektriske system, kun udføres af en kvalificeret elektriker 
fra et autoriseret servicefirma. 

 Sørg for, at de elektriske systemer er intakte og tilsluttet korrekt, før produktet anvendes. 

 Før produktet (og alt tilbehør af metal) klargøres til brug, skal du sørge for, at det er sluttet til en 
ækvipotential forbindelse. 

 

 

6.2 Planlægning af den elektriske montering 

Betydning 

Hvis produktet skal kunne betjenes sikkert og nøjagtigt, er det vigtigt, at det elektriske system monteres 
forsigtigt og korrekt. Alle de regler og bestemmelser, der er oplistet her, og den beskrevne procedure 
skal følges nøje. 
 

Regler for sikker elektrisk montering af produkterne 

Overhold følgende regler for at undgå risici som følge af defekte elektriske systemer: 
▪ Det elektriske system skal tilsluttes i overensstemmelse med gældende lokale fagforbunds regler og 

bestemmelser og i overensstemmelse med krav fra det lokale elselskab. 
▪ Produktets kabinet skal have passende jordforbindelse og være sluttet til en ækvipotential 

forbindelse. 
▪ Hvis to mikro-/kombiovne monteres på stablingsudstyr, skal begge ovnes kabinetter og selve 

stablingsudstyret have korrekt jordforbindelse og sluttes til en ækvipotential forbindelse. 
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▪ Ved mikro-/kombiovne på platforme med hjul skal ledningen være så lang, at produktet kan bevæges 
så langt, som hjulene på den understøttende platform giver mulighed for. Når platformen og produktet 
flyttes, må ledningen aldrig udsættes for belastning. 

▪ Alle elektriske systemer skal kontrolleres, når produktet forberedes til førstegangsbrug, for at sikre, at 
ledningerne er anbragt korrekt, og at stikkene sluttes rigtigt til. 

 

Udstyr, der leveres af kunden, og regler for elektrisk montering 

Følgende tabel viser, hvilket udstyr kunden skal levere, og hvilke regler der skal overholdes, når 
produktet tilsluttes. 

  

Udstyr Regler 

Sikring Sikringsbeskyttelsen og tilslutningen af produktet skal være i overensstemmelse 
med lokale regler og nationale monteringskrav. 

Ækvipotential forbindelse Produktet skal sluttes til en ækvipotential forbindelse. 

Ækvipotential forbindelse: elektrisk system, der sikrer, at det elektriske udstyrs 
rammer og eventuelle ydre strømførende komponenter har et ækvivalent (eller 
næsten ækvivalent) potentiale. 

Fejlstrømsafbryder 
(HFI) 

Monteringsreglerne kræver beskyttelse ved hjælp af en fejlstrømsafbryder (HFI). 
Passende fejlstrømsafbrydere, der overholder de relevante, nationale regler, skal 

benyttes. 

Hvis monteringen omfatter mere end ét produkt, skal der leveres én 
fejlstrømsafbryder for hvert enkelt produkt. 

Frakoblingsanordning Der skal monteres en let tilgængelig alpolet afbryder med en minimum 
kontaktseparation på 3 mm tæt på produktet. Produktet skal være tilsluttet via 

denne afbryder. 

Afbryderen bruges til at frakoble produktet fra det elektriske system i forbindelse 
med rengøring, reparation og montering. 

 
 

Monteret frekvensomformer 

Produktet er monteret med én frekvensomformer (FC) og et EMC-indgangsfilter. 

Disse anordninger kan medføre tab af strøm på over 3,5 mA pr. FC-drev. 

Brug en egnet HFI-afbryder til den klassificerede spænding. 
 

Fejlstrømsafbryderens egenskaber 

Fejlstrømsafbryderen (HFI) skal have følgende egenskaber: 

▪ Filter til bortfiltrering af RF-strøm 
▪ Udløserkendetegn med ”forsinkelse” for HFI-enheder med udløsergrænse >30 mA: forhindrer, at HFI 

udløses ved opladning af kondensatorer og sekundær kapacitans, når produktet tændes. 
▪ ”Beskyttelse mod tab af strøm, type SI”-udløserkendetegn for HFI-anordninger med udløsergrænse 

på 30 mA: ufølsom over for udefrakommende udløsning. 
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6.3 Krav til elektrisk montering 

Effektafbrydere 

Faciliteter med standardeffektafbrydere (type ”B”) er følsomme over for ”udladninger”, der opstår, når 
frysere, køleskabe og andet køkkenudstyr, herunder mikro-/kombiovne, tændes. Derfor skal der være 
monteret en type ”D”-effektafbryder (designet specifikt til denne type udstyr). En individuel, passende 
klassificeret effektafbryder skal være installeret for hvert enkelt produkt, der monteres. 
 

Elektrisk system med lav impedans 

Disse kommercielle mikro-/kombiovne er i overensstemmelse med EN 61000-3-11. Men når følsomt 
udstyr sluttes til den samme strømforsyning som den, produktet er tilsluttet, skal brugeren i samråd med 
leverandøren om nødvendigt fastslå, om der skal benyttes en strømforsyning med lav impedans. 
 

Elektrisk system 
 

Illustration Betydning 

 

Britiske modeller er udstyret med et blåt 32 A-stik i henhold til 
IEC 60309 (EN 60309). 

Effektafbryderne skal være klassificeret som 32 A til 32 A- og 
som 16 A til 16 A-stikkonfigurationer og være af typen 
Forsinkelse eller Motorstarttype (europæisk type D). 

Britiske 13 A-modeller er monteret med et støbt stik i henhold til 
BS1363 med 13 A-sikring. 

EU 16 A-modeller har monteret et støbt stik i henhold til CEE 
7/7 (type F Schuko), som er 16 A-klassificeret. 

 

Dobbeltfasemodeller skal tilsluttes som vist. 

Effektafbrydere skal være 20 A-klassificeret eller derover og 
være af typen Forsinket eller Motorstart (europæisk type D). 

 
 

Ækvipotential forbindelse 
 

 

Der sidder et ækvipotentialt forbindelsespunkt bag på produktet til selvstændig jordforbindelse (GND). 
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Diagram over fasebelastning 

 
 

Forklaring af diagram over fasebelastning 

Fasebelastning 

Belastning pr. fase er ikke tilsvarende. Derfor anbefales det at slutte andet elektrisk udstyr til L3+N. 
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7 Klargøring af produktet til brug 

Formålet med dette kapitel 

Dette kapitel indeholder oplysninger om, hvordan mikro-/kombiovnen tages i drift, og hvordan maden 
tilberedes. 

Indhold 

Dette kapitel indeholder følgende emner: 

Side 

Sikkert arbejde ved klargøring af produktet til brug 55 

Procedure for klargøring af produktet til brug 57 

Hovedmenuskærm 59 

Tastaturskærmen 60 

 

 

 



 

 
 

7 Klargøring af produktet til brug 

eikon e2s – Monterings- og brugervejledning CE 55 

7.1 Sikkert arbejde ved klargøring af produktet til brug 

Sikkerhedsanvisninger vedrørende klargøring af produktet til brug 

Inden du påbegynder arbejdet, skal du gøre dig bekendt med de risici, der er beskrevet i ”Risici og 
sikkerhedsforanstaltninger ved klargøring af produktet til brug” på side 28 og i kapitlet 
”Sikkerhedsanvisninger” i denne monterings- og brugervejledning. 
 

Personligt sikkerhedsudstyr til klargøring af produktet til brug 

Brug det personlige sikkerhedsudstyr, som er angivet i afsnit ”Personligt sikkerhedsudstyr” på side 37 i 
kapitlet ”Sikkerhedsanvisninger”, til de pågældende opgaver. 
 

Regler for sikker betjening af produktet 

For at undgå risici skal følgende regler overholdes ved betjeningen: 

▪ Udluftningsventilen bag på produktet og ventilationshullerne på forsiden af produktets basisdel må 
ikke tildækkes, spærres eller blokeres. 

▪ Sørg for, at alt tilbehør er monteret. 

For at undgå risici skal følgende regler overholdes ved betjening af produkter, som er anbragt på en 
overflade med hjul: 

▪ Parkeringsbremserne på forhjulene skal altid være slået til, når produkterne betjenes. 

▪ Kontrollér hver dag, at hjulbremserne er slået til, før produktet betjenes. 
 

Strømførende komponenter 

 

Risiko for elektrisk stød på grund af strømførende dele 

Når produktet ikke er sluttet til en ækvipotential forbindelse, er der risiko for elektrisk stød, hvis 
strømførende dele berøres. 

 Sørg for, at alt arbejde, der udføres på det elektriske system, kun udføres af en kvalificeret elektriker 
fra et autoriseret servicefirma. 

 Før produktet (og alt tilbehør af metal) klargøres til brug, skal du sørge for, at det er sluttet til en 
ækvipotential forbindelse (EU). 

 

Varme overflader 

 

Risiko for forbrændinger på grund af forhøjede temperaturer inde i ovnrummet og på 
indersiden af produktets dør 

 Du kan få forbrændinger, hvis du rører ved opvarmningsrummets indvendige dele, indersiden af 
døren eller andre dele, som var inde i ovnen under tilberedningen. 

 Brug personligt sikkerhedsudstyr. 
 

Varm damp 

 

Risiko for skoldning på grund af varm damp 

 Vær altid forsigtig, når døren åbnes, da der kan slippe varm damp ud, som kan skolde ansigtet, 
hænderne, fødderne eller benene. 
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 Når du nedkøler ovnrummet ved hjælp af funktionen ”nedkøling”, skal du gå væk fra produktet for at 
undgå varm damp, der slipper ud gennem den åbne dør. 

 

For høj mikrobølgeenergi 

 

Risiko for forbrændinger på grund af for høj mikrobølgeenergi 

FORHOLDSREGLER TIL AT UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR FOR HØJ MIKROBØLGEENERGI 

 Betjen ikke ovnen, når døren er åben, da åbning af døren kan medføre skadelige doser af 
mikrobølgeenergi. Det er vigtigt, at der ikke røres ved sikkerhedskontakterne. 

 Anbring ikke genstande mellem ovnens forside og produktets dør, og undgå ophobning af snavs eller 
rester af rengøringsmidler på forseglingsoverflader. 

 Brug ikke ovnen, hvis den er beskadiget. Det er især vigtigt, at ovndøren lukkes korrekt, og at der ikke 
er skader på (1) døren (bøjet), (2) hængsler, (3) dørforseglingen og forseglingsoverflader. 

 Ovnen må ikke justeres eller repareres af andre end kvalificerede serviceteknikere. 
 

Radiointerferens 

BEMÆRKNING 

Dette er et klasse A-produkt. I et privat hjem kan dette produkt forårsage radiointerferens, og i det 
tilfælde kan det være nødvendigt, at brugeren tager passende forholdsregler. 

Nedbring eller fjern interferens, der påvirker radioer, fjernsyn eller andre elektriske apparater, ved at 
gøre følgende: 

▪ Anbring elektriske apparater så langt væk fra mikro-/kombiovnen som muligt. 
▪ Brug en korrekt monteret antenne på radioer, fjernsyn osv. til at opnå bedre signalmodtagelse. 
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7.2 Procedure for klargøring af produktet til brug 

Kontrol inden klargøring af produktet til brug 

Brug følgende kontrolliste, inden mikro-/kombiovnen klargøres til brug, for at sikre, at alle vigtige krav er 
opfyldt. Produktet må ikke tages i drift, før alle de angivne krav er opfyldt. 

 

Kontrolliste til flytning, opsætning og montering af produktet: 

▪ Papemballagen og fastholdelsesanordninger til transport osv. skal være fjernet. 

▪ Produktet har ingen synlige tegn på skader. 

▪ Produktet er opsat, således at det ikke kan glide eller vælte. Kravene til monteringsstedet og området 
omkring produktet er opfyldt. 

▪ Produktet er monteret i henhold til monteringsreglerne. 

 

Kontrolliste for sikkerhedsanordninger og advarsler: 

▪ Alle sikkerhedsanordninger er anbragt, hvor de skal sidde, fungerer korrekt og er fastgjort korrekt. 

▪ Alle advarselstegn er anbragt, hvor de skal sidde. 
 

Passende tilberedningsredskaber 

Læs producentens vejledning og temperaturoversigten for at finde ud af, hvilke beholdere eller hvilke 
redskaber der egner sig til hver enkelt tilberedningsfunktion. Følgende tabel indeholder generelle 
retningslinjer: 

 
 

Tilberedningsredskaber Tilladt Bemærkning 

Varmesikre beholdere   

Forstærket glas JA  

Kompatibel glaskeramik JA Brug ikke genstande med metaldekorationer. 

Keramik (diverse typer porcelæn) JA  

Metal- og foliebakker   

Enhver type metal- eller foliebeholdere NEJ  

Plasticbeholdere   

Dobbelte ovnfaste plasticbeholdere JA Brug kun plasticbeholdere, som er godkendt af 
producenten. 

Engangsbeholdere   

Brændbare materialer (papir, karton osv.) JA Brug kun brændbare materialer, som er 
godkendt af producenten. 

Andre redskaber   

Plasticskilte NEJ  

Bestik NEJ Der må ikke være køkkenredskaber i et 
madprodukt under tilberedningen i ovnrummet. 

Termometre NEJ  
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Start 
 

 

1. 

 

Udfør al nødvendig sikkerhedskontrol, og sørg for, at produktet 
er rent og tomt. 

Tænd derefter for produktet. 

2. 

 

easyTouch®-skærmen tændes og viser kortvarigt serienummeret 
og produktdataene. 

Hvis dataene skal blive ved med at stå på skærmen, kan du 
trykke let på skærmen én gang for at sætte displayet på pause. 
Tryk igen for at fortsætte. 

3. 

 

Når produktet er indstillet med to eller flere 
forvarmningstemperaturer, vises en valgmulighed. 

Rullepilene nederst på skærmbilledet viser, at der er flere 
temperaturindstillinger end dem på skærmen. 

Brug rullepilene om nødvendigt. Vælg derefter den nødvendige 
temperatur for at forvarme ovnrummet. 

4. 

 

Under forvarmningen viser displayet fremskridtet, i takt med at 
ovnrummet varmes op til den valgte temperatur. 

Tryk på det røde ”X” nederst på skærmen for at standse 
opvarmningen af ovnrummet. 

5. 

 

Produktet er klart til brug, når ”kogebog” vises i displayet. 

 
 

Kundevejledning og -instruktion 

Informer brugeren om alle sikkerhedsrelaterede funktioner og anordninger. 

Informer brugeren om, hvordan produktet betjenes. 
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7.3 Hovedmenuskærm 

Udseende 

 
 

Knapperne og deres funktioner 
 

Knap Betydning Funktion 

 

Udviklingstilstand ”Udviklingstilstand” gør det muligt at oprette 
tilberedningsprofiler med flere faser og gemme dem med et 
navn og et symbol til senere brug. 

 
Press&Go ”Press&Go” giver hurtig adgang til de tilberedningsprofiler, 

som allerede er gemt. 

 
Kogebog ”Kogebog” indeholder de tilberedningsprofiler, som er gemt 

i produktets hukommelse. Den viser favoritter, 
tilberedningsprofilgrupper og en udførlig oversigt over alle 
de tilberedningsprofiler, der kan vælges. 

 

Rengøring/temperaturændring ”Rengøring/temperaturændring” gør det muligt at ændre 
ovnrummets temperatur og klargøre produktet til rengøring 
med visning af påmindelser som hjælp til 
rengøringsprocessen. 

 

Indstillinger ”Indstillinger” bruges til at kontrollere produktets indstillinger 
og funktioner, herunder tid og sprog, indlæsning af 
tilberedningsprofiler og til eftersyn og vedligeholdelse. 

 
 

easyTouch-skærmens display 

easyTouch®-skærmens display, layout og ikoner som vist heri er udelukkende vejledende og er ikke en 
præcis gengivelse af dem, der følger med produktet. 
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7.4 Tastaturskærmen 

Udseende 

 
 

Knapperne og deres funktioner 
 

Knap Betydning Funktion 

 

Tastaturskærm Tastaturskærmen bruges til at indtaste en autoriseret 
adgangskode, så man kan indtaste data for programmer og 
begrænse adgangen til visse funktioner. 

 
Ryd skærmbillede Vælg ”Ryd skærmbillede” for at slette tekst fra 

tastaturskærmen. 

 

Tastatur Brug tastaturet til at indtaste tekst. 

 
Mellemrumstast Tryk på ”Mellemrumstast” for at indsætte et mellemrum. 

 
Tilbage Tryk på ”Tilbage” for at begynde på en ny linje. 

 
Tastaturrulning Tryk på op-/ned-pilene for at rulle på tastaturskærmen. 

 
Enter / OK Tryk på det grønne flueben for at bekræfte indstillingerne og 

fortsætte. 

 
Forrige skærmbillede Tryk på ”backspace”-tasten for at gå tilbage til det forrige 

skærmbillede. 
 
 

Antal tegn 

▪ Brug maks. ét til 20 tegn fordelt på højst to linjer til navne på tilberedningsprofiler, navne på 
tilberedningsprofilgrupper og adgangskoder. 

▪ Brug ét til 54 tegn fordelt på højst fem linjer til faseinstruktioner til individuelle tilberedningsprofiler. 
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8 Tilberedningsprocedurer 

Formålet med dette kapitel 

Dette kapitel indeholder oplysninger om, hvordan du betjener mikro-/kombiovnen i forbindelse med 
madlavning, og hvilke procedurer der skal følges ved madlavningen. 

”Betjeningsprincipper og vejledning til tilberedning” er en trinvis vejledning i tilberedningsprocedurer. 

Indhold 

Dette kapitel indeholder følgende emner: 

Side 

Betjeningsprincipper og vejledning til tilberedning 62 

Betjeningsvejledning: Fuld serveringstilstand 68 
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8.1 Betjeningsprincipper og vejledning til tilberedning 

Indhold 

Dette afsnit indeholder følgende emner: 

Side 

Sikkert arbejde med produktet 63 

Sådan tændes og slukkes ovnen 65 

Sådan tilberedes maden 66 
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8.1.1 Sikkert arbejde med produktet 

Din og dit personales sikkerhed 

Før dit personale begynder at arbejde med mikro-/kombiovnen for første gang, skal du læse 
oplysningerne i kapitlet ”Sikkerhedsanvisninger” på side 14 og træffe de nødvendige foranstaltninger. 

Instruer dit personale i overholdelsen af reglerne for sikkert arbejde, som er angivet i dette afsnit, før 
arbejdet begynder, og følg dem nøje. 

Bed dit personale om at læse om advarslerne i dette afsnit og i de yderligere anvisninger nedenfor, og 
fortæl dem, hvor vigtigt det er at tage de angivne forholdsregler. 
 

Personligt sikkerhedsudstyr til dit personale 

Bed dit personale om at bruge det korrekte personlige sikkerhedsudstyr, som er angivet i afsnittet 
”Personligt sikkerhedsudstyr” på side 37 i kapitlet ”Sikkerhedsanvisninger” på side 14, til de relevante 
opgaver. 
 

Regler for sikker betjening 

For at undgå risici skal følgende regler overholdes ved betjeningen: 
▪ Luftudtagene på bagsiden af produktet og luftindtagene på forsiden af produktet under døren må ikke 

tildækkes, spærres eller blokeres. 
 

Yderligere regler for sikker håndtering på en rullevogn 

For at undgå risici skal følgende regler overholdes ved betjening af produkter, som er anbragt på en 
rullevogn: 
▪ Parkeringsbremserne på forhjulene skal altid være slået til, når produkterne betjenes. 
▪ Kontrollér, at hjulbremserne er slået til, før produktet betjenes hver dag. 
 

Håndtering af tung last 

Underret dit personale om, at det kan medføre træthed og ubehag at løfte tunge beholdere og flytte 
tunge transportvogne, og at der kan opstå fejl med transportudstyret. 
 

Varme overflader 

 

Risiko for forbrændinger på grund af forhøjede temperaturer inde i hulrummet og på indersiden 
af produktets dør 

Du kan få forbrændinger, hvis du rører ved ovnrummets indvendige dele, indersiden af døren eller 
andre dele, som er eller var inde i ovnen under tilberedningen. Brug personligt sikkerhedsudstyr. 
 

Damp 

 

Risiko for skoldning på grund af damp 

Varm damp, der slipper ud, kan forårsage skoldning på ansigtet og hænderne. 

 Når du åbner døren, og når du nedkøler ovnrummet ved hjælp af funktionen ”nedkøling”, skal du gå 
væk fra produktet for at undgå, at den varme damp, der slipper ud gennem den åbne dør, kommer i 
kontakt med din krop. 
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Varme væsker 

 

Risiko for skoldning på varme væsker 

Hvis du spilder flydende madvarer, risikerer du skoldning på ansigtet og hænderne. 

 Brug kun beholdere med den rette størrelse. 

 Indsæt madbeholderne korrekt. 

 Anbring altid beholdere med væsker eller mad, der bliver flydende under tilberedningen, på hylder, 
der gør det muligt for alle brugere at se ind i beholderen. Fjern altid beholdere med væske eller mad, 
der bliver flydende under tilberedningen, vandret. 

 Brug personligt sikkerhedsudstyr. 
 

For høj mikrobølgeenergi 

 

Risiko for forbrændinger på grund af for høj mikrobølgeenergi 

FORHOLDSREGLER TIL AT UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR FOR HØJ MIKROBØLGEENERGI 

 Betjen ikke ovnen, når døren er åben, da åbning af døren kan medføre skadelige doser af 
mikrobølgeenergi. Det er vigtigt, at der ikke røres ved sikkerhedskontakterne. 

 Anbring ikke genstande mellem ovnens forside og produktets dør, og undgå ophobning af snavs eller 
rester af rengøringsmidler på forseglingsoverflader. 

 Brug ikke ovnen, hvis den er beskadiget. Det er især vigtigt, at ovndøren lukkes korrekt, og at der ikke 
er skader på (1) døren (bøjet), (2) hængsler, (3) dørforseglingen og forseglingsoverflader. 

 Ovnen må ikke justeres eller repareres af andre end kvalificerede serviceteknikere. 
 

Afbrudt nedkølingscyklus 

 

Risiko for mikrobiologisk kontaminering af mad 

 Brug aldrig produktet til midlertidig opbevaring af mad. 

 Afbryd aldrig tilberedningen med vilje. 

 Når produktet kører igen efter en strømafbrydelse, så overvej, om madens tilstand påvirkes af, hvor 
lang tid det tog at genoptage driften. Smid maden ud, hvis du er i tvivl. 
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8.1.2 Sådan tændes og slukkes ovnen 

Sikkerhedsanvisninger til brug af mikro-/kombiovnen 

Før arbejdet begynder, er det vigtigt, at du læser de regler og advarsler, der er angivet i ”Sikkert arbejde 
med produktet” på side 63, og følger vejledningen, som er angivet heri. 
 

Sådan tændes mikro-/kombiovnen 
 

1. 

 

Tænd mikro-/kombiovnen. 

2. 

 

Vent, indtil programmet er klar til brug. 

 

BEMÆRK: 

Hovedmenuskærmen, som er synlig til venstre, vises kun i Fuld 
servicetilstand. 

 
 

Sådan slukkes ovnen, når arbejdsdagen er slut 
 

1. 
 

Udfør de nødvendige rengøringsopgaver i henhold til 
rengøringstidsplanen. 

2. 

 

Sluk for mikroovnen. 

3. 

 

Lad produktets dør stå åben, så fugten kan slippe ud. 

 

BEMÆRK: 

Sluk for strømmen på stedet før længere pauser i brugen af 
produktet. 
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8.1.3 Sådan tilberedes maden 

Af hensyn til din sikkerhed ved brug af mikro-/kombiovnen 

Før arbejdet begynder, er det vigtigt, at du læser de regler og advarsler, der er angivet i ”Sikkert arbejde 
med produktet” på side 63, og følger vejledningen, som er angivet heri. 
 

Krav 

▪ Du er tilstrækkeligt fortrolig med brugen af programmet til at kunne vælge gemte tilberedningsprofiler 
eller oprette nye tilberedningsprofiler, der er velegnede til den mad, som du vil tilberede, og derefter 
bruge disse profiler. 

▪ Mikro-/kombiovnen, tilbehøret og fittings, som bruges, er rengjort korrekt. 
▪ Der er ingen fremmedlegemer i ovnrummet. 
▪ Luftfilteret er monteret på forsiden af ovnen under produktets dør. 
 

Sådan tilberedes maden 
 

1. Vælg en tilberedningsprofil i kogebogen, eller opret en ny. 

2. Følg de anmodninger, der vises i programmet. 

3. Åbn produktets dør. 

4. Anbring den klargjorte mad i mikro-/kombiovnen. 

5. Luk produktets dør igen. 

6. Påbegynd tilberedningen. 

7. Vent, indtil tilberedningen er færdig. 

8. Der afgives et hørbart signal, når tilberedningen er færdig.  

Følg de anmodninger, der vises i programmet. 

9. Åbn produktets dør. 

10. Tag maden ud. 

11. Luk produktets dør igen. 
 
 

Sådan bruges en tilberedningsprofil (hurtig serveringstilstand) 
 

1. 

 

Tryk på ”alle menuer”. 
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2. 

 

Brug rul op-/ned-pilene til at finde tilberedningsprofilen. 

 

BEMÆRK: 

Hvis et billede er fremhævet med en rød ramme, er den valgte 
temperatur i ovnrummet for høj eller for lav til den pågældende 
tilberedningsprofil. 

Se ”Ændring af temperaturen i tilberedningskammeret” på side 
74. 

Sørg for, at madvaren er anbragt i ovnrummet, før en 
tilberedningsprofil påbegyndes. 

Træf alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at du ikke 
brænder dig. 

Åbn produktets dør, anbring madvaren i det varme ovnrum, og luk 
døren. 

3. 

 

Vælg den ønskede tilberedningsprofil, og begynd tilberedningen. 

Eksempel: ”ITALIAN SUB x 1”. 

 

ADVARSEL: 

Varme overflader på døren og i ovnrummet 

4. 

 

Tilberedningsprofilen vil enten begynde med det samme og vise 
en nedtælling, eller også vises en instruktion først. 

Følg fasevejledningen, og tryk på det grønne flueben for at starte 
tilberedningen. 

5. 

 

 

Tilberedningsstopuret tæller ned til nul og afgiver en lyd, når en 
operatørhandling er nødvendig i den sidste del af 

tilberedningsprofilen eller i en fase af den. 

Åbn døren, når tilberedningsprofilen er færdig, og fjern maden fra 
ovnrummet. 

Herefter viser displayet automatisk skærmbilledet ”kogebog” 
igen. 

 

BEMÆRK: 

▪ Hvis døren åbnes under tilberedningen, standes 
tilberedningsprofilen, og en advarsel vises. 

▪ Hvis døren lukkes, kan brugeren fortsætte eller afbryde 
tilberedningsprofilen. 

Tryk let på den viste temperatur for at kontrollere temperaturen i 
ovnrummet under tilberedningen. Ovnrummets temperatur er vist 
med en stjerne. 
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8.2 Betjeningsvejledning: Fuld serveringstilstand 

Indhold 

Dette afsnit indeholder følgende emner: 

Side 

Press&Go-menuen 69 

Sådan bruges en tilberedningsprofil 70 

Sådan oprettes en tilberedningsprofil 71 

Sådan bruges en tilberedningsprofil 74 

Sådan administreres tilberedningsprofilgrupper 77 

Grundlæggende indstillinger for din mikro-/kombiovn 81 

Sådan bruges en USB-nøgle 89 
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8.2.1 Press&Go-menuen 

Sådan udføres en tilberedningsprofil via Press&Go-menuen 
 

1. 

 

Tryk på ”Press&Go” på hovedmenuskærmen. 

2. 

 

Vælg den ønskede tilberedningsprofil. 

3. 

 

Displayet viser nedtællingen for tilberedningstiden.  

Stopursbjælken bliver rød for at vise, tilberedningscyklussen er 
færdig. 

 
 

Sådan vælger du, hvilke tilberedningsprofiler der vises på Press&Go-menuskærmen 
 

1. 

 

Når du har valgt ”Press&Go” på hovedmenuskærmen, skal du 
trykke på ”rediger kogebog”. 

2. 

 

To lister vises. 

Listen til venstre viser de tilberedningsprofiler, der indgår i 
”Press&Go”-menuen. 

Listen til højre viser de andre tilberedningsprofiler, der kan 
vælges. 

Du kan rulle op og ned på begge lister ved hjælp af de blå pile til 
højre for hver enkelt liste. 

3. Vælg en tilberedningsprofil på listen til venstre. 

Vælg, om du vil ændre dens placering på listen eller flytte den til 
listen til højre. 

Du kan ændre rækkefølgen for tilberedningsprofilerne på listen til 
venstre ved hjælp af de blå op-/ned-pile i midten. 

Du kan flytte en valgt tilberedningsprofil til eller fra 
”Press&Go”-menuen ved hjælp af de grønne/røde pile i midten. 

4. Du kan gøre en tilberedningsprofil fra listen til højre tilgængelig i 
”Press&Go”-menuen ved at flytte den listen til venstre. 

5. Tryk på backspace for at gå tilbage til 
”Press&Go”-menuskærmen, når du er færdig. 
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8.2.2 Sådan bruges en tilberedningsprofil 

Sådan bruges en tilberedningsprofil 
 

 

1. 
 

Tryk på ”kogebog” i hovedmenuskærmen. 

2. 

 

Vælg en gruppe af tilberedningsprofiler, f.eks. ”ITALIAN SUBS”, 
for at vise de enkelte tilberedningsprofiler. 

3. 

 

Vælg en tilberedningsprofil, der skal startes, f.eks. ”ITALIAN 
SUB x 2”. 

4. 

 

Følg vejledningen, hvis den vises på skærmen. 

Tryk på det grønne flueben for at tilberede. 

5. 

 

Tilberedningstiden tæller ned for hver enkelt programfase. 

6. 

 

 

Når tilberedningsprofilen er slut, vises en rød linje, og der lyder 
som regel et hørbart signal. Åbn døren, eller tryk på det røde ”X” 
for at gå tilbage til tilberedningsprofilen. 

Hvis produktets dør åbnes under tilberedningen, standes 
tilberedningsprofilen, og en advarsel vises. 

Hvis døren lukkes, kan brugeren fortsætte eller afbryde 
tilberedningsprofilen. 
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8.2.3 Sådan oprettes en tilberedningsprofil 

Sådan oprettes en tilberedningsprofil 
 

1. 

 

Vælg ”kokkehue” på hovedmenuskærmen for at aktivere 
Udviklingstilstand. 

2. 

 

 

Temperaturværdien viser den valgte temperatur til forvarmning af 
ovnrummet. 

For at forøge eller reducere den påkrævede temperatur skal du 
vælge ”temperatur” og indtaste en temperaturværdi inden for de 
viste grænser ved hjælp af tastaturet. 

Tryk på det grønne flueben for at gå videre. 

3. 

 

 

Tryk på ”ur”-symbolet. 

Indtast tilberedningstiden på tastaturet – maks. 10 minutter for 
hvert trin. 

Eksempel: Indtast 110 (for 1 minut og 10 sekunder). 

Tryk på det grønne flueben for at gemme den indtastede værdi. 

4. 

 

Tryk på ”mikrobølge”-symbolet. 

Vælg mikrobølgeenergien på tastaturet (0 og 5-100 %). 

Tryk på det grønne flueben for at gemme den indtastede værdi. 
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5. 

 

Tryk på ”ventilator”-symbolet for at vælge ventilatorhastigheden 
inden for de grænser, der er vist på skærmen. 

Tryk på det grønne flueben for at gemme den indtastede værdi. 

6. 

 

 

Tryk på ”information”-symbolet for at indtaste en vejledning for et 
trin (valgfrit). 

Eksempel: ”Trin 1 – anbring en madvare i ovnrummet”. 

Under tilberedningen vises vejledningen i displayet i begyndelsen 
af det pågældende trin. 

Tryk på det grønne flueben for at gemme den indtastede 
vejledning. 

Tryk på højre-pilen med et ”plus”-tegn nederst for at tilføje et nyt 
trin. 

Slet et trin ved at trykke på ”papirkurv”-symbolet. 

7. 

 

Tilberedningsprofiler kan bestå af maks. seks trin. 

Gentag trin 2-6 fra trin 1 ovenfor for at oprette et nyt trin. 

”Forstørrelsesglas”-symbolet øverst angiver, hvilket trin der vises 
på skærmen. 

Tryk på venstre-/højre-pilen, der vises nederst, for at skifte 
mellem de valgte trin. 

 
 

Sådan køres og gemmes en tilberedningsprofil 
 

1. 

 

Tryk på det grønne flueben for at bekræfte tilberedningsprofilen. 

 

ADVARSEL: 

Sørg for, at madvaren er anbragt i ovnrummet, og at alle 
sikkerhedsmæssige forholdsregler er overholdt, før 
tilberedningsprofilen køres. 
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2. 

 

Tryk på ”start”-symbolet for at køre tilberedningsprofilen (valgfrit). 

Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, skal du trykke på 
”backspace”-symbolet, ændre tilberedningsindstillingerne og 
prøve igen. 

3. 

 

Tryk på ”gem kogebog”-symbolet for at registrere 
tilberedningsprofilen i kogebogen. 

4 

 

Tryk på ”kamera”-symbolet for at åbne billeder. 

5. 

 

Vælg det billede, der skal angive den nye tilberedningsprofil. 

Brug rullepilene til at vise flere billeder. 

6. 

 

Indtast et navn til tilberedningsprofilen, der maks. fylder 20 tegn, 
f.eks. ”1 PIZZA”. 

Tryk på det grønne flueben for at gemme tilberedningsprofilen i 
kogebogen. 

Et grønt flueben på et ”kogebog”-symbol angiver, at 
tilberedningsprofilen er gemt i kogebogen. 
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8.2.4 Sådan bruges en tilberedningsprofil 

Ændring af ovnrummets temperatur 
 

1. 

 

Husk den ovnrumstemperatur, der er nødvendig for 
tilberedningsprofilen. 

Tryk derefter på det grønne flueben for at gå videre. 

2. 

 

Tryk på ”temperatur”-symbolet. 

3. 

 

En stjerne ud for temperaturværdien viser den aktuelle 
ovnrumstemperatur. 

Tryk på den påkrævede temperatur til tilberedningsprofilen, f.eks. 
250° C. 

Når ovnrummet har den ønskede temperatur, skal du gå videre 
efter at have valgt ”kogebog” i trin 1. 

 
 

Visning og redigering af tilberedningsprofiler 
 

1. 
 

Tryk på ”kogebog” i hovedmenuskærmen. 

2. 

 

Tryk på ”alle menuer”. 
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3. 

 

Tryk på ”rediger kogebog”-symbolet. 

4. 

 

Brug op-/ned-rullepilene i højre side af skærmen til at finde 
tilberedningsprofilerne, f.eks. ”ITALIAN SUB x 1”. 

Tryk på ”vis/rediger tilberedningsprofil”-symbolet. 

5. 

 

Vis eller tilpas tilberedningsprofilen efter behov. 

Få flere oplysninger i ”Udviklingstilstand”. 

 
 

Sådan flyttes en tilberedningsprofil til en gruppe af tilberedningsprofiler 

Eksempel: Sådan flyttes tilberedningsprofilen ”ITALIAN SUBS x 4” rundt i gruppen af 
tilberedningsprofiler ved navn ”ITALIAN SUBS”. 

 

1. 
 

Tryk på ”kogebog” i hovedmenuskærmen. 

2. 

 

Vælg tilberedningsprofilgruppen ”ITALIAN SUBS”. 

3. 

 

Tryk på ”rediger kogebog”-symbolet. 
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4. 

 

Vælg den tilberedningsprofil, der skal flyttes, f.eks. ”ITALIAN SUB 
x 4”. 

Brug op-/ned-pilene i venstre side af ”rediger”-skærmbilledet til at 
flytte de valgte tilberedningsprofiler rundt i gruppen af 
tilberedningsprofiler. 

5. 
 

Tryk på backspace-knappen for at gå tilbage til 
”kogebog”-skærmbilledet. 

 
 

Sådan tilføjes en tilberedningsprofil til en gruppe af tilberedningsprofiler 

Eksempel: Føj tilberedningsprofilen ”ITALIAN SUB x 4” til tilberedningsprofilgruppen ”ITALIAN SUBS”. 
 

1. 
 

Tryk på ”kogebog” på hovedmenuskærmen. 

2. 

 

Tryk på tilberedningsprofilgruppen ”ITALIAN SUBS”. 

3. 

 

Tryk på ”rediger kogebog”-symbolet. 

4. 

 

Brug op-/ned-rullepilene i højre side af skærmen til at finde og 
vælge tilberedningsprofilen ”ITALIAN SUB x 4”. 
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5. 

 

Tryk på den grønne ”venstre”-pil for at føje tilberedningsprofilen 
”ITALIAN SUB x 4” til gruppen af tilberedningsprofiler i venstre 
side af skærmen. 

Tryk derefter på backspace for at gå tilbage til 
tilberedningsprofilerne. 

6. 
 

Tryk på backspace for at gå tilbage til ”kogebog”. 

 

 

 

8.2.5 Sådan administreres tilberedningsprofilgrupper 

Sådan flyttes en tilberedningsprofilgruppe på en liste over tilberedningsprofilgrupper 
 

1. 
 

Tryk på ”kogebog” i hovedmenuskærmen. 

2. 

 

Tryk på ”rediger kogebog”-symbolet. 

3. 

 

Brug de store rullepile til at finde alle tilberedningsprofilgrupper. 

4. Vælg den gruppe af tilberedningsprofiler, der skal flyttes. 

Brug de små op- og ned-pile i midten af skærmen til at flytte den 
valgte tilberedningsprofil på listen. 

5. Tryk på backspace-knappen for at gå tilbage til ”kogebog”. 
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Sådan tilføjes en ny tilberedningsprofilgruppe 
 

1. 
 

Tryk på ”kogebog” på hovedmenuskærmen. 

2. 

 

Tryk på ”rediger kogebog”-symbolet. 

3. 

 

Tryk på ”tilføj en ny tilberedningsprofilgruppe”-symbolet. 

4. 

 

Tryk på ”kamera”-symbolet for at åbne billeddatabasen. 

5. 

 

Vælg et billede i databasen, som skal angive 
tilberedningsprofilgruppen. 

Brug rullepilene nederst på skærmen for at finde flere billeder. 

6. 

 

Indtast et navn på den nye tilberedningsprofilgruppe (maks. 20 
tegn). 

Tryk på det grønne flueben for at gemme 
tilberedningsprofilgruppen i kogebogen. 

7. 
 

Tryk på backspace-knappen for at gå tilbage til ”kogebog”. 
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Redigering af et valgt tilberedningsprofilgruppenavn 
 

1. 
 

Tryk på ”kogebog” i hovedmenuskærmen. 

2. 

 

Vælg en tilberedningsprofilgruppe. 

3. 

 

Tryk på ”rediger kogebog”-symbolet. 

4. 

 

Tryk på ”rediger tilberedningsprofilgruppe”-symbolet. 

5. 

 

Indtast det nye navn på tilberedningsprofilgruppen. 

Tryk på det grønne flueben for at gå videre. 
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Sådan slettes en tilberedningsprofilgruppe 
 

1. 
 

Tryk på ”kogebog” i hovedmenuskærmen. 

2. 

 

Vælg en tilberedningsprofilgruppe. 

3. 

 

Tryk på ”rediger kogebog”-symbolet. 

4. 

 

Vælg den tilberedningsprofilgruppe, som du vil fjerne fra 
kogebogen. 

Tryk på ”slet tilberedningsprofilgruppe”-symbolet. 

5. 

 

Tryk på det grønne flueben for at slette 
tilberedningsprofilgruppen. 

 

BEMÆRK: 

Hvis en tilberedningsprofilgruppe slettes fra kogebogen, betyder 
det ikke, at den slettes fra ”hele menulisten”. 
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8.2.6 Grundlæggende indstillinger for din mikro-/kombiovn 

Kontrolindstillinger og ikoner 
 

1. 

 

Tryk på ”indstillinger” i hovedmenuskærmen. 

2. 

 

Indtast adgangskoden. 

Tryk på det grønne flueben for at vise menuen ”indstillinger”. 

3. 

 

 

Menuen ”indstillinger” indeholder følgende funktioner: 

A. Betjeningstilstand/navigationsindstillinger 

B. Sprogindstillinger 

C. Temperaturindstillinger og mærkater 

D. Serviceoplysninger og fejllogfiler (kræver adgangskode) 

E. Tilberedningsprofiltællere 

F. Dato- og klokkeslætindstillinger 

G. Højtalerens lydniveauer 

H. Stopur (temperatur/TIL/FRA) 

J. USB-programforbindelse 

K. Temperaturbånd (”temp. bånd”) 

L. Rediger indstillinger/serviceadgangskoder 

M. Pauseskærm 

Når du er færdig med en indstilling, skal du trykke på backspace 
for at gå tilbage til den primære indstillingsmenu. 

Brug op-/ned-rullepilene nederst på skærmen til at vise alle 
funktionerne i menuen ”indstillinger”. 

4. 

 

Tryk på backspace for at afslutte menuen ”indstillinger”. 

Der vises en anmodning, som enten er ”GEM” eller ”SLET” 
eventuelt ændrede indstillinger. 
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Betjeningstilstand/navigationsindstillinger 
 

1. 

 

Vælg ”betjeningstilstand/navigation”-symbolet i menuen 
”indstillinger”. 

2. 

 

Vælg ”HURTIG SERVERINGSTILSTAND” for kun at tilberede. 

Vælg ”FULD SERVERINGSTILSTAND” for at oprette 
tilberedningsprofiler. 

Vælg ”MANUEL TILSTAND” for kun at tilberede manuelt via 
”kokkehue”-symbolet på hovedmenuskærmen. 

Vælg ”AKTIVÉR INDSTILLINGER” for at vise et ”oplås”-symbol 
på ”Hurtig serveringstilstand”-skærmen, så du kan få adgang til 
menuen ”indstillinger”. 

 

BEMÆRK: 

Hvis der vises et grønt flueben, er den tilsvarende funktion aktiv. 

3.  Vælg ”MAGNETRON-ENERGIFORSINKELSE” for at aktivere en 
magnetron-opvarmningsperiode for alle tilberedningsprofiler. 

Vælg ”ENERGIBESPARELSE” for at aktivere dvaletilstanden, når 
ovnen er inaktiv. 

 
 

Sprogindstillinger 
 

1. 

 

Vælg ”globus”-symbolet. 

2. 

 

Markér afkrydsningsfelterne for de(t) påkrævede sprog på den 
viste liste. 
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Temperaturindstillinger for ovnrum og mærkater 
 

1. 

 

Tryk på ”temperatur”-symbolet for at ændre temperaturen for 
forvarmningen af ovnrummet. 

Indtast den ønskede temperatur på tastaturet, der vises, og tryk 
på OK. 

Skærmbilledet med temperaturindstillingerne vises kun, når 
produktet tændes, når to eller flere ovnrumstemperaturer er 
indstillet til over minimum. 

2. 

 

Vælg mærkaten for at ændre en temperaturmærkat.  

Indtast det nødvendige mærkatnavn på tastaturet, der vises, og 
tryk på OK. 

 
 

Serviceoplysninger og fejllogfiler 

Læs mere om serviceoplysninger og fejllogfiler i ”Afhjælpning af fejl” på side 113. 
 

Tilberedningsprofiltællere 
 

1. 

 

Tryk på ”udklipsholder”-symbolet for at vise en liste over 
tilberedningsprofiltællere. 

2. 

 

Hvis listen over tilberedningsprofiltællere vises, kan du bruge 
op-/ned-pilene nederst på skærmen for at rulle gennem listen. 
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Dato- og klokkeslætindstillinger 
 

1. 

 

Tryk på ”klokkeslæt/dato”-symbolet for at vise 
indsillingsmulighederne. 

2.  Sådan ændres datoen: 

2,1 

 

 

Tryk på ”MÅNED” for at indtaste den korrekte måned på 
tastaturet, og tryk på OK. 

2,2 Tryk på ”DAG”, indtast den korrekte dag på tastaturet, og tryk på 
OK. 

2,3 Tryk på ”ÅR”, indtast de rigtige to sidste cifre i året på tastaturet, 
og tryk på OK. 

Markér feltet ”MM-DD-ÅÅ” for at vise måneden først og derefter 
datoen og året. 

En korrekt dato gør eftersyn lettere, da fejllogfilerne registreres 
ved hjælp af disse datoindstillinger. 

3.  Sådan ændres klokkeslættet: 

3.1 

 

 

Tryk på ”TIME”, indtast den korrekte time på tastaturet, og tryk på 
OK. 

3.2 Tryk på ”MIN”, indtast de korrekte minutter på tastaturet, og vælg 
OK. 
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3.3 

 

Tryk på det navn på dagen, der vises, for at gennemse og for at 
vise den korrekte ugedag. 

 
 

Lydniveauer 
 

1. 

 

Tryk på ”højtaler”-symbolet for at få adgang til lydstyrken, tonen 
og andre lydindstillinger.  

2. 

 

Tryk på ”højtaler”-symbolet for at ændre lydniveauet, så det 
passer til omgivelserne, fra ingen (FRA) til maksimum (100 %). 

3. Tryk på ”node”-symbolet for at vælge LAV, MED eller HØJ tone. 

4. Tryk på ”tastatur”-symbolet for at tænde eller slukke for lyden, når 
der trykkes på touchskærmen. 
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Ovnstopur 
 

1. 

 

Vælg ”termometer/stopur”-symbolet. 

2. 

 

Markér feltet ”stopur aktiveret” (grønt flueben). 

3. Vælg en ugedag ved hjælp af op-/ned-pilene nederst på 
skærmen. 

4. Vælg et tomt ”klokkeslæt”-felt (maks. fem gange pr. dag).  

Du kan også vælge at slette ”klokkeslæt”-feltet ved hjælp af 
”slet”-symbolet ved siden af. 

5. 

 

Indtast starttidspunktet på tastaturet. 

Tryk på det grønne flueben for at gå videre. 

6. 

 

Vælg et tomt ”temperatur”-felt ud for det ”klokkeslæt”-felt, der 
viser det klokkeslæt, der netop er indtastet. 

Du kan også vælge at slette ”temperatur”-feltet ved hjælp af 
”slet”-symbolet ved siden af. 

7. 

 

Indtast den ønskede ovnrumstemperatur på tastaturet. 

Du kan også vælge nul for at slå varmen FRA. 

Du kan også trykke på den røde cirkel for at slukke produktet. 

Tryk på det grønne flueben for at gå videre. 
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Temperaturbånd 
 

1. 

 

Tryk på ”temp. bånd”-symbolet. 

2. 

 

Markér det ønskede temperaturbånd-afkrydsningsfelt, som er vist 
med et grønt flueben. 

Generelt bør det laveste praktiske ”temp. bånd” vælges. 

Hvis den valgte ovnrumstemperatur falder til under den valgte 
”temp. bånd”-værdi, deaktiveres ”klar til tilberedning”-tilstanden 
og ”temp. bånd”, indtil ovnrummet har nået den valgte 
forvarmningstemperatur. 

 
 

Sådan ændres adgangskoden 
 

1. 

 

Tryk på ”nøgle”-symbolet for at ændre produktets adgangskode. 

2. 

 

Tryk på produktets ”indstillinger”- eller ”service”-symbol. 

3. 

 

Indtast den nuværende adgangskode, og bekræft ved at trykke 
på det grønne flueben. 

4. Indtast en ny adgangskode, og tryk på det grønne flueben. 

5. Bekræft den nye adgangskode, og tryk på det grønne flueben 
igen. 
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Valg af pauseskærm 
 

1. 

 

Markér feltet ”AKTIVERET” for at slå pauseskærmen TIL eller 
FRA. 

Markér feltet ”klokkeslæt” nedenfor. 

2. 

 

Indtast en forsinkelse på tastaturet fra 1 til 60 minutter, før 
pauseskærmen starter. 

Tryk på det grønne flueben for at bekræfte. 

3. 

 

En aktiv pauseskærm skjuler skærmen, der viser et billede i 
bevægelse. 

For at bruge touchskærmen kan du trykke på skærmen for at 
deaktivere pauseskærmen. 
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8.2.7 Sådan bruges en USB-nøgle 

Sikkerhedsanvisninger til brug af produktet 

Før arbejdet begynder, er det vigtigt, at du læser de regler og advarsler, der er angivet i ”Sikkert arbejde 
med produktet”, og følger vejledningen, som er angivet heri. 
 

Formålet med USB-dækslet 

USB-dækslet beskytter USB-porten, så der ikke trænger vanddamp ned i kontrolelektronikken under 
tilberedningen eller rengøringen. 

Under tilberedningen og rengøringen må der ikke sidde en USB-nøgle i produktet, og USB-porten skal 
være lukket af dækslet. 
 

USB-programmer 

VIGTIGT: 

Ved download fra en USB-nøgle slettes alle de nuværende programmer i programmets hukommelse. 

Kontrollér nøglens nummer/kode til de programmer, du vil indlæse i hukommelsen (1 ”.cbr” + 
”autoupd.ate”). 

 
 

1. 

 

 

Sluk for produktet. 

Åbn dækslet til USB-porten på kontrolpanelet. 
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2. 

 

Isæt USB-nøglen. 

Hvis USB-nøglen er for stor, kan du bruge et almindeligt 
kommercielt adapterkabel. 

3. 

 

Tænd for produktet. 

Filerne downloades automatisk fra USB-nøglen, og imens vises 
statussen og bekræftelsesskærmene for opdateringen. 

4. 

 

 

Når filerne er overført, viser produktet startskærmen.  

Derefter vises termometersymbolet. 

Fjern USB-nøglen, og opbevar den et sikkert sted. 
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9 Rengøringsprocedurer 

Formålet med dette kapitel 

Dette kapitel indeholder en oversigt over rengøringsmetoderne, rengøringskemikalierne og oplysninger 
om, hvordan de håndteres, samt rengøringsinstruktioner. Det indeholder oplysninger om den procedure, 
der skal følges, når mikro-/kombiovnen rengøres. 

Indhold 

Dette kapitel indeholder følgende emner: 

Side 

Daglige rengøringsopgaver 92 

Rengøringskemikalier 92 

Nødvendige ting til rengøringen 93 

Sikkert arbejde under rengøringen 94 

Rengøringsprocedurer 96 
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9.1 Daglige rengøringsopgaver 

 

Hvad skal rengøres? Procedure Rengøringskemikalier 

Hulrum Rengør med hånden ved hjælp af en 
blød klud/køkkenrulle 

Rengørings- og 
beskyttelseskemikalier, som er 
godkendte af producenten 

På produktets yderside Rengør med hånden ved hjælp af en 
blød klud 

Almindeligt rengøringsmiddel i 
hjemmet til rustfrit stål eller hårde 
overflader 

Beholdere, bageplader, riste og 
andet tilbehør, der bruges til 
tilberedning 

▪ Rengør med hånden ved hjælp af 
en svamp, der ikke er grov 

▪ Skyl efter med vand 

Almindeligt rengøringsmiddel 

 

 

 

9.2 Rengøringskemikalier 

Rengøringskemikalier 

Brug kun de rengøringskemikalier, der er angivet heri, for at rengøre mikro-/kombiovnen og tilbehøret. 

 
 

Produkt Brug 

Merrychef-rensning Rengøring af ovnrummet og produktets dør 

Merrychef-beskyttelse Beskyttelse af ovnrummet og produktets dør 

Almindeligt rengøringsmiddel i hjemmet til rustfrit 
stål eller hårde overflader 

Vedligeholdelse af mikro-/kombiovnens ydre 
overflader 

Almindeligt rengøringsmiddel i hjemmet: mildt for 
huden, uden alkali, pH-neutralt og lugtfrit 

▪ Komponenter og beslag skal rengøres ifølge 
de relevante instruktioner 

▪ Rengøring af beholdere, bageplader, riste og 
andet tilbehør, der bruges til tilberedning 

 
 

Håndtering af rengøringskemikalierne 

Brug personligt sikkerhedsudstyr ved håndtering af rengøringskemikalier. 

Følg instrukserne i kapitlet ”Personligt sikkerhedsudstyr” på side 37 og i de aktuelle sikkerhedsdataark 
vedrørende de rengørings- og beskyttelseskemikalier, der anbefales af producenten. 

Personalet skal regelmæssigt instrueres af den person, der har ansvar for mikro-/kombiovnen. 
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9.3 Nødvendige ting til rengøringen 

Nødvendige ting til rengøringen 
 

▪ Merrychef-rengøringskemikalie 
▪ Merrychef-beskyttelseskemikalie 

 

▪ Beskyttelsesgummihandsker 
▪ Nylonklud, der ikke er grov 
▪ Rengøringsserviet og klude 
▪ Øjenbeskyttelse 
▪ Varmesikre handsker (valgfrit) 
▪ Støvmaske (valgfrit) 

 
 
 

BEMÆRKNING 

▪ Brug aldrig skarpt udstyr eller grove materialer til at rengøre produktets dele. 
▪ Brug ikke værktøjer. 
▪ Brug ikke ætsende rengøringsmidler på produktets dele eller ovnrum. Dette vil forårsage permanent 

skade på de katalytiske omformere. 

 

 

 



 

 
 

9 Rengøringsprocedurer 

eikon e2s – Monterings- og brugervejledning CE 94 

9.4 Sikkert arbejde under rengøringen 

Din og vores personales sikkerhed 

Før dit personale begynder at arbejde med mikro-/kombiovnen for første gang, skal du læse 
oplysningerne i kapitlet ”Sikkerhedsanvisninger” på side 14 og træffe de nødvendige foranstaltninger. 

Lær dit personale at overholde reglerne for sikkert arbejde, som er angivet i dette afsnit, før arbejdet 
begynder, og følg dem nøje. 

Bed dit personale om at læse om advarslerne i dette afsnit og i de yderligere anvisninger nedenfor, og 
fortæl dem, hvor vigtigt det er at tage de angivne forholdsregler. 
 

Personligt sikkerhedsudstyr til dit personale 

Bed dit personale om at bruge det korrekte personlige sikkerhedsudstyr, som er angivet i afsnittet 
”Personligt sikkerhedsudstyr” på side 37 i kapitlet ”Sikkerhedsanvisninger” på side 14, til de relevante 
opgaver. 
 

Regler for sikker flytning og opsætning af hjulvognen 

For at undgå risici skal følgende regler overholdes, når hjulvognen med produkterne (valgfrit tilbehør) 
flyttes: 
▪ Pas på alle tilsluttede ledninger, når produkterne flyttes. Rul aldrig vognen hen over tilsluttede 

ledninger. De tilsluttede ledninger må aldrig strækkes eller trækkes ud. 
▪ Produkterne skal kobles fra det elektriske system, før stablingsudstyret flyttes (valgfrit tilbehør). 
▪ Produkterne skal være nedkølede, før de flyttes. 
▪ Der må ikke være madvarer i produkterne. 
▪ Produktets dør skal være lukket. 
▪ Der skal bruges beskyttelsestøj, hvis produktet er monteret på en vogn. 
▪ Det er vigtigt at sørge for, at enheden er i niveau, når den er anbragt igen. 
▪ Når enheden er anbragt, skal parkeringsbremsen slås til igen. 
▪ Uanset placeringen skal du sørge for, at den vogn, som produktet står på, ikke vælter. 
 

Skylning af produktet med vand 

 

Risiko for elektrisk stød på grund af strømførende dele 

Vand på produktets yderside kan forårsage en kortslutning, så der er risiko for elektrisk stød, når 
produktet berøres. 

 Sprøjt ikke vand på indersiden eller ydersiden af produktet. 

 Dæk altid USB-porten til ved rengøring. 
 

Varme overflader 

 

Risiko for forbrændinger på grund af høje temperaturer på produktets indvendige dele 

Du kan få forbrændinger, hvis du rører ved hulrummets indvendige dele, indersiden af døren eller andre 
dele, som er eller var inde i ovnen under tilberedningen. 

 Når du går i gang med at rengøre, skal du vente, indtil temperaturen i ovnrummet er faldet til under 
50° C, eller bruge funktionen nedkøling for at nedkøle ovnrummet. 

 Brug personligt sikkerhedsudstyr. 
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Vand ind i et varmt ovnrum 

 

Risiko for skoldning på grund af damp 

Hvis der sprøjtes vand i et varmt ovnrum, dannes der damp, som kan give skoldninger. 

 Når du går i gang med at rengøre, skal du vente, indtil temperaturen i ovnrummet er faldet til under 
50° C, eller bruge funktionen ”nedkøling” for at nedkøle ovnrummet. 

 

Kontakt med rengøringskemikalier 

 

Risiko for irritation af huden, øjnene og åndedrætssystemet. 

Direkte kontakt med rengørings- eller beskyttelseskemikalierne vil irritere huden, øjnene og 
åndedrætssystemet. 

 Indånd ikke dampene eller dråberne fra rengørings- og beskyttelseskemikalierne. 

 Lad ikke rengørings- eller beskyttelseskemikalierne komme i kontakt med huden, øjnene eller 
slimhinderne. 

 Sprøjt ikke rengørings- eller beskyttelseskemikalierne ind i ovnrummet. 

 Brug personligt sikkerhedsudstyr. 

 

 

 



 

 
 

9 Rengøringsprocedurer 

eikon e2s – Monterings- og brugervejledning CE 96 

9.5 Rengøringsprocedurer 

Rengøre af mikro-/kombiovnen 

Dette afsnit indeholder oplysninger om, hvordan du rengør mikro-/kombiovnen. 

Indhold 

Dette afsnit indeholder følgende emner: 

Side 

Nedkølingsprocedure før rengøringen 97 

Rengøringsinstruktioner 99 
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9.5.1 Nedkølingsprocedure før rengøringen 

Sikkerhedsanvisninger til rengøring 

Før rengøringen er det vigtigt, at du gør dig bekendt med de regler og risici, som er angivet i ”Sikkert 
arbejde under rengøringen” på side 94, og følger de anvisninger, som er beskrevet heri. 
 

Formål 

Den valgfri funktion ”nedkøling” kan bruges til at nedkøle ovnrummet hurtigt, hvis du skal rense din 
mikro-/kombiovn hurtigt. 
 

Nedkøling af ovnrummet 
 

1. 

 

Tryk på ”rengøring”-symbolet i hovedmenuen, mens du er i ”Fuld 
serveringstilstand”. 

2. 

 

ELLER 

 

 

Tryk på det ”blå termometer”-symbol i ”Fuld” eller ”Hurtig 
serveringstilstand” for at deaktivere opvarmningen og påbegynde 
nedkølingscyklussen. 

Der vises en anmodning. 
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3. 

 

 

Træf alle nødvendige foranstaltninger ved at anbringe en 
isterningebakke i det varme ovnrum. Dette vil fremskynde 
nedkølingen. 

Tryk på det grønne flueben for at gå videre. 

4. 

 

Den resterende nedkølingstid vises, og det tager cirka 
20 minutter. 

Du kan fremskynde nedkølingen ved at lade produktets dør stå 
på klem under nedkølingen. 

5. 

 

Når nedkølingsprocessen er færdig, skal du forsigtigt fjerne 
nedkølingspladen fra ovnrummet, mens du er iført 
beskyttelseshandsker. 

6. 

 

Ovnen er nu klar til at blive rengjort. 
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9.5.2 Rengøringsinstruktioner 

Af hensyn til din sikkerhed, når du gør rent 

Før rengøringen er det vigtigt, at du gør dig bekendt med de regler og risici, som er angivet i ”Sikkert 
arbejde under rengøringen” på side 94, og følger de anvisninger, som er beskrevet heri. 
 

Krav til rengøring af produktet 

▪ Produktet er nedkølet korrekt. 
▪ Der befinder sig ikke mad i ovnrummet. 
▪ Alle beholdere, bageplader, riste og andet tilbehør er fjernet fra ovnrummet. 
 

Rengøringsprocedure 

Rengøring af ovnen og ovnens dele 
 

1. 

 

Åbn produktets dør, og fjern pladen/risten og andet 
tilberedningstilbehør fra ovnrummet. 

 

BEMÆRK: På dette trin kan du også fjerne luftfilteret for at vaske 
det sammen med andre dele (se trin 12-13 for anvisninger i 
afmontering af luftfilteret), eller du kan fjerne og rengøre luftfilteret 
senere (trin 12-17). 

 
ADVARSEL: Brug beskyttelsesbriller og -gummihandsker, når du 
gør rent. 

 

2.  Skyl alle de dele, der er taget ud af ovnen, med varmt sæbevand. 

Vask dem ved hjælp af en ren klud og masser af rent, varmt vand. 

Tør alle komponenter med en frisk, ren klud. 

 

3. 

 

Fjern alle rester med en passende klud eller køkkenrulle. 

Brug en tør, ren børste til at fjerne madrester fra bunden af 
ovnrummet og på fordørens inderside. 

4. 

 

Sprøjt forsigtigt et rengøringskemikalie, som er godkendt af 
Merrychef, på en svamp. 

 

Rengør alle ovnrummets overflader, undtagen loftet 
(luftpladen) og dørforseglingen. 

 

BEMÆRKNING:  

Sprøjt ikke direkte ind i ovnrummet. 

Rengør ikke ovnrummets loft. 

Brug ikke rengøringsmiddel eller ovnbeskytter på 
tilberedningspladen. 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

9 Rengøringsprocedurer 

eikon e2s – Monterings- og brugervejledning CE 100 

5. 

 

Lad vanskelige områder være fugtige i 10 minutter, mens 
produktets dør er åben. 

 

Brug en nylon-klud/svamp, der ikke er grov, til at rengøre alle 
ovnrummets overflader og indersiden af produktets dør. 

 

BEMÆRKNING:  

Skrub ikke loftet (luftpladen) eller dørforseglingen, og brug 
ikke ståluld eller -børster. 

6. 

 

Vask alle overflader med en ren, våd klud. 

 

Tør af ved hjælp af en frisk, ren klud eller køkkenrulle. 

 

Hvis det er nødvendigt, kan du også tørre ovnrummets loft og 
dørforseglingen med en våd, ren klud. 

7. 

 

 

Tryk på det grønne flueben for at bekræfte, at ovnrummet er 
blevet rengjort.  

 

Du bliver bedt om at anvende beskyttelseskemikalie 
(ovnbeskytter).  

 

BEMÆRK: Anvendelse af beskyttelseskemikalie er valgfri, men 
det anbefales, da det gør rengøringen lettere dagen efter. 

 

Følg trin 8-11 nedenfor for at anvende ovnbeskytter  

 

eller 

 

Tryk på det andet grønne flueben for at undlade at anvende 
beskyttelseskemikaliet, genmonter tilberedningspladen og andre 
dele, der blev afmonteret i forbindelse med rengøringen, og gå til 
trin 12 for at gennemføre de resterende rengøringsprocedurer. 

 

 

 
 
 

Påføring af beskyttelseskemikaliet (valgfrit)  

 

8. 

 

Sprøjt beskyttelseskemikaliet, der er godkendt af Merrychef, på 
en ren svamp. 

 

BEMÆRKNING:  

Brug kun beskyttelseskemikaliet på et rent produkt. 

Sørg for, at kemikaliet kun smøres på ovnrummets 
metaloverflader. Sørg for, at ovnen er opvarmet, inden du 
sætter tilberedningspladen ind. 
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9. 

 

 

Påfør et tyndt lag beskyttelseskemikalie på alle produktets 
indvendige overflader, og undgå loftet (luftpladen) og 
dørforseglingen (markeret med rødt). 

10. 

 

Luk produktets dør. 

11. 

 

 

Tryk på det grønne flueben for at bekræfte, at 
beskyttelseskemikaliet bruges. 

 

Når du trykker på det grønne flueben, vises en tekst, der beder 
dig om at rengøre luftfilteret. 
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Rengøring af luftfilteret 

 

12. 

 

Luk ovndøren, og vip frontpladen under døren nedad. 

 

 

13. 

 

Fjern luftfilteret ved forsigtigt at trække det ud. 

14.  Rengør luftfilteret med en fugtig klud, eller vask det med 
sæbevand, og tør det grundigt. 

15.  Udskift luftfilteret, og vip frontpladen tilbage til dens oprindelige 
position. 

16.  Rengør ovnens udvendige side med en våd klud. 

17. 

 

 

Tryk på det grønne flueben for at bekræfte rengøringen af 
luftfilteret. 

Ovnen slukkes. 

 

Ovnen er nu klar til brug igen, hvis du ikke anvendte 
beskyttelseskemikaliet. Hvis beskyttelseskemikaliet blev påført, 
skal det hærdes. Gå til trin 18. 
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Hærdning af beskyttelseskemikaliet 

 

18. 

 

Tænd for produktet. 

 

BEMÆRK: Hvis luftfilteret ikke er udskiftet, vises der en advarsel 
på skærmen. Udskift luftfilteret, og tryk på det grønne flueben for 
at gå videre. 

19. 

 

Forvarm ovnrummet. 

 

Når den valgte temperatur er nået, går der cirka 30 minutter, før 
beskyttelseskemikaliet hærder, hvis det blev påført. 

 

Beskyttelseskemikaliet bliver lysebrunt, når det er hærdet. 

20. 

 

 

Genmonter den rengjorte og tørre tilberedningsplade og andre 
dele, der blev afmonteret i forbindelse med rengøringen.  

 

Sørg for, at tilberedningspladen/metalristen er fastgjort på 
ovnrummets støttestubbe. 

 

Ovnen er nu klar til brug igen. 
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10 Frakobling og bortskaffelse af produktet 

Formålet med dette kapitel 

Dette kapitel indeholder oplysninger om, hvordan du tager din mikro-/kombiovn ud af drift og bortskaffer 
den. 

Indhold 

Dette kapitel indeholder følgende emner: 

Side 

Sikkert arbejde, når produktet tages ud af drift 105 

Frakobling og bortskaffelse af produktet 106 
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10.1 Sikkert arbejde, når produktet tages ud af drift 

Sikkerhedsanvisninger til deaktivering af produktet 

Inden arbejdet begynder, skal du gøre dig bekendt med de risici, som er beskrevet i ”Risici og 
sikkerhedsforanstaltninger, når produktet tages ud af drift” på side 33. 
 

Krav til det personale, der tager produktet ud af drift 

Arbejde, der udføres på produktet, mens det tages ud af drift, udføres under særlige forhold (f.eks. med 
dækslerne fjernet) eller omfatter aktiviteter, der kræver, at personalet har relevante kvalifikationer og 
specifik viden om produktet, der går ud over de krav, der stilles til personale, der betjener produktet. 

Følgende krav skal overholdes af personalet: 
▪ De er kvalificerede ansatte i den autoriserede servicevirksomhed. 
▪ Personalet har relevant uddannelse som serviceteknikere. 
▪ Personalet har specifik viden om produktet. 
 

Personligt sikkerhedsudstyr 

Brug det personlige sikkerhedsudstyr, som er angivet i afsnit ”Personligt sikkerhedsudstyr” på side 37 i 
kapitlet ”Sikkerhedsanvisninger” på side 14, til de relevante opgaver. 
 

Regler om sikkert og ansvarligt arbejde, når produktet tages ud af drift 

Undgå at udsætte dig selv og andre for fare ved at følge nedenstående regler: 

▪ Køkkengulvet skal altid holdes tørt, så risikoen for ulykker undgås. 
▪ Mikro-/kombiovnens dør skal være lukket, når produktet bortskaffes. 
▪ Der må ikke være madvarer i ovnrummet. 
 

Strømførende dele 

 

Risiko for elektrisk stød på grund af strømførende dele og løse ledninger 

Når sikkerhedsdækslet er åbent, er der risiko for elektrisk stød, hvis strømførende dele berøres. 

 Sørg for, at alt arbejde, der udføres på det elektriske system, kun udføres af en kvalificeret elektriker 
fra et autoriseret servicefirma. 

 

Flytning af tung last 

 

Risiko for skader ved forkert løft 

Når produktet løftes, kan produktets vægt medføre skader, især omkring torsoen. 

 Brug en gaffeltruck/palleløfter til at flytte produktet. 

 Når produktet løftes, skal der bruges personale nok til at løfte produktets vægt (værdien afhænger af 
alder og køn). Overhold den lokale lovgivning om sikkerhed på arbejdspladsen. 

 Brug personligt sikkerhedsudstyr. 
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Uegnet understøttende overflade 

 

Risiko for at blive klemt fast, hvis produktet vælter eller falder af 

Kropsdele kan blive klemt, hvis produktet vælter eller falder af. 

 Sørg for, at produktet aldrig anbringes på en uegnet understøttende overflade. 

 

 

 

10.2 Frakobling og bortskaffelse af produktet 

Krav 

Sørg for, at produktet er strømfrit, før det tages ud af drift. 
 

Sådan tages produktet ud af drift 

For at tage produktet ud af drift skal du følge vejledningen til opsætning og montering af produktet i 
omvendt rækkefølge (se kapitlerne ”Montering” på side 49, ”Flytning af produktet” på side 39 og 
”Opsætning af produktet” på side 42). 

Flyt ikke produktet, før alle elektriske ledninger er trukket ud. 
 

Bortskaffelse 

Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) 

Gælder i EU og andre europæiske lande med forskellige indsamlingssystemer. 

 

Denne mærkat på produktet eller i dets dokumentation viser, at det ikke må bortskaffes sammen med 
andet husholdningsaffald, når det tages ud af drift. For at forhindre skade på miljøet eller helbredet på 
grund af ukontrolleret bortskaffelse af affald skal dette produkt sorteres fra andre typer affald og 
genbruges ansvarligt, hvilket er med til at fremme bæredygtigt genbrug af materialeressourcer. 

Private brugere skal enten kontakte den forhandler, hvor produktet blev købt, eller deres lokale 
myndigheder for at få oplysninger om, hvor og hvordan dette produkt kan genbruges på en miljøvenlig 
måde. 

Virksomhedsbrugere skal kontakte deres leverandør og gennemse vilkårene og betingelserne i 
købskontrakten. Dette produkt må ikke blandes sammen med andet kommercielt affald, der skal smides 
ud. 
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11 Tekniske data 

Formålet med dette kapitel 

Dette produkt indeholder de tekniske data til din mikrobølgeovn. 

Indhold 

Dette kapitel indeholder følgende emner: 

Side 

Tekniske data 108 

Måltegninger 110 
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11.1 Tekniske data 

Mål og vægt 
 

Bredde     

Inklusive emballagen [in] 21,1 [mm] 535 

Produktet uden emballage [in] 14,0 [mm] 356 

Højde     

Inklusive emballagen [in] 33,5 [mm] 850 

Produktet (”klassisk” ydre) uden emballage [in] 24,4 [mm] 620 

Produktet (”trend”-ydre) uden emballage [in] 25,4 [mm] 644 

Dybde     

Inklusive emballagen [in] 35,3 [mm] 895 

Produktet uden emballage, mens døren er lukket [in] 25,0 [mm] 636 

Vægt     

Kraftig version, inklusive emballagen [pund] 155 [kg] 70,4 

Kraftig version, uden emballagen [pund] 134 [kg] 61,0 

Standardversion, inklusive emballagen [pund] 135 [kg] 61,1 

Standardversion, uden emballagen [pund] 114 [kg] 51,7 

Sikkerhedsafstande     

Bagsiden/højre/venstre [in] 0 [mm] 0  

Toppen (til udluftning) [in] 2 [mm] 50 
 
 

 

Elektriske belastningskapaciteter – kraftig version 
 

Elektrisk system  1N~ 220-230V 
50Hz 

2N~ 380-400V 
50Hz 

1N~ 220V 60Hz 2~ 200V 50/60Hz 

Brugte forbindelser  L + N + E L1 + L2 + N + E L + N + E 2P + GND 

Ordning  Enkelt fase Dobbelt fase Enkelt fase To poler 

Nominelt strømforbrug [W] 6000 2500 + 3300 6000 6000 

Nominel strøm pr. fase [A] 32 16 / 32 32 32 

Effekt      

Nominel effekt, 
konvektionsvarme 

[W] 2200 2200 2200 2000 

Nominel effekt, 
mikrobølger (IEC 705) 
100 % 

[W] 2000 2000 2000 2000 

Nominel effekt, 
kombinationstilstand 

[W] 2200 + 2000 2200 + 2000 2200 + 2000 2000 + 2000 
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Elektriske belastningskapaciteter – standardversion 
 

Elektrisk system  1N~ 220-230V 
50Hz 

1N~ 220-230V 
50Hz 

1N~ 220V 60Hz 

Brugte forbindelser  L + N + E L + N + E L + N + E 

Ordning  Enkelt fase Enkelt fase Enkelt fase 

Nominelt strømforbrug [W] 2990 3680 2860 

Nominel strøm pr. fase [A] 13 16 13 

Strømudtag     

Nominelt strømudtag [W] 2200 2200 2200 

Nominelt strømudtag for 
mikrobølger (IEC 705) 
100% 

[W] 1000 1000 1000 

Nominel effekt, 
kombinationstilstand 
(konvektionsvarme + 
mikrobølger) 

[W] 900 + 1000 1300 + 1000 900 + 1000 

 
 

 

Overholdelse af lovpligtige standarder 
 

Beskyttelsesniveau IPX0 

Støjniveau maks. 70 [dBA] 

Godkendelsesmærker  

Testet sikkerhed CE, CB (IEC) 

Hygiejne UL-EPH (NSF/ANSI 4) 
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11.2 Måltegninger 

eikon e2s 
 

Set forfra (dør lukket) Ovnrummets mål (dør lukket) 

 

 
 

 

 
 

Set ovenfra (dør lukket) Set fra højre side (dør åben) 
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12 Serviceoplysninger 

Formålet med dette kapitel 

Dette kapitel indeholder oplysninger om den korrekte procedure, der skal følges under eftersyn, og en 
oversigt over mulige fejl i forbindelse med produktet og fejl, der kan opstå under betjeningen. 

Indhold 

Dette kapitel indeholder følgende emner: 

Side 

Garantioplysninger og kontaktoplysninger på kundeservice 112 

Afhjælpning af fejl: problemer under betjeningen 113 
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12.1 Garantioplysninger og kontaktoplysninger på kundeservice 

Garantioplysninger 

For at der kan gøres krav gældende i henhold til garantien for mikro-/kombiovnen, skal produktet være 
monteret i henhold til anvisningerne i monterings- og brugervejledningen af en kvalificeret 
servicetekniker fra et autoriseret servicefirma. 

Garantien dækker ikke skader som følge af forkert opsætning, montering, brug, rengøring, brug af 
kemikalier, eftersyn eller reparation. 
 

Nødvendige oplysninger 

Hav følgende produktdata klar ved henvendelse til vores kundeservice: 

▪ Produktets delnummer (se ”Identificering af din mikro-/kombiovn” på side 8) 
▪ Produktets serienummer (se ”Identificering af din mikro-/kombiovn” på side 8) 
 

Kontaktoplysninger 

Welbilt UK Ltd. 

Ashbourne House, The Guildway, 

Old Portsmouth Road 

Guildford, GU3 1LR 

Storbritannien 
 

 

Reception  

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

Fax (+44) (0) 1483 464905 

Internet www.merrychef.com 

www.welbilt.com 
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12.2 Afhjælpning af fejl: problemer under betjeningen 

Fejlfindingstabel 

Selvom der træffes alle forholdsregler for, at ovnen bliver ved med at fungere på et højt niveau, skal du 
kontrollere tabellen for at se, om fejlen hurtigt kan afhjælpes, før du kontakter din servicemedarbejder. 

 
 

Problem Mulig årsag Løsning 

Produktet fungerer ikke, og 
skærmen er sort 

Produktet mangler strøm ▪ Kontollér, om strømmen er afbrudt. 

▪ Kontrollér, om isolatorkontakten står på 
TIL, eller om produktet er tilsluttet 
korrekt. 

▪ Kontrollér, om produktet er tændt. 

Enkelte kontrolfunktioner på 
skærmen fungerer ikke 

Uautoriseret adgang Kontakt en autoriseret bruger. 

Skærmen viser en advarsel Der vises detaljer på skærmen Følg de viste instruktioner. 

Produktet tilbereder ikke 
maden korrekt 

▪ Produktet er ikke rent 

▪ Madens temperatur er ikke korrekt 

▪ Ændret eller forkert program valgt 

▪ Mad indpakket 

▪ Mad fjernet tidligt 

▪ Rengør produktet (se ”Rengørings-
instruktioner” på side 99). 

▪ Brug det korrekte 
tilberedningsprogram. 

▪ Pak maden ud. 

▪ Kontrollér, at alle tilberedningstrin er 
fulgt korrekt. 

Produktet færdiggør ikke 
tilberedningen 

▪ Der vises en advarsel 

▪ Produktets dør er åben 

▪ Luftfilter mangler eller er monteret 
forkert 

▪ Overophedning af produktet 

▪ Luk produktets dør. 

▪ Udskift luftfilteret. 

▪ Lad produktet køle ned. 

▪ Se efter, om der sidder 
fremmedlegemer i luftfilteret, og fjern 
disse. 

Skærmen viser en fejlkode Fejl på produktet Skriv fejlkoden ned, og kontakt din 
servicemedarbejder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mikro-/kombiovn 
 

Merrychef Eikon e2s 
 

Delnummer 32Z3923 – CE, DA 
 

Problembeskrivelse 05 – 03-2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

© 2019 Welbilt UK Ltd. medmindre andet udtrykkeligt er angivet. Alle rettigheder forbeholdes. 
 

 

 


