
 

Les instruksjoner før bruk 

Mikrokombiovn 

Monterings- og brukerhåndbok CE – NO 

Delenummer 32Z3923 
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      VIKTIG 
 

 

Kundedokumentasjon 

▪ Kundedokumentasjonen er en del av mikrokombiovnen. 
▪ Ha håndbøkene i kundedokumentasjonen tilgjengelig til enhver tid slik at du kan finne eventuell 

nødvendig informasjon. 
▪ Ta vare på håndbøkene i kundedokumentasjonen gjennom hele apparatets levetid. 
▪ Les monterings- og brukerhåndboken nøye før du bruker, håndterer og arbeider på dette apparatet. 
▪ Hvis mikrokombiovnen skifter eier, må også håndbøkene i kundedokumentasjonen følge med. 
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1 Generell informasjon 

Hensikten med dette kapittelet 

Dette kapittelet gir deg en oversikt over mikrokombiovnen og gir veiledning om bruk av denne 
håndboken. 

Innhold 

Dette kapittelet inneholder følgende emner: 

Side 

EU-samsvarserklæring 6 

Miljøvern 7 

Viktig informasjon 7 

Oversikt over mikrokombiovnen 8 

Kundedokumentasjonens oppbygging 9 

Om denne monterings- og brukerhåndboken 9 
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1.1 EU-samsvarserklæring 

Produsent 
  

Autorisert representant (merkets hovedkontor) Fabrikk 

Welbilt UK Limited Welbilt UK Limited 

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

Old Portsmouth Road Ecclesfield 

Guildford GU3 1LR Sheffield S35 9ZX 

Storbritannia Storbritannia 
 
 

Utstyrsinformasjon 
 

Generisk modellnummer eikon e2s 

Beskrivelse Kommersiell mikrokombiovn 
 
 

Samsvarserklæring vedrørende direktiver og standarder 

Produsenten erklærer herved at denne kommersielle mikrokombiovnen er i samsvar med følgende 
direktiver og standarder. 
 

Samsvar med direktiver 

Denne kommersielle mikrokombiovnen er i samsvar med alle relevante bestemmelser i følgende 
EU-direktiver: 

 

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

Aktuelle harmoniserte standarder 

Denne kommersielle mikrokombiovnen er i samsvar med alle relevante krav i følgende europeiske 
standarder: 

 

EN 60335-2-90:2006 +A1 (unntatt Vedlegg EE: krav til bruk på skip) 

EN 60335-1:2012  

EN 62233:2008  

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

- Elektrostatisk utladning  IEC 61000-4-2 

- Utstrålt RF-interferens  IEC 61000-4-3 

- Spenningstransient fellesmodus, vekselstrømport  IEC 61000-4-4 

- Svingninger i nettspenning, vekselstrømport  IEC 61000-4-5 

- RF-strøm, fellesmodus, vekselstrømport  IEC 61000-4-6 

- Spenningsfall og avbrudd i nettspenning  IEC 61000-4-11 

- Flimmer IEC 61000-3-11 

EN 55011:2009+A1:2010-klassifisering: klasse A, gruppe 2 

- Interferensspenning fra nettforsyningsinngang  Tabell 6 

- Utstrålt interferens, magnetisk felt Tabell 9 

- Utstrålt interferens, elektrisk felt  Tabell 9 

AS/NZS CISPR 11  

- Utstrålt interferens CISPR 11:2009 klasse A 

- Ledet interferens CISPR 11:2009 klasse A 
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Produsent 
  

Utstedelsessted og -dato: Guildford, 31. juli 2015 

 

 

 

 

 

Philip Radford 

Visedirektør for produkter: Merrychef 

(på vegne av autorisert representant) 

 

 
 

Kvalitets- og miljøstyring 

Welbilt UK Limited (Sheffield) har et kvalitetsstyringssystem som er i samsvar med EN ISO 9001:2008, 
og et sertifisert miljøstyringssystem som er i samsvar med EN ISO 14001. 

 

 

1.2 Miljøvern 

Prinsipperklæring 

Kundenes forventninger, lovmessige reguleringer og standarder samt vårt selskaps eget omdømme 
bestemmer kvaliteten og servicen for alle produktene våre. 

Vi har en miljøstyringspolicy som ikke bare sikrer overholdelse av alle miljøforskrifter og -lover, men 
også forplikter oss til kontinuerlig forbedring av miljøtiltakene våre. 

Vi har utviklet et kvalitets- og miljøstyringssystem for å garantere konsekvent produksjon av 
førsteklasses produkter og sikre at vi innfrir miljømålene våre. 

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

Miljøvernprosedyrer 

Vi overholder følgende prosedyrer: 
▪ Bruk av RoHS2-kompatible produkter 
▪ REACH-kjemikalieregelverk 
▪ Resirkulering av elektronisk avfall 
▪ Miljøvennlig avhending av gamle apparater via produsenten 

 
Bli med på å beskytte miljøet du også. 

 

 

1.3 Viktig informasjon 

Brukere blir opplyst om at vedlikehold og reparasjoner skal utføres av en autorisert 
Merrychef®-serviceagent, og at det skal brukes originale reservedeler fra Merrychef®. Merrychef® påtar 
seg intet ansvar for produkter som er feilmontert, feiljustert eller brukt feil, eller som ikke er vedlikeholdt 
i samsvar med nasjonale og lokale lover eller monteringsinstruksjonene som følger med produktet, eller 
produkter hvor serienummeret er gjort uleselig, utslettet eller fjernet, eller som har blitt endret eller 
reparert med uautoriserte deler eller av uautoriserte servicerepresentanter. Spør distributøren din om en 
liste over autoriserte serviceagenter. 
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1.4 Oversikt over mikrokombiovnen 

Plassering av typeskilt 

Typeskiltet er plassert på baksiden av mikrokombiovnen. 
 

    

 

1 Modellnummer   

 eikon e2s   

2 Elementer i artikkel-
nummeret 

Merke Betydning 

 Modell e2s  

 Nytteeffekt, konveksjon D 2200 W 

  F 2200 W / 1300 W 

  G 2200 W / 900 W 

 Nytteeffekt, mikrobølge B 2000 W (høyeffektsversjon) 

  X 1000 W (standardeffektsversjon) 

 Spenning 30 230 V 

  MV5 220–230 V / 50 Hz 

  MV6 208–240 V / 60 Hz 

  00 200 V 

  20 220 V 

 Frekvens 5 50 Hz 

  6 60 Hz 

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

 Kontakt A–Z Eksempel: E = plugg med tre 
pinner 

 Kommunikasjon L USB + LAN 

  U USB 

 Versjon A, B A, B (førproduksjon) 

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

 Tilbehør/kunde CF Trend-eksteriør 

  CL Klassisk-eksteriør 

  WW Spesifikk kunde 

 Område/land EU Europa 

  US USA 

3 Elementer av 
serienummeret 

Merke Betydning 

 Produksjonsår 15 2015 

  16, ... 2016, ... 

 Produksjonsmåned 01 Januar 

  02, ... Februar, ... 

 Produksjonssted 2130 Sheffield (Storbritannia) 

 Produksjonsnummer 12345  

4 Tekniske data   

5 Produksjonsdato   
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1.5 Kundedokumentasjonens oppbygging 

Innholdet i kundedokumentasjon 

Kundedokumentasjon for mikrokombiovnen inkluderer følgende dokumenter: 
▪ Monterings- og brukerhåndboken (dette dokumentet) 

 

 

1.6 Om denne monterings- og brukerhåndboken 

Formål 

Denne monterings- og brukerhåndboken er beregnet for alle personer som arbeider med 
mikrokombiovnen. Her finner du all nødvendig informasjon for korrekt og sikker montering, bruk, 
rengjøring og mindre servicearbeid. 
 

Hvem bør lese denne monterings- og brukerhåndboken? 
  

Navn på målgruppe Oppgaver 

Utstyrsflytter Transport internt på stedet 

Servicepersonell ▪ Konfigurere apparatet 

▪ Klargjøre apparatet for førstegangsbruk og ta apparatet ut av drift 

▪ Instruere brukeren 

Eieren av mikrokombiovnen 

eller 

Eierens personell som er 
ansvarlig for apparatet 

▪ Fått innføring i alle sikkerhetsrelaterte funksjoner og innretninger på 
mikrokombiovnen av servicetekniker 

▪ Blitt opplært av servicetekniker i bruk av apparatet 

▪ Gir hjelp som instruert med transport av apparatet internt på anlegget og 
konfigurering av apparatet 

Bruker Utfører i hovedsak spesifikke bruksoppgaver som å 

▪ legge i mikrokombiovnen 

▪ starte tilberedningsprofiler 

▪ fjerne mat 

▪ rengjøre mikrokombiovnen 

▪ montere tilbehør i mikrokombiovnen 

▪ utføre mindre serviceoppgaver 
 
 

Deler av dette dokumentet som absolutt må leses 

Hvis du ikke følger informasjonen i dette dokumentet, risikerer du potensielt dødelige 
personskader og materielle skader. 

For å garantere sikkerheten skal alle personer som jobber med mikrokombiovnen, lese og forstå 
følgende deler av dette dokumentet før noe arbeid starter: 

▪ Kapittelet Sikkerhet på side 14 
▪ Avsnittene som beskriver aktiviteten som skal utføres 
 

Kapitler i monterings- og brukerhåndboken 
 

Kapittel/avsnitt Formål 

Generell informasjon ▪ Gir deg en oversikt over apparatet 

▪ Gir veiledning om hvordan du bruker denne monterings- og brukerhåndboken 

Design og funksjon ▪ Angir den tiltenkte bruken av apparatet 

▪ Forklarer funksjonene på apparatet og viser hvor komponentene er plassert 
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Kapittel/avsnitt Formål 

Sikkerhet ▪ Beskriver farer som apparatet kan utgjøre samt egnede forebyggende tiltak 

▪ Det er viktig at du leser dette kapittelet nøye. 

Flytte apparatet ▪ Angir apparatets grunnleggende dimensjoner 

▪ Angir kravene til monteringssted 

▪ Forklarer hvordan du skal transportere apparatet til monteringsstedet 

Konfigurere apparatet ▪ Forklarer hvordan du skal pakke ut apparatet, og spesifiserer hvilke deler som 
følger med apparatet 

▪ Forklarer hvordan du konfigurerer apparatet 

Montering Gir informasjon om montering av strømtilførselen 

Klargjøre apparatet for bruk Forklarer prosedyren for klargjøring av apparatet for førstegangsbruk 

Tilberedningsprosedyrer ▪ Forklarer hvordan du slår på mikrokombiovnen 

▪ Inneholder instruksjoner om arbeidsprosedyrer under tilberedning 

▪ Inneholder instruksjoner om håndteringsoperasjoner som regelmessig utføres 
på mikrokombiovnen under tilberedning 

Rengjøringsprosedyrer ▪ Inneholder instruksjoner for rengjøring 

▪ Beskriver de rengjøringskjemikaliene 

▪ Inneholder og refererer til instruksjoner om tiltak som regelmessig utføres på 
mikrokombiovnen under rengjøring 

Ta apparatet ut av drift og 
avhending 

▪ Forklarer prosedyren med å ta apparatet ut av drift 

▪ Inneholder informasjon om avhending 

Tekniske data Inneholder tekniske data og dimensjonstegningene 

Serviceinformasjon Inneholder en katalog over mulige feil og mangler, og spesifiserer påkrevde tiltak 
 
 

Advarselssymbol for sikkerhet 
 

Advarselssymbol for 
sikkerhet 

Betydning 

 

Advarer mot potensielle skader. Vær oppmerksom på alle advarsler som vises 
etter dette symbolet, for å unngå potensielle personskader eller dødsfall. 

 
 

Typer advarsler 

Advarslene kategoriseres i følgende farenivåer: 
 

Farenivå Konsekvenser Sannsynlighet 

 
Dødsfall / alvorlig personskade (varig) Umiddelbar fare 

 
Dødsfall / alvorlig personskade (varig) Mulig fare 

 
Mindre personskade (ikke varig) Mulig fare 

MERK Skade på utstyr Mulig fare 
 
 

Desimaltegn 

Desimaltegn brukes i denne håndboken for tilgjengelige språk. 
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2 Design og funksjon 

Hensikten med dette kapittelet 

Dette kapittelet beskriver designen og konstruksjonen til mikrokombiovnen og forklarer funksjonene. 

Innhold 

Dette kapittelet inneholder følgende emner: 

Side 

Mikrokombiovnens design og funksjon 12 

Betjeningspanelets oppsett og funksjon 13 
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2.1 Mikrokombiovnens design og funksjon 

Deler og deres funksjon 

 
 

 

Artikkel Navn Funksjon 

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

Selv om du setter bryteren til av, er ikke apparatet isolert fra den elektriske 
forsyningen. 

2 easyToUCH®-skjerm-
kontrollpanel 

Når apparatet er slått på, lyser easyToUCH®-skjermen opp bruker-
grensesnittet. 

Se Tilberedningsprosedyrer på side 61 for mer informasjon. 

3 Merkeplate 

(ikke avbildet) 

Merkeplaten er plassert på bakpanelet på apparatet. Her finner du 
serienummeret, modelltypen og elektriske spesifikasjoner. 

4 USB-port En USB-port er plassert under dekselet. Denne kan du bruke til å oppdatere 
programmene som er lagret på apparatet. 

Se driftsinstruksjoner for USB MenuConnect®. 

Se Tilberedningsprosedyrer på side 61 i denne håndboken for informasjon 
om oppdatering av tilberedningsprofiler. 

5 Luftuttak 

(ikke avbildet) 

Luft som brukes til å kjøle ned interne komponenter og damp fra kammeret, 
kommer ut gjennom luftuttaksventilene bak på apparatet. Luftuttakene må 
holdes fri for hindringer, og de vil ikke slippe mikrobølgeenergi ut i miljøet. 

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

Se Rengjøringsprosedyrer på side 91. 

7 Luftfilter Luftfilteret er plassert nederst foran på apparatet og er del av 
ventilasjonssystemet. Hold det fritt for hindringer, og rengjør det daglig som 
beskrevet under Rengjøringsprosedyrer på side 91. Apparatet vil ikke 
fungere uten at luftfilteret er montert. 
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Artikkel Navn Funksjon 

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

9 Dørtetninger Dørtetningene ligger rundt døren og gjør at døren er tett. Hold dem alltid 
rene, og sjekk dem regelmessig for tegn på skade. Ved første tegn på 
slitasje skal de skiftes ut av en Merrychef-godkjent serviceagent. 

Se Rengjøringsprosedyrer på side 91. 

10 Luftspreder 

(ikke montert på alle 
apparater) 

Hold luftsprederen ren og fri for rusk. Vær svært forsiktig når du rengjør 
dette området på apparatet, merk deg de ulike kravene vist under 
Rengjøringsprosedyrer på side 91 i denne håndboken. 

11 Kammer Kammeret (tilberedningskammeret) er lagd av rustfritt stål og brukes for 
tilberedning av produkter. Hold det rent ved å følge 
rengjøringsinstruksjonene i Rengjøringsprosedyrer på side 91 i denne 
håndboken. 

12 Stekebrett Stekebrettet er flatt, firkantet og alle fire sidene har sirkulære fordypninger 
for enkelt å passe på kammerets støttestubber (to på hver side). Begge 
sider av stekebrettet kan brukes til matlaging og alle sidene er designet for å 
passe med kammerets støttestubber.   

 
 

Materiale 

Den innvendige og utvendige strukturen til apparatet er lagd av rustfritt stål med enten børstet eller 
farget finish. 

 

 

 

2.2 Betjeningspanelets oppsett og funksjon 

Elementer og deres funksjon 

 

 
 

Artikkel Navn Funksjon 

1 PÅ/AV-bryter Slår mikrokombiovnen på og av. 

2 Berøringsskjerm Midtstilte kontroller på apparatet 

▪ Apparatet betjenes ved at du berører ikonene på 
berøringsskjermsidene 

▪ Statusvisninger 

3 USB-port For å koble til en USB-minnepinne 
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3 Sikkerhet 

Hensikten med dette kapittelet 

Dette kapittelet gir deg all informasjon du trenger for å kunne bruke mikrokombiovnen trygt uten å 
utsette deg selv eller andre for fare. 

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

Innhold 

Dette kapittelet inneholder følgende emner: 

Side 

Grunnleggende sikkerhetsbestemmelser 15 

Tiltenkt bruk av mikrokombiovnen 20 

Varselskilt på mikrokombiovnen 21 

Sammendrag av farer 23 

Farer og sikkerhetsforholdsregler når du flytter apparatet 25 

Farer og sikkerhetsforholdsregler når du konfigurerer apparatet 26 

Farer og sikkerhetsforholdsregler under montering 27 

Farer og sikkerhetsforholdsregler når du klargjør apparatet for bruk 28 

Farer og sikkerhetsforholdsregler under drift 29 

Farer og sikkerhetsforholdsregler under rengjøring 31 

Farer og sikkerhetsforholdsregler når du tar apparatet ut av drift 33 

Sikkerhetsanordninger 34 

Krav som skal oppfylles av personell og arbeidsstillinger 36 

Personlig verneutstyr 37 
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3.1 Grunnleggende sikkerhetsbestemmelser 

Formålet med denne sikkerhetsbestemmelsen 

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

Se denne monterings- og brukerhåndboken 

Følg instruksjonene nedenfor: 
▪ Les hele kapittelet Sikkerhet på side 14 samt de kapitlene som er relatert til ditt arbeid. 
▪ Ha alltid monterings- og brukerhåndboken tilgjengelig for referanse. 
▪ Hvis mikrokombiovnen skifter eier, skal monterings- og brukerhåndboken følge med. 
 

Personlig verneutstyr for dine ansatte 

Be personellet ditt om å bruke korrekt personlig verneutstyr spesifisert i avsnittet Personlig verneutstyr 
på side 37 i kapittelet Sikkerhet for relevante oppgaver. 
 

Grunnregler for montering 

Monteringen må overholde alle nasjonale og lokale lover og forskrifter samt lokale forskrifter for de 
aktuelle energiverk og lokale myndigheter og andre aktuelle krav. 
 

Jobbe med mikrokombiovnen 

Følg instruksjonene nedenfor: 
▪ Bare personer som tilfredsstiller kravene fastsatt i denne monterings- og brukerhåndboken har 

tillatelse til å bruke mikrokombiovnen. 
▪ Bruk bare mikrokombiovnen for tiltenkt bruk. Du må aldri, under noen omstendigheter, bruke 

mikrokombiovnen for andre formål. 
▪ Følg alle sikkerhetsforholdsregler som beskrives i denne monterings- og brukerhåndboken og på 

mikrokombiovnen. Husk især å bruke korrekt personlig verneutstyr. 
▪ Stå kun i arbeidsposisjonene som angis. 
▪ Ikke endre mikrokombiovnen, f.eks. ved å fjerne deler eller montere deler som ikke er godkjent. Det er 

særlig viktig at du ikke deaktiverer sikkerhetsanordninger. 
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VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER 

Når du bruker elektriske apparater, skal du følge de grunnleggende 
sikkerhetsforholdsreglene, inkludert følgende: 

ADVARSEL – gjør følgende for å redusere faren for brannskader, elektrisk støt, 
brann, skade på personer og eksponering for overdreven mikrobølgeenergi: 

▪ Les alle instruksjoner før du bruker apparatet. 

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

 

Bruksrestriksjoner 

▪ Bruk bare kjøkkenutstyr som er egnet for bruk i mikrokombiovner. Se 
Prosedyre for klargjøring av apparatet for bruk. 

▪ Ikke bruk korroderende rengjøringskjemikalier eller damp i dette apparatet. 
Denne typen ovn er spesielt utformet for å varme, tilberede og steke matvarer. 
Den er ikke utformet for industrielt bruk eller bruk i laboratorium. 

▪ Bruk aldri apparatet til å varme alkohol, f.eks. brandy, rom osv. Mat som 
inneholder alkohol, kan lettere ta fyr hvis det overopphetes. Vær forsiktig, og 
ikke la apparatet stå uten tilsyn. 

▪ Forsøk aldri å fritere i ovnen. 

▪ Egg med skallet på og hele hardkokte egg skal ikke oppvarmes i 
mikrobølgeovner siden de kan eksplodere selv etter at 
mikrobølgeoppvarmingen er avsluttet. 

▪ Ikke bruk apparatet med kun mikrobølger eller kombinasjonsfunksjonen uten 
at det er mat eller væsker i tilberedningskammeret, da dette kan føre til 
overoppheting som kan forårsake skade. 

▪ Apparatet må ikke brukes til å tørke tøy. 

▪ ADVARSEL: Væsker og andre matvarer skal ikke oppvarmes i helt lukkede 
beholdere ettersom oppbygging av damp kan få dem til å eksplodere. 

▪ Ikke forsøk å bruke apparatet hvis: en gjenstand sitter fast i døren; døren ikke 
lukkes som den skal; døren, hengselen, låsen eller tetningsoverflaten er 
skadet; det ikke er mat i ovnen. 

 

Forholdsregler når du bruker mikrokombiovnen 

▪ ADVARSEL: Mikrobølgeoppvarming av drikke kan føre til forsinket eruptiv 
koking. Vær derfor forsiktig når du håndterer beholderen. 

▪ Når du håndterer varme væsker, matvarer og beholdere, må du være forsiktig 
for å unngå skålding og brannskader. 

▪ Som med ethvert kjøkkenapparat skal du være aktsom og unngå at noe tar fyr 
inne i apparatet. 
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Instruksjoner for sikker bruk av mikrokombiovnen 

▪ Når du varmer opp væsker kun med mikrobølgeovnen eller 
kombinasjonsfunksjonen, skal innholdet røres før oppvarming for å unngå 
eruptiv koking. 

▪ ADVARSEL: Innhold i tåteflasker og glass med babymat må røres eller ristes, 
og temperaturen må kontrolleres før det serveres, for å unngå brannskader. 

▪ Varer skal være pakket opp når du bruker konveksjons- og 
kombinasjonsfunksjoner. 

▪ Overflødig fett skal fjernes under «steking» og før du løfter tunge beholdere 
fra ovnen. 

▪ Matvarer med hinne, f.eks. poteter, epler, pølser osv., skal stikkes hull på før 
oppvarming. 

▪ Når du varmer opp mat i plast- eller papirbeholdere, må du holde øye med 
ovnen pga. fare for antenning. 

▪ Matvarer i brennbare plast- eller papirbeholdere skal overføres til en 
mikrobølge-/ovnssikker beholder for å unngå fare for antenning. 

▪ Hvis glass sprekker eller knuses i ovnen, påse at maten er fullstendig fri for 
glasspartikler. Hvis du er i tvil, kast all mat som var i ovnen da ulykken inntraff. 

▪ Slå av apparatet når du er ferdig med å lage mat for dagen. 

 

Krav som skal oppfylles av driftspersonell 

▪ Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med 
reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og 
kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller har fått instruksjoner angående 
trygg bruk av apparatet, og forstår farene involvert. Barn skal ikke leke med 
apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn. 

▪ ADVARSEL: Det er farlig for alle andre enn en kompetent person å utføre 
service eller reparasjoner som involverer fjerning av deksler som beskytter 
mot eksponering for mikrobølgeenergi. Se Krav som skal oppfylles av 
personell og arbeidsstillinger på side 36. 

 

Krav til driftstilstanden til mikrokombiovnen 

▪ Som med alle elektriske apparater anbefales det å kontrollere de elektriske 
koblingene minst én gang i året. 

▪ Dette apparat må være jordet. Koble kun til en jordet stikkontakt. Se 
Planlegge den elektriske installasjonen på side 50. 

▪ Aldri fjern de eksterne dekslene på apparatet. 

▪ Aldri fjern noen av de fastmonterte interne delene i apparatet. 

▪ Aldri manipuler kontrollpanelet, døren, tetningene eller andre deler av 
apparatet. 
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▪ Ikke heng kjøkkenhåndklær eller kluter på noen av delene på apparatet. 

▪ ADVARSEL: Hvis døren eller dørtetningen er skadet, skal apparatet ikke 
brukes før det har blitt reparert av en kompetent person. Se Krav som skal 
oppfylles av personell og arbeidsstillinger på side 36. 

▪ Dette apparatet må ikke brukes uten at luftfilteret er på plass. 

▪ Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, dens 
serviceagent eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå fare. 

 

Krav til driftsmiljøet til mikrokombiovnen 

▪ Minimum fri høyde som trengs over toppflaten av apparatet er 50 mm. 

▪ Gulvet ved siden av apparatet kan være glatt. Tørk opp eventuell søl 
umiddelbart. 

▪ Dette apparatet er ikke beregnet for mobil bruk, for eksempel bruk i båter eller 
i kjøretøy. 

 

Rengjøringskrav 

▪ Apparatet bør rengjøres regelmessig, og eventuelle matrester skal fjernes. 

▪ Tilberedningskammeret på apparatet og dørtetningene skal rengjøres ofte. 
Hvis ikke apparatet holdes rent, kan det føre til forringelse av overflaten, som i 
tur kan forkorte apparatets levetid og trolig resultere i en farlig situasjon. 

▪ Apparatet skal ikke rengjøres ved bruk av vannstråler. 

▪ Informasjon om rengjøring av dørtetninger, kamre og tilstøtende deler finner 
du i avsnittet Rengjøringsprosedyrer i denne håndboken. 

▪ Apparatet må være koblet fra strømforsyningen under vedlikehold og 
utskifting av deler. Det er ikke nødvendig å koble apparatet fra 
strømforsyningen ved daglige rengjøringsoppgaver. 

▪ For rengjøring av overflatene på døren og ovnen som møter hverandre når 
døren lukkes, skal du se instruksjonene om rengjøring av dørens overflate i 
Rengjøringsprosedyrer på side 91 i denne håndboken.  

 

Nødinstruks 

▪ Hvis du ser røyk, slå av apparatet. Koble apparatet fra eller isoler det fra 
strømforsyningen, og hold døren lukket for å kvele eventuelle flammer. 

 

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE 
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Mer om dette ... 

 
Relaterte emner 
 Sammendrag av farer 23 

 Farer og sikkerhetsforholdsregler under drift 29 

 Farer og sikkerhetsforholdsregler under rengjøring 31 

 Farer og sikkerhetsforholdsregler når du flytter apparatet 25 

 Farer og sikkerhetsforholdsregler når du konfigurerer apparatet 26 

 Farer og sikkerhetsforholdsregler under montering 27 

 Farer og sikkerhetsforholdsregler når du klargjør apparatet for bruk 28 

 Farer og sikkerhetsforholdsregler når du tar apparatet ut av drift 33 

 Sikkerhetsanordninger 34 

 Krav som skal oppfylles av personell og arbeidsstillinger 36 

 Personlig verneutstyr 37 
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3.2 Tiltenkt bruk av mikrokombiovnen 

Tiltenkt bruk av mikrokombiovnen 

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

er godkjent av produsenten. Mikrobølger, konveksjon og impulser brukes til dette formålet. 
▪ Mikrokombiovnen er utelukkende tiltenkt for profesjonell, kommersiell bruk. 
 

Bruksrestriksjoner 

Enkelte materialer skal ikke varmes i mikrokombiovnen: 

▪ Tørt pulver eller granulert materiale 
▪ Svært brannfarlige gjenstander med et flammepunkt på under 270 °C, for eksempel svært 

brannfarlige oljer, fett eller kluter (kjøkkenkluter) 
▪ Mat i forseglede bokser eller glass 
 

Krav som skal oppfylles av personell 

▪ Mikrokombiovnen skal kun brukes og monteres av personell som overholder bestemte krav. Se Krav 
som skal oppfylles av personell og arbeidsstillinger på side 36 for opplærings- og kvalifikasjonskrav. 

▪ Personell må være klar over farene og bestemmelser knyttet til håndtering av tung last. 
 

Krav til driftstilstanden til mikrokombiovnen 

▪ Ikke bruk mikrokombiovnen med mindre den har blitt riktig transporteres, konfigurert, montert og satt 
i drift i henhold til denne håndboken, og bare etter at personen som er ansvarlig for å sette den i drift, 
har bekreftet dette. 

▪ Mikrokombiovnen skal kun brukes når alle sikkerhetsinnretninger og verneutstyr er montert, i orden 
og festet skikkelig på plass. 

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

Krav til driftsmiljøet til mikrokombiovnen 

Spesifisert driftsforhold for mikrokombiovnen: 
▪ Omgivelsestemperaturen skal ligge mellom 4 °C og 35 °C 
▪ Atmosfæren skal ikke være giftig eller potensielt eksplosiv 
▪ Kjøkkengulvet skal være tørt for å redusere faren for ulykker 
 
Spesifiserte egenskaper for monteringssted: 
▪ Apparatet skal ikke monteres direkte under en brannalarm eller et sprinkleranlegg 
▪ Det skal ikke finnes noen brennbare materialer, gasser eller væsker over, på, under eller i nærheten 

av apparatet 
▪ Det må være mulig å plassere mikrokombiovnen på monteringsstedet slik at den ikke kan velte eller 

skli rundt omkring. Underlaget det står på, må innfri disse kravene. 
 
Obligatoriske bruksrestriksjoner: 
▪ Apparat skal ikke brukes utendørs, og det skal ikke forskyves eller flyttes under bruk. 
 

Rengjøringskrav 

▪ Bruk kun rengjøringskjemikalier som er godkjent av produsenten.  
▪ Høytrykksvaskere eller vannstråledyser skal ikke brukes for rengjøring.  
▪ Apparatet skal ikke behandles med alkaliske stoffer eller syreløsninger eller utsettes for syredamp. 
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3.3 Varselskilt på mikrokombiovnen 

Advarsel- og sikkerhetsmerker 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 



 

 
 

3 Sikkerhet 

eikon e2s – Monterings- og brukerhåndbok CE 22 

Obligatoriske varselskilt 

Følgende varselsskilt/advarsler må festes på mikrokombiovnen og tilleggsutstyr på anvist området, slik 
at de er lett synlige til enhver tid. 

  

Område Varselskilt Beskrivelse 

1 

 

Advarsel om mikrobølger 

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

2  Fare for elektrisk støt 

Det er fare for elektrisk støt hvis apparatet vedlikeholdes uten at 
strømforsyningen kobles fra. 

3  Fare for brann / elektrisk støt 

Det er fare for brann / elektrisk støt hvis apparatet brukes uten å overholde 
minimumsklaringene. 

4 

 

Advarsel for varm overflate 

Det er fare for brannsår fra høye temperaturer i kammeret og på innsiden av 
apparatdøren. 

5  Fare for elektrisk støt 

Det er fare for elektrisk støt hvis strømmen ikke er koblet til en jordet 
stikkontakt. 

 
 
 

Sikkerhetssymboler 

Følgende sikkerhetssymboler må festes på mikrokombiovnen på anvist området, slik at de er lett synlige 
til enhver tid. 

  

Område Sikkerhetssymb
ol 

Beskrivelse 

6 

 

Vernejording (jording) 

7 

 

Potensialutligning 
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3.4 Sammendrag av farer 

Generelle regler for håndtering av farer og sikkerhetsforholdsregler 

Mikrokombiovnen er utformet for å beskytte brukeren fra alle farer som rimelig sett kan unngås gjennom 
design. 

Det faktiske formålet med mikrokombiovnen innebærer imidlertid faremomenter. Du må derfor ta 
forholdsregler for å unngå disse farene. En sikkerhetsanordning kan gi deg en viss grad av beskyttelse 
mot noen av disse farene. Du må imidlertid være sikker på at disse sikkerhetsanordningene er på plass 
og i orden. 

Hvordan disse faremomentene utarter seg, og hvilken effekt de har, blir beskrevet nedenfor. 
 

Farepunkter 

Følgende illustrasjon viser en Merrychef e2s-mikrokombiovn: 

 
 

Overdreven mikrobølgeenergi 

Mikrokombiovnen genererer mikrobølgeenergi. Drift med en åpen eller skadet dør eller kammer kan 
føre til ytre og indre brannskader på kroppsdeler som følge av eksponering for mikrobølgeenergi. 
 

Varmegenerering (1) 

Mikrokombiovnen blir varm i kammeret og på innsiden av apparatdøren. Dette utgjør en fare for 
brannskader fra varme overflater på innsiden av mikrokombiovnen og også på varme apparatdeler, 
matbeholdere og annet tilbehør som brukes for tilberedning. 
 

Varm damp / tåke (2) 

Under mattilberedning kan mikrokombiovnen generere varm damp og tåke som slippes ut når 
apparatdøren åpnes, og som fjernes via luftventiler på baksiden av mikrokombiovnen når apparatdøren 
er lukket. Dette utgjør en fare for brannskader fra varm damp når apparatdøren åpnes. Vær spesielt 
forsiktig når du åpner apparatdøren hvis øvre dørkant er under synsfeltet ditt. 
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Varme væsker 

Matvarer tilberedes i mikrokombiovnen. Matvarer kan også være væske, eller de kan bli flytende under 
tilberedning. Dette utgjør en fare for brannskader fra varme væsker som kan bli sølt hvis de ikke 
håndteres riktig. 
 

Strømførende komponenter (3) 

Mikrokombiovnen har strømførende deler. Det betyr at det er en risiko fra strømførende deler hvis 
dekselet ikke er på plass. 
 

Kontakt med rengjøringskjemikalier 

Mikrokombiovnen må rengjøres med spesielle rengjøringskjemikalier. Enkelte rengjøringskjemikalier 
kan forårsake brannskader. 
 

Deler som beveger seg mot hverandre (4) 

Noen handlinger, for eksempel å åpne og lukke apparatdøren eller rengjøre apparatdøren, utgjør en fare 
for å klemme eller kutte hånden. 
 

Mat som ikke er tilstrekkelig tilberedt 

Forsikre deg om at all maten er varm før den serveres for å beskytte gjestene mot mikrobiologisk 
forurensning av matvarer. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

3 Sikkerhet 

eikon e2s – Monterings- og brukerhåndbok CE 25 

3.5 Farer og sikkerhetsforholdsregler når du flytter apparatet 

Sikkerhetsfare: flytte på tunge gjenstander 
 

Fare Hvor eller i hvilke situasjoner oppstår 
faren? 

Forebyggende handling 

Fare for personskade fra 
overanstrengelse 

Når du flytter apparatet på og av 
flytteutstyret 

▪ Bruk en gaffeltruck eller palletruck 

▪ Ikke overskrid sikkerhetsgrensene for 
løfting og bæring 

▪ Bruk personlig verneutstyr 
 
 

Sikkerhetsfare: mekaniske deler på apparatet 
 

Fare Hvor eller i hvilke situasjoner oppstår 
faren? 

Forebyggende handling 

Fare for at kroppsdeler blir 
knust hvis apparatet faller 
ned 

Når apparatet flyttes ▪ Bruk egnet håndteringsutstyr 

▪ Flytt apparatet sakte og forsiktig, og 

fest det slik at det ikke velter 

▪ Påse at tyngdepunkt er balansert 

▪ Unngå rykk 

Fare for at kroppsdeler blir 
knust hvis apparatet velter 
eller faller av 

Når du setter apparatet ned på 
underlaget 

Ta alltid hensyn til kravene til underlaget 
når apparatet plasseres. Se Krav til 
monteringsstedet på side 44 
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3.6 Farer og sikkerhetsforholdsregler når du konfigurerer 
apparatet 

Sikkerhetsfare: flytte på tunge gjenstander 
 

Fare Hvor eller i hvilke situasjoner oppstår 
faren? 

Forebyggende handling 

Fare for personskade fra 
overanstrengelse 

Når apparatet flyttes ▪ Bruk en gaffel- eller palletruck for å 
plassere apparatet på 
monteringsstedet eller for å flytte det til 
et nytt sted 

▪ Bruk alltid riktig antall personer, og 
overhold angitte grenser for løfting og 
bæring når du endrer stillingen til 

apparatet 

▪ Følg det lokale regelverket om 

sikkerhet på arbeidsplassen 

▪ Bruk personlig verneutstyr 
 
 

Sikkerhetsfare: mekaniske deler på apparatet 
 

Fare Hvor eller i hvilke situasjoner oppstår 
faren? 

Forebyggende handling 

Fare for at kroppsdeler blir 
knust hvis apparatet faller 
ned 

Når apparatet løftes ▪ Påse at tyngdepunkt er balansert 

▪ Unngå rykk 

Fare for kutt fra skarpe 
kanter 

Når deler av platemetall håndteres ▪ Vær forsiktig når du utfører disse 
oppgavene 

▪ Bruk personlig verneutstyr 
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3.7 Farer og sikkerhetsforholdsregler under montering 

Sikkerhetsfare: elektrisk strøm 
 

Fare Hvor eller i hvilke situasjoner oppstår 
faren? 

Forebyggende handling 

Fare for elektrisk støt fra 
strømførende deler 

▪ Under deksler 

▪ Under betjeningspanelet 

▪ Langs nettstrømledningen 

▪ Arbeid på det elektriske systemet skal 
kun utføres av kvalifiserte elektrikere 
fra et autorisert serviceselskap 

▪ Profesjonelt arbeid 

  Påse at alle elektriske koblinger er i 
perfekt stand og godt festet før apparatet 
settes i bruk 

 På apparatet og på tilstøtende 
metalldeler 

Før du klargjør apparatet for bruk, skal du 
sørge for at apparatet er koblet til et 
system for potensialutligning. 

 
 

Sikkerhetsfare: mekaniske deler på apparatet 
 

Fare Hvor eller i hvilke situasjoner oppstår 
faren? 

Forebyggende handling 

 

Sette fast fingre eller 
kroppen 

Når døren åpnes eller lukkes Bruk håndtaket og unngå dørhengslene 
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3.8 Farer og sikkerhetsforholdsregler når du klargjør apparatet for 
bruk 

Sikkerhetsfare: elektrisk strøm 
 

Fare Hvor eller i hvilke situasjoner oppstår 
faren? 

Forebyggende handling 

Fare for elektrisk støt fra 
strømførende deler 

▪ Under deksler 

▪ Under betjeningspanelet 

▪ Langs nettstrømledningen 

▪ Arbeid på det elektriske systemet skal 
kun utføres av kvalifiserte elektrikere 
fra et autorisert serviceselskap 

▪ Profesjonelt arbeid 

  Påse at alle elektriske koblinger er i 
perfekt stand og godt festet før apparatet 
settes i bruk 

 På apparatet og på tilstøtende 
metalldeler 

Før du klargjør apparatet for bruk, skal du 
sørge for at apparatet er koblet til et 
system for potensialutligning. 

 
 

Ekstra sikkerhetsrisikoer når du klargjør apparatet for bruk 

Når du klargjør apparatet for bruk, skal du lese og følge sikkerhetsinformasjonen i dette kapitlet og også 
følgende avsnitt i kapittelet Sikkerhet på side 14 i denne monterings- og brukerhåndboken: 

▪ Farer og sikkerhetsforholdsregler under drift 
▪ Farer og sikkerhetsforholdsregler under rengjøring 
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3.9 Farer og sikkerhetsforholdsregler under drift 

Sikkerhetsfare: mikrobølgeenergi 
 

Fare Hvor eller i hvilke situasjoner oppstår 
faren? 

Forebyggende handling 

Fare for brannsår fra 
overdreven 
mikrobølgeenergi 

 

Hvis døren, dørtetningen eller kammeret i 
apparatet er skadet, kan personer som 
står foran apparatet, skades av 
mikrobølgeenergi som lekker ut. 

▪ Ikke forsøk å betjene denne ovnen med 
døren åpen, fordi drift med åpen dør 
kan føre til skadelig eksponering for 
mikrobølgeenergi. Det er viktig at 
sikkerhetssperrene ikke overstyres 
eller tukles med. 

▪ Ikke plasser gjenstander mellom 
ovnens forside og apparatdøren, og 
ikke la smuss eller rester etter 
rengjøring få hope seg opp på 
tetningsflatene. 

▪ Ikke bruk ovnen hvis den er skadet. Det 
er spesielt viktig at ovnsdøren lukkes 
ordentlig og at det ikke er skader på (1) 
døren (bøyning), (2) hengsler, (3) 
dørtetninger og tetningsflater. 

▪ Ovnen skal ikke justeres eller 
repareres av andre enn korrekt 
kvalifisert servicepersonell. 

 
 
 

Sikkerhetsfare: varme – varme overflater 
 

Fare Hvor eller i hvilke situasjoner oppstår 
faren? 

Forebyggende handling 

Fare for brannsår fra 
varme overflater 

 

I hele kammeret, inkludert alle deler som 
er eller var der under tilberedning, f.eks. 

▪ hyller 

▪ beholdere, stekebrett, grillhyller osv. 

På innsiden av apparatdøren 

Bruk spesifisert verneklær, særlig 
vernehansker 

 
 

Sikkerhetsfare: varme – varm væske 
 

Fare Hvor eller i hvilke situasjoner oppstår 
faren? 

Forebyggende handling 

Fare for brannskader fra 
varm væske 

 

▪ Inne i kammeret 

▪ Utenfor apparatet 

▪ Hvis du skal tilberede flytende mat eller 
mat som kan bli flytende i kammeret, 
skal du bruke beholdere hvor du kan se 
innholdet, og beholderne skal alltid 

holdes horisontalt når de tas ut 

▪ Bruk spesifisert verneklær, særlig 
vernehansker 

 
 

  

 

 

 

 



 

 
 

3 Sikkerhet 

eikon e2s – Monterings- og brukerhåndbok CE 30 

Sikkerhetsfare: forurensning av matvarer 
 

Fare Hvor eller i hvilke situasjoner oppstår 
faren? 

Forebyggende handling 

Fare fra mikrobiologisk 
forurensning av matvarer 

Når tilberedning blir manuelt avbrutt ▪ Aldri avbryt tilberedningsprosessen 
med hensikt 

▪ Ikke oppbevar matvarer midlertidig i 
apparatet 

 

Når tilberedningen avbrytes på grunn av 
et strømbrudd 

Når apparatet er i gang igjen, vurdere 
hvordan tilstanden til maten påvirkes av 
tiden det tar å gjenoppta driften. 

 
 

Sikkerhetsfare: flytte på apparater som støttes på en base på hjul 
 

Fare Hvor eller i hvilke situasjoner oppstår 
faren? 

Forebyggende handling 

Fare for knusing av 
kroppsdeler 

Mens apparater blir flyttet på en plattform 
på hjul 

▪ Bare flytt apparatet ut for rengjøring av 
huset til mikrokombiovnen eller gulvet 
under apparatet. 

▪ Koble apparatet fra strømforsyningen 
før flytting 

▪ Når du bruker apparatene, skal du alltid 
aktivere parkeringsbremsen på hjulene 

▪ Sjekk at hjulbremsene er aktivert hver 
dag før bruk 

Fare for at hender og føtter 
blir klemt 

Fare for brannskader fra 
mat som er varm væske 

Fare for elektrisk støt fra 
strømførende deler 

  

 

 

 
 

Sikkerhetsfare: elektrisk strøm 
 

Fare Hvor eller i hvilke situasjoner oppstår 
faren? 

Forebyggende handling 

Fare for elektrisk støt fra 
strømførende deler 

Hvis apparater som står på bord med hjul 
begynner å bevege seg utilsiktet og 
strømforsyningen er trukket ut 

▪ Når du bruker apparatene, skal du alltid 
aktivere parkeringsbremsen på hjulene 

▪ Sjekk at hjulbremsene er aktivert hver 
dag før bruk 

 
 

Sikkerhetsfare: mekaniske deler på apparatet 
 

Fare Hvor eller i hvilke situasjoner oppstår 
faren? 

Forebyggende handling 

Sklifare på grunn av utblåst 
kondensvann 

Foran apparatet Påse at gulvet rundt apparatet er tørt til 
enhver tid 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

3 Sikkerhet 

eikon e2s – Monterings- og brukerhåndbok CE 31 

3.10 Farer og sikkerhetsforholdsregler under rengjøring 

Sikkerhetsfare: rengjøringskjemikalier 
 

Fare Hvor eller i hvilke situasjoner oppstår 
faren? 

Forebyggende handling 

Fare for kjemisk 
brannskade eller irritasjon 
på hud, øyne og 
åndedrettssystem fra 
kontakt med 
rengjøringskjemikalier og 
tilhørende damp 

For alle rengjøringshandlinger ▪ Ikke la rengjøringskjemikalier komme i 
kontakt med huden eller øynene dine 

▪ Ikke varm opp apparatet hvis det er 

rengjøringskjemikalier inni 

▪ Aldri spray rengjøringskjemikalier inn i 
kammeret  

▪ Ikke pust inn spray 

▪ Bruk personlig verneutstyr 

 

Når korroderende rengjøringskjemikalier 
brukes 

Bruk kun rengjøringskjemikalier som er 
angitt under Rengjøringsmidler på 
side 92. 

 

 
 
 

Sikkerhetsfare: forurensning av matvarer 
 

Fare Hvor eller i hvilke situasjoner oppstår 
faren? 

Forebyggende handling 

Fare for 
matvareforurensning fra 
rengjøringskjemikalier 

Hvis kammeret ikke er tørket korrekt av 
etter rengjøring. 

Vask over kammeret med en ren klut og 
store mengder rent og varmt vann, tørk 
deretter av med en myk klut eller 
tørkepapir. 

 
 

Sikkerhetsfare: varme 
 

Fare Hvor eller i hvilke situasjoner oppstår 
faren? 

Forebyggende handling 

Fare for brannsår fra 
varme overflater 

 

I hele kammeret, inkludert alle deler som 
er eller var der under tilberedning, f.eks. 

▪ hyller 

▪ beholdere, stekebrett, grillhyller osv. 

På innsiden av apparatdøren 

▪ Før du starter rengjøringsoppgavene, 
må du vente til kammeret har kjølt seg 
ned til under 50 °C, eller bruke 
avkjøle-funksjonen til å avkjøle 
kammeret 

▪ Bruk spesifisert verneklær, særlig 
vernehansker 

Fare for brannskader fra 
varm damp hvis vann 
sprayes inn i det varme 
kammeret  

I hele kammeret ▪ Før du starter rengjøringsarbeidet, må 
du vente til kammeret har kjølt seg ned 
til under 50 °C, eller bruke 
avkjøle-funksjonen til å avkjøle 
kammeret 

▪ Bruk spesifisert verneklær, særlig 
vernehansker 

Fare for brannskader fra 
varm damp 

Foran apparatet hvis kammeret kjøles 
ned av avkjøle-funksjonen 

▪ Gå unna apparatet for å unngå den 
varme dampen som kommer ut av den 
åpne apparatdøren 

▪ Ikke stikk hodet inn i kammeret 
 
 

  

 

 

 

 



 

 
 

3 Sikkerhet 

eikon e2s – Monterings- og brukerhåndbok CE 32 

Sikkerhetsfare: flytte på apparater som støttes på en base på hjul 
 

Fare Hvor eller i hvilke situasjoner oppstår 
faren? 

Forebyggende handling 

Alle angitte farer Mens apparater blir flyttet på en plattform 
på hjul 

Når du flytter mikrokombiovnen, pass på 
å ikke rulle over strømkablene 

Fare for knusing av 
kroppsdeler 

Mens apparater blir flyttet på en plattform 
på hjul 

Vær oppmerksom på tilkoblede kabler 

 

 

Fare for brannskader fra 
mat som er varm væske 

Mens apparater blir flyttet på en plattform 
på hjul 

Fjern alltid all mat fra apparatet før flytting 

Fare for elektrisk støt fra 
strømførende deler 

Mens apparater blir flyttet på en plattform 
på hjul 

Vær oppmerksom på tilkoblede elektriske 
kabler  

 

Fare for å snuble i 
eksponerte kabler 

Ved rengjøring bak apparatet når det 
trekkes ut 

Vær forsiktig når du utfører denne 
handlingen  

 

 
 

Sikkerhetsfare: elektrisk strøm 
 

Fare Hvor eller i hvilke situasjoner oppstår 
faren? 

Forebyggende handling 

Fare for elektrisk støt som 
skyldes en kortslutning 

Hvis apparatet kommer i kontakt med 
vann 

▪ Ikke vask det ytre huset med vann 

▪ USB-dekselet skal alltid være lukket 
under rengjøring 

Fare for elektrisk støt fra 
strømførende deler 

Hvis apparater som står på bord med hjul 
begynner å bevege seg utilsiktet og 
strømforsyningen er trukket ut 

▪ Når du bruker apparatene, skal du alltid 
aktivere parkeringsbremsen på hjulene 

▪ Sjekk at hjulbremsene er aktivert hver 
dag før bruk 

 
 

Sikkerhetsfare: mekaniske deler på apparatet 
 

Fare Hvor eller i hvilke situasjoner oppstår 
faren? 

Forebyggende handling 

Fare for knusing på hender 
og klemming av fingre 

Når du åpner og lukker apparatdøren Vær forsiktig når du utfører denne 
handlingen 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

3 Sikkerhet 

eikon e2s – Monterings- og brukerhåndbok CE 33 

3.11 Farer og sikkerhetsforholdsregler når du tar apparatet ut av 
drift 

Sikkerhetsfare: elektrisk strøm 
 

Fare Hvor eller i hvilke situasjoner oppstår 
faren? 

Forebyggende handling 

Fare for elektrisk støt fra 
strømførende deler 

▪ Under deksler 

▪ Under betjeningspanelet 

▪ Arbeid på det elektriske systemet skal 
kun utføres av kvalifiserte elektrikere 
fra et autorisert kundeserviceselskap 

▪ Profesjonelt arbeid 
 
 

Sikkerhetsfare: flytte på tunge gjenstander 
 

Fare Hvor eller i hvilke situasjoner oppstår 
faren? 

Forebyggende handling 

Fare for personskade fra 
overanstrengelse 

Når du flytter apparatet på og av 
flytteutstyret 

▪ Bruk en gaffeltruck eller palletruck 

▪ Ikke overskrid sikkerhetsgrensene for 
løfting og bæring 

▪ Bruk personlig verneutstyr 
 
 

Sikkerhetsfare: mekaniske deler på apparatet 
 

Fare Hvor eller i hvilke situasjoner oppstår 
faren? 

Forebyggende handling 

Fare for at kroppsdeler blir 
knust hvis apparatet velter 
eller faller av 

Når apparatet blir flyttet, f.eks. for å få 
bedre tilgang til tilkoblingene 

Innfri alltid kravene til underlaget når du 
tar apparatet ut av drift, se Krav til 
monteringsstedet på side 44 

Fare for å skli på fuktig 
kjøkkengulv 

Foran apparatet Påse at gulvet rundt apparatet er tørt til 
enhver tid 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

3 Sikkerhet 

eikon e2s – Monterings- og brukerhåndbok CE 34 

3.12 Sikkerhetsanordninger 

Betydning 

Mikrokombiovnen har en rekke sikkerhetsanordninger som beskytter brukeren mot farer. Det er 
avgjørende at alle sikkerhetsanordninger er montert og fungerer når du bruker apparatet. 
 

Plassering og funksjon 

 
 

 

Artikkel Sikkerhetsanordning Funksjon Kontroller 

1 Deksler kan bare fjernes 
med et verktøy 

▪ Forhindrer at strømførende deler 
berøres ved et uhell 

▪ Forhindrer tilgang til den 
bevegelige viften fra 
ledningsrommet 

Kontroller at dekslene er på plass 

2 Betjeningspanelet kan 
bare fjernes ved bruk av 
verktøy 

Forhindrer at strømførende deler 
berøres ved et uhell 

Påse at betjeningspanelet er på 
plass 

3 Dørtetning Beskytter brukeren og det eksterne 
miljøet fra mikrobølgeenergien i 
kammeret 

Kontroller dørtetningen 
regelmessig for tegn på skade, og 
skift den ut ved behov. 

4 Apparatdør Beskytter brukeren og det eksterne 
miljøet fra varm damp og 
mikrobølgeenergi 

Kontroller døren regelmessig for 
skade, og skift den ut hvis 
nødvendig 

5 

(ikke 
avbildet) 

Dørsperrer: 
Elektrisk dørsensor for 
apparatdøren 

Sikrer at systemet som produserer 
mikrobølger, ikke kan starte når 
døren er åpen. 

Kontroller dørbryteren: 

Tiltak: 

▪ Åpne apparatdøren helt opp 

▪ Trykk på Start 

Resultat: 

Varselmelding om at døren er 
åpen 

 

 

 

 



 

 
 

3 Sikkerhet 

eikon e2s – Monterings- og brukerhåndbok CE 35 

Artikkel Sikkerhetsanordning Funksjon Kontroller 

6 

(intet bilde, 
montert av 
kunde) 

Frakoblingsenhet ▪ Installert av kunden nært 
apparatet. Lett synlig og 
tilgjengelig, 1-pols eller 3-pols 
tilkobling, minimal 
kontaktseparering er 3 mm. 

▪ Brukes til å koble apparatet fra 
strømforsyningen under 
rengjøring, reparasjoner og 
servicearbeid, og i tilfelle fare 

Tiltak: 

▪ Koble ut frakoblingsenheten 

7 

(ikke 
avbildet) 

Interne sikringer Unngå at defekte komponenter 
trekker for mye strøm og forårsaker 
en potensiell brannfare. 

Påse at de interne sikringene har 
riktig styrke 

 

 

 



 

 
 

3 Sikkerhet 

eikon e2s – Monterings- og brukerhåndbok CE 36 

3.13 Krav som skal oppfylles av personell og arbeidsstillinger 

Krav som skal oppfylles av driftspersonell 
  

Personell Kvalifikasjoner Oppgaver 

Kokk ▪ Har relevant faglig opplæring 

▪ Kjenner relevante nasjonale matvarelover 
og -forskrifter samt hygienelover og 
-forskrifter 

▪ Må føre protokoll i samsvar med HACCP 

▪ Opplært i hvordan mikrokombiovnen 
brukes 

I hovedsak utføre organisatoriske 
oppgaver som 

▪ å legge inn tilberedningsprofildata 

▪ å redigere eksisterende 
tilberedningsprofiler i kokeboken 

▪ å utarbeide nye tilberedningsprofiler 

▪ å justere apparatinnstillinger 

Kan også utføre alle brukeroppgaver hvis 
aktuelt. 

Bruker ▪ Delvis faglært 

▪ Opplært i hvordan mikrokombiovnen 

brukes 

▪ Jobber under tilsyn 

▪ Kjenner reglene knyttet til håndtering av 
tung last 

Utfører i hovedsak spesifikke 
bruksoppgaver som å 

▪ legge i mikrokombiovnen 

▪ starte en tilberedningsprofil 

▪ fjerne mat 

▪ rengjøre mikrokombiovnen 

▪ montere tilbehør i mikrokombiovnen 

▪ utføre mindre serviceoppgaver 

Utstyrsflytter ▪ Opplært i bruk av palletruck og gaffeltruck 

▪ Kjenner reglene knyttet til håndtering av 
tung last 

Transport internt på stedet 

Servicepersonell ▪ Er autorisert serviceagent 

▪ Har relevant tekniske opplæring 

▪ Er opplært i det aktuelle apparat 

▪ Kjenner reglene knyttet til håndtering av 
tung last 

▪ Konfigurere apparatet 

▪ Klargjøre apparatet for førstegangsbruk 

og ta apparatet ut av drift 

▪ Instruere brukeren 

 
 

Arbeidsområder 

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

▪ Arbeidsområdet for personell som bruker apparatet, er foran apparatdøren. 

▪ Arbeidsområdet for ansatte under rengjøring og vedlikehold er hele apparatområde. 

 

 

 

 



 

 
 

3 Sikkerhet 

eikon e2s – Monterings- og brukerhåndbok CE 37 

3.14 Personlig verneutstyr 

Flytting og konfigurering av apparatet 
  

Aktivitet Materialer som brukes Personlig verneutstyr 

▪ Transport internt på stedet 

▪ Konfigurere apparatet på en 
arbeidsflate, et bord eller i et stablesett 

▪ Konfigurere apparatet på 
monteringsstedet 

▪ Passende løfteutstyr 

▪ Gaffeltruck eller 
palletruck 

▪ Vernehansker 

▪ Vernesko 

▪ Vernehjelm (f.eks. når tung last blir 
løftet, arbeid over bakken osv.) 

 
 

Montering, klargjøring før førstegangsbruk og ta ut av drift 
   

Aktivitet Materialer som brukes Personlig verneutstyr 

Montere og fjerne (ta ut av drift) den 
elektriske tilkoblingen 

Verktøy og utstyr avhenger 
av oppgaven 

Arbeidsklær og personlig verneutstyr 
avhenger av jobben som skal gjøres, i 
henhold til nasjonale forskrifter 

▪ Klargjøring av apparatet for 
førstegangsbruk 

▪ Instruere brukeren 

Verktøy og utstyr avhenger 
av oppgaven 

Arbeidsklær i henhold til landspesifikke 
standardene og direktiver for arbeid på 
kjøkken, særlig: 

▪ Verneklær 

▪ Varmbeskyttende hansker (i samsvar 
med EN 407 i EU) 

▪ Vernesko 

Demontere apparatet (ta ut av drift) ▪ Passende løfteutstyr 

▪ Gaffeltruck eller 
palletruck 

▪ Vernehansker 

▪ Vernesko 

▪ Vernehjelm (f.eks. når tung last blir 
løftet, arbeid over bakken) 

 
 

Bruk 
   

Aktivitet Materialer som brukes Personlig verneutstyr 

Legg i / ta ut mat Ingen Arbeidsklær i henhold til landspesifikke 
standardene og direktiver for arbeid på 
kjøkken, særlig: 

▪ Verneklær 

▪ Varmbeskyttende hansker (i samsvar 
med EN 407 i EU) 

▪ Vernesko 

Fjerne og montere deler Verktøy og utstyr avhenger 
av oppgaven 

Arbeidsklær i henhold til landspesifikke 
standardene og direktiver for arbeid på 
kjøkken, særlig: 

▪ Verneklær 

▪ Varmbeskyttende hansker (i samsvar 
med EN 407 i EU) 

▪ Vernesko 
 
 

  

 

 

 

 



 

 
 

3 Sikkerhet 

eikon e2s – Monterings- og brukerhåndbok CE 38 

Rengjøring 
   

Aktivitet Materialer som brukes Personlig verneutstyr 

▪ Rengjøre kammeret for hånd 

▪ Håndtere sprayflasker 

▪ Rengjøringskjemikalier 
godkjent av produsenten 

▪ Beskyttende kjemikalier 
godkjent av produsenten 

Beskyttelsesutstyr, avhengig av det 
rengjøringskjemikaliet som brukes: 

▪ Pustemaske 

▪ Vernebriller 

▪ Vernehansker 

▪ Beskyttelsesklær/-forkle 

EU-sikkerhetsdataark for det relevante 
rengjøringskjemikaliet inneholder mer 
nøyaktige spesifikasjoner av disse 
artiklene. Et oppdatert eksemplar kan 
fås fra produsenten. 

Se etiketten på det aktuelle 
rengjøringskjemikaliet. 

Rengjøre komponenter og tilbehør i 
henhold til relevante instruksjoner 

Vanlig 
husholdningsvaskemiddel: 
mildt for huden, fri for 
alkaliske stoffer, pH-nøytral 
og luktfri 

Følg instruksjonene gitt av produsenten 
av rengjøringskjemikaliet du bruker 

Rengjøre utsiden av apparathuset Vanlig rengjøringsmiddel for 
rustfritt stål eller harde 
overflater 

Følg instruksjonene gitt av produsenten 
av rengjøringskjemikaliet du bruker 

 

 

 



 

 
 

4 Flytte apparatet 

eikon e2s – Monterings- og brukerhåndbok CE 39 

4 Flytte apparatet 

Hensikten med dette kapittelet 

Dette kapittelet inneholder informasjon om hvordan du flytter apparatet. 

Dette kapittelet er beregnet for eierens personell som er ansvarlig for apparatet, og for kvalifisert 
personell fra et autorisert serviceselskap. 

Innhold 

Dette kapittelet inneholder følgende emner: 

Side 

Arbeid trygt med apparatet 40 

Flytte apparatet til monteringsstedet 41 

 

 

 

 

 



 

 
 

4 Flytte apparatet 

eikon e2s – Monterings- og brukerhåndbok CE 40 

4.1 Arbeid trygt med apparatet 

Sikkerhet 

Før du starter arbeidet, skal du gjøre deg kjent med farene som beskrives i Farer og 
sikkerhetsforholdsregler når du flytter apparatet på side 25. 
 

Krav til personell som flytter på apparatet 

Personell som er kvalifisert til å flytte apparatet: 
▪ Kun personer med opplæring i bruk av palletruck og gaffeltruck har tillatelse til å flytte apparatet. 

▪ Personellet må være klar over bestemmelsene knyttet til håndtering av tung last. 
 

Personlig verneutstyr 

Bruk følgende personlig verneutstyr som er spesifisert i avsnittet Personlig verneutstyr på side 37 i 
kapittelet Sikkerhet for relevante oppgaver. 
 

Flytte tung last 

 

Fare for personskade ved feil løfting 

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

 Bruk en gaffeltruck/palletruck for å flytte apparatet. 

 Når apparatet løftes, skal du bruke nok personer for å bære vekten av apparatet (antall avhengig av 
alder og kjønn). Følg det lokale regelverket om sikkerhet på arbeidsplassen. 

 Bruk personlig verneutstyr. 
 

Uegnet underlag 

 

Fare for knusing hvis apparatet velter eller faller av 

Kroppsdeler kan bli knust hvis apparatet velter eller faller av. 

 Påse at apparatet aldri plasseres på et uegnet underlag. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

4 Flytte apparatet 

eikon e2s – Monterings- og brukerhåndbok CE 41 

4.2 Flytte apparatet til monteringsstedet 

Nødvendig plass for transport av apparatet 

Påse at det er nok plass i bredden og høyden langs hele ruten som skal brukes for transport av 
apparatet, slik at du er sikker på at apparatet kommer frem til monteringsstedet. 

Tabellen nedenfor viser dimensjonene på apparatet, inkludert emballasje, som kreves av dørene 
langs transportruten, for at apparatet skal kunne flyttes til monteringsstedet: 

  

Minste døråpning     

Bredde [tommer] 21,1 [mm] 535 

Høyde [tommer] 33,5 [mm] 850 

Dybde [tommer] 35,3 [mm] 895 
 
 

Bæreevne til transportutstyr 

Bruk transportutstyr som er klassifisert til å bære den aktuelle lasten. 

Se hvor mye apparatet, inkludert emballasje, veier, og avgjør minimum brukslastgrense for utstyret. Se 
Dimensjoner og vekt på side 108. 
 

Flytte apparatet til monteringsstedet 

Vær oppmerksom på følgende punkter ved transport av apparatet: 
▪ Flytt alltid apparatet på en pall. 
▪ Flytt alltid apparatet i oppreist stilling. 
▪ Flytt apparatet sakte og forsiktig, og fest det slik at det ikke velter. 
▪ Påse at du ikke dunker borti noe med apparatet. 
▪ Unngå å flytte apparatet langs ujevnt underlag eller opp eller ned bakker/trinn. 
▪ Ikke løft ovnen etter håndtaket, bruk alltid løftepunktene. 

 

 

 

 



 

 
 

5 Konfigurere apparatet 

eikon e2s – Monterings- og brukerhåndbok CE 42 

5 Konfigurere apparatet 

Hensikten med dette kapittelet 

Dette kapittelet inneholder informasjon om hvordan du setter opp apparatet. 

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

Innhold 

Dette kapittelet inneholder følgende emner: 

Side 

Trygg jobbing ved konfigurering av apparatet 43 

Krav til monteringsstedet 44 

Pakke opp apparatet 46 

Ta apparatet av pallen 48 

Montere apparatet på en arbeidsflate 48 

 

 

 

 

 



 

 
 

5 Konfigurere apparatet 

eikon e2s – Monterings- og brukerhåndbok CE 43 

5.1 Trygg jobbing ved konfigurering av apparatet 

Sikkerhet 

Før du starter arbeidet, skal du gjøre deg kjent med farene som beskrives i Farer og 
sikkerhetsforholdsregler når du konfigurerer apparatet på side 26. 
 

Krav til personell som konfigurerer apparatet 

Personell som er kvalifisert til å konfigurere apparatet: 
▪ Kun kvalifisert personell fra et autorisert serviceselskap har tillatelse til å konfigurere apparatet. 
 

Forskrifter for konfigurering av apparatet 

Lokale og nasjonale standarder og bestemmelser knyttet til arbeidsplasser i cateringkjøkken skal følges. 

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

Personlig verneutstyr 

Bruk følgende personlig verneutstyr som er spesifisert i avsnittet Personlig verneutstyr på side 37 i 
kapittelet Sikkerhet for relevante oppgaver. 
 

Flytte tung last 

 

Fare for personskade ved feil løfting 

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

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

 Når du plasserer apparatet der det skal stå, skal du bruke nok personer for å bære vekten av 
apparatet (antall avhengig av alder og kjønn). Følg det lokale regelverket om sikkerhet på 
arbeidsplassen. 

 Bruk personlig verneutstyr. 
 

Uegnet underlag 

 

Fare for knusing hvis apparatet velter eller faller av 

Kroppsdeler kan bli knust hvis apparatet velter eller faller av. 

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

Betydning 

Dette kapittelet inneholder informasjon som kan hjelpe deg med å velge et egnet monteringssted for 
mikrokombiovnen. Inspiser det tiltenkte monteringsstedet nøye for å sikre at det er egnet, før du 
transporterer apparatet og begynner monteringen. 
 

Regler for trygg konfigurering av apparatet 

Følg reglene nedenfor for å unngå farer som oppstår på monteringsstedet og i miljøet rundt apparatet: 
▪ Kravene til driftsforhold må innfris. Se Krav til driftsmiljøet til mikrokombiovnen på side 20 for 

driftsforhold. 
▪ Varmen som avgis fra varme overflater utgjør en brannfare. Derfor skal det ikke være brennbare 

materialer, gasser eller væsker i nærheten av, på eller under apparatet. Når du velger hvor apparatet 
skal monteres, er det viktig å huske på dette kravet i tillegg til minstekravet til plass for apparatet. 

▪ Varmekilder i nærheten må være minst 500 mm unna. 
▪ Apparatet må monteres slik at det er absolutt ingen muligheter for at væske fra apparatet eller væske 

som kommer fra tilberedningsprosessene kan nå frityrgryter eller apparater som bruker varmt, 
utildekket fett. Frityrgryter eller apparater som bruker varmt, utildekket fett som er plassert i nærheten, 
må være minst 500 mm unna. 

▪ Apparatet skal ikke monteres direkte under en brannalarm eller et sprinkleranlegg. 
Brannalarminstallasjoner og sprinkleranleggssystemer må konfigureres til å håndtere forventet 
mengde damp fra apparatet når døren åpnes. 

▪ Det må være mulig å ordne den bærende strukturen for apparatet (arbeidsflate, bord eller stablesett) 
på monteringsstedet slik at den ikke kan velte eller skli. Underlaget må tilfredsstille kravene oppført 
nedenfor. 

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

Krav til underlaget 

Underlaget må ha følgende egenskaper: 
▪ Underlaget må være flatt og plant. 
▪ Underlaget må kunne tåle vekten av apparatet i bruk pluss vekten av strukturen som apparatet står 

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

  

Vekten til tomt apparat     

e2s høyeffektsversjon [pun
d] 

134 [kg] 61,0 

e2s standardeffektsversjon [pun
d] 

114 [kg] 51,7 

 
 

Faktisk plasskrav 

Det kreves langt mer plass enn oppgitt som minstekrav foran apparatene for trygg bruk av 
mikrokombiovnene, særlig for å jobbe trygt med varm mat. 

Større avstander til vegg blir generelt anbefalt for bedre tilgang ved vedlikehold. 

På monteringsstedet skal følgende deler ikke dekkes til, justeres eller blokkeres (se også Designen og 
funksjonen til mikrokombiovnen på side 12): 

▪ Luftventil bak på apparatet 
▪ Luftfilter foran på apparatet 
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Nødvendig minsteplass 

Følgende diagram og tabell viser nødvendige avstander for apparatet for forskjellige monterings- og 
brukssituasjoner. De viser også minimum horisontale avstander fra tilstøtende veggene og overflater. 
Sikkerhetsavstanden på toppen må alltid følges. 
 

 

 Betydning Plass som kreves 

A Sikkerhetsklaring fra toppen [tommer] 2  [mm] 50 

B Dybdekrav, apparatdøren åpner til 90° [tommer] 12,2 [mm] 310 

 Sikkerhetsklaring på venstre side, høyre side og bak [tommer] 0 [mm] 0 
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5.3 Pakke opp apparatet 

 

1. 

 

 

 

Kutt festestroppene på boksen. Fjern lokket. 

2. 

 

Fjern kundedokumentasjonen og eventuelt produkttilbehør. 
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3. 

 

Fjern emballasjen. 

4.  Undersøk apparatet for skade før du signerer følgeseddelen. 
Registrer eventuell skade på følgeseddelen, og gi beskjed til 
transportøren og produsenten. 

5.  ADVARSEL 

Ikke under noen omstendigheter monter eller ta i bruk et skadet 
apparat. 

 
 

Innhold 

Følgende deler medfølger: 
▪ 1 mikrokombiovn 
▪ 1 luftfilter 
▪ 1 solid stekebrett/ovnsrist 
▪ 1 stekespade 
▪ 1 avkjølingsfat 
▪ 1 monterings- og brukerhåndbok 
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5.4 Ta apparatet av pallen 

 

Vekten av apparatet er oppgitt i Tekniske data på side 107. 

 
 

1. 

 

Identifiser passende løftepunkter. 

2. 

 

Løft apparatet ut av emballasjen. 

Bruk passende personlig verneutstyr. 

3.  ADVARSEL 

▪ Ikke løft ovnen etter håndtaket. 

▪ Fare for knusing hvis apparatet velter. 
 

 

 

5.5 Montere apparatet på en arbeidsflate 

Regler for trygg konfigurering av apparatet 

Overhold følgende regler for å sikre at apparatet monteres stabilt: 
▪ Det må være mulig å ordne arbeidsflaten på monteringsstedet slik at apparatet ikke kan velte eller 

skli. Underlaget apparatet står på, må innfri kravene. 
▪ Benkeplaten må ha en sklisikker overflate. 
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6 Montering 

Hensikten med dette kapittelet 

Dette kapittelet forklarer hvordan du kobler mikrokombiovnen til strømforsyningen. 

Innhold 

Dette kapittelet inneholder følgende emner: 

Side 

Trygg jobbing ved elektrisk installasjon 50 

Planlegge den elektriske installasjonen 50 

Krav til den elektriske installasjonen 52 
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6.1 Trygg jobbing ved elektrisk installasjon 

Sikkerhet 

Før du starter arbeidet, skal du gjøre deg kjent med farene som beskrives i Farer og 
sikkerhetsforholdsregler under montering på side 27. 
 

Krav til personell som utfører elektrisk installasjon 

Kun kvalifisert elektrikere som innfrir betingelsene i EN 50110-1, og som kommer fra et autorisert 
serviceselskap, har tillatelse til å utføre arbeid på elektrisk utstyr. 
 

Forskrifter for elektrisk installasjon 

Overhold følgende krav for å unngå farer forårsaket av feilmonterte elektriske koblinger: 
▪ Strømtilførselen må kobles i samsvar med gjeldende lokale og nasjonale regler og forskrifter fra 

fagforeninger og det aktuelle strømforsyningsselskapet. 
 

Personlig verneutstyr 

Bruk personlig verneutstyr som er spesifisert i avsnittet Personlig verneutstyr på side 37 i kapittelet 
Sikkerhet for relevante oppgaver. 
 

Strømførende komponenter 

 

Fare for elektrisk støt fra strømførende deler 

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

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

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

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

 

 

6.2 Planlegge den elektriske installasjonen 

Betydning 

Det er avgjørende for sikkerheten og pålitelig drift av apparatet at det elektriske systemet installeres 
nøyaktig og korrekt. Alle regler og forskrifter som er angitt her, og den beskrevne prosedyren, må følges 
nøye. 
 

Regler for sikker elektrisk installasjon av apparatet 

Overhold følgende regler for å unngå farer forårsaket av feilmonterte elektriske koblinger: 
▪ Strømtilførselen må kobles i samsvar med gjeldende lokale regler fra fagforeninger og det aktuelle 

strømforsyningsselskapet. 
▪ Huset til apparatet må være jordet på korrekt måte og koblet til et system for potensialutligning. 
▪ Hvis to mikrokombiovner monteres i et stablesett, skal begge husene til apparatene og selve 

stablesettet jordes på en passende måte og kobles til et system for potensialutligning. 
▪ For mikrokombiovner på en plattform med hjul skal lengden på strømledningen tilpasses graden av 

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

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

6 Montering 

eikon e2s – Monterings- og brukerhåndbok CE 51 

▪ Alle elektriske koblinger må kontrolleres når apparatet klargjøres for førstegangsbruk for å sikre at 
kablene er lagt korrekt og at koblingene er riktig utført. 

 

Utstyr som leveres av kunden og regelverk for elektrisk installasjon 

Tabellen nedenfor viser hvilket utstyr som må tilveiebringes av kunden, og hvilke forskrifter som må 
følges når du kobler til apparatet. 

  

Utstyr Forskrifter 

Sikring Sikringsbeskyttelse og tilkobling av apparatet skal overholde lokalt regelverk og 
nasjonale installasjonskrav.  

Potensialutligning Apparatet må være innebygd i et system for potensialutligning. 

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

Reststrømenhet 
(RCD) 

Monteringsforskriftene krever beskyttelse via en reststrømenhet (RCD). Egnede 
reststrømenheter som tilfredsstiller de relevante nasjonale forskriftene, skal brukes. 

Hvis installasjonen omfatter mer enn ett apparat, skal én reststrømsenhet monteres 
for hvert apparat. 

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

denne frakoblingsenheten. 

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

 
 

Montert frekvensomformer 

Apparatet er utstyrt med én frekvensomformer (FC) og et EMC-inngangsfilter for nettstrøm. 

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

Bruk en egnet RCD for merkespenningen. 
 

Egenskaper for reststrømenheten 

Reststrømenheten (RCD) må ha følgende egenskaper: 

▪ Filter for å filtrere ut RF-strømmer 
▪ «Tidsforsinket»-utløserkarakteristikk for RCD-enheter med utløserterskel > 30 mA: forhindrer at RCD 

utløses av ladestrømmer på kondensatorer og parasittiske kapasitanser når apparatet slås på. 
▪ «Strømlekkasjebeskyttelse, type SI»-utløserkarakteristikk for RCD-enheter med utløserterskel 

30¬mA: påvirkes ikke av utilsiktet utløsning. 
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6.3 Krav til den elektriske installasjonen 

Effektbrytere 

Anlegg med standardeffektbrytere (type B) er følsomme for støt som skjer ved påslåing av frysere, 
kjøleskap og annet cateringutstyr, inkludert mikrokombiovner. På grunn av dette skal en effektbryter av 
type D (utformet spesifikt for denne typen utstyr) monteres. En egen effektbryter med egnet merkeytelse 
skal monteres for hvert apparat som monteres. 
 

Lavohmig strømforsyning 

Denne kommersielle mikrokombiovnen overholder EN 61000-3-11. Men når du kobler sensitivt utstyr til 
samme forsyning som apparatet, skal brukeren avgjøre, i konsultasjon med strømleverandøren hvis 
nødvendig, om en lavohmig strømforsyning må brukes. 
 

Elektrisk forsyning 
 

Illustrasjon Betydning 

 

Britiske modeller er utstyrt med en blå 32 A plugg som 
overholder IEC 60309 (EN 60309). 

Effektbryterne bør ha en ytelsesgrad på 32 A og 16 A for 
pluggkonfigurasjoner på henholdsvis 32 A for 16 A, og være 
tidsforsinket motorstarttype (europeisk type D). 

Britiske 13 A-modeller er utstyrt med en støpt BS1363-plugg, 
med sikring på 13 A. 

Europeiske 16 A-modeller er utstyrt med en støpt CEE 
7/7-plugg (type F Schuko) med kapasitet på 16 A. 

 

Tofasede modeller skal kobles til som vist. 

Effektbrytere skal ha en kapasitet på 20 A eller høyere per fase, 
og skal være tidsforsinket motorstarttype (europeisk type D). 

 
 

Potensialutligning 
 

 

Et punkt for potensialutligning finnes på bakpanelet på apparatet for uavhengig jordforbindelse (GND). 
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Fasebelastningsdiagram 

 
 

Forklaring til fasebelastningsdiagrammet 

Fasebelastning 

Last per fase er ikke lik. Derfor anbefales det å koble andre elektrisk utstyr til L3+N. 
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7 Klargjøre apparatet for bruk 

Hensikten med dette kapittelet 

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

Innhold 

Dette kapittelet inneholder følgende emner: 

Side 

Trygg jobbing ved klargjøring av apparatet for bruk 55 

Prosedyre for klargjøring av apparatet for bruk 57 

Hovedmenyskjerm 59 

Tastaturskjermen 60 
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7.1 Trygg jobbing ved klargjøring av apparatet for bruk 

Sikkerhet når du klargjør apparatet for bruk 

Før du starter arbeidet, skal du være kjent med farene beskrevet under Farer og 
sikkerhetsforholdsregler når du klargjør apparatet for bruk på side 28 og i kapittelet Sikkerhet i denne 
monterings- og brukerhåndboken. 
 

Personlig verneutstyr for klargjøring av apparatet for bruk 

Bruk personlig verneutstyr som er spesifisert i avsnittet Personlig verneutstyr på side 37 i kapittelet 
Sikkerhet for relevante oppgaver. 
 

Regler for trygg drift av apparatet 

Følgende regler må følges under drift for å unngå farer: 

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

▪ Påse at alt nødvendig tilbehør er montert. 

Følgende regler må følges når du bruker apparat plassert på en bærende struktur, for å unngå farer: 

▪ Parkeringsbremsene på forhjulene må alltid være aktivert under bruk av apparatet. 

▪ Sjekk at hjulbremsene er aktivert hver dag før bruk. 
 

Strømførende komponenter 

 

Fare for elektrisk støt fra strømførende deler 

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

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

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

 

Varme overflater 

 

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

 Du kan få brannskader hvis du berører noen av de innvendige delene av tilberedningskammeret, 
innsiden av apparatdøren eller noen av delene i ovnen under tilberedning. 

 Bruk personlig verneutstyr. 
 

Varm damp 

 

Fare for brannskader fra varm damp 

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

 Når du er kjøler ned kammeret ved hjelp av avkjøle-funksjonen, skal du gå unna apparatet for å 
unngå den varme dampen som kommer ut av den åpne døren. 
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Overdreven mikrobølgeenergi 

 

Fare for brannsår fra overdreven mikrobølgeenergi 

FORHOLDSREGLER FOR Å UNNGÅ MULIG EKSPONERING OVERFOR OVERDREVEN 
MIKROBØLGEENERGI 

 Ikke forsøk å betjene denne ovnen med døren åpen, fordi drift med åpen dør kan føre til skadelig 
eksponering for mikrobølgeenergi. Det er viktig at sikkerhetssperrene ikke overstyres eller tukles 
med. 

 Ikke plasser gjenstander mellom ovnens forside og apparatdøren, og ikke la smuss eller rester etter 
rengjøring få hope seg opp på tetningsflatene. 

 Ikke bruk ovnen hvis den er skadet. Det er spesielt viktig at ovnsdøren lukkes ordentlig og at det ikke 
er skader på (1) døren (bøyning), (2) hengsler, (3) dørtetninger og tetningsflater. 

 Ovnen skal ikke justeres eller repareres av andre enn korrekt kvalifisert servicepersonell. 
 

Radiointerferens 

MERK 

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

Reduser eller eliminere interferens på radio, fjernsyn eller andre elektriske innretninger slik: 

▪ Plasser de elektriske apparatene så langt unna mikrokombiovnen som mulig. 
▪ Bruk en riktig montert antenne på radioen, fjernsynet osv. for bedre signalmottakelse. 
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7.2 Prosedyre for klargjøring av apparatet for bruk 

Kontroller før klargjøring av apparatet for bruk 

Før klargjøring av mikrokombiovnen for bruk, skal du bruke sjekklistene nedenfor for å sikre at alle 
viktige krav innfris. Apparatet skal ikke tas i drift før alle spesifiserte krav innfris. 

 

Sjekkliste for flytting, konfigurering og montering av apparatet: 

▪ Pappemballasje og transportfesteutstyr osv. har blitt fullstendig fjernet fra apparatet. 

▪ Apparatet har ingen tegn til skade. 

▪ Apparatet er konfigurert slik at det ikke kan gli eller velte. Kravene til monteringsstilling og området 
rundt apparatet har blitt oppfylt. 

▪ Apparatet er montert i henhold til monteringsforskriftene. 

 

Sjekkliste for sikkerhetsanordninger og advarsler: 

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

▪ Alle varselsymbolene er på angitte steder. 
 

Egnet kjøkkenutstyr 

Sjekk produsentens instruksjoner og temperaturområdet for å bestemme egnetheten for individuelle 
beholdere eller kjøkkenutstyr som brukes med hver av tilberedningsfunksjonene. Følgende tabell gir 
generelle retningslinjer: 

 
 

Kjøkkenutstyr Tillatt Merk 

Varmebestandige beholdere   

Herdet glass JA  

Kompatibel glassaktig keramikk JA Ikke bruk elementer med metallisk dekorasjon. 

Steintøy (porselen, servise osv.) JA  

Metallbrett og foliebrett   

Metall- eller foliebeholdere NEI  

Plastbeholdere   

Plastbeholdere som kan brukes i ovner JA Bruk kun plastbeholdere som er godkjent av 
produsenten. 

Forbruksmateriell   

Brennbart stoff (papir, papp osv.) JA Bruk kun brennbart stoff godkjent av 
produsenten. 

Andre kjøkkenutstyr   

Merkelapper NEI  

Bestikk NEI Ingen kjøkkenredskaper må etterlates i et 
matprodukt mens produktet tilberedes i 
kammeret. 

Temperaturmålere NEI  
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Starte 
 

 

1. 

 

Foreta alle relevante sikkerhetskontroller, og forsikre deg om at 
apparatet er rent og tomt. 

Slå deretter apparatet PÅ. 

2. 

 

easyTouch®-skjermen slår seg på og viser kort serienummeret 
og apparatdata. 

Hvis du vil at dataene skal forbli på skjerm, skal du trykke lett på 
skjerm én gang for å fryse skjermen. Trykk igjen for å fortsette. 

3. 

 

Når apparatet er konfigurert med to eller flere 
forvarmingstemperaturer, vises et valg. 

Rullepilene nederst på skjermen indikerer at det er flere 
temperaturvalg som ikke vises på skjermen. 

Bruk om nødvendig rullepilene. Velg deretter temperaturen du 
trenger for å starte forvarming av kammeret. 

4. 

 

Under forvarmingen viser skjermen fremdriften etter hvert som 
kammeret varmes opp til angitt temperatur. 

Hvis du vil stoppe oppvarming av kammeret, trykk på det røde 
X-symbolet nederst på skjermen. 

5. 

 

Apparatet er klart for bruk når kokeboken vises. 

 
 

Kundeveiledning og opplæring 

Gi brukeren opplæring i alle sikkerhetsfunksjoner og -enheter. 

Gi brukeren opplæring i hvordan apparatet brukes. 
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7.3 Hovedmenyskjerm 

Utseende 

 
 

Knappene og hvilken funksjon de har 
 

Knapp Betydning Funksjon 

 

Utviklingsmodus Utviklingsmodus muliggjør oppretting av 
tilberedningsprofiler med flere faser som kan lagres med 
navn og symbol for senere bruk. 

 
Press&Go Press&Go gir rask tilgang til bruk av tilberedningsprofiler 

som allerede er lagret. 

 
Kokebok Kokeboken inneholder tilberedningsprofilene som er lagret i 

minnet på apparatet. Den viser favoritter, 
tilberedningsprofilgrupper og en fullstendig liste over alle 
tilgjengelige tilberedningsprofiler. 

 

Rengjøring/temperaturendring Rengjøring/temperaturendring gjør det mulig å endre 
kammertemperaturen og klargjøre apparatet for rengjøring 
med visning av hjelpetekst under rengjøringsprosessen. 

 

Innstillinger Innstillinger brukes for å kontrollere apparatinnstillinger og 
-funksjoner, inkludert tid og språk, lasting av 
tilberedningsprofiler og for service og vedlikehold. 

 
 

easyTouch-skjermbildet 

easyTouch®-skjermbildet, -oppsettet og -ikonene som vises her, er kun veiledende, og er ikke ment å 
være en nøyaktig fremstilling av disse slik de vises på apparatet. 
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7.4 Tastaturskjermen 

Utseende 

 
 

Knappene og deres funksjoner 
 

Knapp Betydning Funksjon 

 

Tastaturskjerm Tastaturskjermen brukes til å skrive inn et autorisert 
passord for å legge inn data for programmer og kan 
begrense operatørtilgang til enkelte funksjoner. 

 
Tøm skjerm Velg Tøm skjerm-tasten for å slette tekst fra 

tastaturskjermen. 

 

Tastatur Skriv inn tekst med tastaturet. 

 
Mellomrom Velg mellomromstasten for å sette inn et mellomrom. 

 
Enter Velg Enter-tasten for å starte en ny linje. 

 
Tastaturrulling Velg opp-/nedpiler for å rulle på tastaturskjermen. 

 
Angi/OK Velg grønt kontrollmerke for å bekrefte innstillinger og 

fortsette. 

 
Forrige skjerm Velg tilbaketasten for å gå tilbake til en forrige skjerm. 

 
 

Tegnlengde 

▪ Bruk 1–20 tegn over maks. 2 linjer for navnene på tilberedningsprofiler, navnene på 
tilberedningsprofilgrupper og passord. 

▪ Bruk 1–54 tegn over maks. 5 linjer for faseinstruksjoner for individuelle tilberedningsprofiler. 
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8 Tilberedningsprosedyrer 

Hensikten med dette kapittelet 

Dette kapittelet viser deg hvordan du bruker mikrokombiovnen for tilberedning og hvilke prosedyrer som 
skal følges for tilberedning. 

«Bruksprinsipper og instruksjoner for tilberedning» er en trinn-for-trinn-veiledning for 
tilberedningsprosedyrene. 

Innhold 

Dette kapittelet inneholder følgende emner: 

Side 

Bruksprinsipper og instruksjoner for tilberedning 62 

Driftsinstruksjoner: Full Serve Mode (modus for full betjening) 68 
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8.1 Bruksprinsipper og instruksjoner for tilberedning 

Innhold 

Dette avsnittet inneholder følgende emner: 

Side 

Arbeid trygt med apparatet 63 

Slå ovnen på og av 65 

Slik lager du mat 66 
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8.1.1 Arbeid trygt med apparatet 

Din sikkerhet og sikkerheten til dine ansatte 

Før personellet ditt begynner å jobbe med mikrokombiovnen for første gang, skal du gjøre deg kjent 
med informasjonen i kapittelet Sikkerhet på side 14, og iverksette relevante sikkerhetstiltak. 

Be personellet ditt om å lære og følge reglene om trygt arbeid som oppgis i dette avsnittet før de starter 
arbeidet. 

Be personellet ditt om å gjøre seg kjent med fareadvarslene oppført i dette avsnittet og i instruksjonene 
nedenfor, og presiser viktigheten om å følge disse spesifiserte forholdsreglene. 
 

Personlig verneutstyr for dine ansatte 

Be personellet ditt bruke korrekt personlig verneutstyr spesifisert i avsnittet Personlig verneutstyr på 
side 37 i Sikkerhet på side 14 for relevante oppgaver. 
 

Regler for trygg drift 

Følgende regler må følges under drift for å unngå farer: 
▪ Luftuttakene bak på apparatet og luftinngangene foran på apparatet under døren må ikke dekkes til, 

hindres eller blokkeres. 
 

Ekstraregler for trygg drift på en tralle med hjul 

Følgende regler må følges når du bruker apparat plassert på en tralle med hjul, for å unngå farer: 
▪ Parkeringsbremsene på forhjulene må alltid være aktivert under bruk av apparatet. 
▪ Sjekk at hjulbremsene er aktivert hver dag før bruk. 
 

Håndtering av tung last 

Informer personellet ditt om at løfting av tunge beholdere og flytting av tunge transporttraller, kan føre til 
tretthet og ubehag, og det kan oppstå feil på bevegelig utstyr. 
 

Varme overflater 

 

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

Du kan få brannskader hvis du berører noen av de innvendige delene av kammeret, innsiden av 
apparatdøren eller noen av delene som er eller var i ovnen under tilberedning. Bruk personlig 
verneutstyr. 
 

Varm damp 

 

Fare for brannskader fra varm damp 

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

 Når du åpner døren og når du kjøler ned kammeret ved hjelp av avkjøle-funksjonen, skal du gå unna 
apparatet for å unngå at du blir truffet av den varme dampen som kommer ut av den åpne døren. 
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Varme væsker 

 

Fare for brannskader fra varme væsker 

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

 Bruk kun beholdere av passende størrelse. 

 Sett inn matvarebeholdere korrekt. 

 Sett alltid beholdere som inneholder væsker, eller som inneholder matvarer som blir flytende under 
tilberedning, på hyller, slik at alle brukere kan se dem. Beholdere som inneholder væsker, eller som 
inneholder matvarer som blir flytende under tilberedning, skal alltid tas ut vannrett. 

 Bruk personlig verneutstyr. 
 

Overdreven mikrobølgeenergi 

 

Fare for brannsår fra overdreven mikrobølgeenergi 

FORHOLDSREGLER FOR Å UNNGÅ MULIG EKSPONERING OVERFOR OVERDREVEN 
MIKROBØLGEENERGI 

 Ikke forsøk å betjene denne ovnen med døren åpen, fordi drift med åpen dør kan føre til skadelig 
eksponering for mikrobølgeenergi. Det er viktig at sikkerhetssperrene ikke overstyres eller tukles 
med. 

 Ikke plasser gjenstander mellom ovnens forside og apparatdøren, og ikke la smuss eller rester etter 
rengjøring få hope seg opp på tetningsflatene. 

 Ikke bruk ovnen hvis den er skadet. Det er spesielt viktig at ovnsdøren lukkes ordentlig og at det ikke 
er skader på (1) døren (bøyning), (2) hengsler, (3) dørtetninger og tetningsflater. 

 Ovnen skal ikke justeres eller repareres av andre enn korrekt kvalifisert servicepersonell. 
 

Brudd i kjølekjeden 

 

Fare for mikrobiologisk forurensning av matvarer 

 Bruk aldri apparatet for midlertidig lagring av matvarer. 

 Aldri avbryt tilberedningsprosessen med hensikt. 

 Når apparatet er i gang igjen etter en strømsvikt, vurdere hvordan tilstanden til maten påvirkes av 
tiden det tar å gjenoppta driften igjen. Kast maten hvis du er i tvil. 
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8.1.2 Slå ovnen på og av 

Sikkerhet når du bruker mikrokombiovnen 

Før du starter arbeidet, er det viktig at du gjør deg kjent med reglene og advarslene som er angitt i 
Arbeid trygt med apparatet på side 63, og følger instruksjonene som gis der. 
 

Slå på mikrokombiovnen 
 

1. 

 

Slå på mikrokombiovnen. 

2. 

 

Vent til programvaren er klar til bruk. 

 

MERK: 

Hovedmenyskjermen som vises til venstre, vises bare i Full 
Serve Mode (modus for full betjening). 

 
 

Slå av ovnen på slutten av arbeidsdagen 
 

1. 
 

Utfør de nødvendige rengjøringsoppgavene som angitt i 
rengjøringsplanen. 

2. 

 

Slå av mikrokombiovnen. 

3. 

 

La apparatdøren stå på gløtt for å la fuktigheten slippe ut. 

 

MERK: 

Slå av strømmen på anlegget før langvarig inaktivitet. 
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8.1.3 Slik lager du mat 

Sikkerhet når du bruker mikrokombiovnen 

Før du starter arbeidet, er det viktig at du gjør deg kjent med reglene og advarslene som er angitt i 
Arbeid trygt med apparatet på side 63, og følger instruksjonene som gis der. 
 

Krav 

▪ Du er tilstrekkelig kjent med bruk av programvaren, slik at du kan velge lagrede tilberedningsprofiler 
eller opprette nye tilberedningsprofiler som er egnet for maten du ønsker å lage, og kjøre disse 
profilene. 

▪ Mikrokombiovnen, tilbehør og beslagdeler som brukes, er korrekt rengjort. 
▪ Det er ingen fremmedobjekter i kammeret. 
▪ Luftfilteret er montert på plass på ovnsfronten under apparatdøren. 
 

Slik lager du mat 
 

1. Velg en tilberedningsprofil fra kokeboken, eller lag en ny 
tilberedningsprofil. 

2. Følg anvisningene som vises av programvaren. 

3. Åpne apparatdøren. 

4. Sett den preparerte maten inn i mikrokombiovnen. 

5. Lukk apparatdøren igjen. 

6. Start tilberedningsprosessen. 

7. Vent til tilberedningsprosessen er ferdig. 

8. Et lydsignal høres når tilberedningsprosessen er fullført.  

Følg anvisningene som vises av programvaren. 

9. Åpne apparatdøren. 

10. Ta ut maten. 

11. Lukk apparatdøren igjen. 
 
 

Bruke en tilberedningsprofil (Quick Serve Mode – modus for rask betjening) 
 

1. 

 

Velg «alle menyer»-symbolet. 
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2. 

 

Bruk opp-/nedpilene for å finne tilberedningsprofilen. 

 

MERK: 

Hvis et bilde har en rød ramme rundt seg, er 
kammertemperaturen satt for høyt eller for lavt for denne 
tilberedningsprofilen. 

Se Endre temperaturen i tilberedningskammeret på side 74. 

Påse at et matprodukt legges inn i kammeret før du starter en 
tilberedningsprofil. 

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

Åpne apparatdøren, sett matproduktet inn i det varme kammeret 
og lukk døren. 

3. 

 

Velg ønsket tilberedningsprofil for å starte tilberedningen. 

Eksempel: ITALIENSK SANDWICH x 1. 

 

ADVARSEL: 

Varme overflater på døren og i kammeret 

4. 

 

Tilberedningsprofilen starter enten umiddelbart med å vise en 
tidsmåler, ellers vises først en instruksjon. 

Følg faseinstruksjonen, og trykk deretter på grønt kontrollmerke 
for å starte tilberedningsprofilen. 

5. 

 

 

Tilberedningstidtakeren teller ned til null og lager en lyd for å 
indikere at en operatørhandling kreves på slutten av en 
tilberedningsprofil eller i en fase av en tilberedningsprofil. 

Åpne døren etter at tilberedningsprofilen har fullført, og fjern 
matproduktet fra kammeret. 

Skjermen returnerer deretter automatisk til kokebokskjermen. 

 

MERK: 

▪ Hvis du åpner døren under tilberedning, vil tilberedningsprofilen 
stanse, og en advarsel vises. 

▪ Hvis du lukker døren, kan brukeren fortsette eller avbryte 
tilberedningsprofilen. 

For å kontrollere kammertemperaturen under tilberedning, 
trykker du lett på temperaturen som vises. Kammertemperaturen 
vises med en stjerne. 
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8.2 Driftsinstruksjoner: Full Serve Mode (modus for full betjening) 

Innhold 

Dette avsnittet inneholder følgende emner: 

Side 

Press&Go-menyen 69 

Bruke en tilberedningsprofil 70 

Opprette en tilberedningsprofil 71 

Bruke en tilberedningsprofil 74 

Administrere tilberedningsprofilgrupper 77 

Grunninnstillinger for mikrokombiovnen 81 

Bruke en USB-pinne 89 
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8.2.1 Press&Go-menyen 

Kjøre en tilberedningsprofil fra Press&Go-menyen 
 

1. 

 

Velg Press&Go fra hovedmenyskjermen. 

2. 

 

Velg tilberedningsprofilen du skal bruke. 

3. 

 

Skjermen viser en nedtelling for tilberedelsestiden.  

Tidtakersøylen blir rød for å indikere at tilberedningen er ferdig. 

 

Velge hvilke tilberedningsprofiler som vises på Press&Go-menyskjermen 
 

1. 

 

Etter at du har valgt Press&Go fra hovedmenyskjermen, velger 
du redigeringssymbolet for kokeboken. 

2. 

 

To lister vises. 

Listen på venstre side viser tilberedningsprofiler som er del av 
Press&Go-menyen. 

Listen på høyre side viser andre tilberedningsprofiler som er 
tilgjengelige. 

Begge listene kan rulles opp eller ned ved hjelp av de blå pilene 
på høyre side av hver liste. 

3. Velg en tilberedningsprofil fra listen på venstre side. 

Her kan du endre plasseringen i listen, eller flytte den til listen på 
høyre side. 

Bruk de blå opp-/nedpilene i midten for å endre rekkefølgen til 
tilberedningsprofilene i listen på venstre side. 

Bruk de grønne/røde pilene i midten for å flytte en valgt 
tilberedningsprofil til eller fra Press&Go-menyen. 

4. Hvis du vil gjøre en tilberedningsprofil i listen på høyre side 
tilgjengelig på Press&Go-menyen, må du flytte den til listen på 
venstre side. 

5. Velg tilbaketasten for å gå tilbake til Press&Go-menyen når du er 
ferdig. 
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8.2.2 Bruke en tilberedningsprofil 

Bruke en tilberedningsprofil 
 
 

1. 
 

Velg kokeboksymbolet fra hovedmenyskjermen. 

2. 

 

Velg en gruppe tilberedningsprofiler, for eksempel «ITALIENSK 
SANDWICH», for å vise de enkelte tilberedningsprofilene. 

3. 

 

Velg en tilberedningsprofil for å starte, for eksempel «ITALIENSK 
SANDWICH x 2». 

4. 

 

Følg eventuelle instruksjoner på skjermen, hvis aktuelt. 

Trykk på det grønne kontrollmerket for å starte. 

5. 

 

Tilberedningstiden teller ned for hver programfase. 

6. 

 

 

Når tilberedningsprofilen avslutter, vises en rød strek, vanligvis 
med et lydsignal. Åpne døren eller trykk på den røde X-en for å 
gå tilbake til tilberedningsprofilen. 

Hvis du åpner apparatdøren under tilberedning, vil 
tilberedningsprofilen stanse, og en advarsel vises. 

Hvis du lukker døren, kan brukeren fortsette eller avbryte 
tilberedningsprofilen. 
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8.2.3 Opprette en tilberedningsprofil 

Opprette en tilberedningsprofil 
 

1. 

 

Velg kokkeluesymbolet fra hovedmenyskjermen for å åpne 
Utviklingsmodus. 

2. 

 

 

Temperaturverdien viser den innstilte temperaturen for 
forvarming av kammeret. 

Velg temperatursymbolet, og angi en temperaturverdi med 
tastaturet innenfor de grensene som vises, for å øke eller 
redusere den aktuelle temperaturen. 

Velg grønt kontrollmerke for å fortsette. 

3. 

 

 

Velg klokkesymbolet. 

Legg inn tilberedningstid med tastaturet, opptil ti minutter for hver 
fase. 

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

Velg grønt kontrollmerke for å lagre angitt verdi. 

4. 

 

Velg mikrobølgesymbolet. 

Still inn mikrobølgestyrke med tastaturet (0 og 5–100 %). 

Velg grønt kontrollmerke for å lagre angitt verdi. 
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5. 

 

Velg viftesymbolet for å stille inn viftehastigheten innenfor 
grensene som vises på skjermen. 

Velg grønt kontrollmerke for å lagre angitt verdi. 

6. 

 

 

Velg informasjonssymbolet for å angi en instruksjon for en fase 
(valgfritt). 

Eksempel: «Fase 1 – sett matproduktet inn i kammeret». 

Tilberedningsinstruksjonene vises på skjermen i starten av denne 
fasen. 

Velg grønt kontrollmerke for å lagre den angitte instruksjonen. 

Velg høyre pil med et plussymbol nederst på skjermen for å legge 
til en ny fase. 

Slett en fase ved å trykke på søppelbøttesymbolet. 

7. 

 

Tilberedningsprofiler kan ha opptil seks faser. 

Gjenta trinn 2–6 fra fase 1 ovenfor for å opprette en ny fase. 

Forstørrelsesglassymbolet øverst viser hvilken fase som vises på 
skjermen. 

Velg venstre/høyre pil, som vises nederst, for å veksle mellom de 
angitte fasene. 

 
 

Kjøring og lagring av en tilberedningsprofil 
 

1. 

 

Trykk på det grønne kontrollmerket for å bekrefte 
tilberedningsprofilen. 

 

ADVARSEL: 

Påse at et matprodukt er i kammeret, og at alle 
sikkerhetsforholdsregler følges før du kjører tilberedningsprofilen. 
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2. 

 

Velg startsymbolet for å kjøre tilberedningsprofilen (valgfritt). 

Hvis resultatene ikke er tilfredsstillende, velger du 
tilbakesymbolet, endrer tilberedningsinnstillingene og prøver på 
nytt. 

3. 

 

Velg «lagre kokebok»-symbolet for å lagre tilberedningsprofilen til 
kokeboken. 

4 

 

Velg kamerasymbolet for å åpne bilder. 

5. 

 

Velg et bilde som representerer den nye tilberedningsprofilen. 

Bruk rullepilene for å vise flere bilder. 

6. 

 

Angi et navn for tilberedningsprofilen med maksimalt 20 tegn, for 
eksempel «1 PIZZA». 

Trykk på det grønne kontrollmerket for å lagre 
tilberedningsprofilen til kokeboken. 

Et grønt kontrollmerke på et kokeboksymbol indikerer at 
tilberedningsprofil er lagret i kokeboken. 
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8.2.4 Bruke en tilberedningsprofil 

Endre kammertemperatur 
 

1. 

 

Noter kammertemperaturen som kreves for tilberedningsprofilen. 

Trykk deretter på den grønne haken for å fortsette. 

2. 

 

Velg temperatursymbolet. 

3. 

 

En stjerne ved siden av temperaturverdien angir den aktuelle 
kammertemperaturen. 

Velg ønsket kammertemperatur for tilberedningsprofilen, for 
eksempel 250 °C. 

Når kammeret når den ønskede temperaturen, fortsett med valg 
av kokebok i trinn 1. 

 
 

Vise og redigere tilberedningsprofiler 
 

1. 
 

Velg kokeboksymbolet fra hovedmenyskjermen. 

2. 

 

Velg «alle menyer»-symbolet. 
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3. 

 

Velg «rediger kokebok»-symbolet. 

4. 

 

Bruk opp-/nedpilene på høyre side av skjermen for å finne 
tilberedningsprofilen, for eksempel «ITALIENSK SANDWICH x 
1». 

Velg symbolet for visning/redigering av tilberedningsprofil. 

5. 

 

Vis eller endre tilberedningsprofilen etter behov. 

Se Utviklingsmodus for detaljer. 

 
 

Flytt en tilberedningsprofil i en tilberedningsprofilgruppe 

Eksempel: Flytt plasseringen av tilberedningsprofilen «ITALIENSKE SANDWICHER x 4» internt i 
tilberedningsprofilgruppen som heter «ITALIENSKE SANDWICHER». 

 

1. 
 

Velg kokeboksymbolet fra hovedmenyskjermen. 

2. 

 

Velg tilberedningsprofilgruppen «ITALIENSKE SANDWICHER». 

3. 

 

Velg «rediger kokebok»-symbolet. 
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4. 

 

Velg hvilken tilberedningsprofil som skal flyttes, for eksempel 
«ITALIENSK SANDWICH x 4». 

Bruk opp-/nedpilene på venstre side av redigeringsskjerm for å 
flytte den valgte tilberedningsprofilen internt i 
tilberedningsprofilgruppen. 

5. 
 

Trykk på tilbakeknappen for å gå tilbake til kokebokskjermen. 

 
 

Legg til en tilberedningsprofil i tilberedningsprofilgruppen 

Eksempel: Legg til tilberedningsprofilen «ITALIENSK SANDWICH x 4» i tilberedningsprofilgruppen 
«ITALIENSKE SANDWICHER». 

 

1. 
 

Velg kokebok fra hovedmenyskjermen. 

2. 

 

Velg tilberedningsprofilgruppen «ITALIENSKE SANDWICHER». 

3. 

 

Velg «rediger kokebok»-symbolet. 

4. 

 

Bruk opp-/nedpilene på høyre side på høyre del av skjermen for å 
finne og velge tilberedningsprofilen «ITALIENSK SANDWICH x 
4». 
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5. 

 

Velg den grønne venstrepilen for å legge til tilberedningsprofilen 
«ITALIENSK SANDWICH x 4» i tilberedningsprofilgruppen på 
venstre del av skjermen. 

Trykk deretter på tilbaketasten for å gå tilbake til 
tilberedningsprofilene. 

6. 
 

Trykk på tilbaketasten for å gå tilbake til kokeboken. 

 

 

 

8.2.5 Administrere tilberedningsprofilgrupper 

Flytt en tilberedningsprofilgruppe i en liste over tilberedningsprofilgrupper 
 

1. 
 

Velg kokeboksymbolet fra hovedmenyskjermen. 

2. 

 

Velg «rediger kokebok»-symbolet. 

3. 

 

Bruk de store rullepilene for å finne alle 
tilberedningsprofilgruppene. 

4. Velg tilberedningsprofilgruppen som skal flyttes. 

Bruk de små opp-/nedpilene midt på skjermen for å flytte den 
valgte tilberedningsprofilen i listen. 

5. Velg tilbakeknappen for å gå tilbake til kokeboken. 
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Legge til en ny tilberedningsprofilgruppe 
 

1. 
 

Velg kokebok fra hovedmenyskjermen. 

2. 

 

Velg «rediger kokebok»-symbolet. 

3. 

 

Velg symbolet for å legge til en ny tilberedningsprofilgruppe. 

4. 

 

Velg kamerasymbolet for å åpne en bildedatabase. 

5. 

 

Velg et bilde fra databasen som representerer 
tilberedningsprofilgruppen. 

Bruk rullepilene nederst på skjermen for flere bilder. 

6. 

 

Angi et navn for den nye tilberedningsprofilgruppen (maks. 20 
tegn). 

Trykk på det grønne kontrollmerket for å lagre 
tilberedningsprofilgruppen i kokeboken. 

7. 
 

Velg tilbakeknappen for å gå tilbake til kokeboken. 
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Redigere navnet til en valgt tilberedningsprofilgruppe 
 

1. 
 

Velg kokeboksymbolet fra hovedmenyskjermen. 

2. 

 

Velg en tilberedningsprofilgruppe. 

3. 

 

Velg «rediger kokebok»-symbolet. 

4. 

 

Velg symbolet for redigering av tilberedningsprofilgruppe. 

5. 

 

Angi et nytt navn for tilberedningsprofilgruppen. 

Velg grønt kontrollmerke for å fortsette. 
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Slette en tilberedningsprofilgruppe 
 

1. 
 

Velg kokeboksymbolet fra hovedmenyskjermen. 

2. 

 

Velg en tilberedningsprofilgruppe. 

3. 

 

Velg «rediger kokebok»-symbolet. 

4. 

 

Velg tilberedningsprofilgruppen du vil fjerne fra kokeboken. 

Velg symbolet for sletting av tilberedningsprofilgruppe. 

5. 

 

Velg grønt kontrollmerke for å slette tilberedningsprofilgruppen. 

 

MERK: 

Selv om du sletter en tilberedningsprofilgruppe fra kokebok, betyr 
det ikke at den slettes fra «alle menyer-listen». 
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8.2.6 Grunninnstillinger for mikrokombiovnen 

Kontrollinnstillinger og -ikoner 
 

1. 

 

Velg innstillingssymbolet fra hovedmenyskjermen. 

2. 

 

Angi passordet. 

Velg grønt kontrollmerke for å vise innstillingsmenyen. 

3. 

 

 

Innstillingsmenyen består av følgende funksjoner: 

A. Driftsmodus/navigasjonsinnstillinger 

B. Språkalternativer 

C. Temperaturinnstillinger og -merker 

D. Serviceinformasjon og feillogger (passord kreves) 

E. Tilberedningsprofiltellere 

F. Dato- og tidsinnstillinger 

G. Høyttalerlydnivå 

H. Tidtaker (temperatur/PÅ/AV) 

J. USB-programtilkobling 

K. Temperaturområde («tempområde») 

L. Endre passord for innstillinger/servicetilgang 

M. Skjermsparer 

Når du er ferdig med en innstilling, velg tilbake for å gå tilbake til 
hovedmenyen for innstillinger. 

Bruk opp-/nedpilene nederst på skjermen for å vise alle 
funksjoner i innstillingsmenyen. 

4. 

 

Trykk på tilbakeknappen for å avslutte Innstillinger-menyen. 

En melding vises om å lagre («SAVE») eller forkaste 
(«DISCARD») eventuelle endrede innstillinger. 
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Driftsmodus/navigasjonsinnstillinger 
 

1. 

 

Velg symbolet for driftsmodus/navigasjon fra innstillingsmenyen. 

2. 

 

Velg «QUICK SERVE MODE» (modus for rask betjening) for kun 
tilberedning. 

Velg «FULL SERVE MODE» (modus for full betjening) for å 
opprette tilberedningsprofiler. 

Velg «MANUAL MODE» (manuell modus) for manuell 
tilberedning via kokkeluesymbolet på hovedmenyskjermen. 

Velg «ENABLE SETTINGS» (aktiver innstillinger) for å vise et 
opplåsingssymbol på skjermen «Quick Serve Mode» og få tilgang 
til innstillingsmenyen. 

 

MERK: 

Hvis et grønt kontrollmerke vises, er den korresponderende 
funksjonen aktiv. 

3.  Velg «MAGNETRON ENERGY DELAY» (forsinket 
magnetronenergi) for å aktivere en 
magnetronoppvarmingsperiode for alle tilberedningsprofiler. 

Velg «ENERGY SAVING» (energisparing) for å aktivere 
dvalemodus når ovnen er inaktiv. 

 
 

Språkalternativer 
 

1. 

 

Velg globussymbolet. 

2. 

 

Velg avmerkingsboksen til ønsket/ønskede språk fra listen vist. 
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Kammertemperaturinnstillinger og -merker 
 

1. 

 

Velg temperatursymbolet for å endre forvarmetemperaturen for 
kammeret. 

Angi ønsket temperatur med tastaturet, og velg OK. 

Temperaturalternativskjermen vises bare ved oppstart når to eller 
flere kammertemperaturer er innstilt til over minimum. 

2. 

 

Hvis du vil endre en temperaturetikett, velger du etiketten.  

Angi ønsket etikettnavn med tastaturet, og velg OK. 

 
 

Serviceinformasjon og feillogger 

Se Utbedring av feil på side 113 for serviceinformasjon og feillogger. 
 

Tilberedningsprofiltellere 
 

1. 

 

Velg utklippstavlesymbolet for å vise en liste over 
tilberedningsprofiltellere. 

2. 

 

Hvis listen over tilberedningsprofiltellere vises, bruk opp-/nedpiler 
nederst på skjermen for å rulle i den. 
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Dato- og tidsinnstillinger 
 

1. 

 

Velg klokke/dato-symbolet for å vise innstillingsalternativene. 

2.  Endre dato: 

2.1 

 

 

Velg «MONTH» (måned), angi korrekt måned med tastaturet og 
velg OK. 

2.2 Velg «DAY» (dag), angi korrekt dag med tastaturet og velg OK. 

2.3 Velg «YEAR» (år), angi de korrekte to siste sifrene for året med 
tastaturet og velg OK. 

Hvis du vil vise måned først, etterfulgt av dag og år, velger du 
avmerkingsboksen «MM-DD-YY». 

Riktig datoinnstilling tilrettelegger for service da feillogger 
registreres ved hjelp av disse datoinnstillingene. 

3.  Endre tid: 

3.1 

 

 

Velg «HOUR» (time), angi riktig timeverdi med tastaturet og velg 
OK. 

3.2 Velg «MIN» (minutter), angi riktig minuttverdi med tastaturet og 
velg OK. 
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3.3 

 

Bla gjennom for å finne riktig ukedag. 

 
 

Lydnivå 
 

1. 

 

Velg høyttalersymbolet for å få tilgang til volum, tone og 
ytterligere lydinnstillinger.  

2. 

 

Velg høyttalersymbolet for å justere volumet etter hva som er 
passende for miljøet, fra intet (AV) til høyest (100 %). 

3. Velg notesymbolet for å angi LOW (lav), MED (middels) eller 
HIGH (høy) tone. 

4. Velg tastatursymbolet for å slå lyden PÅ eller AV når 
berøringsskjermen trykkes på. 
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Ovnstidtaker 
 

1. 

 

Velg symbolet for termometer/tidtaker. 

2. 

 

Velg avmerkingsboksen «TIMER ENABLED» (tidtaker aktivert) 
(grønn hake). 

3. Velg en ukedag med opp-/nedpilene nederst på skjermen. 

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

Du kan også tømme tidsboksen ved hjelp av slettesymbolet ved 
siden av den. 

5. 

 

Legg inn starttidspunkt med tastaturet. 

Trykk på den grønne haken for å fortsette. 

6. 

 

Velg en tom temperaturboks overfor tidsboksen som viser tiden 
du akkurat la inn. 

Du kan også tømme temperaturboksen ved hjelp av 
slettesymbolet ved siden av den. 

7. 

 

Angi påkrevd kammertemperatur med tastaturet. 

Du kan også velge null for å slå varmen AV. 

Du kan også velge det røde sirkelsymbolet for å slå AV apparatet. 

Trykk på den grønne haken for å fortsette. 
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Temperaturområde 
 

1. 

 

Velg tempområdesymbolet. 

2. 

 

Velg boksen med ønsket temperaturområde. Valget vises med en 
grønn hake. 

Normal skal det praktisk laveste temperaturområdet velges. 

Hvis den angitte kammertemperaturen synker med mer enn valgt 
temperaturområde, blir klarmodus og temperaturområde 
deaktivert inntil kammeret når den forhåndsinnstilte 
forvarmetemperaturen. 

 
 

Endre passord 
 

1. 

 

Velg nøkkelsymbolet for å endre passord for apparatet. 

2. 

 

Velg apparatets innstillings- eller servicesymbol. 

3. 

 

Angi det eksisterende passordet, og trykk på den grønne haken 
for å bekrefte. 

4. Angi et nytt passord, og trykk på den grønne haken. 

5. Bekreft det nye passordet, og trykk på den grønne haken igjen. 

 
 

  

 

 



 

 
 

8 Tilberedningsprosedyrer 

eikon e2s – Monterings- og brukerhåndbok CE 88 

Angi skjermsparer 
 

1. 

 

Velg avmerkingsboksen «ENABLED» (aktivert) for å slå 
skjermspareren PÅ eller AV. 

Velg tidsboksen under. 

2. 

 

Angi en tidsforsinkelse med tastaturet på 1 til 60 minutter før 
skjermspareren starter. 

Trykk på det grønne kontrollmerket for å bekrefte. 

3. 

 

En aktiv skjermsparer vil endre skjermbildet til et bevegelig bilde. 

For å bruke berøringsskjermen skal du trykke på skjermen for å 
deaktivere skjermspareren. 
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8.2.7 Bruke en USB-pinne 

Sikkerhet når du bruker apparatet 

Før du starter arbeidet, er det viktig at du gjør deg kjent med reglene og advarslene som er angitt i 
Arbeid trygt med apparatet, og følger instruksjonene som gis der. 
 

Hensikten med USB-dekselet 

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

Under tilberedning og rengjøring skal det ikke være en minnepinne satt i, og USB-porten må beskyttes 
av dekselet. 
 

USB-programmer 

VIKTIG: 

Hvis du laster ned fra en USB-minnepinne, vil du slette alle eksisterende programmer i minnet på 
apparatet. 

Kontroller at nøkkelen har korrekt tall/kode for programmene du vil laste inn i minnet (én .cbr + 
autoupd.ate). 

 
 

1. 

 

 

Slå apparatet AV. 

Åpne dekselet til USB-porten på kontrollpanelet. 
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2. 

 

Koble til USB-minnepinnen. 

Hvis en USB-minnepinne er for stor, kan du bruke en standard, 
kommersielt tilgjengelig adapterkabel. 

3. 

 

Slå apparatet PÅ. 

Filene lastes automatisk ned fra USB-minnepinnen, og 
fremdriften og bekreftelsesskjermer for oppdateringen vises. 

4. 

 

 

Ved fullføring vil apparatet vise oppstartsskjermen.  

Deretter vises termometersymbolet. 

Fjern USB-minnepinnen og oppbevar den på et trygt sted. 
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9 Rengjøringsprosedyrer 

Hensikten med dette kapittelet 

Dette kapittelet oppsummerer rengjøringsmetoder, rengjøringskjemikalier og hvordan du håndterer 
disse og rengjøringsinstruksjoner. Det forklarer riktig prosedyre for rengjøring av mikrokombiovnen. 

Innhold 

Dette kapittelet inneholder følgende emner: 

Side 

Daglige rengjøringsoppgaver 92 

Rengjøringskjemikalier 92 

Artikler som kreves for rengjøring 93 

Trygg jobbing ved rengjøring 94 

Rengjøringsprosedyrer 96 
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9.1 Daglige rengjøringsoppgaver 

 

Hva må rengjøres? Prosedyre Rengjøringskjemikalier 

Kammer Rengjør for hånd med en myk klut / 
tørkepapir 

Rengjøringskjemikalier og 
beskyttende kjemikalier godkjent av 
produsenten 

Utenpå apparatet Rengjør for hånd med en myk klut Vanlig rengjøringsmiddel for rustfritt 
stål eller harde overflater 

Beholdere, stekebrett, grillhyller og 
annet tilbehør som brukes for 
tilberedning 

▪ Rengjør for hånd med en myk, 
ikke-slipende svamp 

▪ Skyll av med vann etterpå 

Vanlige husholdningsvaskemiddel 

 

 

 

9.2 Kjemiske rengjøringsmidler 

Kjemiske rengjøringsmidler 

Bruk kun rengjøringskjemikalier som er angitt her for å rengjøre mikrokombiovnen og dens tilbehør. 

 
 

Produkt Bruk 

Merrychef Cleaner Rengjøre kammeret og apparatdøren 

Merrychef Protector Beskytte kammeret og apparatdøren 

Vanlig rengjøringsmiddel for rustfritt stål eller 
harde overflater 

Vedlikeholde den utvendige overflaten av 
mikrokombiovnen 

Vanlig husholdningsvaskemiddel: mildt for 
huden, fri for alkaliske stoffer, pH-nøytral og 
luktfri 

▪ Rengjøre komponenter og beslag i henhold til 
relevante instruksjoner 

▪ Rengjøre beholdere, stekebrett, grillhyller og 
annet tilbehør som brukes for tilberedning 

 
 

Håndtering av rengjøringskjemikalier 

Du må bruke personlig verneutstyr når du bruker visse rengjøringskjemikalier. 

Følg instruksjonene i kapittelet Personlig verneutstyr på side 37 og gjeldende sikkerhetsdataark knyttet 
til rengjøringskjemikalier og beskyttende kjemikalier som anbefales av produsenten. 

Personellet må få jevnlig opplæring av personen som er ansvarlig for mikrokombiovnen. 
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9.3 Artikler som kreves for rengjøring 

Artikler som kreves for rengjøring 
 

▪ Merrychefs rengjøringskjemikalie 
▪ Merrychefs beskyttende kjemikalie 

 

▪ Beskyttende gummihansker 
▪ Ikke-slitende skrubbesvamper av nylon 
▪ Rengjøringshåndklær og -kluter 
▪ Vernebriller 
▪ Varmebestandige hansker (valgfritt) 
▪ Støvmaske (valgfritt) 

 
 
 

MERK 

▪ Bruk aldri skarpe redskaper eller kraftige slipemidler på noen del av apparatet. 
▪ Ikke bruk verktøy. 
▪ Ikke bruk etsende rengjøringsmidler på noen av delene på apparatet eller i kammeret. Det vil 

forårsake permanent skade på katalysatorer. 
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9.4 Trygg jobbing ved rengjøring 

Din sikkerhet og sikkerheten til dine ansatte 

Før personellet ditt begynner å jobbe med mikrokombiovnen for første gang, skal du gjøre deg kjent 
med informasjonen i kapittelet Sikkerhet på side 14, og iverksette relevante sikkerhetstiltak. 

Be personellet ditt om å lære og følge reglene om trygt arbeid som oppgis i dette avsnittet før de starter 
arbeidet. 

Be personellet ditt om å gjøre seg kjent med fareadvarslene oppført i dette avsnittet og i instruksjonene 
nedenfor, og presiser viktigheten om å følge disse spesifiserte forholdsreglene. 
 

Personlig verneutstyr for dine ansatte 

Be personellet ditt bruke korrekt personlig verneutstyr spesifisert i avsnittet Personlig verneutstyr på 
side 37 i Sikkerhet på side 14 for relevante oppgaver. 
 

Regler for trygg flytting og oppsett på tralle med hjul 

Følgende regler må følges for å unngå farer ved flytting av apparatet på tralle med hjul (tilleggsutstyr): 
▪ Pass på alle tilkoblede kabler når du flytter apparater. Ikke rull over forbindelseskabler. Ikke strekk 

eller trekk ut forbindelseskabler. 
▪ Apparatet må være koblet fra strømforsyningen før du flytter stablesettet (tilleggsutstyr). 
▪ Apparatet må kjøle seg ned på trallen før det flyttes. 
▪ Det skal ikke være mat igjen i apparatet. 
▪ Apparatdøren må være lukket. 
▪ Beskyttelsesklær må brukes hvis apparatet er montert på en tralle. 
▪ Det er viktig å forsikre at enheten står plant etter at den er satt tilbake på plass. 
▪ Når enheten er tilbake på plass, skal parkeringsbremsene aktiveres igjen. 
▪ Uansett hvordan det står, må du sikre at trallen med apparatet på ikke velter. 
 

Spraye vann på apparatet 

 

Fare for elektrisk støt fra strømførende deler 

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

 Ikke spray vann på innsiden og utsiden av apparatet. 

 USB-dekselet skal alltid være lukket under rengjøring. 
 

Varme overflater 

 

Fare for brannsår fra høye temperaturer på innvendige deler av apparatet 

Du kan få brannskader hvis du berører noen av de innvendige delene av kammeret, innsiden av 
apparatdøren eller noen av delene som er eller var i ovnen under tilberedning. 

 Før du starter rengjøringsoppgavene, må du vente til kammeret har kjølt seg ned til under 50 °C, eller 
bruke avkjøle-funksjonen til å avkjøle kammeret. 

 Bruk personlig verneutstyr. 
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Spraye vann inn i et varmt kammer 

 

Fare for brannskader fra varm damp 

Hvis vann sprayes inn i det varme kammeret, vil det dannes damp som kan skålde. 

 Før du starter rengjøringsoppgavene, må du vente kammeret har kjølt seg ned til under 50 °C, eller 
bruke avkjøle-funksjonen til å avkjøle kammeret. 

 

Kontakt med rengjøringskjemikalier 

 

Fare for irritasjon på hud, øyne og åndedrettssystemet. 

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

 Ikke inhalere damp eller spraytåke fra rengjøringskjemikalier og beskyttende kjemikalier. 

 Ikke la rengjøringskjemikalier og beskyttende kjemikalier komme i kontakt med hud, øyne eller 
slimhinner. 

 Ikke spray rengjøringskjemikalier og beskyttende kjemikalier inn i kammeret. 

 Bruk personlig verneutstyr. 
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9.5 Rengjøringsprosedyrer 

rengjøre mikrokombiovnen 

Dette kapittelet forklarer hvordan du rengjør mikrokombiovnen. 

Innhold 

Dette avsnittet inneholder følgende emner: 

Side 

Nedkjølingsprosedyre før rengjøring 97 

Rengjøringsinstruksjoner 99 
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9.5.1 Nedkjølingsprosedyre før rengjøring 

Sikkerhet ved rengjøring 

Før du starter rengjøringsarbeidet, er det viktig at du gjør deg kjent med reglene og advarslene som er 
angitt i Trygg jobbing ved rengjøring på side 94, og følger instruksjonene som gis der. 
 

Formål 

Med den valgfrie avkjøle-funksjonen kan du kjøle ned kammeret raskt for raskere rengjøring av 
mikrokombiovnen. 
 

Kjøle ned kammeret 
 

1. 

 

Velg rengjøringssymbolet fra hovedmenyen i «Full Serve Mode» 
(modus for full betjening). 

2. 

 

ELLER 

 

 

Velg symbolet med blå termometer for å deaktivere oppvarming 
og for å starte avkjølingssyklussyklusen, enten i «Full Serve 
Mode» (modus for full betjening) eller «Quick Serve Mode» 
(modus for rask betjening). 

En melding vises. 
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3. 

 

 

Ta alle nødvendige forholdsregler, og plasser et egnet brett med 
isbiter i det varme kammeret. Dette fremskynder 
avkjølingsprosessen. 

Trykk på den grønne haken for å fortsette. 

4. 

 

Avkjølingsprosessen vises og tar ca. 20 minutter. 

Du kan redusere avkjølingstiden ved å la apparatdøren stå på 
gløtt mens avkjølingsprosessen pågår. 

5. 

 

Når avkjølingsprosessen er fullført, må du fjerne avkjølingsfatet 
fra kammeret med vernehansker. 

6. 

 

Ovnen er nå klar for rengjøring. 
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9.5.2 Rengjøringsinstruksjoner 

Sikkerhet ved rengjøring 

Før du starter rengjøringsarbeidet, er det viktig at du gjør deg kjent med reglene og advarslene som er 
angitt i Trygg jobbing ved rengjøring på side 94, og følger instruksjonene som oppgis. 
 

Krav ved rengjøring av apparatet 

▪ Apparatet er korrekt avkjølt. 
▪ Det er ikke mat igjen i kammeret. 
▪ Alle beholdere, stekebrett, grillhyller og annet tilbehør er blitt fjernet fra kammeret. 
 

Rengjøringsprosessen 

Rengjøring av ovn og ovnsdeler 
 

1. 

 

Åpne apparatdøren, og fjern stekebrettet/ovnsristen og annet 
kjøkkenutstyr fra ovnen. 

 

MERK: Du kan på dette stadiet også fjerne luftfilteret og vaske 
det med de andre delene (se trinn 12–13 for instruksjoner om 
hvordan du fjerner luftfilteret) eller du kan fjerne og rengjøre 
luftfilteret senere (trinn 12–17). 

 
ADVARSEL: Bruk vernebriller og beskyttende gummihansker 
under rengjøringsprosedyren. 

 

2.  Vask alle ovnsdelene du har tatt ut, i varmt såpevann. 

Vask av med en ren klut og store mengder rent, varmt vann. 

Tørk alle komponentene med en ny og ren klut. 

 

3. 

 

Fjern eventuelt søl med egnet klut eller tørkepapir. 

Bruk en tørr og ren kost for å fjerne eventuelle matrester mellom 
bunnen av kammeret og innsiden av døren. 

4. 

 

Spray forsiktig rengjøringskjemikalier godkjent av Merrychef på 
en svamp. 

 

Rengjør alle overflater av kammeret unntatt taket (stråleplate) 
og dørtetningen. 

 

VARSEL:  

Ikke spray direkte inn i kammeret. 

Ikke rengjør taket på kammeret. 

Ikke bruk kjemiske rengjøringsmidler eller ovnsbeskyttelse 
på stekebrettet. 
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5. 

 

Svært skitne områder kan du fukte og la stå i ti minutter med 
apparatdøren åpen. 

 

Bruk en ikke-slipende skrubbesvamp av nylon på alle overflater i 
kammeret og innsiden av appartdøren. 

 

VARSEL:  

Ikke skrubb taket (stråleplate) eller dørtetningen, og ikke 
bruk stålull. 

6. 

 

Vask alle overflater med en våt og ren klut. 

 

Tørk med en ny og ren klut eller tørkepapir. 

 

Om nødvendig kan kammertaket og dørtetningen tørkes med en 
våt, ren klut. 

7. 

 

 

Trykk på den grønne haken for å bekrefte at kammeret er blitt 
vasket.  

 

Du vil bli bedt om å bruke beskyttende kjemikalier 
(ovnsbeskyttelse).  

 

MERK: Bruk av det beskyttende kjemikaliet er valgfritt, men er 
anbefalt slik at det blir enklere å rengjøre neste dag. 

 

Følg trinn 8–11 nedenfor for å bruke ovnsbeskyttelsen  

 

eller 

 

Trykk på den andre grønne haken for å hoppe over bruken av 
beskyttende kjemikalier, skift ut stekebrettet og andre deler for 
rengjøring og gå til trinn 12 å fullføre resten av 
rengjøringsprosedyrene. 

 

 

 
 
 

Bruke det beskyttende kjemikaliet (valgfritt)   

 

8. 

 

Sprøyt beskyttende kjemikalier godkjent av Merrychef på en ren 
svamp. 

 

VARSEL:  

Bare påfør det beskyttende kjemikaliet på et rent apparat. 

Sørg for at rengjøringsmiddelet kun blir brukt på 
metalloverflater inne i ovnen og sørg for at ovnen varmes 
opp før du setter inn stekebrettet. 
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9. 

 

 

Spre det beskyttende kjemikaliet lett på alle apparatets 
innvendige overflater, unngå taket (stråleplate) og 
dørtetningen (markert i rødt). 

10. 

 

Lukk apparatdøren. 

11. 

 

 

Trykk på den grønne haken for å bekrefte påføring av det 
beskyttende kjemikaliet. 

 

Når grønt hakemerke trykkes, så vil du bli bedt om å rengjøre 
luftfilteret. 
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Rengjøre luftfilteret 

 

12. 

 

Med ovnsdøren lukket, vipp frontplaten under døren nedover. 

 

 

13. 

 

Fjern luftfilteret ved å trekke det forsiktig ut. 

14.  Rengjør luftfilteret med en fuktig klut eller vask det i såpevann og 
tørk det grundig. 

15.  Skift luftfilteret, og vipp frontplaten tilbake til den opprinnelige 
posisjonen. 

16.  Rengjør ovnen utvendig med en fuktig klut. 

17. 

 

 

Trykk på den grønne haken for å bekrefte rengjøring av luftfilteret. 

Ovnen slår seg AV. 

 

Ovnen er nå klar til bruk igjen, hvis du ikke brukte beskyttende 
kjemikalier. Hvis beskyttende kjemikalier ble brukt, så må de 
herdes, gå til trinn 18. 
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Herde beskyttende kjemikalier 

 

18. 

 

Slå PÅ apparatet. 

 

MERK: Hvis luftfilteret ikke har blitt byttet ut, vil skjermen vise en 
advarsel. Skift luftfilteret, og trykk deretter på den grønne haken 
for å fortsette. 

19. 

 

Forvarm kammeret. 

 

Når den forhåndsinnstilte driftstemperaturen er nådd, tar det 
omtrent 30 minutter for det beskyttende kjemikaliet å herde, hvis 
det ble brukt. 

 

Det beskyttende kjemikaliet blir lysebrunt når det har herdet. 

20. 

 

 

Skift ut det vaskede og tørkede stekebrettet og andre deler som 
ble fjernet for rengjøring.  

 

Sørg for at stekebrettet/ovnsristen monteres på kammerets 
støttestubber. 

 

Ovnen er nå klar igjen for matlaging. 
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10 Ta apparatet ut av drift og avhending 

Hensikten med dette kapittelet 

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

Innhold 

Dette kapittelet inneholder følgende emner: 

Side 

Trygg jobbing når du tar apparatet ut av drift 105 

Ta apparatet ut av drift og avhending 106 
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eikon e2s – Monterings- og brukerhåndbok CE 105 

10.1 Trygg jobbing når du tar apparatet ut av drift 

Sikkerhet når du tar apparatet ute av drift 

Før du starter arbeidet, skal du gjøre deg kjent med farene som beskrives i Farer og 
sikkerhetsforholdsregler når du tar apparatet ut av drift på side 33. 
 

Krav til personell som tar apparatet ut av drift 

Arbeid som utføres på apparatet mens det tas ut av drift, utføres under spesielle driftsforhold (f.eks. med 
dekslene fjernet) eller omfatter aktiviteter som krever personell med relevante kvalifikasjoner og 
apparatspesifikk kunnskap som overgår kravene til driftspersonell. 

Følgende kravene må innfris av personellet: 
▪ De er kvalifiserte ansatte i et autorisert serviceselskap. 
▪ Personellet har relevant opplæring som serviceteknikere. 
▪ Personellet har opplæring som er spesifikt for apparatet. 
 

Personlig verneutstyr 

Bruk personlig verneutstyr som er spesifisert i avsnittet Personlig verneutstyr på side 37 i kapittelet 
Sikkerhet på side 14 for relevante oppgaver. 
 

Regler for trygg og ansvarlig jobbing når du tar apparatet ut av drift 

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

▪ Kjøkkengulvet må alltid være tørt for å redusere faren for ulykker. 
▪ Apparatdøren på mikrokombiovnen må lukkes før avhending av apparatet. 
▪ Ikke la det være igjen mat i kammeret. 
 

Strømførende deler 

 

Fare for elektrisk støt fra strømførende deler og løse kabler 

Når sikkerhetsdekselet er åpent, er det fare for elektrisk støt hvis du berører strømførende deler. 

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

 

Flytte tung last 

 

Fare for personskade ved feil løfting 

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

 Bruk en gaffeltruck/palletruck for å flytte apparatet. 

 Når apparatet løftes, skal du bruke nok personer for å bære vekten av apparatet (antall avhengig av 
alder og kjønn). Følg det lokale regelverket om sikkerhet på arbeidsplassen. 

 Bruk personlig verneutstyr. 
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Uegnet underlag 

 

Fare for knusing hvis apparatet velter eller faller av 

Kroppsdeler kan bli knust hvis apparatet velter eller faller av. 

 Påse at apparatet aldri plasseres på et uegnet underlag. 

 

 

 

10.2 Ta apparatet ut av drift og avhending 

Krav 

Før du tar apparatet ut av drift, skal du kontrollere at apparatet er strømløst. 
 

Ta apparatet ut av drift 

Følg fremgangsmåten for oppsett og installasjon av apparatet i motsatt rekkefølge for å ta apparatet ut 
av drift (se kapitlene Montering på side 49, Flytte apparatet på side 39 og Konfigurere apparatet på side 
42). 

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

Avhending 

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

Gjelder innen EU og andre europeiske land med atskilte innsamlingssystemer. 

 

Dette merket som står på produktet eller dets dokumentasjon, indikerer at produktet ikke må kastes 
sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre mulig skade på miljøet 
eller menneskelig helse fra ukontrollert avfallsavhending skal du separere dette fra annet avfall og 
resirkulere det ansvarlig for å bidra til bærekraftig gjenbruk av materialressurser. 

Husholdningsbrukere skal kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller de lokale 
myndighetene for informasjon om hvor og hvordan de kan resirkulere dette produktet på en miljøsikker 
måte. 

Bedriftsbrukere skal kontakte sin leverandør og kontrollere betingelsene i kjøpekontrakten. Dette 
produktet skal ikke blandes med annet kommersielt avfall ved avhending. 
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11 Tekniske data 

Hensikten med dette kapittelet 

Dette kapittelet inneholder de tekniske dataene for din mikrokombiovn. 

Innhold 

Dette kapittelet inneholder følgende emner: 

Side 

Tekniske data 108 

Måltegninger 110 
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11.1 Tekniske data 

Dimensjoner og vekt 
 

Bredde     

Inkludert emballasje [tommer] 21,1 [mm] 535 

Apparat uten emballasje [tommer] 14,0 [mm] 356 

Høyde     

Inkludert emballasje [tommer] 33,5 [mm] 850 

Apparat (Klassisk-eksteriør) uten emballasje [tommer] 24,4 [mm] 620 

Apparat (Trend-eksteriør) uten emballasje [tommer] 25,4 [mm] 644 

Dybde     

Inkludert emballasje [tommer] 35,3 [mm] 895 

Apparat uten emballasje, døren lukket [tommer] 25,0 [mm] 636 

Vekt     

Høyeffektsversjon, inkludert emballasje [pund] 155 [kg] 70,4 

Høyeffektsversjon, uten emballasje [pund] 134 [kg] 61,0 

Standardeffektsversjon, inkludert emballasje [pund] 135 [kg] 61,1 

Standardeffektsversjon, uten emballasje [pund] 114 [kg] 51,7 

Sikkerhetsklaringer     

Bak/høyre/venstre [tommer] 0 [mm] 0  

Toppen (for ventilasjon) [tommer] 2 [mm] 50 
 
 

 

Kapasitet for elektrisk tilkoblet last – høyeffektsversjon 
 

Elektrisk forsyning  1N ~ 220–230 V 
50 Hz 

2N ~ 380–400 V 
50 Hz 

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

Koblinger som brukes  L + N + E L1 + L2 + N + E L + N + E 2P + JORDET 

Ordning  Enkel fase Dobbel fase Enkel fase To klemmer 

Nominelt strømforbruk [W] 6000 2500 + 3300 6000 6000 

Merkestrøm per fase [A] 32 16/32 32 32 

Nytteeffekt      

Nominell nytteeffekt, 
konveksjonsvarme 

[W] 2200 2200 2200 2000 

Nominell nytteeffekt, 
mikrobølge (IEC 705) 
100 % 

[W] 2000 2000 2000 2000 

Nominell nytteeffekt, 
kombinasjonsmodus 

[W] 2200 + 2000 2200 + 2000 2200 + 2000 2000 + 2000 
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Kapasitet for elektrisk tilkoblet last – standardeffektsversjon 
 

Elektrisk forsyning  1N ~ 220–230 V 
50 Hz 

1N ~ 220–230 V 
50 Hz 

1N ~ 220 V 60 Hz 

Koblinger som brukes  L + N + E L + N + E L + N + E 

Ordning  Enkel fase Enkel fase Enkel fase 

Nominelt strømforbruk [W] 2990 3680 2860 

Merkestrøm per fase [A] 13 16 13 

Nytteeffekt     

Nominell nytteeffekt, 
konveksjonsvarme 

[W] 2200 2200 2200 

Nominell nytteeffekt, 
mikrobølge (IEC 705) 
100 % 

[W] 1000 1000 1000 

Nominell nytteeffekt, 
kombinasjonsmodus 
(konveksjonsvarme + 
mikrobølge) 

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

 
 

 

Samsvar med lovpålagte standarder 
 

Beskyttelsesgrad IPX0 

Støyutslipp maks. 70 [dBA] 

Godkjenningsmerker  

Testet sikkerhet CE, CB (IEC) 

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

eikon e2s 
 

Sett forfra (dør lukket) Dimensjoner på kammer (dør lukket) 

 

 
 

 

 
 

Sett ovenfra (dør lukket) Sett fra høyre side (dør lukket) 
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12 Serviceinformasjon 

Hensikten med dette kapittelet 

Dette kapittelet informerer om korrekt prosedyre som skal følges under vedlikehold, og oppsummerer 
mulige feil med apparatet og feil som kan oppstå under drift. 

Innhold 

Dette kapittelet inneholder følgende emner: 

Side 

Garantiinformasjon og kontakt med kundeservice 112 

Utbedring av feil: problemer i drift 113 
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eikon e2s – Monterings- og brukerhåndbok CE 112 

12.1 Garantiinformasjon og kontakt med kundeservice 

Garantiinformasjon 

For å kunne fremme krav under garantien for mikrokombiovnen må apparatet installeres i henhold til 
instruksjonene i monterings- og brukerhåndboken av en kvalifisert servicetekniker fra et autorisert 
serviceselskap. 

Garantien dekker ikke skade som følge av feil oppsett, montering, bruk, rengjøring, bruk av 
rengjøringskjemikalier, service eller reparasjon. 
 

Påkrevd informasjon 

Ha følgende apparatdata for hånd når du tar kontakt med kundestøtte: 

▪ Apparatets delenummer (se Oversikt over mikrokombiovnen på side 8) 
▪ Apparatets serienummer (se Oversikt over mikrokombiovnen på side 8) 
 

Kontaktinformasjon 

Welbilt UK Ltd. 

Ashbourne House, The Guildway, 

Old Portsmouth Road 

Guildford, GU3 1LR 

Storbritannia 
 

 

Mottak  

Telefon (hovedkontor) (+44) (0) 14 83 46 49 00 

Faks (+44) (0) 14 83 46 49 05 

Internett www.merrychef.com 

www.welbilt.com 
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12.2 Utbedring av feil: problemer i drift 

Feilsøkingsdiagram 

Selv om vi har gjort vårt ytterste for å sikre at ovnen vil fortsette å yte på høyt nivå, kan du bruke 
diagrammet for å se om problemet enkelt kan løses før du kontakter serviceagenten din. 

 
 

Problem Mulig årsak Tiltak 

Apparatet fungerer ikke, og 
skjermen er tom 

Apparatet har ikke strøm ▪ Sjekk om det er strømstans. 

▪ Sjekk om skillebryteren er PÅ, eller om 

apparatet er korrekt koblet til. 

▪ Sjekk om apparatet er slått PÅ. 

Noen skjermkontroller 
fungerer ikke 

Uautorisert tilgang Ta kontakt med en autorisert bruker. 

Displayet viser en 
varselmelding 

Informasjon vises på skjermen Følg instruksjonene som vises. 

Apparatet tilbereder ikke 
maten riktig 

▪ Apparatet er ikke rent 

▪ Maten har ikke riktig temperatur 

▪ Endret eller feil program valgt 

▪ Maten er innpakket 

▪ Maten ble fjernet for tidlig 

▪ Rengjør apparatet (se 
Rengjøringsinstruksjoner på side 99) 

▪ Bruk riktig tilberedingsprogram. 

▪ Pakk opp maten. 

▪ Sjekk om alle tilberedningsfasene har 
blitt fulgt korrekt. 

Apparatet fullfører ikke 
matlagingen 

▪ En varselmelding vises 

▪ Apparatdøren er åpen 

▪ Intet luftfilter, eller det er feil montert 

▪ Overoppheting av apparatet 

▪ Lukk apparatdøren. 

▪ Monter luftfilteret. 

▪ La apparatet kjøle seg ned. 

▪ Sjekk og fjern eventuelle blokkeringer 
rundt luftventilene. 

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