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Indledning

Håndbogen i installation, brug og vedligeholdelse (herefter kaldet håndbogen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt
arbejde med og sikkerhed for maskinen (eller “apparatet“).
Det følgende skal ikke opfattes som en lang og forpligtende liste af advarsler, men snarere som en række anvisninger beregnet
på i alle henseender at forbedre maskinens ydelser og især på at undgå, at der sker skader på personer, dyr eller ting, der stam-
mer fra ukorrekt anvendelse og adfærd.
Det er meget vigtigt, at alle personer tilknyttet transport, installation, igangsættelse, vedligeholdelse, reparation og bortskaffelse af
maskinen nøje læser denne håndbog, før de skrider til de forskellige operationer, med det formål at forhindre fejlagtige og uhen-
sigtsmæssige manøvrer, der kunne forringe maskinens tilstand eller medføre fare for menneskers helbred. Det anbefales jævnligt
at give oplysninger til brugeren om gældende bestemmelser for sikkerhed. Det er ligeledes vigtigt at oplære og opdatere perso-
nale med tilladelse til at anvende maskinen om dens brug og vedligeholdelse.
Det er ligeså vigtigt, at håndbogen altid er til rådighed for operatøren, og at den opbevares omhyggeligt på maskinens driftssted,
så den er let at få fat i og konsultere i tvivlstilfælde, eller under alle omstændigheder hver gang der opstår et behov.
Hvis man efter læsningen stadig har tvivl eller er usikker på brugen af maskinen, skal man uden tøven kontakte producenten eller
en autoriseret forhandler, der vil stå til rådighed for at sikre hurtig og korrekt assistance til sikring af bedre funktion og maksimal
sikkerhed for maskinen. Til sidst minder vi om, at man under alle faser i brugen af maskinen altid skal overholde gældende be-
stemmelser for sikkerhed, hygiejne på arbejdspladsen og miljøbeskyttelse. Det er brugerens pligt at sørge for, at maskinen kun
aktiveres og bruges under optimale sikkerhedsforhold både for personer, dyr og ting.

VIGTIGT
• Producenten frasiger sig ethvert ansvar for skader, der opstår som følge af udførelse af indgreb på apparatet i mod-

strid med denne håndbogs anvisninger.
• Producenten forbeholder sig retten til at ændre på apparaterne præsenteret i denne håndbog uden yderligere varsel.
• Hel eller delvis gengivelse af håndbogen er forbudt.
• Denne håndbog fås i digitalt format ved at:

– Kontakte forhandleren eller kundeservice.
– For at downloade den nyeste, opdaterede udgave på websiden:

• Håndbogen skal altid opbevares på et lettilgængeligt sted i nærheden af maskinen. Operatører og maskinens vedli-
geholdelselsespersonale skal let kunne anvende håndbogen til enhver tid.
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A SIKKERHEDSOPLYSNINGER

A.1 Sikkerhed for børn og sårbare personer
• Dette apparat må ikke anvendes af personer uden passende erfaring og kendskab til

dets brug. Kun specialuddannet personale må udføre indgreb i apparatet.
• Børn må ikke anvende dette apparat eller elge med det.
• Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn.
• Dette apparat må ikke anvendes af personer, der er fysisk, sensorisk eller mentalt

funktionshæmmede.

A.2 Generelle oplysninger
For at muliggøre en sikker brug af maskinen og en korrekt forståelse af håndbogen er det
nødvendigt at have et godt kendskab til de forskellige termer og typografiske konventioner,
der anvendes i dokumentationen. Til mærkning og for at give mulighed for at genkende de
forskellige faretyper er der i håndbogen anvendt følgende symboler:

ADVARSEL
Fare for helbred og sikkerhed for det tilknyttede personale.

ADVARSEL
Fare for elektrisk stød - farlig spænding.

FORSIGTIG
Fare for skader på maskinen eller det behandlede produkt.

VIGTIGT
Vigtige anvisninger eller oplysninger om produktet.

Ækvipotential udligning

Læs brugervejledningen, inden apparatet tages i brug.

Oplysninger og forklaringer

A.3 Generelle sikkerhedsregler
• Maskinerne er forsynet med elektriske og/eller mekaniske sikkerhedsanordninger, der

skal beskytte operatørerne og maskinen selv.
• Det er til enhver tid forbudt at drive maskinen med afskærmningerne og

sikkerhedsanordningerne fjernet eller ændret.
• Der må ikke foretages ændringer på de dele, der leveres med apparatet.
• Nogle illustrationer i håndbogen viser maskinen, eller dele af den, uden skærme eller

med skærmene taget af. Det gøres udelukkende af hensyn til forklaringerne. Det er
under alle omstændigheder forbudt at anvende maskinen uden beskyttelsesskærme
eller med deaktiverede skærme.

• Det er forbudt at fjerne eller ulæseliggøre sikkerhedsmærkater, faremærkater og
påbudsmærkater på maskinen.



8

A.4 Transport, flytning og opbevaring
• Under lastning og losning er det forbudt at opholde sig under den løftede last. Det er

forbudt for uautoriseret personale at gå ind i arbejdsområdet.
• Apparatets egen vægt er ikke nok til at holde det i ro.
• Til løft af maskinen er det forbudt at foretage forankring til løse eller svage dele som:

afskærmning, elektriske ledningsføringer, pneumatiske dele osv.
• Skub, eller træk ikke apparatet under flytning, da det kan vælte.

A.5 Installation og montering
• Placeringen af apparatet samt monteringen og afmonteringen af det må kun udføres af

en specialuddannet tekniker.
• Apparatet må ikke anbringes udendørs, eller på steder hvor det kan blive udsat for regn

og direkte sollys mv.
• Ovenstående indgreb skal udføres af en specialuddannet tekniker i overensstemmelse

med gældende sikkerhedsregler. Dette gælder både med hensyn til det anvendte udstyr
og driftsprocedurerne.

• Apparatet skal installeres således, at der også efter installationen er adgang til
stikkontakten.

• Før der udføres nogen som helst form for installation, skal apparatet kobles fra
strømforsyningen.

A.6 Elektrisk tilslutning
• Arbejde på elektriske anlæg må udelukkende foretages af en faguddannet elektriker for

at undgå enhver risiko.
• Hvis elkablet er beskadiget eller for kort, skal man kontakte kundeservice eller en

faguddannet elektriker for at få det udskiftet.

A.7 Brug: Advarsler
For at reducere risikoen for forbrændinger, stød, brand, personskader eller udsættelse for
mikrobølgeenergi
1. Læs hele vejledningen, før apparatet tages i brug.
2. Læs og følg de specifikke FORHOLDSREGLER FOR SIKKER BRUG FOR AT

UNDGÅ EVENTUEL UDSÆTTELSE FOR KRAFTIG MIKROBØLGEENERGI i
afsnittet I Almindelig brug af maskinen.

3. Brug ikke apparatet uden madvarer i.
4. Dette apparat skal ekstrabeskyttes. Må kun kobles til et strømstik med korrekt

jordforbindelse. Se "ANVISNINGER PÅ JORDFORBINDELSE" i afsnittet H.7 Elektrisk
tilslutning.

5. Installer eller opstil kun dette apparat i overensstemmelse med de udleverede
installationsanvisninger.

6. Visse produkter som hele æg og forseglede beholdere, for eksempel lukkede
glasbeholdere, kan eksplodere og må ikke opvarmes i dette apparat.

VIGTIGT
Sørg for at opsætte følgende udleverede information synligt og tæt på
apparatet: “Advarsel: væsker og andre madvarer på ikke opvarmes i
forseglede beholdere, da de let kan eksplodere.“

7. Brug udelukkende dette apparat til dets beregnede brug som beskrevet i denne
håndbog. Brug aldrig ætsende kemikalier eller dampe i dette apparat. Denne type
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apparat er specifikt beregnet til opvarmning og tilberedning af sandwich. Det er ikke
beregnet til laboratoriebrug.

8. Apparatet er kun beregnet til professionel brug, ikke til husholdningsbrug.
9. I lighed med ethvert andet professionelt apparat må dette ikke anvendes af ikke-

uddannede personer eller børn.
10.Anvend ikke dette apparat, hvis kablet eller stikproppen er beskadiget, hvis det ikke

fungerer korrekt, eller hvis det er beskadiget, eller har været tabt på gulvet.
11. Brug aldrig apparatet, hvis det er beskadiget. Det er især vigtigt, at låget lukker korrekt,

og at der ikke er skader på glaspladen.
12.Før hver brug er det brugerens ansvar at kontrollere apparatets generelle tilstand og

renhed og standse eller undlade brugen, hvis der bemærkes snavs, skader eller
manglende dele.

13.Dette apparat må udelukkende serviceres af faguddannet servicepersonale. Kontakt
det nærmeste autoriserede serviceværksted for eftersyn, reparation eller justeringer.

14.Apparatet er udstyret med et indvendigt kølesystem (for og bag). Åbningerne til
indsugning og udstødning af luften på apparatet må ikke blokeres af genstande eller
klude, da dette kan medføre skade på apparatet pga. overophedning. Åbningerne på
oversiden af apparatet må ikke blokeres med genstande.

15.Brug ikke apparatet udendørs. Brug ikke apparatet nær vand – for eksempel nær en
køkkenvask, i en våd kælder, ved en swimmingpool eller på lignende steder.

16.Nedsænk aldrig apparatet, den øverste varmeplade, kablet eller stikket i vand.
17.Hold elkablet på afstand af apparatets varme overflader.
18.Lad ikke ledningen hænge ud over kanten på spisebord eller køkkenbord.
19.Til reduktion af risikoen for brand i opvarmningsrummet:

a. Apparatet er designet til direkte opvarmning/tilberedning af sandwich. Al anden
brug anses for ukorrekt.

b. Sandwich må ikke tilberedes for meget. Anbring ALDRIG plast eller andre
brændbare materialer, redskaber eller andre genstande (af et hvilket som helst
materiale) indvendigt i apparatet. Placer UDELUKKENDE sandwich sammen med
det dertil beregnede specialbagepapir (på modeller forsynet hermed).

c. Hvis materialer i apparatet antændes, skal det straks slukkes, og elkablet
frakobles.

d. Efterlad ikke ting på glaspladen, og anvend aldrig rummet til opbevaring. Efterlad
ikke køkkenredskaber eller sandwich i rummet, når apparatet ikke er i brug.

e. Brug ikke apparatet til opvarmning af sandwich i metalskåle, gryder, folie eller
andre køkkenredskaber af metal.

f. Rengør regelmæssigt glaspladen og den øverste varmeplade, og fjern alle
madrester. Aflejringer af kul kan medføre overophedning af sandwich, og
mikrobølgerne kan brænde fedt og fastbrændte aflejringer.

20.Den maksimale højde af en sandwich, der skal tilberedes, er på 3″/75 mm.
21.Under driften skal man være opmærksom på de varme områder på den udvendige

overflade. Tilberedningsområderne forbliver varme. Selv når apparatet er slukket.
22.Som i alle andre mikrobølgeapparater kan det forekomme, at der dannes gnister i

rummet. Disse gnister påvirker ikke sikkerheden hverken for brugeren eller for
apparatet endsige for kvaliteten af sandwichen. Hvis gnisterne skulle medføre et
synligt mørkt mærke på metaldelene, kan det fjernes med en fugtig klud.

23.Apparatet skal rengøres regelmæssigt, hvor alle rester af sandwich fjernes.
Manglende rengøring vil betyde forringelse af overfladerne.

24.Det medfølgende redskab (skraber) må udelukkende anvendes til rengøringsformål.
Se afsnit M.4 Daglig rengøring.
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25.Apparatet skal efterses grundigt mindst en gang om året. Det anbefales at oprette en
serviceaftale.

26.Det er farligt for alle andre end en kompetent person at udføre nogen form for service-
eller reparationsindgreb, der indebærer aftagning af et dæksel, der beskytter mod
udsættelse for mikrobølgeenergi.

OPBEVAR OMHYGGELIGT HÅNDBOGEN, SÅ DE FORSKELLIGE BRUGERE KAN
ANVENDE DEN TIL OPSLAG.

A.8 Rengøring og vedligeholdelse af maskinen
• Arbejder på elektriske anlæg må udelukkende foretages af en faguddannet elinstallatør

eller af serviceværkstedet.
• Før der foretages nogen form for rengøring eller vedligeholdelse, skal apparatet

frakobles strømforsyningen, og stikket skal forsigtigt tages ud af stikkontakten.
• Under vedligeholdelsesoperationer skal kabel og stik altid være synlige for operatøren,

der foretager indgrebet.
• Rør aldrig ved apparatet med fugtige hænder og/eller fødder eller barfodet.
• Det er forbudt at fjerne sikkerhedsanordningerne.
• Overhold kravene til de forskellige indgreb under almindelig og ekstraordinær

vedligeholdelse. Manglende overholdelse af advarslerne kan medføre risici for
personalet.

• Vedligeholdelse, kontrol og eftersyn må udelukkende udføres af en specialuddannet
tekniker eller af kundeservice forsynet med alle egnede, personlige værnemidler
(sikkerhedssko, handsker), værktøj og egnede hjælpemidler. Se “C.9 Personlige
værnemidler“ vedrørende passende, personlige værnemidler.

Forebyggende vedligeholdelse
• Forebyggende vedligeholdelse reducerer nedetid og maksimerer maskineffektiviteten.

Kundeservice kan rådgive om den bedste vedligeholdelsesplan, der kan tilkøbes,
baseret på intensiteten af brugen og udstyrets alder.

Reparationer og ekstraordinær vedligeholdelse
• Reparationer og ekstraordinær vedligeholdelse skal foretages af specialuddannet,

autoriseret personale. Producenten frasiger sig ethvert ansvar for fejl og skader, der
skyldes indgreb fra en uautoriseret tekniker, og den oprindelige garanti fra producenten
vil bortfalde.

A.9 Almindelig vedligeholdelse
• Rengør ikke maskinen ved at sprøjte direkte på det med en tryk- eller damprenser.
• Før der foretages nogen form for vedligeholdelse, skal apparatet sættes i

sikkerhedstilstand.
• Kontakt med kemiske substanser (f. eks.: rengøringsmiddel, afspændingsmiddel,

afkalkningsmiddel osv.) uden de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger (f. eks.:
personlige værnemidler) kan medføre udsættelse for kemiske risici og eventuel
sundhedsfare. Se altid sikkerhedsdatabladene og mærkningen på de anvendte
produkter.

A.10 Servicepersonale
FORHOLDSREGLER DER SKAL OVERHOLDES FØR OG UNDER EVENTUEL
UDSÆTTELSE FOR KRAFTIG MIKROBØLGEENERGI
• Betjen ikke, og lad ikke apparatet blive betjent med åbent låg.
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• Foretag følgende sikkerhedskontroller på alle apparater, der skal serviceres, før
aktivering af magnetronrøret eller en anden kilde til mikrobølger, og foretag derefter de
nødvendige reparationer:
1. låses funktion
2. korrekt lukning af låg
3. forsegling og pakningsoverflader (buedannelse, slid og anden skade)
4. skader på eller løsning af hængsler og låse
5. tegn på fald eller misbrug

• Kun originale reservedel kan garantere sikkerhedsstandarderne for apparatet.
• Før mikrobølgeeffekten tændes til en servicetest eller inspektion af det indre i

mikrobølgegenereringsrummet, skal magnetronen, bølgelederen eller
transmissionslinjen samt selve rummet kontrolleres for korrekt indstilling, integritet og
tilslutning.

• Hvis der er nogen defekte eller fejljusterede komponenter i låsen, monitoren,
lågpakningen og mikrobølgegenererings- og transmissionssystemerne, skal de
repareres, udskiftes eller justeres med de procedurer, der er beskrevet i denne
håndbog, før apparatet udleveres til ejeren.

•

A.11 Skrotning af maskinen
• Afmonteringen skal under alle omstændigheder udføres af specialuddannet personale.
• Arbejder på elektriske anlæg må udelukkende foretages af specialuddannet personale

og med afbrudt spænding.
• I forbindelse med bortskaffelse skal apparatet gøres ubrugeligt. Dette sker ved at

afskære forsyningsledningen og fjerne alle lukkeanordninger for at forhindre, at
personer kan blive indespærret i apparatet.

B GARANTI

B.1 Garantibetingelser og undtagelser
Hvis købet af dette produkt omfatter garanti, ydes denne i
overensstemmelse med lokale bestemmelser, og under forud-
sætning af at udstyret er installeret og anvendes til det formål,
det er beregnet til, og som det er beskrevet i den tilhørende
udstyrsdokumentation.
Garantien er gældende, når kunden udelukkende har anvendt
originale reservedele og har udført vedligeholdelse i overens-
stemmelse med kravene til brug og vedligeholdelse fra
Electrolux Professional, der leveres både i papirformat og
elektronisk.
Electrolux Professional anbefaler på det kraftigste, at man
anvender Electrolux Professionals godkendte rengøringsmid-
ler, skylle- og afkalkningsmidler for at opnå de bedste
resultater og bevare produkteffektiviteten over tid.
Electrolux Professional garantien dækker ikke:
• Omkostninger til servicerejser for at levere eller afhente

produktet.
• Montering.
• Oplæring i brug/funktion.
• Udskiftning (og/eller levering) af sliddele medmindre sliddet

skyldes materiale- eller produktionsfejl, som er anmeldt
inden for en (1) uge fra fejlens opståen.

• Tilretning af ekstern ledningsføring.
• Tilretning af uautoriserede reparationer, såvel som eventu-

elle skader, fejl og mangler, der er forårsaget af og/eller
stammer fra
– utilstrækkelig og/eller unormal kapacitet i det elektriske

system (strøm/spænding/frekvens, herunder udsving
og/eller afbrydelser).

– utilstrækkelig eller afbrudt vandforsyning, damp, luft, gas
(herunder urenheder og/eller andet, der ikke er i over-
ensstemmelse med de tekniske krav til hver maskine).

– vvs-dele, komponenter eller konsumrengøringsproduk-
ter, der ikke er godkendt af producenten.

– kundens forsømmelighed, forkert brug, misbrug og/eller
manglende overholdelse af anvisningerne på brug og
vedligeholdelse, som findes detaljeret beskrevet i udsty-
rets dokumentation.

– ukorrekt eller dårlig: installation, reparation, vedligehol-
delse (herunder pilleri, modifikationer og reparationer
udført af uautoriserede tredjeparter) samt modifikation af
sikkerhedssystemer.

– Brugen af uoriginale dele (f.eks.: forbrugsstoffer, slid og
skader eller reservedele).

– miljøforhold der frembringer termisk (f.eks. overophed-
ning/frost) eller kemisk (f. eks. korrosion/oxydering)
stress.

– fremmedlegemer anbragt i- eller sluttet til- produktet.
– uheld eller force majeure.
– transport og håndtering, inklusive ridser, hak, splinter og/

eller anden skade på produktets finish, medmindre
sådan skade stammer fra materiale- eller produktions-
fejl, og anmeldes inden for en (1) uge fra leveringen, hvis
ikke andet aftales.

• produkt med originale serienumre som er blevet fjernet,
ændret eller ikke umiddelbart kan fastslås.

• skift af lyspærer, filtre eller enhver forbrugsdel.
• ethvert tilbehør og software der ikke er godkendt eller

specificeret af Electrolux Professional.
Garantien omfatter ikke planlagte vedligeholdelsesaktiviteter
(inklusive de nødvendige dele hertil) eller levering af
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rengøringsmidler, medmindre det specifikt er dækket under en
lokal aftale, med forbehold for lokale vilkår og betingelser.

Se på Electrolux Professional webside for en liste over
autoriserede kundeservicekontorer.

C GENERELLE OPLYSNINGER

ADVARSEL
Se “Sikkerhedsoplysninger“

C.1 Indledning
I det følgende findes diverse oplysninger om apparatets
beregnede brug, dets afprøvning og en beskrivelse af de
anvendte symboler (der afmærker arten af advarsel), defini-
tionerne på de anvendte udtryk i håndbogen samt en række
nyttige oplysninger til brugeren.

C.2 Definitioner
I det følgende anføres definitionerne på de vigtigste udtryk
anvendt i håndbogen. Det anbefales, at man læser dette nøje,
før vejledningen anvendes.
Operatør person, der deltager i installation, indstil-

ling, brug, vedligeholdelse, rengøring,
reparation og transport af maskinen.

Producent Electrolux Professional SpA eller et hvil-
ket som helst andet servicecenter
autoriseret af Electrolux Professional SpA.

Medarbejder
tilknyttet den
almindelige
brug af
maskinen

en operatør, der er informeret om, oplært
og trænet i de arbejdsopgaver, der skal
udføres, samt de risici der er forbundet
med almindelig brug af maskinen.

Kundeservice-
afdelingen
eller special-
uddannet
personale

en operatør trænet/oplært af producenten,
og som på basis af sin faglige uddannelse,
sin erfaring, den specielle oplæring og
kendskabet til reglerne om forebyggelse
af ulykker, er i stand til at vurdere, hvilke
indgreb der skal udføres på maskinen
samt genkende og undgå eventuelle risici.
Den faglige uddannelse omfatter mekanik,
elektroteknik og elektronik osv.

Fare årsag til mulige skader eller
sundhedsproblemer.

Farlig situation enhver situation, hvor en operatør er
udsat for en eller flere farer.

Risiko kombination af sandsynligheden for og
alvoren af mulige skader eller sundheds-
problemer i en farlig situation.

Beskyttelses-
anordninger

sikkerhedsforanstaltninger bestående af
anvendelse af specifikke tekniske anord-
ninger (afskærmninger og
sikkerhedsanordninger) til beskyttelse af
operatørerne mod farer.

Afskærmning element på en maskine, der specifikt
anvendes som en fysisk barriere for at
yde beskyttelse.

Sikkerhedsan-
ordning

anordning (forskellig fra en afskærmning),
der fjerner eller reducerer en risiko. Den
kan anvendes alene eller i forbindelse
med en afskærmning.

Kunde person, der har købt maskinen og/eller
som står for drift og brug (f. eks.: firma,
entreprenør, virksomhed).

Elektrisk stød tilfældig udladning af elektrisk strøm i et
menneskes krop.

C.3 Nyt apparatkoncept
Dette apparat er et produkt, der er specifikt designet til at
opvarme/tilberede sandwich, og det har følgende
hovedegenskaber:
• En kombination af tre forskellige opvarmningsmetoder:

– kontaktplader,

– infrarød stråling,
– mikrobølger.

• Forskellige forudindstillede programmer.
• Nedtælling ved afslutningen af tilberedningscyklussen.
• Programmerbar elektronisk styring.

C.4 Maskinens og producentens ID
Her vises en gengivelse af mærkningen eller typepladen på
maskinen:

Typepladen indeholder produktets identifikationsdata og de
tekniske specifikationer.
Herunder følger en liste over betydningen af de forskellige
oplysninger:

F.Mod. fabriksbeskrivelse af produktet
Comm.
Model

handelsmæssig beskrivelse

PNC produktionskode
Ser.No. serienummer
“V“ forsyningsspænding
“Hz“ forsyningsfrekvens
“kW“ maksimalt effektforbrug
“A“ maksimalt strømforbrug
“IP eller IPX“ beskyttelsesgrad for støv og vand
CE CE-mærkning
Electrolux
Professional
SpA.

Producent:

Fig. 1 Typepladens placering

VIGTIGT
Henvis til specifikationerne på maskinens type-
plade ved kontakt med producenten (f. eks. ved
bestilling af reservedele osv.).

F.Mod.  HSGEUAT Comm. Mod. EHT8I Ser.Nr. 51510010
PNC 9FRJ 603699 18 EL:400 V 3N ~ 50 Hz 5 kW 9 A
EL:

IPX4
Electrolux Professional spa - Viale Treviso, 15 - 33170 Pordenone (Italy)

4-2015

MW freq
2450

F.Mod.   Comm. Mod. Ser.Nr. 51510010
PNC  EL:400 V 3N ~ 50 Hz 5 kW 9 A
EL:

IPX4
Electrolux Professional spa - Viale Treviso, 15 - 33170 Pordenone (Italy)

4-2015

MW freq
2450



13

C.5 Copyright
Denne håndbog er udelukkende beregnet på operatøren og
må kun overdrages til tredjemand efter skriftlig tilladelse fra
selskabet Electrolux Professional.

C.6 Ansvar
Vi fralægger os ethvert ansvar for skader og funktionsfejl,
der skyldes:
• Manglende overholdelse af anvisningerne i denne

vejledning.
• Reparationer, der ikke er korrekt udført, og udskiftning med

reservedele, der er anderledes end de specificerede i
reservedelskataloget (montering og anvendelse af uorigi-
nale reservedele og tilbehør, kan have negativ indvirkning
på maskinens funktion og medfører bortfald af garantien fra
den oprindelige producent).

• Indgreb udført af ikke-specialuddannet personale.
• Uautoriserede ændringer eller indgreb.
• Manglende eller utilstrækkelig vedligeholdelse.
• Ukorrekt brug af maskinen.
• Uforudsigelige særlige hændelser.
• Brug af maskinen af personale, der ikke er informeret om

og/eller oplært heri.
• Manglende overholdelse af gældende bestemmelser i

brugslandet om sikkerhed, hygiejne og sundhed på
arbejdspladsen.

Vi frasiger os ethvert ansvar for skader forårsaget af tilfældige
forandringer og ændringer fra brugerens eller kundens side.

Ansvaret for identifikationen og valget af passende, personlige
værnemidler, som operatørerne skal bære, påhviler arbejds-
giveren eller den ansvarlige for arbejdspladsen eller
teknikeren med ansvar for teknisk service i henhold til
gældende lovgivning i brugslandet.
Producenten frasiger sig ethvert ansvar for mulige unøjagtig-
heder i denne håndbog, hvis de skyldes trykfejl eller
oversættelsesfejl.
Eventuelle tilføjelser til håndbogen om brug og vedligehol-
delse, som producenten måtte finde det formålstjenligt at
sende til kunden, skal opbevares sammen med håndbogen,
hvoraf de udgør en integreret del.

C.7 Opbevaring af håndbogen
Håndbogen skal opbevares i sin helhed og i hele maskinens
levetid frem til skrotningen. I tilfælde af overdragelse, salg,
udlejning, brugstilladelse eller leasing af maskinen skal denne
håndbog følge med maskinen.

C.8 Modtagere af håndbogen
Denne håndbog henvender sig til:
• Transportøren og personalet tilknyttet flytning.
• Personale tilknyttet installation og igangsættelse.
• Arbejdsgiveren for maskinens brugere og den ansvarlige

for arbejdspladsen.
• Operatørerne tilknyttet daglig brug af maskinen.
• Specialuddannet personale - kundeserviceafdelingen (se

servicehåndbogen).

C.9 Personlige værnemidler
I det følgende vises en tabel over de personlige værnemidler (PPE), der skal anvendes i de forskellige maskinfaser.

Fase Sikkerheds-
beklædning

Sikkerhedsfodtøj Handsker Briller Beskyttelses-
hjelm

Transport — ● ○ — ○
Flytning — ● ○ — —

Udpakning — ● ○ — —

Montering — ● ●1 — —

Almindelig brug ● ●2 — —

Justeringer ○ ● — — —

Regelmæssig
rengøring

○ ● ●1ˉ2ˉ3 ○ —

Ekstraordinær
rengøring

○ ● ●1ˉ2ˉ3 ○ —

Vedligeholdelse ○ ● ○ — —

Afmontering ○ ● ○ ○ —

Skrotning ○ ● ○ ○ —

Oversigt:
● PPE SKAL ANVENDES
○ PPE TIL RÅDIGHED, SKAL ANVENDES EFTER BEHOV
— PPE IKKE PÅKRÆVET

1. Handskerne skal være skærefaste til brug ved disse operationer. Vi minder om, at manglende anvendelse af de personlige værnemidler for operatører,
specialuddannet personale eller under alle omstændigheder brugere af apparatet kan medføre eksponering for sundhedsfare (afhængigt af modellen).

2. Under disse operationer skal handskerne være varmebestandige for at beskytte hænderne fra kontakt med varme madvarer eller varme dele på apparatet,
og/eller når varme dele fjernes fra apparatet. Vi minder om, at manglende anvendelse af de personlige værnemidler for operatører, specialuddannet
personale eller under alle omstændigheder brugere af apparatet kan medføre eksponering for kemiske risici og muligvis medføre sundhedsskader
(afhængigt af modellen).

3. Under disse operationer skal handskerne være egnede til kontakt med de anvendte kemiske stoffer (se sikkerhedsdatabladene for de anvendte stoffer for
oplysninger om de påkrævede værnemidler). Vi minder om, at manglende anvendelse af de personlige værnemidler for operatører, specialuddannet
personale eller under alle omstændigheder brugere af apparatet kan medføre eksponering for kemiske risici og muligvis medføre sundhedsskader
(afhængigt af modellen).
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D GENERELLE SIKKERHEDSREGLER

ADVARSEL
Se “Sikkerhedsoplysninger“

D.1 Indledning
Maskinerne er forsynet med elektriske og/eller mekaniske
sikkerhedsanordninger, der skal beskytte operatørerne og
maskinen selv.
Det er forbudt for brugeren at fjerne eller pille ved disse
anordninger. Producenten frasiger sig ethvert ansvar i for-
bindelse med pilleri eller manglende brug af disse anordninger.

D.2 Beskyttelsesanordninger installeret på
maskinen

D.2.1 Afskærmninger
På maskinen er afskærmningerne følgende:
• Faste beskyttelsesanordninger (f. eks. skærme, dæksler,

sidepaneler osv.) fastgjort til maskinen og/eller til stellet
med skruer eller lynkoblinger, der kun kan afmonteres eller
åbnes ved hjælp af værktøj eller udstyr. Derfor må brugeren
ikke fjerne eller pille ved den slags anordninger. Producen-
ten frasiger sig ethvert ansvar i forbindelse med pilleri eller
manglende brug af disse anordninger.

• Flytbare, blokerede beskyttelsesanordninger (låge) for
adgang til maskinens indre.

• Låger ind til elektrisk udstyr på maskinen og bestående af
hængslede paneler, der skal åbnes med værktøj. Lågen må
ikke åbnes, når apparatet er sluttet til elnettet.

D.3 Sikkerhedsmærkater til placering på
maskinen eller i maskinens nærhed

Forbud Betydning

Det er forbudt at fjerne
sikkerhedsanordningerne

Det er forbudt at bruge vand til slukning
af brande (anbragt på elektriske dele)

Fare Betydning

Fare for at klemme hænderne

forsigtig, varm overflade

Fare for elektrisk stød (placeret på de
elektriske dele med angivelse af
spændingen)

D.4 Ophør med brug
Når man beslutter sig for ikke længere at anvende apparatet,
anbefales det, at man gør det ubrugeligt ved at fjerne
strømkablerne.

D.5 Advarsler om brug og vedligeholdelse
I maskinen er der først og fremmest risici af mekanisk, termisk
og elektrisk art. Hvor det er muligt, er disse risici blevet
neutraliseret:

• Enten direkte ved hjælp af passende designmæssige
løsninger.

• Eller indirekte ved hjælp af afskærmninger, beskyttelsesan-
ordninger og sikkerhedsanordninger.

Eventuelle unormale situationer signaleres på displayet på
betjeningspanelet.
Under vedligeholdelsesindgreb er der dog stadig nogle risici,
som det er umuligt helt at fjerne, og som skal neutraliseres ved
hjælp af specifikke forholdsregler og adfærd.
Det er forbudt at foretage nogen som helst form for eftersyn,
rengøring, reparation og vedligeholdelse på en del i bevæ-
gelse. De ansatte skal oplyses om dette forbud gennem tydelig
skiltning.
For at sikre maskineffektiviteten og den korrekte funktion er
det nødvendigt at foretage jævnlig vedligeholdelse i henhold til
anvisningerne i denne håndbog.
Sørg for jævnlig kontrol af funktionen af alle sikkerhedsanord-
ningerne og isoleringen af elkablerne, der skal udskiftes, hvis
de er beskadigede.

ADVARSEL
Ekstraordinære vedligeholdel-
sesoperationer på maskinen må
udelukkende udføres af special-
uddannet personale forsynet
med alle nødvendige personlige
værnemidler (sikkerhedssko,
handsker, briller, kedeldragt
osv.), udstyr, værktøj og egnede
hjælpemidler.
ADVARSEL
Det er til enhver tid forbudt at
drive maskinen med afskærm-
ningerne og
sikkerhedsanordningerne fjernet
eller ændret.
VIGTIGT
Før der udføres noget som helst indgreb på
maskinen, skal man altid konsultere håndbogen,
der angiver de korrekte procedurer og indeholder
vigtige oplysninger om sikkerheden.

D.6 Forventelig ukorrekt brug
Enhver anden brug end den i håndbogen specificerede regnes
som ukorrekt. Under driften af maskinen er det ikke tilladt at
udføre nogen anden form for arbejde eller aktivitet, der regnes
for ukorrekt, og som generelt kan medføre risiko for de
ansattes sikkerhed og beskadige apparatet. Følgende regnes
for forventelig, ukorrekt brug:
• Manglende vedligeholdelse, rengøring og regelmæssige

eftersyn af maskinen.
• Strukturelle ændringer eller ændringer af funktionslogikken.
• Pillen ved afskærmningerne eller sikkerhedsanordningerne.
• Manglende anvendelse af de personlige værnemidler for

operatører, specialuddannet personale og
vedligeholdelsespersonale.

• Manglende brug af egnet ekstraudstyr (som f.eks. brug af
uegnet udstyr og stiger).

• Anbringelse i nærheden af maskinen af brændbare eller
letantændelige materialer, eller som under alle omstændig-
heder ikke er kompatible med eller vedrører arbejdet.
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• Forkert installation af maskinen.
• Placering i maskinen af genstande eller ting, der ikke er

kompatible med dens brug, eller som kan beskadige
maskinen, medføre personskade eller forurene miljøet.

• At stige op på maskinen.
• Manglende overholdelse af angivelserne om beregnet brug

af maskinen.
• Anden adfærd, der medfører risici, som producenten ikke

kan eliminere.

ADVARSEL
Adfærd af ovenstående art
regnes for ukorrekt og er
dermed strengt forbudt!

D.7 Yderligere risici
Maskinen fremviser risici, der ikke er helt eliminerede i
projekteringen eller med installation af passende beskyttelses-
anordninger. Men via denne håndbog giver producenten
operatøren oplysninger om disse risici og anviser, hvilke
personlige værnemidler, de ansatte skal anvende. For at
reducere risiciene skal der sørges for tilstrækkeligt med
omgivende plads under installationen af enheden. For at
opretholde denne tilstand skal gange og zoner omkring
maskinen altid:
• Være fri for forhindringer (som trappetrin, værktøj, behol-

dere, kasser osv.).
• Være rene og tørre.
• Være godt oplyste.
For at kunden kan være fuldt informeret angives her i det
følgende de resterende risici på maskinen: situationer af den
art regnes for ukorrekte og er dermed strengt forbudt.

Resterende risiko Beskrivelse af den farlige
situation

Glidning eller fald Operatøren kan glide på grund af
vand eller snavs på gulvet

Forbrænding/afskrab-
ninger (f.eks.:
varmelegemer, kold
plade, lameller og
kølerør)

Operatøren berører bevidst eller
ubevidst nogle indvendige dele i
maskinen uden at bære handsker.

Resterende risiko Beskrivelse af den farlige
situation

Elektrisk stød Kontakt med elektriske dele under
spænding under vedligeholdelses-
indgreb med elskabet under
spænding

Fald oppe fra Operatøren foretager et indgreb
på maskinen ved hjælp af ueg-
nede metoder til adgang fra oven
(f.eks.: trappestiger eller ved at stå
op på maskinen)

Klemning eller
læsioner

Det specialuddannede personale
fastgør muligvis ikke betjenings-
panelet korrekt, der sidder foran
teknikrummet. Det kan også lukke
sig uventet.

Klemning eller
klipning

Mulig risiko for skader på armene
under lukningen af låget bag på
apparatet.

Tipning af last Flytning af maskinen eller emballa-
gen indeholdende maskinen ved
hjælp af uegnet udstyr eller løfte-
systemer eller med en ikke-
balanceret last

Kemisk Kontakt med kemiske stoffer (f.
eks.: opvaskemiddel, afspæn-
dingsmiddel, afkalkningsmiddel
osv.) uden at tage passende sik-
kerhedsforanstaltninger. Se altid
sikkerhedskortene og mærkningen
på de anvendte produkter

VIGTIGT
I tilfælde af at der skulle forekomme en større
anomali (for eksempel: kortslutning, strømførende
kabler uden for klemkassen, motorstop, nedslid-
ning af elkablernes plasthylstre osv.) skal
operatøren straks deaktivere maskinen.

E TABEL MED TEKNISKE SPECIFIKATIONER

E.1 Generelle tekniske specifikationer
VIGTIGT
For oplysninger om generelle mål se “Installationsdiagrammet“.
For alle elektriske specifikationer se “C.4Maskinens og producentens ID“

Vægt Kg 47
Lydtrykniveau svarende til Leq dB(A)1 dB (A) <70

Forsyningsspænding og frekvens2

200 V 50Hz
220 V 60Hz
220-230 V ~ 50Hz
220 V ~ 60Hz
380-400 V 3N~ 50Hz
420 V 3N~ 50Hz

1. Værdierne for støjemission er målt i henhold til EN ISO 11204. Værdien kan stige afhængigt af arbejdspladsen, hvor den måles.
2. Afhængigt af modellen.

E.2 Specifikationer for strømforsyningen
Maskinens vekselstrømsforsyning skal opfylde følgende betingelser
• maks. spændingsvariation ± 5%
• maks. frekvensvariation ± 1% kontinuerlig ± 2% kortvarigt.
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Resonansforvrængninger, ubalance i den trefasede spændingsforsyning, spændingsimpulser, afbrydelser, spændingsudfald og de
andre elektriske specifikationer skal overholde værdierne angivet i punkt 4.3.2 i standarden EN 60204-1 (IEC 60204-1).

ADVARSEL
Maskinens strømforsyning skal være beskyttet mod overspænding (kort-
slutninger og overbelastninger) ved hjælp af korrekt dimensionerede
sikringer og termoafbrydere. Mellem forsyningskablet og strømforsyningen
skal der anbringes en egnet og meget følsom flerpolet termosikring med
manuel nulstilling ogmed korrekt kapacitet med en kontaktåbning, der tillader
komplet afbrydelse i tilfælde af overspænding III, i henhold til gældende regler.
ADVARSEL
Til beskyttelse mod indirekte kontakt (afhængigt af den beregnede strømfor-
syningstype og af tilslutningen til udligningskredsløbet) se punkt 6.3.3 i EN
60204-1 (IEC 60204-1) med anvendelse af beskyttelsesanordninger, der
sikrer automatisk afbrydelse af strømforsyningen i tilfælde af fejl i isoleringen i
TN eller TT systemer eller, for IT systemer, brugen af en fejlmåler mod jord
eller differentiale beskyttelsesanordninger, der udløser den automatiske
afbrydelse (der skal leveres en isoleringskontrolenhed til at indikere en
eventuel første jordfejl i en strømførende del, medmindre der findes en
beskyttelsesanordning, der vil afbryde strømmen i tilfælde af en sådan fejl.
En sådan anordning skal aktivere et lydsignal og/eller visuelt signal, der skal
fortsætte i hele fejlens varighed). For eksempel: i et TT system er det
nødvendigt før strømforsyningen at installere en differentialafbryder med
koordineret interventionsstrøm (for eksempel 30 mA) til jordanlægget i den
bygning, hvor maskinen skal installeres.

F BESKRIVELSE AFAPPARATET

F.1 Oversigt over apparatet

Fig. 2 Forside
1 Låg
2 Håndtag

3 Kontrolpanel
4 Fødder
5 Ventilationshuller
6 Glasplade
7 Øverste plade
8 Låseanordning
9 USB-nøglens position

Fig. 3 Bagside
10 Dampudledningskammer
11 Ventilationshuller
12 Øverste plade med tilhørende

låseanordning
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F.2 Oversigt over betjeningspanelet

1 Knappen ON/OFF
2 Programvalgsknapper
3 Display

F.2.1 Display
Displayet er opdelt i 8 lige store dele. Hver del er knyttet til en
programknap.
Når der trykkes på en programknap, tænder den tilhørende del
af displayet.

BEMÆRK:
Dette display er ikke en berøringsskærm.
For at vælge det ønskede program skal man trykke
på den tilhørende knap i siden.

F.3 Tilbehør der medfølger til apparatet
Sammen med dette apparat leveres et specifikt tilbehørssæt.

BEMÆRK:
Nedenstående dele kan også bestilles separat.

• 2 kort med rengøringsvejledning, der skal sættes op på en
væg eller fastgøres tæt på apparatet.

• 1 liter Rapid Grease C41 (reference reservedelskode
0S2292 indhold: 6 x 1 liter portion).

• 1 teflonbørste (kode: 653623)
• 1 silikonemåtte (kode: 653527)
• 1 låseanordning til låget, hvis den fås til modelen.
• 1 afstandsstykke.

G TRANSPORT, FLYTNING OG OPBEVARING

ADVARSEL
Se “Sikkerhedsoplysninger“

G.1 Indledning
Transporten (eller overførslen af maskinen fra et sted til et
andet) og flytningen (eller overførslen inden for arbejdsplad-
sens område) skal ske med brug af udstyr med passende
kapacitet.

FORSIGTIG

Maskinen må kun transporteres, flyttes og opbevares af
specialuddannet personale, der skal være i besiddelse af:
• Specifik teknisk uddannelse og erfaring i brugen af

løftesystemer.
• Kendskab til sikkerhedsreglerne og gældende lovgivning

på området.
• Kendskab til de generelle sikkerhedsforskrifter.
• Passende, personlige værnemidler i henhold til de

udførte operationer.
• Evnen til at genkende og undgå enhver mulig fare.

G.2 Transport: Vejledning til transportøren
VIGTIGT
Den transporterede last kan flytte sig:
• Ved opbremsning.
• Ved acceleration.
• I en kurve.
• Ved bump på vejen.

G.3 Betjening
I forbindelse med losning og opbevaring af maskinen skal man
forberede et passende område med plant underlag.

G.3.1 Procedurer for flytteoperationer
Før der løftes:
• Sørg for, at alle ansatte er i sikker afstand, og sørg for, at der

ikke kommer personer ind i løftezonen.
• Sørg for, at lasten er stabil.
• Kontrollér, at der ikke er materiale, der ville kunne falde af

under løftet. Manøvrer lodret for at undgå sammenstød.
• Flyt maskinen i så lav en højde over gulvet som muligt.

Til korrekt og sikker udførelse af løfteoperationer:
• Brug det udstyr, der er mest passende i forhold til egen-

skaber og kapacitet (f. eks.: gaffeltruck eller elektrisk
palleløfter).

• Dæk skarpe hjørner til.

1
2 3 2
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• Kontrollér gaflerne og løftemetoden i henhold til vejlednin-
gen på emballagen.

G.3.2 Bevægelse
Den tilknyttede operatør skal:
• Have fuldt udsyn over den strækning, der skal

tilbagelægges.
• Afbryde manøvren i tilfælde af farlige situationer.

G.3.3 Placering
• Før der foretages en placering, skal man sikre sig, at der er

fri passage, og kontrollere at gulvet er plant og modstands-
dygtigt nok til at bære vægten.

• Fjern apparatet fra træpallen, slip det i den ene side, og lad
det derefter glide ned på gulvet.

G.4 Opbevaring
Maskinen og/eller dens dele skal opbevares og beskyttes mod
fugt i et ugiftigt miljø, uden vibrationer og med rumtempera-
turer på mellem –10 ℃ [14 ℉] og 50 ℃ [122 ℉].
Stedet, hvor maskinen opbevares, skal have en plan støt-
teflade for at undgå deformationer på maskinen eller skader på
støttebenene.

FORSIGTIG
Der må ikke foretages ændringer på de
dele, der leveres med apparatet. Eventu-
elle bortkomne eller ødelagte dele skal
udskiftes med originale reservedele.

H INSTALLATION OG MONTERING

ADVARSEL
Se “Sikkerhedsoplysninger“

H.1 Indledning
Følg anvisningerne i dette afsnit omhyggeligt. På denne måde
sikres det, at apparatet fungerer korrekt, samt at sikker-
hedsniveauet opretholdes i forbindelse med brug.

FORSIGTIG
Sørg for, at ventilationsåbningerne i kabi-
nettet eller indbygningsmodulet ikke
blokeres.

H.2 Krav til og forpligtelser for kunden
Kunden skal sørge for følgende:
• En stikdåse med jordforbindelse beregnet til det strømfor-

brug, der er anført på typepladen.
• For mere detaljerede oplysninger om eltilslutning henvises

der til afsnittet “H.7 Elektrisk tilslutning“.
• Sørg for, at overfladen, hvor maskinen skal stå, er helt plan.

H.3 Maskinens pladskrav
• Omkring maskinen skal der være passende fri plads (til

udførelse af indgreb, vedligeholdelse osv.).
• Passagerne til brug for personalets indgreb på apparatet

skal være på mindst 50 mm, med undtagelse af bag
apparatet.

• Dette mål skal øges i tilfælde af brug af og/eller passage af
andet udstyr og/eller køretøjer eller i tilfælde af behov for
flugtveje fra arbejdsstedet.

• Bruges idet der sørges for at overholde de korrekte
afstande anført i installationsdiagrammet.

H.4 Placering
FORSIGTIG
Apparatet er ikke beregnet til indbygning.
Apparatet skal være i vater.
Apparatets ventilationshuller må ikke
blokeres.

Pak maskinen ud, og udfør følgende:
1. Brug beskyttelseshandsker Se “C.9 Personlige værnemid-

ler“ for yderligere oplysninger.
2. Skær stropperne over, og fjern beskyttelsesfilmen. Udvis

forsigtighed, således at pladeoverfladen ikke ridses af
sakse eller knive, der eventuelt anvendes til fjernelse af
filmen.

3. Fjern indpakningen (i pap), skumplasthjørnerne og de
lodrette beskyttelsesstykker.

4. Vær omhyggelig med under installationen at overholde
alle sikkerhedsregler for hvert indgreb, herunder også
forholdsreglerne vedrørende brandsikring.
Opstil apparatet på et sted med god ventilation. Se
“Sikkerhedsoplysninger“.

• Opstil ikke apparatet i nærheden af noget udstyr, der
frembringer kraftig varme eller fedtos, som for eksempel et
komfur, en grillplade, en frituregryde osv., der ville give
mulighed for, at strålevarme kunne øge apparatets udven-
dige temperatur.

• Installationsdiagrammerne og de tekniske specifikationer
forrest i denne håndbog angiver apparatets pladskrav samt
forbindelsernes mål.

H.4.1 Justering af minimumafstanden mellem
glaspladen og den øverste plade (kun på
modeller der er forsynet hermed)

• 0 stoppere: H = ca. 13 mm
• 1 stopper: H = ca. 24 mm
• 2 stoppere: H = ca. 35 mm
• 3 stoppere: H = ca. 46 mm
• 4 stoppere: H = ca. 57 mm

BEMÆRK:
Antallet af stoppere gives med start fra oven (se
eksemplet)

• 4 stoppere

• 2 stoppere
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H.5 Arbejdsplads
Alle gældende love, regler og direktiver på stedet, hvor
apparatet installeres, skal overholdes vedrørende følgende.
• Korrekt belysning af arbejdsområdet.
• Sikkerhed på arbejdsstedet, forebyggelse af ulykker.
• Obligatoriske skilte og signaler.
• Hygiejne.
• Arbejdsområder og adskillelse af områderne af hygiejniske

grunde
• Brandsikring.
• Lavt niveau af udslip af luftforurenende stoffer.

H.6 Udpakning
VIGTIGT
Kontrollér straks, om apparatet er blevet beskadiget
under transporten. Undersøg al emballage før og
efter, den tømmes.

• Speditøren er ansvarlig for apparaterne under transport og
levering.

• Eventuelle klager skal rettes til speditøren i tilfælde af
tydelige eller skjulte beskadigelser.

• Eventuelle beskadigelser eller mangler skal meddeles på
følgesedlen ved leveringen.

• Chaufføren skal underskrive følgesedlen: Speditøren kan
afvise klagen, hvis følgesedlen ikke er underskrevet
(speditøren kan levere den nødvendige formular).

• Der skal rettes henvendelse til speditøren angående
inspektion af varen inden for højst 15 dage fra leverings-
datoen, hvis der er skjulte beskadigelser eller mangler, der
først er tydelige, efter at emballagen er fjernet.

• Al dokumentation i emballagen skal opbevares.
• Tag apparatet ud af emballagen. Sørg for ikke at forårsage

nogen rystelser af apparatet under udpakningen og
håndteringen.

H.6.1 Montering af fødder

H.7 Elektrisk tilslutning

ADVARSEL
Se “Sikkerhedsoplysninger“
VIGTIGT
Tilslutningen til elnettet skal foretages i henhold til
gældende, lokal lovgivning i brugslandet.

• Kontrollér, at anlæggets elforsyning er forberedt til at klare
den faktiske belastning, og at den desuden er udført fuldt ud
korrekt i henhold til gældende regler i maskinens brugsland.

• Apparatet skal installeres, så der også efter installationen er
adgang til stikkontakten. Sørg for, at stikkontakten ikke
klemmes af apparatet. Et beskadiget strømkabel kan blive
overophedet og bryde i brand eller medføre en kortslutning.

• Sørg for, at forsyningspændingen til maskinen som angivet
på typepladen svarer til netspændingen på stedet.

• Sørg for, at udtaget har en effektiv ekstrabeskyttelse i form
af jordforbindelse.

FORSIGTIG
ANVISNINGER PÅ JORDFORBIN-
DELSE: Dette apparat skal
ekstrabeskyttes. I tilfælde af kortslutning
vil jordforbindelsen reducere risikoen for
stød ved at give den elektriske strøm en
vej væk. Dette apparat er forsynet med et
kabel, der har en jordforbindelsesledning
og et jordforbindelsesstik. Stikket skal
kobles til en udgang, der er korrekt
installeret og forbundet til jord.

ADVARSEL
Ukorrekt anvendelse af jordfor-
bindelsen kan medføre risiko for
stød.

Søg råd hos en faguddannet elektriker eller en servicetekniker,
hvis anvisningerne på jordforbindelse ikke er helt forstået, eller
hvis der opstår tvivl om, hvorvidt apparatet er korrekt jord-
forbundet, og:
1. Hvis det er nødvendigt at anvende en forlængerledning,

må der kun anvendes en forlænger med tre ledninger med
et trebenet jordforbindelsesstik og et indgangsstik i appa-
ratet med tre huller, der kan modtage et sådant stik. Den
anførte kapacitet på forlængerledningen skal være lig med
eller større end apparatets elektriske kapacitet, eller

2. Brug ikke en forlængerledning, hvis elkablet er for kort, få i
stedet en faguddannet elektriker eller servicetekniker til at
montere et udtag i nærheden af apparatet.

1

A

B

x4

2

A

B

x4
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ADVARSEL
Jordforbindelse er obligatorisk
og skal gøres med en grøn leder.

Hvis elkablet skal udskiftes, skal det gøres af en servicetek-
niker og med originale reservedele: kun apparatets producent
er autoriseret til at levere reservedelen og foretage afmonte-
ring og genmontering af komponenterne, enten direkte eller
via et autoriseret servicecenter.

VIGTIGT
Reparationer og vedligeholdelsesindgreb må kun
udføres af faguddannet personale autoriseret af
producenten.

Installer altid en hovedafbryder med termosikring mellem
apparatet og stikkontakten, så apparatet kan slukkes uafhæn-
gigt af resten af systemet. Kontaktåbningen og den maksimale
lækstrøm skal være i overensstemmelse med gældende regler.
• Tilslut først hovedafbryderstikket til elnettet ved afslutnin-

gen af installationen.
• Brug altid en korrekt installeret, stødsikker stikkontakt.
• Brug ikke multistikdåser og forlængerledninger.
• Træk aldrig i elledningen for at koble apparatet fra strøm-

forsyningen. Træk altid i selve stikket.
• Berør aldrig elkablet eller strømudtaget med våde hænder.
• Apparatet skal derudover være omfattet af et udlignings-

system, der sluttes til via skruen“ EQ“ (se
“Installationsdiagrammet“) angivet med symbolet .

Ækvipotentialledningen skal have et tværsnit på mindst 10
mm2.

H.8 Bortskaffelse af emballage
Bortskaffelse af emballagen skal ske i overensstemmelse med
gældende, national lovgivning. Alle de anvendte emballage-
materialer er miljøvenlige.
De kan opbevares uden risiko eller brændes i et forbrænd-
ingsanlæg. De plastdele, der kan genbruges, er mærket på
følgende måde:

Polyætylen
• Emballagens udvendige film
• Posen med brugervejledningen

Polypropylen
• Stropper

Polystyrenskum
• Hjørnebeskyttere

Dele i træ og pap kan bortskaffes i henhold til gældende, lokal
lovgivning i brugslandet.

I ALMINDELIG BRUG AF MASKINEN

FORHOLDSREGLER FOR SIKKER BRUG FOR AT UNDGÅ
EVENTUEL UDSÆTTELSE FOR KRAFTIG
MIKROBØLGEENERGI
• Forsøg ikke at betjene dette apparat med låget åbent -

bevægelse af låget kan medføre skadelig udsættelse for
mikrobølgeenergi.

• Anbring aldrig en genstand mellem låget og arbejdsfladen,
og lad ikke snavs eller rester af rengøringsmiddel komme
på pakningsfladerne.

• Brug aldrig apparatet, hvis det er beskadiget. Det er især
vigtigt, at låget lukker korrekt, og at der ikke er skader på:
(1) låget (bøjning), (2) hængsler og låse (itu eller løsnede),
(3) lågets pakning og pakningsfladerne.

• Apparatet må ikke justeres eller repareres af nogen som
helst andre end faguddannede serviceteknikere.

I.1 Egenskaber hos personalet uddannet i
almindelig brug af maskinen

Kunden skal sikre sig, at de ansatte til almindelig brug af
maskinen er passende oplært, og at de udviser kompetence i
udførelsen af deres opgaver, og at de både sørger for egen og
andres sikkerhed.
Kunden skal kontrollere, at hans personale har forstået anvis-
ningerne og i særdeleshed med hensyn til sikkerhed og
hygiejne på arbejdspladsen ved brug af maskinen.

I.2 Egenskaber hos personalet autoriseret
til at foretage indgreb på maskinen

Det er kundens ansvar, at personerne knyttet til de forskellige
opgaver opfylder nedenstående krav:

• At de læser og forstår vejledningen.
• At de får passende uddannelse og træning i deres opgaver

for at kunne udføre dem sikkert.
• At de modtager specifik uddannelse i korrekt brug af

maskinen.

I.3 Operatør til almindelig brug
Skal mindst have:
• Kendskab til teknologien samt specifik erfaring i drift af

maskinen.
• Nok grundlæggende dannelse og grundlæggende teknisk

viden til at kunne læse og forstå indholdet i håndbogen,
herunder korrekt fortolkning af tegninger, skilte og
piktogrammer.

• Tilstrækkeligt kendskab til at kunne foretage eventuelle
indgreb inden for sin kompetence som specificeret i
håndbogen.

• Kendskab til standarderne for hygiejne og sikkerhed på
arbejdspladsen.

I det tilfælde at der skulle forekomme en større anomali (for
eksempel: kortslutning, strømførende kabler uden for klem-
kassen, motorstop, nedslidning af elkablernes plasthylstre
osv.) skal operatøren knyttet til almindelig brug af maskinen
gøre følgende:
• deaktiver maskinen øjeblikkeligt, og afbryd alle forsyninger

(elektricitet, gas, vand).

J DRIFT

J.1 Opstart

ADVARSEL
Se “Sikkerhedsoplysninger“.

Tryk på tasten "ON/OFF" for at tænde apparatet.
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Displayet viser først “Velkomstskærmen“, låget åbner auto-
matisk, og derefter starter forvarmningen.

I løbet af denne tid, op til 20 minutter, er det ikke muligt at
foretage nogen handling.
Ved afslutningen af forvarmningen viser displayet de tilgæn-
gelige programmer, og nu kan apparatet bruges.

J.2 Indstilling af et program
• For at starte det ønskede program lukkes låget, og der

trykkes på den tilhørende knap.

VIGTIGT
Afhængigt af modellen kan tastaturet være forskel-
ligt. I dette tilfælde skal man regne med, at knappen
“3/4“ svarer til nr.“ 3“, og knappen “S“ svarer til nr.
“4“ under indstilling af programmerne.

BEMÆRK:
Symbolet “-“ betyder, at programmet blev slettet.
Til indstilling af et program skal der indtastes en
varighed for cyklussen.
Til sletning af et program skal cyklussens varighed
nulstilles.

• Når cyklussen starter, viser displayet følgende oplysninger:

A. Programnummer
B. Programtimer/nedtælling
C. Mikrobølgefasen er i gang
D. Programfunktionen STOP (som skal fortsættes ved at

trykke på knapperne “7“ eller “8“ inden for 9 sekunder).

BEMÆRK:
Hvis låget åbnes før afslutningen på programmet,
viser displayet ikonet , og der høres et lydsignal
i 5 sekunder. Når lydsignalet slukker, ligger ikonet

tændt i bunden af displayet.
For at fjerne dette ikon skal man trykke samtidigt
på knapperne “7“ og “8“ i 4 sekunder. Når menuen
for adgangskode aktiveres, indtastes den påkræ-
vede adgangskode. Ikonet forsvinder.

Ikonet gul trekant
• Når displayet viser ikonet gul trekant, skal apparatet

slukkes og tændes.
• Hvis det samme ikon vises på displayet igen, skal man

trykke samtidigt på knapperne “1“ og “2“ i 4 sekunder, til en
fejlkode vises på displayet. Oplys serviceafdelingen om den
angivne fejl.

BEMÆRK:
Når der trykkes samtidigt på knapperne “1“ og “2“,
aktiveres alarmloggen på displayet.
Alarmhændelser registreres med dato og tid. Tryk
på pilknapperne for at rulle gennem alle alarmerne.
Når den pågældende hændelse er valgt, trykkes
der på knappen for at få vist flere oplysninger
om det indtrådte problem.

Ikonet rød trekant
• Hvis apparatet anvendes for længe, kan det overophede. I

så fald viser displayet en rød trekant.
vent på, at det overophedede apparat køler ned.

• I nogle tilfælde vil displayet efter afkølingen vise ordet
“Genstart“. Sluk og tænd atter for apparatet.

( Welcome )
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Standby
• Efter en vis tids inaktivitet (timeout kan reguleres) går

apparatet automatisk i standby for at spare på energien.
Hvis det er nødvendigt at stille apparatet på Standby før
timeout, skal der trykkes samtidigt på knapperne “5“ og “6“.

BEMÆRK:
Det er muligt, at knapperne viser bindestreger i
stedet for tal, og i så fald skal der trykkes på de
tilhørende positioner.

J.3 Grundindstillinger
For at få adgang til den “Menu for grundindstillinger“ skal
der indtastes en adgangskode.
1. Tryk samtidigt på knapperne “7“ og “8“ (eller “–“ og “–“,

afhængigt af model) i to sekunder, til menuen for adgangs-
kode aktiveres.

2. Standardkoden fra fabrikken er “1111“. Tryk på de til-
hørende knapper for at indtaste adgangskoden.

BEMÆRK:
Kun lederen kan få adgang til
grundindstillingerne.

Hvis man ønsker at ændre adgangskoden, se tabellen
SKIFTADGANGSKODE i afsnittet J.5 Avancerede
indstillinger.

J.4 Grundindstillinger
UPLOAD / DOWNLOAD AF INDSTILLINGER AF
APPARATET OG PROGRAMMERNE TIL/FRA USB-
NØGLEN
1 2

31 4

5 6

72 8

9

1. Download apparatindstillinger til USB-nøglen.
2. Upload apparatindstillinger fra USB-nøglen.

DOWNLOAD LOGCYKLUS TIL USB-NØGLEN
1 2

3

For de næste trin se punkterne 4 og 5 i tabellen UPLOAD /
DOWNLOAD AF INDSTILLINGER AFAPPARATET OG
PROGRAMMERNE TIL/FRA USB-NØGLEN.

1

2

1

2
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UPLOAD / DOWNLOAD AF INDSTILLINGER AF
PROGRAMMERNE TIL/FRA USB-NØGLEN
1 2

3

For de næste trin se punkterne 4 - 5 og punkterne 7 - 8 - 9 i
tabellen UPLOAD / DOWNLOAD AF INDSTILLINGER AF
APPARATET OG PROGRAMMERNE TIL/FRA USB-
NØGLEN.

UPLOAD / DOWNLOAD AF INDSTILLINGER AF
APPARATET TIL/FRA USB-NØGLEN
1 2

3

For de næste trin se punkterne 4 - 5 og punkterne 7 - 8 - 9 i
tabellen UPLOAD / DOWNLOAD AF INDSTILLINGER AF
APPARATET OG PROGRAMMERNE TIL/FRA USB-
NØGLEN.

BETJENING AF TÆLLERE
1 2

3

LYSSTYRKE
1 2

3 4

INDSTILLING AF SUMMER
1 2

3 4

INDSTILLING AF LYD
1 2

3 4

PWER ON   20
START    0
COMPLETE   0
STOP    0
ABORTED   0
FLEX ACT   0
MAGNETRO   0
AUTO LID OPEN  0

MAN LID OPEN  0
CLOSE LID   0
HH POWER-ON  21
HH STAND BY  0  0
HH COOKING  0
MM MAG.   0
HH IDLE   0

ON 1

ON OFF OFF 1

ON 1
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INDSTILLING AF TID
1 2

3 4

5 6

7

INFO DATA
1 2

TILSLUTNINGSMULIGHED
1 2 VALG AF

SIGNALKONTROL

Denne funktion giver mulig-
hed for at slutte apparatet til
serviceafdelingen via fjern-
betjening. Serviceafdelin-
gen vil have mulighed for at
kontrollere eventuelle fejl,
der opstår i apparatet.

Det anbefales at kontrollere
signalkvaliteten, før appara-
tet stilles til fjernbetjening.

TILSLUTNINGSMULIGHED (forts.)

3 SIGNALAFLÆSNING 4 AKTIVERING AF
FJERNBETJENING

Denne skærm aflæser WIFI-signaleffekten samt status for
tilslutningstavlen. Bekræft for at forlade.

5 BEKRÆFTELSE PÅ
FJERNBETJENING

6 FUNKTION AF
FJERNBETJENING

Hvis der er behov for at afbryde tilslutningen til serviceafde-
lingen, skal man trykke samtidigt på knapperne “7“ og “8“
og gå direkte til trin 8 FORLAD TILSLUTNING.
7 TILSLUTNINGEN
AFSLUTTET

8. FORLAD TILSLUTNING

J.5 Avancerede indstillinger
For at få adgang til “Avancerede indstillinger“ skal den
påkrævede adgangskode indtastes.
1. Tryk samtidigt på knapperne “7“ og “8“ (eller — og —) i to

sekunder for at aktivere adgangskodemenuen.

2. Tryk på de tilhørende knapper i den korrekte rækkefølge
for at indtaste adgangskoden.

06/08/2015

17:31

mm/gg/aaaa

3117 3117:

3116: :16 32

:16 32

UI Firmaware:

ACU Firmware: 3.4.5

Appliance PNC:

Appliance SN:

NIU STATUS:
Installed
NOT JOINED
MODE: STATION

WIFI SIGNAL:
LINK_QUALITY_UNDEFINED

NOYES

EXIT ?
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BEMÆRK:
Kun køkkenchefen kan få adgang til de avance-
rede indstillinger.

PROGRAMINDSTILLING - enkeltfase
1 2

3

Fuld programvarighed
• Øg eller mindsk den fulde

programvarighed.

Varighed af mikrobølgefase
• Øg eller mindsk den fulde fasevarighed.

Indstil starten af mikrobølgefunktionen
• Man kan indstille starten af mikrobølge-

funktionen til begyndelsen eller slutningen
af programmet.

4 5

6 7

8 9

10 11

PROGRAMINDSTILLING - enkeltfase (forts.)

121 13

14 15

1. Med denne valgmulighed kan man vælge starten på mikrobølgefasen (i
begyndelsen eller i slutningen af tilberedningscyklussen).

FLEX (kun på modeller der er forsynet hermed)

Anvendelsen af Flex-funktionen giver mulighed for at til-
berede mad, uden at den bliver mast af den øverste plade.
Med dette valg er det muligt at justere Flex-funktionen, hvis
parameteren aktiveres (kun på modeller der er forsynet
hermed).
16 (kun på modeller der er
forsynet hermed)

17

18 FLEX

19 FLEX-VEJLEDNING
Når Flex-funktionen er aktiveret, vender den øverste plade
tilbage til sin oprindelige position ved afslutningen på
tilberedningscyklussen (kun på modeller der er forsynet
hermed).

BEMÆRK:
Efter behov er det muligt at sænke den øverste
plade. Tryk samtidigt på knapperne “1“ og “8“,
når apparatet er klar til tilberedning og viser
følgende skærmbillede.

Mw

Mw
OFF

0:20

Mw

Mw

Mw

Mw
OFF

0000 3030

:0000 3030 :0000 3333

Mw

Mw
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0000 3030
Mw

:0000 1414
Mw

:0000 1414
Mw

Mw

Mw
OFF

Mw

MwMw Mw

Mw

Mw
OFF

ON OFF

OFF

OFF ON

OFF ON

FLEX FLEX
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PROGRAMINDSTILLING multifase
1 2

3
BEMÆRK:
Det er muligt at
aktivere multi-
fase, hvis
parameteren er
aktiveret.

4 5

6 7

For de næste trin se punk-
terne 17 – 18 i tabellen
PROGRAMINDSTILLING -
enkeltfase.

8

9 10 OPVARMNINGSTID
FOR PLADER

For de næste trin se punk-
terne 5 – 6 – 7 i tabellen
PROGRAMINDSTILLING -
enkeltfase.

11 TILFØJ FASE

12 MIKROBØLGE (MW)
OFF-ON

13

PROGRAMINDSTILLING multifase (forts.)

14 TID FOR MIKROBØLGE
(MW)

For de næste trin se punk-
terne 5 - 6 - 7 i tabellen
PROGRAMINDSTILLING -
enkeltfase.

BEMÆRK:
I multifasecyklussen kan mikrobølgerne kun
indstilles for én fase i cyklussen (ON / OFF på
displayet).
Mikrobølgevarigheden kan vælges fra et mini-
mum på 15 sekunder til et maksimum på 1 minut.
Varigheden af MW + plader = 4 minutter
maksimum.
For at udelade fasen med MW er det nødvendigt
at indstille på OFF og derefter nulstille tiden.

UPLOAD / DOWNLOAD AF INDSTILLINGER AF
APPARATET OG PROGRAMMERNE TIL/FRA USB-
NØGLEN
1 2

For indstillingen heraf se afsnittet J.4 Grundindstillinger.

INDSTILLING AF STARTFUNKTION
1 21

32 4

1. Når låget lukkes, starter tilberedningsprogrammet.
2. Når der trykkes på det ønskede program, starter

tilberedningsprogrammet.

3x

ON OFF

C

Phase_1_Heathing 1:15
Phase_2_Microw 0:45

SET

Flex On

OFF

OFF

Mw
OFF

Mw
OFF

ON OFF

MwMw

Mw
ON
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INDSTILLING AF FUNKTIONEN STOP CYKLUS
1 21

32 4

53

1. Visningstid for knappen STOP (fra 1-9 sek.).
2. STOP-funktionen tilgængelig på displayet.
3. STOP-funktionen ikke tilgængelig på displayet.

INDSTILLING AF TEMPERATUREN PÅ ØVERSTE PLADE
OG GLASPLADE
1 2

3 4

5 6

7 8

INDSTILLING AF STANDBY
1 2

Standbytid
• Man kan indstille tiden for “standby“ til op

til 59 minutter og 59 sekunder.

Temperaturen for den øverste plade og
glaspladen under standby
• Under “standby“ kan man indstille den

øverste plade og glaspladen til op til 80℃
eller 176℉ mindre end driftstemperaturen.

3 4

5 6

7 8

9 10

For de næste trin se punk-
terne 2 - 3 - 4 i tabellerne
INDSTILLING AF SUMMER
og INDSTILLING AF LYD.

9 s

YES 9 s

x 9

NO

230C 221C 230C 221C

225° 

C

230C 221C

 225°  225° 

59:59 0°F

°

°

59:59 0°F

°

30

30 30:00 0°F

°

30:00 0°F

°

30:00

80

°

°F

B

A

30:00

80 °F 30:00 0°F

°

ONOFF ∞
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BETJENING AF TÆLLERE
1

Vedrørende indstillingen se BETJENING AF TÆLLERE
beskrevet i afsnittet J.4 Grundindstillinger.

LYSSTYRKE
1

Vedrørende indstillingen se LYSSTYRKE i afsnittet J.4
Grundindstillinger.

INDSTILLING AF SUMMER— INDSTILLING AF TID —
INFO DATA
1 2

A
INDSTILLING AF SUMMER
• Se tabellen INDSTILLING AF SUMMER i

afsnittet J.4 Grundindstillinger.
B

INDSTILLING AF TID
• Se tabellen INDSTILLING AF TID i afsnit-

tet J.4 Grundindstillinger.
C

INFO DATA
• Se tabellen INFO DATA i afsnittet J.4

Grundindstillinger.

SKIFTADGANGSKODE
1 2 GRUNDINDSTILLINGER

3 41

SKIFTADGANGSKODE (forts.)

5 AVANCEREDE
INDSTILLINGER

6 AVANCEREDE
INDSTILLINGER

71

1. Indtast 4 cifre for at indstille en ny adgangskode.

NULSTIL ADGANGSKODE
1 2 GRUNDINDSTILLINGER

3 4

5 AVANCEREDE
INDSTILLINGER

6

7

SET

SET

*

SET

SET

*

SET

Reset Password

?

SET

Reset Password

?
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INDSTILLING AF EKSPERT - IKKE-EKSPERT
1 2 VALG AF EKSPERT/

IKKE-EKSPERT

3 INDSTILLING AF EKS-
PERT/IKKE-EKSPERT

Funktionen IKKE-EKSPERT bliver nyttig, når der skal
skiftes fra programmet FLEX ON til FLEX OFF og modsat.
I første tilfælde efter et program med FLEX OFF (før var

det stillet til ON) vises ikonet for at meddele, at pladen
skal hæves. Hæv pladen, og tryk på knappen OK for at
bekræfte.

BEMÆRK:
Hvis der ikke trykkes på knappen OK, åbner
låget atter.

I andet tilfælde efter et program med FLEX ON (før var det

stillet til OFF) vises ikonet for at meddele, at pladen
sænkes automatisk.

BEMÆRK:
EKSPERT-funktionen medfører ingen handling,
bortset fra, at pladen sænkes automatisk, når
operatøren glemmer at gøre det.

INDSTILLING AF BILLEDMENU
1 2

3 4 VISNING AF
BILLEDMENU

I denne funktion erstattes programnumrene med BILLE-
DER, der kan oploades til apparatet fra en USB-nøgle.

For at oploade BILLEDER:
1. Sluk for apparatet.
2. Indsæt USB-nøglen med filen BILLEDER.
3. Tænd for apparatet.
Opret filen BILLEDER med specialprogrammet “Redigering 
af menuikoner” under “My Professional” på følgende 
webside:
https://electroluxprofessional.com (man skal registreres for 
at få adgang til dette websted).

INDSTILLING AF TILSLUTNINGSMULIGHED
1 2

Denne funktion giver mulighed for at slutte apparatet til
serviceafdelingen via fjernbetjening. Serviceafdelingen vil
have mulighed for at kontrollere eventuelle fejl, der opstår i
apparatet.
Til denne funktion se trinnene beskrevet i afsnittet TIL-
SLUTNINGSMULIGHED i J.4 Grundindstillinger.
NULSTILLING AF TILSLUT-
NINGSMULIGHED

BEKRÆFT NULSTILLING
AF TILSLUTNINGSMULIG-
HED

J.6 Daglig brug

ADVARSEL
Der er risiko for forbrænding.
Glaspladen og den øverste
plade er meget varme.

1. Anbring sandwichen på glaspladen, og sørg for, at den er
helt inde under den øverste varmeplade.

2. Luk låget helt.
3. Tryk på en af de “8“ programknapper for at indstille den

ønskede cyklus.
4. Ved afslutningen på programmet høres et lydsignal, og

låget åbner.
5. Fjern sandwichen fra glaspladen med det medfølgende

plastredskab (ANC 653625).

BEMÆRK:
For at afbryde cyklussen trykkes der på knapperne
“7“ og “8“, eller låget åbnes inden for 9 sekunder
fra programstart.
For at genstarte apparatet, lukkes låget, og der
vælges et program igen.

FORSIGTIG
• Vær forsigtig, når låget åbner sig, så

bevægelsen ikke blokeres.
• Tilberedningsfladen er stærk, men kan

gå i stykker og kan blive beskadiget af
hårde eller spidse genstande, hvis de
falder ned på den med en vis kraft.

• Brug ALDRIG apparatet i tilfælde af
brud, fejl eller revner.

3x

3x

3x

UNIST. NIU?
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FORSIGTIG
Som i alle andre mikrobølgeapparater kan
det forekomme, at der dannes gnister i
rummet. Disse gnister påvirker ikke sik-
kerheden hverken for brugeren eller for
apparatet endsige for kvaliteten af sand-
wichen. Hvis gnisterne skulle medføre et
synligt mørkt mærke på metaldelene, kan
det fjernes med en fugtig klud.

VIGTIGT
Risiko for overtilberedning. Glaspladen og den
øverste varmeplade varmer også, mens låget
åbnes. Lad ikke sandwichen ligge for længe på
glaspladen før og efter tilberedningscyklussen.

FORSIGTIG
Tryk kun på knapperne på betjenings-
panelet med fingrene.

K AFTAGELIG TEFLONPLADE (RTP)
FORSIGTIG
Følg omhyggeligt disse anvisninger for
brugen af den aftagelige teflonplade
(RTP) for at sikre korrekt drift og levetid
for apparatet.

K.1 Brug af aftagelig teflonplade (RTP)
Den aftagelige teflonplade kan anvendes på begge sider. Hver
side kan anvendes i ca. 2500 tilberedningscyklusser.
• For at sikre levetiden rengøres begge sider hver dag, da

den skjulte side også bliver snavset under brug.
• Vi foreslår at bruge den samme side altid, indtil 2500

cyklusser er nået, før man begynder at bruge den anden
side.

K.2 Udskiftning af den aftagelige
teflonplade (RTP) på den øverste
varmeplade

RTP-pladen er fastgjort til den øverste varmeplade med 4 clips.
For at få adgang til disse clips skal den øverste varmeplade
fjernes. Gå frem som beskrevet herunder.

ADVARSEL
Den øverste varmeplade og
glasset kan være varme, hvis de
er i brug eller lige har været brugt.
Sørg for først at fastgøre RTP-
pladen, når den øverste varme-
plade er kold. Hvis det ikke er
tilfældet, skal man bære varme-
bestandige
beskyttelseshandsker.

Kontrollér, at apparatet er slukket.
1. Åbn låget, og anbring en glasbeskyttelse “A“ (dvs. stof

eller en silikonemåtte mod høj temperatur).
2. Lås den øverste varmeplade op ved at trykke låseskruen

bagud B.
3. Hjælp sænkningen af den øverste varmeplade ved at

styre flexslangen “C“.

4. Den øverste varmeplade skal stå vinkelret på glasbeskyt-
telsen. Fastgørelsesklemmerne til RTP-pladen ses
foroven på den øverste varmeplade.

5. Frigør blot de 4 klemmer, fjern RTP-pladen, og udskift den.

6. Anbring den udskiftede RTP-plade på den rene øverste
plade med rillerne i samme retning, og fastgør den med de
4 klemmer.

7. Sæt den øverste varmeplade tilbage på plads. Styr
forsigtigt flexslangen for at undgå skader.

VIGTIGT
• Sørg for først at fastgøre RTP-pladen, når den

øverste varmeplade er ren.
• Sørg for, at den øverste varmeplade kommer i

korrekt stilling. Symbolerne “FRONT“ skal være
som vist på tegningen.

K.2.1 Tip
Det anbefales at købe 2 RTP-plader for altid at have en ved
hånden til umiddelbar udskiftning, hvis den anden er slidt.

FRONT

360°

click!
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L FEJLFINDING

L.1 Forslag til kvalitetstilberedning
Problem Afhjælpning
Sandwichen er ikke tilberedt nok eller
tilberedt for meget.

Vælg et andet program.

Sandwichens kernetemperatur er for
kold.

• Øg mikrobølgetiden.
• Hvis mikrobølgetiden overstiger den

samlede tilberedningstid, skal denne
også øges.

Sandwichens kernetemperatur er for
varm.

Sænk mikrobølgetiden.

Toppen af sandwichen er brændt. Sænk temperaturen i den øverste var-
meplade, og (eller) mindsk den samlede
tilberedningstid. Sørg for, at RTP-pladen
er ren, og at der ikke sidder fastbrændte
madrester, der kan fungere som isole-
ring. Sørg for, at der ikke er snavs
mellem den øverste varmeplade og
RTP-pladen.

VIGTIGT

• Temperaturen i den øverste varme-
plade er den samme for alle
programmerne.

• Temperaturen i den nederste glas-
plade er den samme for alle
programmerne.Toppen af sandwichen er ikke tilberedt

nok.
Øg temperaturen i den øverste varme-
plade, og (eller) øg den samlede
tilberedningstid.

Bunden af sandwichen er brændt. Sænk temperaturen i den nederste glas-
plade, og (eller) mindsk den samlede
tilberedningstid.

Bunden af sandwichen er ikke tilberedt
nok.

Øg temperaturen i den nederste glas-
plade, og (eller) øg den samlede
tilberedningstid.

BEMÆRK:
For at ændre parametrene se håndbogens afsnit «Avanceret indstilling».

L.2 Fejltabel
Hvis apparatet ikke starter eller standser under funktionen, skal man først selv prøve at finde en løsning på problemet, se tabellen
herunder. I modsat fald kontaktes kundeserviceafdelingen.
I forbindelse med nogle fejl høres et lydsignal, og displayet viser en fejlmeddelelse.

Fejl Fejltype Beskrivelse Mulig årsag Afhjælpning
Displayet viser
en STOR GUL
TREKANT

Blokering af
maskinen

Der forekom en fejl.
Der er behov for
adgang til loggen for
at opdage fejlen.

Se årsag(er) relevante for
fejllograpporten.

1. Tryk samtidigt på knap-
perne “1“ og “2“ for at få
adgang til fejllisten.

2. Vælg linjen med rapporten
af den senest genererede
fejl.

3. Tryk på ENTER (nederste
knap til venstre), og læs
fejlbeskrivelsen.

4. Rapporter til
serviceafdelingen.

Displayet viser
en STOR RØD
TREKANT MED
EN BLÅ
LUFTBØLGE

Advarsel Nedkølingsfase på
grund af registreret
overtemperatur i
transformeren.

Mange sandwiches tilbe-
redt i hurtig rækkefølge
med mikrobølger.

1. Vent til apparatet er kølet
ned.

2. Reducer
mikrobølgeintensiteten.

Displayet viser
en STOR RØD
TREKANT MED
TO BLÅ
LUFTBØLGER

Advarsel Nedkølingsfase på
grund af registreret
overtemperatur i
magnetronen.

1. Langvarig brug af
mikrobølger.

2. Rumtemperaturen er
over 35°C.

3. Magnetronfejl.

1. Vent til apparatet er kølet
ned.

2. Reducer
mikrobølgeintensiteten.

3. Hvis advarslen ikke forsvin-
der efter nogle minutter,
skal man kontakte Service.
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Fejl Fejltype Beskrivelse Mulig årsag Afhjælpning
Displayet viser
en STOR RØD
TREKANT MED
TRE BLÅ
LUFTBØLGER

Advarsel Nedkølingsfase på
grund af registreret
overtemperatur på
glasset.

1. Tilberedning uden
madvare på glasset.

2. PT1000 WT tempera-
turføleren ikke i
kontakt med glasset.

1. Vent til apparatet er kølet
ned.

2. Sørg for, at madvaren er på
plads, før der startes en
ensartet tilberedningscyklus.

3. I tilfælde af vedvarende
advarsel efter at tilberednin-
gen er blevet indstillet
korrekt, kontaktes Service.

KOMM Blokering af
maskinen

Kommunikationsfejl
mellem ACU- og UI-
kortene.

• Intern fejl.
• ACU og UI afbrudt.
• Intern MW-læk.
• Fejlbehæftet ACU -

Fejlbehæftet UI.

Hvis problemet varer ved, kon-
taktes Service.

NTC_HVT Blokering af MW HV transformer: Fejl-
funktion i NTC-føler
(afbrudt eller
kortsluttet).

Intern fejl.
NTC HVT ikke korrekt
kablet.
NTC HVT-fejl

• Sluk og tænd for maskinen.
• Hvis problemet varer ved,

kontaktes Service.

T_WT Blokering af
maskinen

Fejlfunktion i føleren
for toppen PT1000
(afbrudt eller
kortsluttet).

PT1000 WT ikke korrekt
kablet.
PT1000 WT fejl.

• Kontrollér, om der er synlige
brændte pletter i midten af
glasset.

• Kontakt Service, og rappor-
ter ovennævnte
konklusioner.

T_UP Blokering af
maskinen

Fejlfunktion i føleren
til øverste plade
PT1000 (afbrudt eller
kortsluttet).

PT1000 UP ikke korrekt
kablet.
PT1000 UP fejl.

Kontrollér, om der er synlige
skader ved lågets flexslange.
Kontakt Service, og rapporter
ovennævnte konklusioner i
givet fald.

ZC_FAIL Blokering af
maskinen

ZC-signal mangler.
Manglende effekt til
varmelegemer og
magnetroner.

KLX3 åben (komponenter
ved overtemperatur).
J18 på kortet afbrudt.
Fejlfunktion i KM.
Fejl på RL5 på ACU: fejl-
behæftet ACU.

Kontrollér, om maskinen er
udsat for eksterne varmekilder.
Kontakt Service, og rapporter
ovennævnte konklusioner.

LID_BLK Blokering af
maskinen

Låst låg: maskinen
kan ikke åbne låget.

• Låget er blokeret.
• Enten er låget med vilje

sænket for at varme
sandwichen lidt op,
eller det holdes lukket
ved afslutningen på til-
beredningen for at øge
opvarmningen af
sandwichen.

Lågets oplåsningsenhed
afbrudt/fejlbehæftet/snav-
set/fastholdt.

• Sluk og tænd for apparatet.
Låget burde låse op nu.

• Kontrollér, at håndtaget kan
bevæge sig frit.

• Kontrollér, om der er madre-
ster eller andre
fremmedlegemer på skub-
berne, og om der er noget,
der hindrer håndtagets
bevægelse.

Prøv at åbne håndtaget, og
skub låget op med lidt kraft.
Enten kan skubberne rengøres
eller smøres.
Hvis problemet varer ved, kon-
taktes Service.

MAG1 Kun registreret:
ingen advarsel

Mulig fejlfunktion i
højspænding-
skredsløbet.

MAG1 signal mangler.
HV kondensator C1 fejl.
Diodeboks D1 fejl.
MAG1 fejl.
Hvis MAG1 & MAG2 tjek
KS2.

MAG2 Kun registreret:
ingen advarsel

Mulig fejlfunktion i
højspænding-
skredsløbet.

MAG2 signal mangler.
HV kondensator C1 fejl.
Diodeboks D1 fejl.
MAG2 fejl.
Hvis MAG1 & MAG2 tjek
KS2.
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Fejl Fejltype Beskrivelse Mulig årsag Afhjælpning
R_WT Blokering af

maskinen
Fejl i toppens varme-
legeme: ingen strøm
på varmelegemet

Triac TY2 fejl på ACU.
Varmelegemet ikke korrekt
tilsluttet.
Fejl på varmelegemet.

Tjek om det er muligt at føle
varme fra glasset (UDEN AT
BERØRE DET!!!)

R_UP Blokering af
maskinen

Fejlfunktion i øverste
plades varmelegeme:
ingen strøm på
varmelegemet.

Triac TY1 fejl på ACU.
Varmelegemet ikke korrekt
tilsluttet.
Fejl på varmelegemet.

Kontrollér:
1. Om det er muligt at føle

varme fra glasset (UDEN
AT BERØRE DET!!!).

2. Kontrollér, om der er synlige
skader ved lågets
flexslange.

Kontakt Service, og rapporter
konklusionen.

WT_TO Blokering af
maskinen

Toppens varmele-
geme har strøm, men
varmer ikke nok op.

Varmelegemet er
beskadiget.

Prøv at nulstille fejlen ved at
slukke og tænde: hvis det ikke
hjælper at slukke og tænde,
kontaktes Service.

UP_TO Blokering af
maskinen

Øverste plades var-
melegeme har strøm,
men varmer ikke nok
op.

PT1000 temp.føler er ikke
i kontakt med
varmepladen.
Varmelegemet er
beskadiget.

Prøv at nulstille fejlen ved at
slukke og tænde: hvis det ikke
hjælper at slukke og tænde,
kontaktes Service.

FAN1_SP Advarsel Blæser 1 fungerer
ikke korrekt.

Luftkanal eller blæser 1 er
snavset.
Fejl i blæser 1.

Kontrollér:
1. Om der er synligt snavs på

filterlamellerne.
2. Om der kan høres nogen

blæserlyd, når maskinen
anvendes. Rapporter til Ser-
vice om nødvendigt.

Rapporter til Service om
nødvendigt.

FAN1_F Advarsel Blæser 1 fungerer
ikke.

Blæser 1 ikke korrekt
tilsluttet.
Luftkanal eller blæser 1 er
snavset.
Fejl i blæser 1.

Kontrollér:
1. Om der er synligt snavs på

filterlamellerne.
2. Om der kan høres nogen

blæserlyd, når maskinen
anvendes.

FAN2_SP Advarsel Blæser 2 fungerer
ikke korrekt.

Luftkanal eller blæser 2 er
snavset.

Kontrollér:
1. Om der er synligt snavs på

filterlamellerne.
2. Om der kan høres nogen

blæserlyd, når maskinen
anvendes.

Rapporter til Service om
nødvendigt.

FAN2_F Advarsel Blæser 2 fungerer
ikke.

Blæser 2 ikke korrekt
tilsluttet.
Luftkanal eller blæser 2 er
snavset.
Fejl i blæser 2.

Kontrollér:
1. Om der er synligt snavs på

filterlamellerne.
2. Om der kan høres nogen

blæserlyd, når maskinen
anvendes.

Rapporter til Service om
nødvendigt.

HVTF_F Advarsel Højspænding.
Transformerblæseren
fungerer ikke.

HVTF ikke korrekt tilsluttet.
HVTF-fejl.

Kontrollér:
• Om der er synligt snavs på

filterlamellerne.
• Om der kan høres nogen

blæserlyd, når maskinen
anvendes.

Rapporter til Service om
nødvendigt.
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Fejl Fejltype Beskrivelse Mulig årsag Afhjælpning
KS1_OP Blokering af

maskinen
KS1 åben, når låget
er lukket.

KS1 eller S1 afbrudt/
fejlbehæftet.
KS1 ekstra kontakt
afbrudt/fejlbehæftet.
Ledningsnet.
Kontrollér MW sikring Fs.

Prøv at nulstille fejlen ved at
slukke og tænde: hvis det ikke
hjælper at slukke og tænde,
kontaktes Service.

KS2_OP Blokering af
maskinen

SSR (Solid State
Relay).
KS2 lukker ikke.

Låget er ikke korrekt
lukket/sandwichstørrelsen
går ud over
tilberedningsområdet.
Låget stødes under
lukning.
Ledningsnet.
KS2 afbrudt/fejlbehæftet.
S2 afbrudt/fejlbehæftet.

Fejlen kan enten skyldes for-
kert placering af sandwichen
eller for let eller for tung hånd-
tering af låget under lukningen:
1. Nulstil fejlen ved at slukke

og tænde igen
2. Sørg for, at maden er cen-

treret midt på pladen, og at
den ikke rører ved kanterne

3. Luk låget forsigtigt, og sørg
for, at håndtaget låser
korrekt

Hvis problemet varer ved, kon-
taktes Service.

HV_FUS Blokering af MW HV-transformerens
beskyttelsessikring er
gået.

Kortsluttet ved primære
eller sekundære spoler på
HVT.

Det er muligt at tilberede uden
mikrobølger: hvis mikrobølger
er påkrævet kontaktes Service.

LID_OP Advarsel Operatørens manu-
elle åbning af låget
under driften.

Manuel åbning af låget,
før tilberedningscyklussen
er færdig.

Brug knappen STOP til at
afbryde en tilberedningscyklus.
Fjern advarslen i henhold til
proceduren i brugerhåndbogen.

MW_FUS Blokering af
maskinen

Monitorens sikring er
gået. Udskift den.

KS1 ekstra kontakt afbrudt.
S3 monitorkontakt
kortsluttet.
Sikringen Fs er gået.

Frakobl strømmen, og kontakt
Service.

KLX1 Blokering af
maskinen

Magnetron 1 ved
overtemperatur.

Luftkanal eller BLÆSER 1
snavset/afbrudt/
fejlbehæftet.
Luftkanal ikke korrekt
samlet.
Fejl i magnetron1.

Vent på, at apparatet køler ned,
og nulstil fejlen ved at slukke
og tænde igen.
Hvis problemet genopstår, kon-
taktes Service.

KLX2 Blokering af
maskinen

Magnetron 2 ved
overtemperatur.

Luftkanal eller BLÆSER 2
snavset/afbrudt/
fejlbehæftet.
Luftkanal ikke korrekt
samlet.
Fejl i magnetron2.

Vent på, at enheden køler ned,
og nulstil fejlen ved at slukke
og tænde igen.
Hvis problemet genopstår, kon-
taktes Service.

ACU_OT Blokering af
maskinen

ACU-kort ved
overtemperatur.

ACU-kort ved
overtemperatur.
Luftkanalen snavset.
Fejl i enten Blæser1,
Blæser2 eller HVTF-
blæsere

Vent på, at enheden køler ned,
og nulstil fejlen ved at slukke
og tænde igen.
Hvis problemet genopstår, kon-
taktes Service.

UP_OT Blokering af
maskinen

PT1000 øverste
plade ved
overtemperatur.

Kontrollér integriteten af
øverste PT1000/udskift
den.
Triac kortsluttet- Udskift
ACU.

Vent på, at enheden køler ned,
og nulstil fejlen ved at slukke
og tænde igen.
Hvis problemet genopstår, kon-
taktes Service.

WT_OT Blokering af
maskinen

PT1000 toppen ved
overtemperatur.

PT1000 temperaturføleren
ikke i kontakt med glasset.
Triac kortsluttet. Udskift
ACU

Vent på, at enheden køler ned,
og nulstil fejlen ved at slukke
og tænde igen.
Hvis problemet genopstår, kon-
taktes Service.

SMPS_F Advarsel SMPS udgangs-
spænding for lav.

Intern MW-læk.
SMPS fejlbehæftet.

Fjern advarslen i henhold til
proceduren i brugerhåndbogen.
Kontakt Service, hvis fejlen
gentager sig.

BRO Blokering af
maskinen

Kun PEP: det er
broen på J7 forbindel-
sen på ACU.

Dårlig forbindelse ved
broen på J7 på ACU.
Fejl på broen på J7 på
ACU.

Nulstil fejlen ved at slukke og
tænde igen.
Hvis problemet genopstår, kon-
taktes Service.
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Fejl Fejltype Beskrivelse Mulig årsag Afhjælpning
LINJE Blokering af

maskinen
Et 50Hz apparat er
sluttet til en 60Hz
strømforsyning eller
omvendt.

Apparatet har registreret
forkert linjefrekvens på
effektforsyningen. Funk-
tion er ikke mulig. Se
typepladen for korrekt
driftsfrekvens (50 eller 60
Hz)

Kontrollér typepladen på
maskinen, og rapporter til
Service.

LID_WARN Advarsel Låget er ikke korrekt
lukket (drejet), eller
der er nedbrud på
reedkontakten S1
eller S2.

Reed S1: i stykker.
Reed S2: i stykker.
Låg: drejet.
Reeds magnet: tabt.

Luk låget, og sørg for, at:
1. maden er centreret korrekt

midt på pladen, og at den
ikke rører ved kanterne.

2. håndtaget er korrekt lukket.
Hvis fejlen vedvarer, kon-
taktes Service.

LID_DAMAG Blokering af
maskinen

Låget lukker ikke kor-
rekt. Efter 5 på
hinanden følgende
gange blokeres appa-
ratet, og der er behov
for en tekniker. Der er
et mekanisk eller
elektrisk problem ved
låget.

Reed S1: i stykker.
Reed S2: i stykker.
Låg: drejet.
Reeds magnet: tabt.

Sluk for enheden, og tænd den
igen. Luk låget, og sørg for, at
håndtaget låser korrekt.
Hvis fejlen vises igen, kontak-
tes Service

Apparatet
tænder ikke.

Når der trykkes på
knappen ON/OFF,
reagerer maskinen
ikke.

Ekstern forsyningsenergi
mangler eller er afbrudt.
Maskinen har internt brud.

Kontrollér omhyggeligt, at
maskinens kabel er intakt, og
at stikket er indsat korrekt i
strømkontakten (strømkontak-
ten skal fungere).
Hvis problemet varer ved, kon-
taktes Service.

Apparatet afbry-
des uventet.

Blokering af
maskinen

Under driften slukker
maskinen uden
nogen åbenlys hand-
ling fra operatørens
side.

Midlertidig strømafbry-
delse eller falske
kontakter eller utilsigtede
strømafbrydelser.

Kontrollér, at knappen ON/OFF
er korrekte indtrykket, eller at
kabelstikket er korrekt indsat.
Hvis fejlen genopstår, kontak-
tes Service.

Låget forbliver
ikke lukket, når
maskinen er i
driftsfunktion

Blokering af
maskinen

Operatøren lukker
låget, men det åbner
igen.

Ansamling af snavs hin-
drer lukning.
Lågets oplåsningsenhed
afbrudt/fejlbehæftet.

Fjern snavset fra håndtagskro-
gene og de forreste tapper,
prøv igen at lukke låget: hvis
det stadig ikke lykkes, kontak-
tes Service.

Låget åbner ikke,
og displayet
viser symbolet
med DEN
STORE GULE
TREKANT.

Blokering af
maskinen

Henvis til fejlen: LID_
BLK

Låget åbner ikke
helt

Advarsel Låget skal holdes
manuelt åbent.

Lågets fjedre har behov
for regulering, eller meka-
nisk påvirkning tillader
ikke, at låget åbnes helt.

Fjern snavs/affald fra lågets
hængselområde, og vip låget
op og ned.
Kontakt Service, hvis lågets
åbning ikke kan retableres.

Der kræves
meget kraft for at
lukke låget, eller
låget vipper vold-
somt op

Advarsel Der kræves meget
kraft for at lukke låget,
eller låget vipper vold-
somt op.

Lågets fjedre trækker for
meget.

1. Hæng en vægt på ca. 0,8
kg (Flexversion) på lågets
håndtag for at kontrollere,
om det vipper ned eller ej:
hvis ikke kontaktes Service
(for standardversioner
anvendes en 1,1 kg vægt).

2. Frigør plads bag enheden
for at hindre skader på
lågets fleksible
beskyttelsesrør.

Låget kan ikke
lukkes

Blokering af
maskinen

Det er ikke muligt at
lukke låget helt.

Mekanisk påvirkning eller
offset af låget.

Fjern eventuelt affald fra de
områder, hvor en mekanisk
påvirkning ville kunne hindre
låget i at lukke. Tip låget op og
ned, og kontrollér, om bevæ-
gelsen er lige eller ej.
Hvis det stadig ikke er muligt at
lukke låget, kontaktes Service.
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Fejl Fejltype Beskrivelse Mulig årsag Afhjælpning
Lysknappen
virker ikke, eller
displayet viser
bare lilla farve

Blokering af
maskinen

Det er ikke muligt at
få knapperne til at
fungere, eller det er
umuligt at skelne
noget symbol på
displayet.

Afbrydelse af fladkablet. Kontakt Service.

Knapperne virker
ikke

Blokering af
maskinen

Når der trykkes på
knappen(erne), er der
ikke nogen reaktion.

Knappens(ernes) falske
kontakt eller slidte kontakt.

Prøv at slukke maskinen og
tænde den igen. Hvis knappen
(erne) stadig ikke virker, kon-
taktes Service.

Sandwichen er
kold indvendig

Blokering af MW Tilberedningsresulta-
tet giver ikke varme
inden i sandwichen.

Mikrobølgerne virker ikke
på grund af brud på mag-
netronerne eller
transformeren: andre til-
fælde dækkes af alarmer
eller advarsler på
displayet.

NEM TEST: Kør en tilbered-
ningscyklus med mikrobølger:
der skal komme varm luft ud af
bagsiden af maskinen: hvis der
ikke kommer varm luft ud på
bagsiden, gås videre med den
NØJAGTIGE TEST: Test funk-
tionaliteten med mikrobølger
med en 30 sekunders cyklus
og et glas (egnet til mikrobøl-
ger) koldt vand i ovnrummet:
hvis vandet stadig er koldt efter
endt cyklus, kontaktes Service.

FORSIGTIG

Pas ekstra på med at lukke
låget med glasset i rummet.

Støj fra gnister
høres fra appara-
tet under en
tilberedningsfase

Advarsel Støj fra gnister høres
fra apparatet under
en tilberedningsfase
med mikrobølger.

1. I mikrobølgecyklussen
er der ingen belastning
eller for let belastning fra
madvarer 2. Manglende
renhed giver antennepå-
virkning med mikrobølger

1. Reducer mikrobølgetiden,
eller øg mængden af mad
tilsvarende.

2. Rengør omhyggeligt
maskinen.

Der er synlige
pletter under til-
beredningsover-
fladen

Advarsel Efter at have rengjort
tilberedningsområdet,
er det tydeligt, at der
er en indtrængning
under tilberednings-
overfladen.

Forringelse af tilbered-
ningsoverfladens
forsegling.

Rengør tilberedningsoverfladen
oftere, og brug ikke skarpe red-
skaber til fjernelse af affald/
snavs fra forseglingskanten.
Kontakt Service, hvis pletterne
bliver flere.

Tilberednings-
overfladen er
revnet

Advarsel Kvartsglasset udviser
revner.

Forkert brug. Stop driften: kontakt Service

Den øverste
plade sænkes
ikke

Advarsel Når man forsøger at
oplåse den øverste
plade, bevæger den
sig ikke.

Slangen til den øverste
plade eller den øverste
plades lås fastholdes i den
øverste position.

Forsøg forsigtigt at frigøre
slangen.

ADVAR-
SEL

Risiko for forbrænding - køl
maskinen ned, eller brug hand-
sker mod varmen.
Smør oplåsningsmekanismen
og slangen. Hvis problemet
varer ved, kontaktes Service.

Sandwichen har
ingen grillstriber

Advarsel Når tilberedningscy-
klussen er færdig, er
der ingen grillstriber
på oversiden af
sandwichen.

Slangen til den øverste
plade eller dens mekani-
ske blokering sidder fast i
den øverste position.

Forsøg forsigtigt at frigøre
slangen.

ADVAR-
SEL

Risiko for forbrænding - køl
maskinen ned, eller brug hand-
sker mod varmen.
Kontakt Service.
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Fejl Fejltype Beskrivelse Mulig årsag Afhjælpning
Sandwichen er
klemt flad

Advarsel Når tilberedningscy-
klussen er færdig,
ligger sandwichen
klemt flad på tilbered-
ningsoverfladen.

Slangen til den øverste
plade eller den øverste
plades lås fastholdes i den
nederste position.

Forsøg forsigtigt at frigøre
slangen.

ADVAR-
SEL

Risiko for forbrænding - køl
maskinen ned, eller brug hand-
sker mod varmen.
Kontakt Service.

Lugt af brændt Advarsel Apparatet udsender
for kraftig lugt af
brændt.

Manglende rengøring eller
ansamling af fedt/snavs/
affald.

Rengør omhyggeligt apparatet,
og øg frekvensen af
rengøringen.
Hvis lugten vedvarer, kontaktes
Service.

Blokerin-
gsramme: snav-
set eller
beskadiget

Advarsel Blokeringsrammen
viser spor af snavs
eller mørke områder
eller huller

1. Manglende rengøring
eller ansamling af fedt/
snavs/affald.

2. Tilberedning med
mikrobølger med tomt
ovnrum eller meget lidt
mad.

1. Rengør grundigt blokerings-
rammen for at fjerne fedt/
snavs/affald.

2. Øg frekvensen af
rengøringen.

3. I tilfælde af skader (revner/
huller, kontakt Service for at
bestille udskiftning af
blokeringsrammen.

Lågets beskyttel-
sesrør: for stift
eller beskadiget.

Advarsel Flexslangen, der for-
binder den øverste
plades ledninger, er
meget stiv eller udvi-
ser skader.

Slangens stivhed øges,
fordi den øverste plades
ledninger er snoet så
mange gange i samme
retning under rengøring af
den øverste plade.
Der sker skader som kon-
sekvens af den øgede
stivhed.

1. Frigør den øverste plade
som til rengøringsrutinen.

2. Find den korrekte snonings-
retning for at kunne
genoprette slangens oprin-
delige fleksibilitet.

3. I tilfælde af skader på
beskyttelsesrøret kontaktes
Service med en rapport
over konklusionerne.

Smudsfiltre Advarsel Luftfiltrene viser spor
af snavs / støv / fedt /
affald: risiko for
overophedning

Høj udnyttelsescyklus og
forurening fra rummet.

1. Fjern snavs med en klud.
2. Fjern fedtet fra lamellernes

overflade med en klud
vædet med
affedtningsmiddel.

3. Fjern støv med en
støvsuger.

4. Kontakt Service, og rappor-
ter ovennævnte: der kan
være behov for at skifte
filtrene.

FORSIGTIG
Hvis problemet vedvarer, skal apparatet slukkes, elkablet frakobles, og det skal sikres, at ingen
anvender apparatet.

M RENGØRING AFAPPARATET

M.1 Forholdsregler for rengøring

ADVARSEL
Se “Sikkerhedsoplysninger“
Bær særlige handsker, der kan
modstå høje temperaturer. Se
“C.9 Personlige værnemidler“.

VIGTIGT
Rengøringen skal foretages med apparatet ved høj
temperatur for at sikre effektiviteten af
rengøringsproduktet.
Brug det særlige rengøringssæt. Til rengøringen
anbefaler producenten “Rapid Grease C41
(0S2292)“.
Sænk aldrig hverken kabler, stik eller selve appa-
ratet ned i vand.

M.2 Udvendig rengøring
BEMÆRK:
For at lette rengøringen af apparatet skal snavs
fjernes hurtigt efter fremkomsten.

• Apparatets overflader må ikke rengøres med ståluld,
skurepulver eller skrappe rengøringsmidler såsom klor
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(klorbaserede blegemidler, klorsyre, ol.), saltsyre eller
andre ætsende stoffer.

• Disse produkter vil hurtigt og permanent ætse stål eller
aluminium.

• Brug heller ikke disse produkter til rengøring i nærheden af
apparatet, da dampe fra dem kan medføre samme ødelæg-
gende effekt.

• Hvis snavs, fedtstoffer og madrester er tørret ind, skal
kluden/svampen gnides i satineringsretningen, og der skal
skylles ofte.
– Ved gnidning med cirkelbevægelser kan resterne af

snavs på kluden/svampen ødelægge stålets satinerede
overflade.

• Rengør begge sider og bagsiden af apparatet. Sørg for, at
der ikke kommer vand ind i apparatet gennem åbningerne.

M.3 Rengøring af glaspladen under brugen
FORSIGTIG
Risiko for antændelse:
Fedt- og kulstofaflejringer kan blive
brændt på grund af mikrobølgerne. Det
anbefales på det kraftigste at fjerne alle
rester fra tilberedningsområdet.
Brug hverken barberblade eller metalred-
skaber på glaspladen, da den vil blive
beskadiget.

Hvis glaspladen er for snavset:
1. Fjern fedt og fastbrændte rester med skraberen. Brug

hverken barberblade eller metalredskaber.
2. Fej snavset væk med teflonbørsten.
3. Aftør glaspladen og metalrammen med en fugtig klud.

M.4 Daglig rengøring
Rengøring af glasset og toppen
1. Sluk for apparatet, og træk stikket ud.

Lad maskinen køle ned i 10 minutter, før der gås videre:
beskyttelsesanordninger som varmebestandige handsker
er nødvendige, når der arbejdes med varme dele.

2. Åbn låget, og læg et papirhåndklæde i åbningen mellem
toppen og låget for at forhindre madrester i at komme
derind.

3. Sprøjt rengøringsmidlet på glasset med den medfølgende
sprayflaske. Lad madresterne bløde op i 1 minut. Glasset
skal være varmt, for at der kan opnås effektiv affedtning.

4. Skrub glaspladens overflade med den specifikke skraber
og en skuresvamp.

FORSIGTIG
Den specifikke skraber må udeluk-
kende anvendes til rengøring.
VIGTIGT
Vær påpasselig med ikke at berøre silikonefor-
seglingen: det vil ridse, skære eller beskadige
den og medføre indtrængning af fedt/snavs.
Brug hverken barberblade eller metalredskaber.

5. Aftør med et papirhåndklæde. Skyl med et nyt, vådt
papirhåndklæde.

6. Fjern snavs og madrester fra den bagerste åbning mellem
toppen og låget ved at lade det tidligere anbragte papir-
håndklæde glide frem og tilbage (se punkt 2).

Rengøring af aftagelig teflonplade (RTP)
7. Anbring noget beskyttelse på glasset – f.eks. klud eller

varmebestandig silikonemåtte “A“ (kode 653527).

30°C
86°F

1

2

DETERGENT

H2O
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8. Lås den øverste varmeplade op ved at trykke oplåsnings-
skruen bagud “B“. Vær påpasselig med ikke at vende
den øverste varmeplade, hvilket ville bevirke beskadi-
gelse af flexslangen.

9. Styr glidningen af flexslangen “C“ for at lette nedgangen
af den øverste plade.

10. Den øverste varmeplade skal stå fast og vinkelret på
glasbeskyttelsen.
Åbn clipsene for at frigøre RTP’en fra den øverste plade.

11. Sprøjt begge RTP’ens sider med rengøringsmiddel: Lad
det blive siddende på siderne i 1 min med den varme
RTP med henblik på en effektiv affedtning.

12. Skrub RTP’en med den medfølgende teflonbørste
653623.
Aftør RTP’en med et papirhåndklæde, og skyld den med
et nyt vådt papirhåndklæde.

13. Efter rengøringen anbringes RTP’en igen under den
øverste varmeplade, og den fastgøres med de fire clips.

Rengøring af ovnrummet
14. Læg et papirhåndklæde i åbningen mellem toppen og

låget. Brug mere papirhåndklæde for at dække/beskytte
den øverste plade helt.

15. Spray rengøringsmidlet over hele indersiden af tilbered-
ningsrummet med den medfølgende sprayflaske. Lad
madresterne bløde op i 1 minut.
Tilberedningsrummet skal være varmt, for at der kan
opnås effektiv affedtning.

16. Skrub overfladen af tilberedningsrummet med en
skuresvamp.

17. Skyl med et vådt papirhåndklæde.
Fjern de beskyttende papirhåndklæder fra den øverste
plade (lad en sidde i den bagerste åbning mellem toppen
og låget).

18. Færdiggør rengøringen ved at aftørre bagsiden af låget
og metalrammen.

19. Fjern papirhåndklædet fra der, hvor det blev anvendt for
at hindre madrester i at sætte sig der. Fjern ligeledes
glasbeskyttelsespladen.

Rengøring af blokeringsramme
20. Sæt den øverste plademed RTP’en tilbage i låget, og

overhold den øverste varmeplades korrekte position.
Vær påpasselig med ikke at vende den øverste varme-
plade, da det ville medføre beskadigelse af flexslangen
(symbolerne skal vende fremad).
Styr forsigtigt flexslangen for at undgå skader.

Der er et permanent markeret segment på langs af
slangen: sørg for at holde dette segment i en ret linje for
at sikre korrekt positionering af toppladen og for at undgå
at beskadige slangen og ledningerne.
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21. Separat aftørres blokeringsrammen med et nyt papir-
håndklæde. Brug endnu et nyt vådt papirhåndklæde til at
aftørre blokeringsrammen: sørg for, at det fjerner alt fedt
eller alle madrester for at hindre tidlige fejl på grund af
karboniseringseffekten.

VIGTIGT
Vær forsigtig med ikke at hakke, ridse, skære
eller på anden vis beskadige blokeringsram-
men, dens overflade og silikonen rundt om
den: det ville medføre kortere levetid for
komponenten. Brug kun bløde våde håndklæ-
der (papirhåndklæde).

Dampudledningskammer
22. Luk låget, og skru forreste knap ud for at fjerne forreste

topdæksel som vist på figuren.

23. Med en fugtig klud eller en svamp vædet med rengø-
ringsmidlet rengøres både dampudledningskammeret og
det indvendige af det forreste topdæksel.

24. Sæt dækslet på plads igen, og fastgør det ved at skrue
knappen i igen, inden apparatet anvendes.

VIGTIGT
Før apparatet tages i anvendelse igen, skal det
sikres, at det forreste topdæksel sidder korrekt på
plads.
Kontrollér, at alt er helt rent, før det forreste
topdæksel sættes på plads igen.
Sørg for, at der ikke er efterladt noget som helst i
dampudledningskammeret (klud, svamp, papir-
håndklæde …).

Kun for FLEX-modeller
• Når rengøringen er afsluttet, maskinen er tændt igen, og

forvarmningen er færdig, kan FLEX-funktionen (automatisk
justering af toppladen) aktiveres igen ved at trykke samti-
digt på knapperne “1“ og “8“.

M.5 Ugentlig rengøring
En gang om ugen efter den daglige rengøring skal opera-
tionerne fuldføres inklusive den øverste plade og
køleluftfiltrene.

Øverste varmeplade
Start med trin “10“ i den daglige rengøring (åbn clipsene
for at frigøre RTP’en fra den øverste plade).
A. Monter atter den øverste varmeplade i låget (uden

RTP’en), og skub den til den laveste position, til det første
«klik»: den øverste plades tilberedningsflade skal være på
niveau med lågets nederste ramme.

Der er et permanent markeret segment på langs af
slangen: sørg for at holde dette segment i en ret linje for at
sikre korrekt positionering af toppladen og for at undgå at
beskadige slangen og ledningerne.

B. Før et papirhåndklæde ind i åbningen mellem toppen og
låget.
Sprøjt rengøringsmidlet på den øverste plade med den
medfølgende sprayflaske. Lad madresterne bløde op i 1
minut.
Den øverste varmeplade skal være varm, for at der kan
opnås effektiv affedtning.

C. Brug den medfølgende Teflonbørste 653623. Brug ikke
barberblade eller metalredskaber.

D. Rengør den øverste plades flade med et nyt
papirhåndklæde.

E. Skyl med et vådt papirhåndklæde.
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Rengøring af filtrene
A. Brug en stjerneskruetrækker (type PH1 eller PH2) til at

åbne den venstre og højre frontramme (“1“ i figuren
herunder).

B. Løft forsigtigt bunden af dækslerne, og lad dem glide
nedad (“2“ på figuren herunder).

C. Fjern filtrene fra holderne, og rengør dem omhyggeligt for
fedt, krummer og støv, og tør dem derefter.

D. Rengør holderne for sig, og fjern eventuelle ansamlinger i
ventilationsrillerne, især indvendigt, og tør derefter hol-
derne omhyggeligt.

E. Fjern eventuelt snavs eller støv fra venstre og højre
lameller med en støvsuger fra lamellerne foran, før
frontrammerne sætte tilbage.

F. Sæt de tørre filtre tilbage i rammerne, og skub dem
forsigtigt ind fortil, indtil de sidder tæt op ad kanterne.

G. Spænd skruerne for at fastgøre dækslerne.
H. Lås den øverste varmeplade op (“1“) ved at trykke oplås-

ningsskruen bagud (“2“). Vær påpasselig med ikke at
vende den øverste varmeplade, hvilket ville medføre
beskadigelse af flexslangen.
Styr forsigtigt flexslangen for at undgå skader.

Fortsæt med trin 13 i den daglige rengøring (anbring
RTP’en under den øverste varmeplade, og fastgør den med
de fire clips.

N VEDLIGEHOLDELSE AFAPPARATET

ADVARSEL
Se “Sikkerhedsoplysninger“

N.1 Anvisninger på rengøring
Følgende rengøringsoperationer skal udføres af ejeren og/
eller brugeren af apparatet.

VIGTIGT
Problemer opstået på grund af dårlig eller man-
glende rengøring, som beskrevet i det følgende,
dækkes ikke af garantien.

ADVARSEL
Før der foretages nogen form for
rengøring eller vedligeholdelse,
skal apparatet frakobles
strømforsyningen.

• Intensiv brug af apparatet kan medføre situationer, hvor
grænserne for anvendelse nås for hurtigt. Hvis den øverste
plade, den øverste plades flex eller låget har svært ved at
koble fra automatisk, anbefales det at smøre punkterne
angivet på de følgende billeder.

N.2 Ophør med brug
Hvis det skulle vise sig umuligt at reparere maskinen, skal man
gå videre med operationerne for ophør med brug, og anbringe
det tilhørende skilt om nedbrud samt kontakte producentens
kundeserviceafdeling.

N.3 Afmontering
I tilfælde af behov for afmontering og efterfølgende montering
af apparatet skal man sikre sig, at alle delene samles i den
korrekte rækkefølge (de kan eventuelt mærkes under
afmonteringen).
Før maskinen afmonteres, anbefales det, at man nøje under-
søger dens fysiske tilstand, og vurderer om der er dele af
strukturen, der eventuelt ville blive udsat for brud under
afmonteringen. Før afmonteringen påbegyndes, skal man:
• Afbryde strømforsyningen til maskinen.
• Sætte et skilt på eltavlen om, at det er forbudt at foretage

manøvrer med maskiner under vedligeholdelse.
• Indhegne arbejdsområdet.
• Fjerne alle delene eventuelt til stede på maskinen.
• Skride til afmonteringen.

N.4 Vedligeholdelsesintervaller
Intervallerne for eftersyn og vedligeholdelse afhænger af de
faktiske funktionsbetingelser for maskinen og af miljøforhol-
dene (tilstedeværelse af støv, fugtighed osv.), derfor kan der
ikke gives veldefinerede tidsintervaller. Det tilrådes dog, at
man for at begrænse funktionsafbrydelserne til et minimum
sørger for en omhyggelig, regelmæssig vedligeholdelse af
maskinen.

N.4.1 Forebyggende vedligeholdelse
Forebyggende vedligeholdelse reducerer nedetid og maksi-
merer maskineffektiviteten.
Kundeservice kan rådgive om den bedste vedligeholdelses-
plan, der kan tilkøbes, baseret på intensiteten af brugen og
udstyrets alder.
Det anbefales desuden at oprette en serviceaftale med
kundeservice.

N.5 Intervaller for vedligeholdelse
For at sikre konstant maskineffektivitet anbefales det, at der
foretages eftersyn med den frekvens, der angives i neden-
stående tabel:

every

6

months

1

2

2

1
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Vedligeholdelse, eftersyn,
kontroller og rengøring

Frekvens Ansvar

Almindelig rengøring
• Generel rengøring af

maskinen og det omkring-
liggende område.

Dagligt Operatør

Mekaniske afskærmninger
• Kontrol af tilstanden, om

der er deformationer, løs-
nede eller manglende dele.

Månedligt Serviceper-
sonale

Kontrol
• Kontrol af den mekaniske

del, om der er brud eller
deformationer, tilspænding
af skruerne: kontrol af læs-
barheden og tilstanden af
skriften på mærkater og
symbolerne og eventuel
udskiftning.

Årligt Service

Maskinens struktur
• Spændingsmoment for

maskinens vigtigste bolte
(skruer, fastgørelsessy-
stem osv.).

Årligt Service

Sikkerhedsmærkater
• Kontrol af læsbarhed og

tilstand af
sikkerhedsmærkaterne.

Årligt Service

Elektrisk kontrolpanel
• Kontrol af tilstanden af de

elektriske komponenter i
det elektriske kontrolpanel.
Kontrol af ledningsnettet
mellem elpanelet og
maskindelene.

Årligt Service

Strømforsyningskabel og
strømstik
• Kontrol af tilstanden af

strømforsyningskablet
(eventuel udskiftning) og
af strømstikket.

Årligt Service

Forebyggende
vedligeholdelse
• Fjern eventuelle aflejringer

af snavs i apparatet.

Hver 6.
måned1 Service

Vedligeholdelse, eftersyn,
kontroller og rengøring

Frekvens Ansvar

Kontrol
• Kontrollér de indvendige

deles tilstand.

Hver 6.
måned1 Service

Kontrol
• Undersøg og rengør

aftrækssystemet.

Hver 6.
måned1 Service

Generelt eftersyn af
apparatet
• Kontrol af alle dele, det

elektriske udstyr, korrosion,
rør...

Hvert
tiende år2 Service

1. I særlige tilfælde (f. eks. intensiv brug af apparatet, saltholdige
omgivelser osv.) anbefales det at udføre vedligeholdelsen oftere end
angivet herover.

2. Maskinen er designet og fremstillet til at have en levetid på ca. ti år. Når
denne periode er forløbet (fra igangsættelsen af maskinen), skal der
foretages et gennemgribende eftersyn af maskinen.

N.6 Forholdsregler ved længere tids
stilstand

Hvis apparatet ikke skal anvendes i en længere periode, gøres
følgende:
• Udfør en komplet rengøring (daglige og ugentlige

rutineindgrebs).
Brug rengøringsmidlet C41 (kode 0S2292), og lad det bløde
op i 1 minut.

• Toppen, glasset, den øverste plade, ovnrummet og damp-
udledningskammeret skal rengøres og grundigt affedtes:
skil delene ad i henhold til brugerhåndbogen.
Efter rengøring af glasset skal det beskyttes med “den
varmebestandige silikonemåtte” (kode 653527).

• Fjern frontrammerne, og rengør / udskift filtrene i
køleluftindsugningerne.

• Til sidst lukkes låget, og strømforsyningen isoleres.

BEMÆRK:
Når vedligeholdelsesoperationerne er udført, skal
man sikre sig, at maskinen er i stand til at arbejde
sikkert, og i særdeleshed at beskyttelses- og
sikkerhedsanordningerne er fuldt ud
funktionsdygtige.

O BORTSKAFFELSE AFAPPARATET

O.1 Overordnede retningslinjer for
afmontering af apparatet

Før maskinen bortskaffes, anbefales det, at man nøje under-
søger dens fysiske tilstand, og vurderer om der er dele af
strukturen, der eventuelt ville blive udsat for brud under
skrotningen.
Man skal bortskaffe maskinens dele på forskellig vis i henhold
til deres forskellige beskaffenhed (f. eks.: metaller, olier,
fedtstoffer, plast, gummi osv.).
Den nationale lovgivning varierer fra land til land, og man bør
derfor sørge for at overholde de anvisninger, der er givet af
lovgivningen og myndighederne i det land, hvor apparatet
bortskaffes.
Generelt skal apparatet indleveres til en speciel affaldsstation,
der sørger for genindvinding/destruktion.
Afmonter apparatet, og sortér komponenterne i henhold til det
materiale, de er fremstillet af. Vær opmærksom på, at
kompressoren indeholder smøreolie og kølemiddel, der kan

indsamles og genbruges. Vær endvidere opmærksom på, at
apparatets komponenter er specialaffald, der kan høre ind
under bymæssigt affald.

Symbolet på produktet angiver, at produktet
ikke må bortskaffes sammen med hushold-
ningsaffaldet, men skal skrottes korrekt for at
hjælpe med til at forhindre potentielle, negative
konsekvenser for miljøet og folkesundheden.
For yderligere oplysninger om genbrug af dette
produkt bedes man kontakte sælgeren eller
forhandleren af produktet, kundeservice eller
det lokale renovationsselskab.

BEMÆRK:
I forbindelse med skrotning af maskinen skal alle
mærkninger, denne håndbog samt al anden doku-
mentation vedrørende apparatet destrueres.
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