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1  Algemeen

Doel van dit hoofdstuk

In dit hoofdstuk vindt u informatie over de identificatie van uw combi-steamer en het gebruik van dit
handboek.

1.1  EG-verklaring van overeenstemming elektrische apparaten

Fabrikant

Convotherm Elektrogeräte GmbH, Ovens & Advanced Cooking EMEA, Manitowoc Foodservice, Tal‐
straße 35, 82436 Eglfing, Duitsland

Geldigheid van de verklaring van overeenstemming

Deze verklaring van overeenstemming geldt voor de volgende typen elektrische apparaten:

C4 6.10 ES C4 6.20 ES C4 10.10 ES C4 10.20 ES
C4 6.10 EB C4 6.20 EB C4 10.10 EB C4 10.20 EB

Verklaring overeenstemming met de richtlijnen

De fabrikant verklaart dat de bovengenoemde combi-steamer aan de volgende richtlijnen voldoet:
■ 2006/42/EG (machinerichtlijn)
■ 2014/30/EU (EMC-richtlijn)
■ 2011/65/EU (RoHS-richtlijn)
De beschermdoelen van Richtlijn 2014/35/EU (Laagspanningsrichtlijn) werden conform bijlage I, nr.
1.5.1 van de machinerichtlijn aangehouden.

Nageleefde normen bij elektrische apparaten

De elektrische apparaten voldoen aan de eisen van de onderstaande Europese normen:
■ DIN EN 60335-2-42: 2012
■ EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011
■ EN 61000-3-11: 2000
■ EN 61000-3-12: 2011
■ EN 62233: 2008
■ EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008

Documentatievolmachthouder

Volmachthouder voor de samenstelling van de technische documentatie volgens Bijlage II A Nr. 2 van
Richtlijn 2006/42/EG is Convotherm Elektrogeräte GmbH, Ovens & Advanced Cooking EMEA, Manito‐
woc Foodservice, Talstraße 35, 82436 Eglfing, Duitsland.
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Eglfing, 20.04.2016

Ralf Klein
Managing Director & Vice President
Convotherm

i.A. Lutz Isenhardt
Director Global Product Compliance

i.V. Gisela Rosenkranz
Manager Engineering / Technical
Documentation
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1.2  EG-verklaring van overeenstemming gasapparaten

Fabrikant

Convotherm Elektrogeräte GmbH, Ovens & Advanced Cooking EMEA, Manitowoc Foodservice, Tal‐
straße 35, 82436 Eglfing, Duitsland

Geldigheid van de verklaring van overeenstemming

Deze verklaring van overeenstemming geldt voor de volgende typen gasapparaten:

C4 6.10 GS C4 6.20 GS C4 10.10 GS C4 10.20 GS
C4 6.10 GB C4 6.20 GB C4 10.10 GB C4 10.20 GB

Verklaring overeenstemming met de richtlijnen

De fabrikant verklaart dat de bovengenoemde combi-steamer aan de volgende richtlijnen voldoet:
■ 2006/42/EG (machinerichtlijn)
■ 2014/30/EU (EMC-richtlijn)
■ 2011/65/EU (RoHS-richtlijn)
■ 2009/142/EG (gasverbruikinrichting)
De beschermdoelen van Richtlijn 2014/35/EU (Laagspanningsrichtlijn) werden conform bijlage I, nr.
1.5.1 van de machinerichtlijn aangehouden.

Toegepaste normen bij gasapparaten

De gasapparaten voldoen aan de eisen van de onderstaande Europese normen:
■ EN 203-1: 2014
■ EN 203-2-2: 2006
■ EN 203-3
■ EN 60335-2-102:2006 + A1:2010
■ EN 55014-1/A2:2011
■ EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
■ EN 61000-3-2/A2:2009
■ EN 61000-3-3:2008
■ EN 62233:2008

Doorgevoerde typecontroles

Aangemelde instantie Gaskeuring en Elektrische veiligheid:
GASTECC Kiwa, PO. Postbus 137, 7300 AC Apeldoorn, Nederland
■ Rapportnr.: 140602245

Documentatievolmachthouder

Volmachthouder voor de samenstelling van de technische documentatie volgens Bijlage II A Nr. 2 van
Richtlijn 2006/42/EG is Convotherm Elektrogeräte GmbH, Ovens & Advanced Cooking EMEA, Manito‐
woc Foodservice, Talstraße 35, 82436 Eglfing, Duitsland.
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Eglfing, 20.04.2016

Ralf Klein
Managing Director & Vice President
Convotherm

i.A. Lutz Isenhardt
Director Global Product Compliance

i.V. Gisela Rosenkranz
Manager Engineering / Technical
Documentation

1.3  Milieubescherming

Principeverklaring

De verwachtingen van onze klanten, de wettelijke bepalingen en normen, en de reputatie van ons be‐
drijf bepalen de kwaliteit en de service van alle producten.
Met ons milieumanagement zorgen we voor de naleving van alle relevante milieuverordeningen en
verplichten wij ons bovendien tot het continu verbeteren van de milieuprestaties.
Opdat bij ons de fabricage van hoogwaardige producten gegarandeerd zijn en blijven, en onze milieu‐
doelen vast staan, hebben we een kwaliteits- en milieumanagement-systeem ontwikkeld.
Dit systeem voldoet aan de eisen van ISO 9001:2008 en ISO 14001:2004.

Werkwijze voor de milieubescherming

Er wordt met de volgende werkwijzen rekening gehouden:
■ Gebruik van volledig composteerbare vulmaterialen
■ Gebruik van RoHS conforme producten
■ REACH-chemicaliënwetgeving
■ Aanbeveling en gebruik van biologisch afbreekbare reinigingsmiddelen
■ Recycling van elektronicaschroot
■ Milieuvriendelijke afvoer van gebruikte apparaten via de fabrikant

Help mee, het milieu te beschermen.
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1.4  Identificatie van uw combi-steamer

Plaats van het typeplaatje

Het typeplaatje bevindt zich aan de linkerzijde van de combi-steamer.

Opbouw en structuur van het typeplaatje bij elektrische apparaten

Pos. Aanduiding
1 Aanduiding van het apparaat

Combi Steamer (Engelse aanduiding van de combi-steamer)
2 Handelsomschrijving

Bestanddeel Betekenis
C4 Apparatenlijn Convotherm 4
eT easyTouch-besturing
eD easyDial-besturing
Cijfers xx.yy Grootte apparaat
EB Elektrisch apparaat met boiler
ES Elektrisch apparaat met waterinjec‐

tie
-N bij apparaten met NSF-certificaat

3 Elektrische gegevens
4 Serienummer

Bestanddeel Betekenis
Verwarmingswijze Elektrisch apparaat (X, V)
Wijze van stoomproductie ■ Spuit (S)

■ Boiler (B)
Grootte apparaat ■ 6.10 (1)

■ 6.20 (2)
■ 10.10 (3)
■ 10.20 (4)

Bouwjaar ■ 2014 (14)
■ 2015 (15)
■ ...

Fabricagemaand ■ Januari (01)
■ Februari (02)
■ Maart (03)
■ ...

Volgnummer 4-cijferig
5 Artikelnummer
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Bedieningshandboek 9



Opbouw en structuur van het typeplaatje bij gasapparaten

Typeplaatje Extra plaatje Aanduiding
1 Aanduiding van het apparaat

Combi Steamer (Engelse aandui‐
ding van de combi-steamer)

2 Handelsomschrijving
Bestand‐
deel

Betekenis

C4 Apparatenlijn Convo‐
therm 4

eT easyTouch-besturing
eD easyDial-besturing
Cijfers xx.yy Grootte apparaat
GB Gasapparaat met boi‐

ler
GS Gasapparaat met wa‐

terinjectie
-N bij apparaten met

NSF-certificaat
3 Elektrische gegevens
4 Serienummer

Bestand‐
deel

Betekenis

Verwar‐
mingswijze

Gasapparaat (Y, W)

Wijze van
stoompro‐
ductie

■ Spuit (S)
■ Boiler (B)

Grootte ap‐
paraat

■ 6.10 (1)
■ 6.20 (2)
■ 10.10 (3)
■ 10.20 (4)

Bouwjaar ■ 2014 (14)
■ 2015 (15)
■ ...

Fabricage‐
maand

■ Januari (01)
■ Februari (02)
■ Maart (03)
■ ...

Volgnum‐
mer

4-cijferig

5 Artikelnummer
6 Gasgegevens
7 Landcode
8 Gascategorie
9 Voorinstelling gas van het apparaat
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1.5  Opbouw van de klantendocumentatie

Delen van de klantdocumentatie

De klantendocumentatie van de combi-steamer bestaat uit:
■ Installatiehandboek
■ Bedieningshandboek (deze handleiding)
■ Gebruikshandleiding easyTouch (uittreksel uit de on screen-Help)
■ In easyTouch geïntegreerde on screen-Help (complete handleiding voor de bediening van de soft‐

ware)
■ Gebruikshandleiding easyDial

Onderwerpen van het installatiehandboek

Het installatiehandboek is bedoeld voor geschoold vakpersoneel, zie 'Kwalificatie van het personeel' in
het installatiehandboek.
Het omvat de volgende onderwerpen:
■ Opbouw en werking: beschrijft onderdelen die voor de installatie van de combi-steamer relevant

zijn
■ Veiligheid: beschrijft alle gevaren en geschikte maatregelen bij de installatiewerkzaamheden
■ Transport: bevat noodzakelijke informatie over het transport van de combi-steamer
■ Opstelling: toont en beschrijft opstellingsvarianten van de combi-steamer
■ Installatie: beschrijft alle benodigde voedingsaansluitingen
■ Inwerkingstelling: beschrijft de eerste ingebruikneming van de combi-steamer
■ Buitenwerkingstelling: beschrijft noodzakelijke werkzaamheden aan de einde van de levensduur

van de combi-steamer
■ Technische gegevens, aansluitschema's: bevatten alle benodigde technische informatie van de

combi-steamer
■ Checklists: bevat controlelijsten voor de installatie en garantie van de combi-steamer

Onderwerpen van het bedieningshandboek

Het bedieningshandboek is bedoeld voor geïnstrueerd personeel en geschoold vakpersoneel, zie
'Kwalificatie van het personeel' op pagina 40 in het bedieningshandboek.
Het omvat de volgende onderwerpen:
■ Opbouw en werking: beschrijft onderdelen die voor de bediening van de combi-steamer relevant

zijn
■ Veiligheid: beschrijft alle gevaren en geschikte maatregelen bij de bediening van de combi-steamer
■ Garen: beschrijft regels, werkprocessen, bedieningsstappen en omgangswijzen met het apparaat

bij het garen
■ Reiniging: toont en beschrijft reinigingsprocedés, reinigingsmiddelen, werkprocessen, bedienings‐

stappen en omgangswijzen met het apparaat bij het reinigen
■ Onderhoud: bevat garantiebepalingen, het onderhoudsschema, informatie over storingen, fouten

en noodbediening en werkprocessen, bedieningsstappen en omgangswijzen met het apparaat bij
het onderhoud

Onderwerpen van de gebruikshandleiding en on screen-Help (alleen easyTouch)

De gebruikshandleiding en de on screen-Help (alleen easyTouch) zijn bedoeld voor geïnstrueerd per‐
soneel en geschoold vakpersoneel zie 'Kwalificatie van het personeel' op pagina 40 in het bedie‐
ningshandboek. Bij easyTouch is de gebruikshandleiding een samenvatting uit de On screen-Help.
Gebruikshandleiding en on screen-Help (alleen easyTouch) omvatten de volgende onderwerpen:
■ Opbouw van de gebruikersinterface: beschrijft de gebruikersinterface van de combi-steamer
■ Gebruik van de software: bevat aanwijzingen voor het invoeren en oproepen van gaarprofielen,

voor het oproepen van reinigingsprofielen, voor het starten van gaar- en reinigingsprocessen; be‐
schrijft de instellingen van de settings en de import en export van gegevens

■ Gekozen gaarprofielen: toont beproefde gaarprofielen

1 Algemeen
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1.6  Beslist te lezen veiligheidsaanwijzingen

Veiligheidsaanwijzingen in de klantdocumentatie

Veiligheidsaanwijzingen voor de combi-steamer zijn alleen in het installatiehandboek en in het bedie‐
ningshandboek te vinden.
In het installatiehandboek vindt u de veiligheidsaanwijzingen voor de daarin beschreven werkzaamhe‐
den bij transport, opstelling, installatie, ingebruikneming en buitenwerkingstelling.
In het bedieningshandboek vindt u de veiligheidsaanwijzingen voor de daarin beschreven werkzaam‐
heden bij het garen, bij de reiniging en bij onderhoudswerkzaamheden.
De gebruikshandleiding moet wat betreft de veiligheidsaanwijzingen altijd in samenhang met het be‐
dieningshandboek of het installatiehandboek worden gezien. Bij werkzaamheden die verder gaan dan
alleen bediening van de software, moeten de in het bedieningshandboek en installatiehandboek opge‐
nomen veiligheidsaanwijzingen worden opgevolgd.

Absoluut te lezen delen van dit document

Indien u de voorschriften uit dit document niet volgt, loopt u het risico op letsels tot en met de dood, en
op materiële schade.
Omwille van de veiligheid moeten alle personen, die omgaan met de combi-steamer, de volgende de‐
len van dit document voor het begin van om het even welke werkzaamheid gelezen en begrepen heb‐
ben:
■ het hoofdstuk 'Voor uw veiligheid' op pagina 21
■ de delen, die de door te voeren bezigheid beschrijven

Gevarensymbool

Gevarensymbool Betekenis
Dient als waarschuwing voor mogelijk persoonlijk letsel. Volg alle waar‐
schuwingen op die na dit symbool zijn aangegeven om mogelijk letsel
en dodelijke afloop te voorkomen.

Weergave van de waarschuwingen

De waarschuwingsteksten zijn ingedeeld in de volgende gevarenklassen:

Gevarenklasse Gevolgen Waarschijnlijkheid
Dood/ zwaar persoonlijk letsel (onom‐
keerbaar)

Onafwendbaar

Dood/ zwaar persoonlijk letsel (onom‐
keerbaar)

Mogelijk

Lichte letsels (omkeerbaar) Mogelijk

LET OP Materiële schade Mogelijk
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1.7  Over dit bedieningshandboek

Doel

Dit bedieningshandboek moet alle personen die omgaan met de combi-steamer, voorzien van de no‐
dige informatie om bedienings-, reinigings- en kleinere onderhoudswerkzaamheden correct en veilig
uit te voeren.

Doelgroepen

Naam van de doelgroep Werkzaamheden
Kok Voert in essentie organisatorische werkzaamheden uit, zoals:

■ Gaarprofielgegevens invoeren
■ Bestaande gaarprofielen in het kookboek bewerken
■ Nieuwe gaarprofielen ontwikkelen
■ Apparaatinstellingen uitvoeren
Voert bovendien eventueel alle bedieningswerkzaamheden uit.

Gebruiker Voert de concrete bediening uit, zoals:
■ Beladen van de combi-steamer
■ Starten van gaarprofielen
■ Uitnemen van de spijzen
■ Reinigen van de combi-steamer
■ Ombouwen van de combi-steamer, indien nodig voor specifieke gaar‐

processen
■ Kleinere onderhoudswerkzaamheden

Opbouw van de bedieningshandboek

Hoofdstuk/Deel Doel Doelgroep
Algemeen ■ Ondersteunt u bij de identificatie van uw combi-steamer

■ Gaat in op het gebruik van dit bedieningshandboek
Kok

Opbouw en werking ■ Beschrijft de functies van de combi-steamer
■ Beschrijft bepaalde componenten van de combi-steamer

en beschrijft hun locatie

Kok
Gebruiker

Voor uw eigen veiligheid ■ Beschrijft het doelgerichte gebruik van de combi-steamer
■ Beschrijft alle gevaren, die van de combi-steamer uitgaan,

en de geschikte tegenmaatregelen
Dit hoofdstuk moet u aandachtig lezen!

Kok
Gebruiker

Zo gaat u te werk bij het
garen

■ Beschrijft de beladingsmogelijkheden en de maximale be‐
ladingshoeveelheden van de combi-steamer

■ Legt het inschakelen van de combi-steamer uit
■ Bevat de aanwijzingen voor de stappen bij het garen en

regenereren
■ Bevat de aanwijzingen voor de gebruikswijzen van de

combi-steamer, die bij het garen en regenereren steeds
opnieuw worden gebruikt

Kok
Gebruiker
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Hoofdstuk/Deel Doel Doelgroep
Zo gaat u te werk bij het
reinigen

■ Beschrijft het principe van de reinigingsprocedés
■ Bevat het reinigingsplan
■ Beschrijft de reinigingsmiddelen en legt uit hoe ze klaar

worden gezet
■ Bevat de aanwijzingen voor de stappen bij het reinigen
■ Bevat en verwijst naar de aanwijzingen voor de gebruiks‐

wijzen van de combi-steamer die bij het reinigen steeds
opnieuw worden gebruikt

Gebruiker

Zo gaat u te werk bij het
onderhoud

■ Bevat het onderhoudsschema
■ Geeft aanwijzingen met betrekking tot de mogelijke nood‐

modus als fouten optreden
■ Bevat een lijst met mogelijke fouten en storingen en be‐

schrijft de nodige reacties
■ Bevat de aanwijzingen voor onderhoudswerkzaamheden

die de gebruiker zelf kan uitvoeren
■ Verwijst naar de aanwijzingen voor de gebruikswijzen van

de combi-steamer die voor onderhoudswerkzaamheden
worden gebruikt

Gebruiker

Schrijfwijze van decimale getallen

Voor internationale uniformiteit wordt altijd een decimale punt gebruikt.
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2  Opbouw en werking

Doel van dit hoofdstuk

In dit hoofdstuk beschrijven wij de opbouw van de combi-steamer en beschrijven zijn functies.

2.1  De functies van de combi-steamer

De bedrijfsmodussen garen

In uw combi-steamer kunt u verschillende levensmiddelen bereiden. Hiervoor kan de combi-steamer
in de volgende gebruiksmodussen werken:
■ Stoom
■ Combi-steam
■ Hete lucht
■ Smoker (optioneel)

Standaard-gaarprocedés

Met de bedrijfsmodussen Garen kunt u in combinatie met de ACS+ extra functies HumidityPro, 
Crips&Tasty, Ventilatorsnelheid en BakePro de volgende gaarprocedés uitvoeren:

■ Koken
■ Blancheren
■ Braden
■ Overbakken
■ Conserveren

■ Stomen
■ Pocheren
■ Grillen
■ Gratineren
■ Rookproces (optioneel)

■ Stoven
■ Smoren
■ Bakken
■ Levensmiddelen ontdooien

Speciale gaarprocedés

Door combinatie van bedrijfsmodussen en extra functies kunt u bij easyTouch de volgende speciale
gaarprocedés uitvoeren:

■ Garen op lage temperatuur
■ Cook&Hold

■ DT-garen
■ Nachtgaren

■ ecoCooking
■ Zuurstofarm bio-garen

De bedrijfsmodussen regenereren

In de combi-steamer kunt u verschillende spijzen regenereren. Hiervoor kan de combi-steamer in de
volgende drie bedrijfsmodussen werken:
■ Regenereren à la Carte
■ Banket regenereren (alleen bij easyTouch)
■ Borden regenereren (alleen bij easyTouch)

Gaarprofielen en kookboek

Een gaarprofiel is een combinatie van gaarparameters, bijv. gaartemperatuur en gaartijd. U kunt uw
eigen gaarprofielen samenstellen en in het 'kookboek' beheren. Daarnaast vindt u in het 'kookboek'
reeds vooraf gedefinieerde gaarprofielen.

Reiniging van de gaarruimte bij easyTouch

Voor het reinigen van de gaarruimte staan 2 reinigingssystemen ter beschikking:
■ Volautomatische gaarruimtereiniging ConvoClean+:

■ Willekeurige combinaties van 4 reinigingsstappen, 3 reinigingstijden en de extra functies stoom‐
desinfectie en drogen instelbaar

■ Gaarruimtereiniging zonder gebruik van reinigingsmiddelen, spoeling met water
■ Gaarruimtereiniging alleen met glansspoelmiddel ConvoCare

■ Semiautomatische gaarruimtereiniging

2 Opbouw en werking
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Reiniging van de gaarruimte bij easyDial

Voor het reinigen van de gaarruimte staan 2 reinigingssystemen ter beschikking:
■ Volautomatische gaarruimtereiniging ConvoClean:

■ 8 reinigingsprofielen voor verschillende verontreinigingsgraden gedeeltelijk inclusief stoomdes‐
infectie en droging instelbaar

■ Gaarruimtereiniging zonder gebruik van reinigingsmiddelen, spoeling met water
■ Semiautomatische gaarruimtereiniging

2 Opbouw en werking
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2.2  Opbouw en werking van de combi-steamer

Onderdelen en functie (elektrische tafelmodel apparaten)

De volgende afbeelding toont een combi-steamer in de grootte 6.10, exemplarisch voor alle elektri‐
sche tafelmodel apparaten:

 

Pos. Aanduiding Functie
1 Luchttoevoer-aansluitkraag ■ Zuigt omgevingslucht aan voor de ontvochtiging van de gaar‐

ruimte
■ Vangt drukschommelingen in de gaarruimte op

2 Luchtafvoer-aansluitkraag Laat hete dampen ontsnappen
3 Deurgreep ■ Opent en sluit de deur van het apparaat

■ Ventilatiestand voor veilig openen van het apparaat ("veilig‐
heidssluiting")

■ Dichtklapfunctie
■ Antibacterieel materiaal met zilverionen ("HygienicCare")

4 Deur van het apparaat ■ Sluit de gaarruimte af
■ Kan bij het openen aan de zijkant van het apparaat naar ach‐

teren geschoven worden om ruimte te besparen ("verzonken
deur") (optioneel)

5 Bedieningspaneel ■ Dient voor de bediening van het apparaat
■ Antibacterieel ("HygienicCare")

6 Aanzuigplaat ■ Dient voor de gelijkmatige warmteverdeling in de gaarruimte
■ Scheidt de ventilatorruimte van de gaarruimte

7 Inhangframe Dient voor de opname van genormeerde dragers
8 Kerntemperatuursensor,

sous vide-voeler (optio‐
neel)

■ Dient voor het meten van de kerntemperatuur van de spijzen
■ Is optioneel uitgevoerd als intern vast aangesloten en/of als ex‐

tern tijdelijk aan te sluiten variant
9 Deurdruipbak Verzamelt op de binnenkant van de deur van het apparaat naar

beneden lopend condens
10 Gaarruimte Plaats van het spijzen tijdens het gaarproces
11 Apparaatdruipbak Verzamelt naar beneden druipende vloeistof c.q. condens uit de

gaarruimte
12 Rolhandsproeier

(in uitzonderlijke gevallen
zonder deze uitrusting)

■ Dient uitsluitend voor het uitspoelen van de gaarruimte met wa‐
ter

■ Wordt na gebruik automatisch in de houder teruggetrokken
■ Antibacterieel ("HygienicCare")
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Pos. Aanduiding Functie
13 Verlichting van de gaar‐

ruimte
■ Verlicht de gaarruimte
■ Is programmagestuurd

14 Typeplaatje Dient voor de identificatie van het apparaat

Onderdelen en hun functie (tafelmodel gasapparaten)

De volgende afbeelding toont een combi-steamer in de grootte 6.10, exemplarisch voor alle tafelmodel
gasapparaten:

 

Pos. Aanduiding Functie
1 Luchttoevoer-aansluitkraag ■ Zuigt omgevingslucht aan voor de ontvochtiging van de gaar‐

ruimte
■ Vangt drukschommelingen in de gaarruimte op

2 Afvoergas-aansluitkraag Voeren de hete afvoergassen af
3 Luchtafvoer-aansluitkraag Laat hete dampen ontsnappen
4 Deurgreep ■ Opent en sluit de deur van het apparaat

■ Ventilatiestand voor veilig openen van het apparaat ("veilig‐
heidssluiting")

■ Dichtklapfunctie
■ Antibacterieel materiaal met zilverionen ("HygienicCare")

5 Deur van het apparaat ■ Sluit de gaarruimte af
■ Kan bij het openen aan de zijkant van het apparaat naar ach‐

teren geschoven worden om ruimte te besparen ("verzonken
deur") (optioneel)

6 Bedieningspaneel ■ Dient voor de bediening van het apparaat
■ Antibacterieel ("HygienicCare")

7 Aanzuigplaat ■ Dient voor de gelijkmatige warmteverdeling in de gaarruimte
■ Scheidt de ventilatorruimte van de gaarruimte

8 Inhangframe Dient voor de opname van genormeerde dragers
9 Kerntemperatuursensor,

sous vide-voeler (optio‐
neel)

■ Dient voor het meten van de kerntemperatuur van de spijzen
■ Is optioneel uitgevoerd als intern vast aangesloten en/of als ex‐

tern tijdelijk aan te sluiten variant
10 Deurdruipbak Verzamelt op de binnenkant van de deur van het apparaat naar

beneden lopend condens
11 Gaarruimte Plaats van het spijzen tijdens het gaarproces
12 Apparaatdruipbak Verzamelt naar beneden druipende vloeistof c.q. condens uit de

gaarruimte
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Pos. Aanduiding Functie
13 Rolhandsproeier

(in uitzonderlijke gevallen
zonder deze uitrusting)

■ Dient uitsluitend voor het uitspoelen van de gaarruimte met wa‐
ter

■ Wordt na gebruik automatisch in de houder teruggetrokken
■ Antibacterieel ("HygienicCare")

14 Verlichting van de gaar‐
ruimte

■ Verlicht de gaarruimte
■ Is programmagestuurd

15 Typeplaatje Dient voor de identificatie van het apparaat

Onderdelen en functie voor speciale beveiliging (alleen bij de gevangenisversie)

De volgende afbeelding toont de speciale uitvoering voor speciale beveiliging bij een combi-steamer in
de grootte 6.10, exemplarisch voor alle grootten van het apparaat:

Pos. Aanduiding Functie
1 Afsluitbare afdekking van

het bedieningspaneel
Afdekking kan voor het bedieningspaneel worden geklapt en op
de behuizing van het apparaat worden afgesloten, om onbevoegd
gebruik van de combi-steamer te voorkomen.

2 Hangslot ■ Om de afdekking van het bedieningspaneel af te sluiten op de
behuizing van het apparaat

■ Niet bijgeleverd
3 Hangslot ■ Om de deur af te sluiten op de behuizing van het apparaat

■ Niet bijgeleverd
4 Afsluitinrichting deur Maakt het in twee trappen afsluiten van de deur mogelijk, om on‐

bevoegd openen en sluiten van de deur te voorkomen
Gedrag van de deur:
■ Bij het gebruik van de bovenste grendelstand blijft de deur vol‐

ledig gesloten.
■ Bij het gebruik van de onderste grendelstand kan de deur wor‐

den geopend tot aan de ventilatiestand.
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2.3  Opbouw en werking van het bedieningspaneel

Opbouw en elementen van het bedieningspaneel bij easyTouch

Pos. Aanduiding Functie
1 AAN/UIT-

schakelaar
Schakelt de combi-steamer in en uit

2 Full-touch-dis‐
play

Centrale bediening van het apparaat
■ Bediening door aanraking van grafische

symbolen op het bedieningspaneel (full-
touch-display)

■ Statusindicatie
3 USB-poort Aansluiting van een USB-stick

Opbouw en elementen van het bedieningspaneel bij easyDial

Pos. Aanduiding Functie
1 AAN/UIT-

schakelaar
Schakelt de combi-steamer in en uit

2 Bedieningsveld Centrale bediening van het apparaat
■ Knoppen voor de invoer van de gaar‐

programma's
■ Displays voor de weergave van de in‐

gestelde waarden
■ Actieverzoek voor acties door de ge‐

bruiker
3 USB-poort Aansluiting van een USB-stick
4 C-Dial Stelt de gaarparameters door het draaien

en indrukken van de impulsgever in.
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3  Voor uw eigen veiligheid

Doel van dit hoofdstuk

In dit hoofdstuk is alle kennis opgenomen die u nodig hebt om veilig om te gaan met de combi-stea‐
mer zonder uzelf en anderen in gevaar te brengen.
Dit hoofdstuk moet u aandachtig lezen!

3.1    Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Doel van deze voorschriften

Deze voorschriften moeten ervoor zorgen dat alle personen die met de combi-steamer omgaan zich
grondig informeren over de gevaren en de veiligheidsmaatregelen en rekening houden met de waar‐
schuwingen die in de gebruikshandleiding en op de combi-steamer staan. Als u deze voorschriften
niet opvolgt, loopt u risico op persoonlijk letsel met mogelijk dodelijke afloop, en op materiële schade.

Omgang met de handboeken van de klantdocumentatie

Volg de onderstaande voorschriften op:
■ Lees het hoofdstuk 'Voor uw eigen veiligheid' en de hoofdstukken over uw specifieke werkzaamhe‐

den volledig.
■ Houd de handboeken van de gebruikersdocumentatie te allen tijde voor naslag gereed.
■ Geef de handboeken van de gebruikersdocumentatie bij het doorverkopen van de combi-steamer

door.

Omgang met de combi-steamer

Volg de onderstaande voorschriften op:
■ Alleen personen die voldoen aan de in deze gebruikshandleiding aangegeven eisen mogen de

combi-steamer gebruiken.
■ Gebruik de combi-steamer alleen voor de beschreven toepassing. Gebruik de combi-steamer in

geen geval voor andere, mogelijk verwante doelen.
■ Neem alle veiligheidsmaatregelen die in deze gebruikshandleiding en op de combi-steamer staan.

Gebruik in het bijzonder de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen.
■ Verblijf alleen op de aangegeven bedieningsplaatsen.
■ Voer aan de combi-steamer geen wijzigingen uit, bijv.  door het verwijderen van onderdelen of het

aanbrengen van niet-goedgekeurde onderdelen. In het bijzonder mag u geen veiligheidsinrichtin‐
gen buiten werking stellen.

Hier gaat het verder...

Verwante onderwerpen
Beoogd gebruik van de combi-steamer 22
Waarschuwingsaanwijzingen op de combi-steamer 23
Gevaren: overzicht 25
Gevaren en veiligheidsmaatregelen bij het gebruik 27
Gevaren en veiligheidsmaatregelen bij de reiniging 33
Veiligheidsinrichtingen 38
Eisen aan het personeel, werkplaatsen 40
Persoonlijke beschermingsmiddelen 41
Gevaren en veiligheidsmaatregelen bij onderhoud 37
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3.2    Beoogd gebruik van de combi-steamer

Doelgericht gebruik

■ De combi-steamer is uitsluitend ervoor ontworpen en gebouwd om verschillende levensmiddelen
op genormeerde dragers (bijv. gastronormbakken, bakplaten in de bakmaat) te garen. Hiervoor
worden stoom, hete lucht en combi-steam (drukloos oververhitte stoom) gebruikt.

■ De dragers kunnen van roestvast staal, keramiek, kunststof, aluminium, geëmailleerd staal of glas
gefabriceerd zijn. Dragers van glas mogen geen beschadigingen vertonen.

■ De combi-steamer is uitsluitend bedoeld voor professioneel, industrieel gebruik.

Beperking van het gebruik

Niet alle materialen mogen in de combi-steamer worden verhit:
■ GEEN droog poeder of granulaat
■ GEEN licht ontvlambare voorwerpen met vlampunt onder 270 °C, bijv. licht ontvlambare oliën, vet‐

ten, kunststoffen
■ GEEN levensmiddelen in gesloten blikken

Eisen aan het bedieningspersoneel

■ De combi-steamer mag alleen worden gebruikt door personeel dat aan bepaalde eisen voldoet. Zie
voor de eisen aan de opleiding en de kwalificatie 'Eisen aan het personeel, werkplaatsen' op pagi‐
na 40.

■ Het personeel moet vertrouwd zijn met de risico's en de gedragsregels van de omgang met zware
lasten.

Eisen aan de gebruikstoestand van de combi-steamer

■ De combi-steamer mag alleen worden gebruikt als alle veiligheidsinrichtingen aanwezig, gebruiks‐
klaar en correct vergrendeld zijn.

■ De voorschriften van de fabrikant voor het gebruik en het onderhoud van de combi-steamer moe‐
ten worden aangehouden.

■ De combi-steamer mag alleen worden geladen tot het maximaal toelaatbare beladingsgewicht zie
'Beladingscapaciteit van de combi-steamer' op pagina 45.

Eisen aan de omgeving van de combi-steamer

Voorgeschreven omgeving van de combi-steamer
■ Omgevingstemperatuur tussen +4 °C en +35 °C
■ GEEN giftige of explosieve atmosfeer
■ Droge keukenvloer om de kans op ongevallen te beperken
Voorgeschreven staat van de standplaats
■ GEEN brandmelder, GEEN sprinklerinstallatie direct boven het apparaat
■ GEEN brandbare materialen, gassen of vloeistoffen boven, op, onder of in de buurt van het appa‐

raat
Beperkingen in het gebruik waarmee rekening moet worden gehouden
■ Gebruik in de openlucht alleen met bescherming tegen regen en wind
■ GEEN verschuiven of verplaatsen van het apparaat gedurende het gebruik

Voorwaarden voor het reinigen

■ Er mogen alleen originele door de fabrikant vrijgegeven reinigingsmiddelen worden gebruikt.
■ Voor de reiniging mag GEEN hogedrukreiniger worden gebruikt.
■ Voor de uitwendige reiniging mag GEEN waterstraal worden gebruikt. De waterstraal van de rol‐

handsproeier mag uitsluitend voor de reiniging van de gaarruimte worden gebruikt.
■ De combi-steamer mag NIET worden behandeld met zuren of blootgesteld aan zuurdampen, be‐

halve voor de ontkalking van gaarruimte en boiler door een erkend servicebedrijf volgens de hand‐
leiding van de fabrikant.
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3.3    Waarschuwingsaanwijzingen op de combi-steamer

Vaste onderbouw

Een vaste onderbouw voor de combi-steamer is een stationaire werktafel of een stationair onderstel.
Deze onderbouwdelen zijn niet voor bewegingen bedoeld en hebben dienovereenkomstig geen uitrus‐
ting die het bewegen zou ondersteunen.

Beweegbare onderbouw

Een beweegbare onderbouw voor de combi-steamer is bijvoorbeeld een werktafel of onderstel op wie‐
len of een stapelkit met rollen.

Plaatsing van de waarschuwingen

De volgende afbeelding toont een elektrische combi-steamer in de grootte 6.10 met een verplaatsbare
onderbouw, exemplarisch voor alle tafelmodel apparaten:

Traywagen (optioneel; niet bij ConvoSmoke)

Vereiste waarschuwingen

De volgende waarschuwingen moeten altijd goed zichtbaar op de combi-steamer en het optionele toe‐
behoren in de gemarkeerde zones aangebracht zijn.

Zone Waarschuwing Beschrijving
1 Waarschuwing voor gevaarlijke elektrische spanning / elektrische

schok
Er bestaat gevaar voor een elektrische schok door delen die onder
stroom staan, als de beschermende afdekking wordt geopend.

2 Waarschuwing voor hete stoom en dampen
Er bestaat gevaar voor brandletsel door ontsnappende hete stoom en
dampen bij het openen van de deur van het apparaat.
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Zone Waarschuwing Beschrijving
2 en 3
3 niet bij
ConvoS‐
moke

Waarschuwing voor hete spijzen, hete dragers en hete vloeistoffen
Er bestaat gevaar voor brandletsel door hete spijzen en hete dragers,
wanneer dragers uit de inschuifniveaus kiepen of spijzen van schuin
gehouden dragers glijden. Dit gevaar is bijzonder groot bij inschuifni‐
veaus die boven het zicht van de gebruikers liggen.
Er bestaat gevaar voor brandletsel door morsen van vloeibaar spij‐
zen, als de bovenste inschuifniveaus met vloeistoffen of zich tijdens
het garen vloeibaar wordend spijzen worden beladen. Gebruik de bo‐
venste inschuifniveaus die boven het zicht van de gebruikers liggen,
niet voor vloeibare of vloeibaar wordende spijzen.

2
alleen bij
verplaats‐
bare on‐
derbouw

Waarschuwing voor het omkiepen en omvallen van de combi-steamer
Er bestaat gevaar voor het omkiepen van de combi-steamer als hij
wordt verplaatst. Beweeg de combi-steamer altijd uiterst behoed‐
zaam.

3
niet bij
ConvoS‐
moke

Waarschuwing voor het omkiepen en omvallen van de traywagen
Er bestaat gevaar voor het omkiepen van de traywagen als hij wordt
verplaatst. Verplaats de traywagen alleen uiterst behoedzaam. Let bij
het bewegen van de traywagen op obstakels en oneffenheden op de
vloer.

2
alleen bij
verplaats‐
bare on‐
derbouw

Waarschuwing voor beschadiging of loskomen van de apparaataan‐
sluitingen
Er bestaat gevaar voor beschadiging of loskomen van de apparaa‐
taansluitingen, als de combi-steamer wordt verplaatst. Beweeg de
combi-steamer altijd met grote omzichtigheid overeenkomstig van de
tolerantie van de aansluitleidingen. Beveilig de combi-steamer na elke
beweging tegen wegrollen.
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3.4    Gevaren: overzicht

Algemene regels voor de omgang met gevaren en veiligheidsmaatregelen

De combi-steamer is zo geconstrueerd dat de gebruiker tegen alle constructief zinvol vermijdbare ge‐
varen beschermd is.
Als gevolg van de technische eigenschappen van de combi-steamer blijven er resterende gevaren be‐
staan, waardoor u veiligheidsmaatregelen zult moeten treffen. Voor enkele van deze gevaren kunt u,
tot een zekere graad, een veiligheidsvoorziening gebruiken. U moet er evenwel op letten dat deze vei‐
ligheidsvoorzieningen aangebracht zijn en werken.
Hierna leest u, van welke aard deze resterende gevaren zijn en welke gevolgen ze hebben.

Gevaarlijke punten

De volgende afbeelding toont een gasmodel combi-steamer in de grootte 6.10, exemplarisch voor alle
tafelmodel gasapparaten:

 

Warmteontwikkeling (1)

De combi-steamer wordt in de gaarruimte, aan de binnenzijde van de deur en bij de buizen in de bo‐
venzijde heet. Deze factor veroorzaakt:
■ Brandgevaar door de warmte-afgifte van de combi-steamer
■ Gevaar voor brandletsel aan hete oppervlakken buiten en binnen in de combi-steamer, van binnen

bovendien aan hete delen van het apparaat, dragers en ander voor het garen gebruikt toebehoren
■ Gevaar voor brandletsel bij de buizen in de bovenzijde van het apparaat
■ Gevaar voor brandletsel aan hete, bij het garen gebruikt toebehoren, als het na het garen uit het

apparaat genomen en op andere plaatsen neergezet is. Dit betreft met name trayframes (niet bij
ConvoSmoke) of de smokerlade (alleen bij ConvoSmoke).

Hete stoom/dampen (2)

De combi-steamer produceert hete stoom c.q. dampen, die bij het openen van de deur van het appa‐
raat ontsnapt en als de deur van het apparaat gesloten is, door de luchtafvoer-aansluitkraag boven op
de combi-steamer wordt afgevoerd. Deze factor veroorzaakt:
■ Gevaar voor brandletsel door hete stoom bij het openen van de deur van het apparaat. Door de

deur en door zijn veiligheidssluiting bent u tegen hete stoom beschermd, als u bij het openen van
de deur de ventilatiestand gebruikt en er altijd op let dat de deur intact is. Bijzondere oplettendheid
is geboden bij het openen van de deur van het apparaat als de bovenste kant van de deur zich
beneden het gezichtsveld bevindt zoals in een stapelkit het geval is.

■ Gevaar voor brandletsel door hete stoom en heet vet als er met een waterstraal in heet vet wordt
gespoten

■ Gevaar voor brandletsel door hoge temperaturen bij de buizen in de bovenzijde van het apparaat
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Hete vloeistoffen

In de combi-steamer worden levensmiddelen gegaard. Deze levensmiddelen kunnen ook vloeibaar
zijn of tijdens het garen vloeibaar worden. Deze factor veroorzaakt:
■ Gevaar voor brandletsel door hete vloeistoffen die bij foutieve omgang gemorst kunnen worden

Stroomvoerende delen (3)

De combi-steamer bevat stroomvoerende delen. Deze factor betekent:
■ Gevaar door stroomvoerende delen als de afdekking zich niet op zijn plaats bevindt
■ Gevaar door een elektrische schok als de combi-steamer vanbuiten met een handsproeier wordt

gereinigd

Waaier (4)

De combi-steamer bevat een waaier c.q. twee waaiers, afhankelijk van de apparaatgrootte. Deze fac‐
tor veroorzaakt:
■ Gevaar voor handletsel door de waaier in de gaarruimte achter de aanzuigplaat, als de aanzuig‐

plaat niet correct op zijn plaats gemonteerd is

Contact met reinigingsmiddelen

De combi-steamer moet met speciale reinigingsmiddelen worden gereinigd. Deze factor veroorzaakt:
■ Gevaar door reinigingsmiddelen met een deels bijtende werking

Ten opzichte van elkaar beweegbare delen (5)

Bij verschillende werkzaamheden, zoals het sluiten/openen van de deur van het apparaat of het reini‐
gen van de deur van het apparaat, bestaat het gevaar dat u uw hand kneust of snijdt.

Handsproeier (6)

Op de combi-steamer bevindt zich een handsproeier, die tot verschillende gevaren kan leiden:
■ Gevaar voor brandletsel, als in de hete gaarruimte met de handsproeier water wordt gesproeid,

bijv. voor het reinigen.
■ Gevaar voor brandletsel, als de combi-steamer in de onmiddellijke omgeving staat van apparaten

voor het verhitten van vloeibaar vet en er met de handsproeier water in deze apparaten wordt ge‐
sproeid

■ Gevaar voor brandletsel, als er zich in de gaarruimte een bak bevindt met heet vet, waarin met de
handsproeier water wordt gespoten

■ Gevaar door elektrische schokken, als de combi-steamer aan de buitenzijde wordt gereinigd met
de handsproeier

Onderbreken van de koelketen

Bij het voortijdig beladen van de gaarruimte, bijv. bij het instellen van de starttijd van het gaarprogram‐
ma, of bij een onderbreking van het garen, kan de koelketen van gekoelde levensmiddelen worden
onderbroken. Deze factor veroorzaakt:
■ Gevaar voor uw gasten door microbiologische besmetting van levensmiddelen

Gas (7)

Deze combi-steamer is een gastoestel. Deze factor leidt tot bijkomende gevaren:
■ Explosiegevaar bij defecte, c.q. lekkende gasleiding
■ Gevaar voor brandletsel door hete afvoergassen bij de afvoergas-aansluitkraag
■ Brandgevaar door hete afvoergassen boven het gasapparaat
■ Gevaar voor een tekort aan zuurstof in de keuken bij een slecht afgestelde brander, onvoldoende

verbrandingslucht en/of afvoergasgeleiding
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3.5    Gevaren en veiligheidsmaatregelen bij het gebruik

Gevarenbron: hitte - hete oppervlakken

Gevaar Waar c.q. in welke situaties treedt
het gevaar op?

Maatregelen

Gevaar voor brandlet‐
sel aan hete oppervlak‐
ken

Apparaatdeur buiten Oppervlakken niet langer aanraken
■ In de volledige gaarruimte, incl. al‐

le onderdelen, die zich gedurende
het gaarmodus in het inwendige
bevinden of bevonden hebben

■ Aan de deur van het apparaat bin‐
nen

Voorgeschreven beschermende kle‐
ding, in het bijzonder veiligheids‐
handschoenen dragen

Aan de bovenzijde van het apparaat
bij elektrische apparaten:
■ Luchtafvoer-aansluitkraag
■ Luchttoevoer-aansluitkraag
Aan de bovenzijde van het apparaat
bij gasapparaten:
■ Luchtafvoer-aansluitkraag
■ Afvoergas-aansluitkraag
■ Luchttoevoer-aansluitkraag

Gevarenbron: hitte - hete stoom/dampen

Gevaar Waar c.q. in welke situaties treedt
het gevaar op?

Maatregelen

Gevaar voor brandlet‐
sel door hete stoom

Voor het apparaat, als de deur van
het apparaat niet intact is

Staat van de deur van het apparaat
controleren

Voor het apparaat, als de gaarruimte
door middel van 'Cool down' wordt
afgekoeld

■ Van het apparaat weg gaan staan,
omdat hete stoom en dampen uit
de geopende deur van het appa‐
raat zullen vrijkomen

■ Hoofd niet in gaarruimte steken
Bij het openen van de deur van het
apparaat

■ Ventilatiestand van de deur van
het apparaat gebruiken

■ Hoofd niet in gaarruimte steken
■ Werking van de ventilatiestand

controleren
Bij elektrische apparaten:
■ Boven de luchtafvoer-aansluit‐

kraag

Lichaamsdelen niet in de omgeving
van de luchtafvoer-aansluitkraag
verplaatsen

Bij gasapparaten:
■ Via luchtafvoer-aansluitkraag en

afvoergas-aansluitkraag

Lichaamsdelen niet in de omgeving
van de luchtafvoer-aansluitkraag en
de afvoergas-aansluitkraag bewe‐
gen
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Gevarenbron: hitte - hete vloeistof

Gevaar Waar c.q. in welke situaties treedt
het gevaar op?

Maatregelen

Gevaar voor brandlet‐
sel door hete vloeistof

■ In de binnenruimte
■ Buiten het apparaat

Alleen bakken gebruiken met de
juiste GN-maten
Bij gebruik van een bordenframe
(niet bij ConvoSmoke):
■ Alleen geschikte borden met een

passende diameter gebruiken
Maximaal beladingsgewicht aanhou‐
den
Dragers correct inschuiven volgens
de regels op pagina 42 bij een ap‐
paraat in de grootte X.10 c.q. op pa‐
gina 44 bij een apparaat in de
grootte X.20
Bakken of borden met vloeibare of
vloeibaar wordende spijzen alleen
plaatsen op inschuifniveaus die voor
alle gebruikers te zien zijn en hori‐
zontaal uitnemen
Veiligheidshandschoenen dragen
Bij gebruik van inhangframes:
■ Inhangframes correct vergrende‐

len
Bij het gebruik van trayframe / bor‐
denframe en traywagen (niet bij
ConvoSmoke):
■ Gedurende het beladen en bij het

duwen van de traywagen de trans‐
portbeveiliging van het trayframe /
bordenframe vergrendelen

■ Doorschuifbeveiliging van het tray‐
frame bij het duwen van de tray‐
wagen vergrendelen

■ Hete vloeistoffen op de traywagen
alleen afgedekt transporteren

■ Erop letten dat de traywagen niet
omkiept. Dit gevaar bestaat als de
traywagen over een schuin vlak
wordt gereden, tegen een obstakel
stoot of topzwaar beladen is.
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Gevarenbron: hitte - hete spijzen en hete dragers

Gevaar Waar c.q. in welke situaties treedt
het gevaar op?

Maatregelen

Gevaar voor brandlet‐
sel door hete spijzen en
hete dragers

In de gaarruimte en buiten het appa‐
raat als de dragers zijn geplaatst op
L-rails

Alleen dragers (bakplaten, roosters)
met de juiste bakmaat gebruiken
Maximaal beladingsgewicht aanhou‐
den
Dragers correct inschuiven volgens
de regels op pagina 43 bij een ap‐
paraat in de grootte X.10 c.q. op pa‐
gina 44 bij een apparaat in de
grootte X.20
Dragers horizontaal uitnemen en
niet te ver naar voren trekken omdat
ze uit de inschuifniveaus kunnen
kiepen
Veiligheidshandschoenen dragen
Bij gebruik van inhangframes:
■ Inhangframes correct vergrende‐

len
Bij het gebruik van trayframe en
traywagen (niet bij ConvoSmoke):
■ Gedurende het beladen en bij het

duwen van de traywagen trans‐
portbeveiliging van de trayframe
vergrendelen

■ Erop letten dat de traywagen niet
omkiept. Dit gevaar bestaat als de
traywagen over een schuin vlak
wordt gereden, tegen een obstakel
stoot of topzwaar beladen is.

Gevarenbron: hitte - smokerfunctie

Gevaar Waar c.q. in welke situaties treedt
het gevaar op?

Maatregelen

Gevaar voor brandlet‐
sel door ontsteking van
smokermateriaal en
rookgas, gevaar voor
ademhalingsproblemen
door inademing van
rook

■ Als bij het openen van de deur
lucht in de gaarruimte stroomt en
daardoor het smokermateriaal c.q.
het rookgas explosief ontbrandt

■ Als bij het openen van de deur
rook wordt ingeademd

Nooit de deur gedurende het rook‐
proces openen

Gevaar voor brandlet‐
sel en brand door in het
rond vliegende vonken

■ Als lucht het hete smokermateriaal
bereikt

■ De afdekking van de smokerlade
pas eraf nemen nadat de smoker‐
lade op een brand- en windveilige
plaats volledig is afgekoeld.

■ Gedurende het rookproces de af‐
dekking altijd op de smokerlade la‐
ten zitten

■ Verbrandingsresten van het smo‐
kermateriaal altijd koud afvoeren
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Gevarenbron hitte - Overig

Gevaar Waar c.q. in welke situaties treedt
het gevaar op?

Maatregelen

Brandgevaar door de
warmte-afgifte van het
apparaat

Als brandbare materialen, gassen of
vloeistoffen naast of op het apparaat
worden opgeslagen

Geen brandbare materialen, gassen
of vloeistoffen naast of op het appa‐
raat opslaan

Gevaar voor brandlet‐
sel door waterstraal

Als zich in de gaarruimte een bak
bevindt met vloeibaar heet vet,
waarin met een waterstraal water
wordt gespoten

Niet in vloeibaar vet sproeien

Gevarenbron: besmetting van levensmiddelen

Gevaar Waar c.q. in welke situaties treedt
het gevaar op?

Maatregelen

Gevaar door microbio‐
logische besmetting
van levensmiddelen

Bij onderbreking van de koelketen
van de levensmiddelen door voortij‐
dige belading van de gaarruimte

Letten op het in stand houden van
de koelketen:
■ Spijzen niet bewaren in het appa‐

raat
■ Garen bij lage temperatuur

(< 65 °C) alleen laten uitvoeren
door vakpersoneel

Bij handmatig onderbreken van het
garen

■ Het garen nooit opzettelijk onder‐
breken

■ Spijzen niet bewaren in het appa‐
raat

Bij onderbreking van het garen door
stroomuitval

Nadat het apparaat weer opgestart
is, rekening houden met de duur van
de opstarttijd met het oog op de con‐
ditie van de spijzen

Gevaar door microbio‐
logische besmetting
van levensmiddelen bij
een warme omgeving in
het temperatuurbereik
30 - 65 °C

Bij het garen bij lage temperatuur of
warm houden van gerechten, als het
apparaat tegelijkertijd met koude le‐
vensmiddelen wordt beladen

Gedurende het warm houden of ga‐
ren bij lage temperatuur van levens‐
middelen het apparaat niet ook nog
met koude levensmiddelen beladen

Bij het garen bij lage temperatuur of
warm houden van gerechten in het
algemeen

■ Garen bij lage temperatuur
(< 65 °C) alleen laten uitvoeren
door vakpersoneel

■ Aantal micro-organismen op de le‐
vensmiddelen voorafgaand aan
het garen bij lage temperatuur re‐
duceren, bijvoorbeeld door aan‐
braden
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Gevarenbron: verplaatsen van apparaten op onderbouw met wielen

Gevaar Waar c.q. in welke situaties treedt
het gevaar op?

Maatregelen

Gevaar voor kneuzing
van meerdere li‐
chaamsdelen

Terwijl apparaten op onderbouw met
wielen worden verplaatst

■ Uitsluitend voor de reiniging van
de behuizingen van de combi-
steamers of voor de reiniging van
de vloer onder de apparaten de
apparaten overeenkomstig de be‐
wegingsruimte van de houdinrich‐
ting van de onderbouw op wielen
(max. 0.5 m) naar voren trekken

■ Bij gebruik van de apparaten altijd
de vastzetrem van de rollen arrê‐
teren

■ De vastzetrem van de rollen dage‐
lijks voorafgaand aan het gebruik
controleren

Gevaar voor kneuzing
van handen en voeten
Gevaar voor brandlet‐
sel door heet afvalwater
Gevaar voor brandlet‐
sel door heet, vloeibaar
spijzen
Gevaar voor een elek‐
trische schok door
stroomvoerende delen
Explosiegevaar door
gas
Gevaar voor irritatie
van huid en ogen door
contact met reinigings‐
middelen

Gevarenbron: elektrische stroom

Gevaar Waar c.q. in welke situaties treedt
het gevaar op?

Maatregelen

Gevaar voor een elek‐
trische schok door
stroomvoerende delen

Als apparaten op onderbouw met
wielen onbedoeld in beweging ko‐
men en de stroomvoorziening on‐
derbroken wordt

■ Voorafgaand aan het gebruik con‐
troleren of de houdinrichting is
aangesloten die de bewegings‐
ruimte van de onderbouw met het
apparaat begrenst

■ Bij gebruik van de apparaten altijd
de vastzetrem van de rollen arrê‐
teren

■ De vastzetrem van de rollen dage‐
lijks voorafgaand aan het gebruik
controleren

Gevarenbron: water

Gevaar Waar c.q. in welke situaties treedt
het gevaar op?

Maatregelen

Gevaar voor uitglijden
op natte vloer

Als apparaten op een onderbouw
met wielen onbedoeld in beweging
komen en de watervoorziening
wordt verbroken

■ Voorafgaand aan het gebruik con‐
troleren of de houdinrichting is
aangesloten die de bewegings‐
ruimte van de onderbouw met het
apparaat begrenst

■ Bij gebruik van de apparaten altijd
de vastzetrem van de rollen arrê‐
teren

■ De vastzetrem van de rollen dage‐
lijks voorafgaand aan het gebruik
controleren
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Gevarenbron: gas

Gevaar Waar c.q. in welke situaties treedt
het gevaar op?

Maatregelen

Explosiegevaar door
gas

Als het apparaat wordt verplaatst Apparaat gedurende het gebruik in
principe niet verplaatsen
Bij apparaten op onderbouw met
wielen met flexibele aansluitslang:
■ Uitsluitend voor de reiniging van

de behuizingen van de combi-
steamers of voor de reiniging van
de vloer onder de apparaten de
apparaten overeenkomstig de be‐
wegingsruimte van de houdinrich‐
ting van de onderbouw op wielen
(max. 0.5 m) naar voren trekken

■ Gedurende het gebruik van het
apparaat altijd de vastzetrem van
de rollen arrêteren

■ De vastzetrem van de rollen dage‐
lijks voorafgaand aan het gebruik
controleren

Gevaar voor verstikking
door een tekort aan
lucht

Op de standplaats van het apparaat ■ Onderste deel van het apparaat
niet blokkeren

■ Apparaat alleen in een windstille
omgeving gebruiken

■ Erop letten of de geïnstalleerde
luchttoevoer- en luchtafvoerinrich‐
tingen werken en de door de gas‐
installateur voorgeschreven regels
voor de ventilatie worden nage‐
leefd

■ Apparaat eenmaal per jaar laten
onderhouden

Gevarenbron: mechanische delen van het apparaat

Gevaar Waar c.q. in welke situaties treedt
het gevaar op?

Maatregelen

Gevaar voor persoonlijk
letsel door een draaien‐
de waaier

Als de gaarruimte door middel van
'Cool down' met openstaande deur
wordt afgekoeld en door het ontbre‐
ken van de aanzuigplaat de waaier
vrij toegankelijk is

Ervoor zorgen dat de aanzuigplaat
aangebracht en vergrendeld is

Gevaar voor uitglijden
door weglopend con‐
dens

Voor het apparaat Vloer rondom het apparaat altijd
droog houden

Gevaar voor kneuzing
van uw handen

Bij het duwen van de traywagen Altijd de greep van de traywagen ge‐
bruiken als de traywagen wordt ver‐
plaatst

Bij het erin schuiven van het trayfra‐
me

Het trayframe altijd aan de grepen in
de gaarruimte schuiven c.q. eruit
trekken
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3.6    Gevaren en veiligheidsmaatregelen bij de reiniging

Gevarenbron: reinigingsmiddel

Gevaar Waar c.q. in welke situaties treedt
het gevaar op?

Maatregelen

Gevaar voor chemische
verbranding en irritaties
van huid, ogen en
ademhalingsorganen
door contact met reini‐
gingsmiddelen en hun
dampen

Bij volautomatische reiniging: Voor
de deur van het apparaat

■ Gedurende de volautomatische
reiniging van de gaarruimte met
aangesloten jerrycans de deur van
het apparaat niet openen

■ Gedurende de volautomatische
reiniging van de gaarruimte met
afzonderlijke dosering de deur van
het apparaat alleen na een desbe‐
treffend verzoek door de software
openen

Bij alle reinigingswerkzaamheden ■ Reinigingsmiddel niet in contact
met ogen en huid brengen

■ Apparaat niet met ingebracht reini‐
gingsmiddel opwarmen. Dit is al‐
leen in het gecontroleerde proces
van de semiautomatische of volau‐
tomatische reiniging toegestaan.

■ Reinigingsmiddel alleen na een
desbetreffend verzoek door de
software of bij een temperatuur in
de gaarruimte tot max 60 °C in het
apparaat sproeien

■ Sproeinevel niet inademen
■ Persoonlijke beschermingsmidde‐

len dragen
Bij de omgang met de jerrycans met
reinigingsmiddel

Persoonlijke beschermingsmiddelen
dragen

Bij de omgang met de flesjes voor
de Individuele dosering

Persoonlijke beschermingsmiddelen
dragen

Als er agressieve reinigingsmiddelen
worden gebruikt

Alleen onder 'Reinigingsmiddelen'
op pagina 94 gespecificeerde rei‐
nigingsmiddelen gebruiken

Gevarenbron: besmetting van levensmiddelen

Gevaar Waar c.q. in welke situaties treedt
het gevaar op?

Maatregelen

Gevaar voor besmet‐
ting van levensmidde‐
len door reinigingsmid‐
delen

Bij onoordeelkundige omgang met
de doseerflesjes van de reinigings‐
middelen en glansspoelmiddelen

■ Ervoor zorgen dat het werkvlak
niet met reinigingsmiddel of glans‐
spoelmiddel wordt bevochtigd

■ Lege doseerflesjes niet op het
werkvlak neerzetten, omdat aan
de buitenkant druppels reinigings‐
middel of glansspoelmiddel eraf
kunnen lopen

Gevaar voor besmet‐
ting van levensmidde‐
len door reinigingsmid‐
delen

Als na de semiautomatische reini‐
ging bij apparaten zonder hand‐
sproeier de gaarruimte ontoereikend
wordt uitgespoeld

Voor het uitspoelen in plaats van de
handsproeier een externe waters‐
traal gebruiken of de gaarruimte, het
toebehoren en het gebied achter de
aanzuigplaat met veel water grondig
uitspoelen en met een zachte doek
uitwissen
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Gevarenbron: hitte

Gevaar Waar c.q. in welke situaties treedt
het gevaar op?

Maatregelen

Gevaar voor brandlet‐
sel aan hete oppervlak‐
ken

Apparaatdeur buiten ■ Voor aanvang van de reinigings‐
werkzaamheden wachten totdat
de gaarruimte is afgekoeld tot on‐
der 60 °C

■ Voorgeschreven beschermende
kleding, in het bijzonder veilig‐
heidshandschoenen dragen

■ In de volledige gaarruimte, incl. al‐
le onderdelen, die zich gedurende
het gaarmodus in het inwendige
bevinden of bevonden hebben

■ Aan de deur van het apparaat bin‐
nen

Aan de bovenzijde van het apparaat
bij elektrische apparaten:
■ Luchtafvoer-aansluitkraag
■ Luchttoevoer-aansluitkraag
Aan de bovenzijde van het apparaat
bij gasapparaten:
■ Luchtafvoer-aansluitkraag
■ Afvoergas-aansluitkraag
■ Luchttoevoer-aansluitkraag

Gevaar voor brandlet‐
sel door hete stoom, als
er water wordt ge‐
sproeid in een hete
gaarruimte

In de volledige gaarruimte ■ Voor aanvang van de reinigings‐
werkzaamheden wachten totdat
de gaarruimte is afgekoeld tot on‐
der 60 °C

■ Voorgeschreven beschermende
kleding, in het bijzonder veilig‐
heidshandschoenen dragen

Gevaar voor brandlet‐
sel door hete stoom

Voor het apparaat, als de gaarruimte
door middel van 'Cool down' wordt
afgekoeld

■ Van het apparaat weg gaan staan,
omdat hete stoom en dampen uit
de geopende deur van het appa‐
raat zullen vrijkomen

■ Uw hoofd nooit in de gaarruimte
steken

Gevaar voor brandlet‐
sel door waterstraal

Als er met een waterstraal in het ap‐
paraat wordt gespoten, waarin zich
een bak met vloeibaar vet bevindt

Niet in vloeibaar vet sproeien
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Gevarenbron: verplaatsen van apparaten op onderbouw met wielen

Gevaar Waar c.q. in welke situaties treedt
het gevaar op?

Maatregelen

Alle genoemde gevaren Terwijl apparaten op onderbouw met
wielen worden verplaatst

■ Voorafgaand aan het verplaatsen
afvoerwaterleiding bij een vaste
aansluiting scheiden

■ Voorafgaand aan het verplaatsen
het apparaat stroomloos schake‐
len

■ Voorafgaand aan het verplaatsen
(bijvoorbeeld om de behuizing van
de combi-steamers of de vloer te
reinigen) controleren of de houdin‐
richting is aangesloten die de be‐
wegingsradius van de onderbouiw
met het apparaat begrenst.

■ Bij het verplaatsen erop letten dat
aansluitleidingen (elektra, gas en
water) niet worden samengedrukt

Gevaar voor kneuzing
van meerdere li‐
chaamsdelen

Terwijl apparaten op onderbouw met
wielen worden verplaatst

■ Op de aansluitleidingen letten.
■ Verplaatsing door minimaal 2 per‐

sonen uitvoeren
Gevaar voor kneuzing
van handen en voeten

Terwijl apparaten op onderbouw met
wielen worden verplaatst

Deuren van het apparaat gesloten
houden

Gevaar voor brandlet‐
sel door heet afvalwater

Terwijl apparaten op onderbouw met
wielen worden verplaatst

■ Apparaten laten afkoelen
■ Eruit lopend water direct opdwei‐

len
■ Beschermende kleding dragen

Gevaar voor brandlet‐
sel door heet, vloeibaar
spijzen

Terwijl apparaten op onderbouw met
wielen worden verplaatst

Alleen apparaten verplaatsen waarin
zich geen spijzen meer bevindt

Gevaar voor een elek‐
trische schok door
stroomvoerende delen

Terwijl apparaten op onderbouw met
rollen worden verplaatst

Op de aansluitleidingen (elektro en
water) letten

Explosiegevaar door
gas

Terwijl apparaten op onderbouw met
wielen worden verplaatst

Op de gasaansluitleiding letten

Gevaar voor irritatie
van huid en ogen door
contact met reinigings‐
middelen

Terwijl apparaten op onderbouw met
wielen worden verplaatst

■ Erop letten dat de aansluitingen
lang genoeg zijn

■ Bij het verplaatsen van de onder‐
bouw jerrycans met reinigingsmid‐
del gesloten houden

Struikelgevaar door
open gelegde aanslui‐
tingen

Bij het reinigen achter naar voren
getrokken apparaten

Bij deze werkzaamheden uiterst
voorzichtig zijn

Gevaar voor uitglijden
op natte vloer door af‐
valwater

■ Bij het reinigen achter naar voren
getrokken apparaten

■ Voor de apparaten

■ Eruit lopend water direct opdwei‐
len

■ Erop letten dat de aansluitingen
lang genoeg zijn

Gevaar voor uitglijden
op natte vloer door rei‐
nigingsmiddelen

■ Bij het reinigen achter naar voren
getrokken apparaten

■ Voor de apparaten

Bij het verplaatsen van de apparaten
jerrycans met reinigingsmiddel ge‐
sloten houden
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Gevarenbron: elektrische stroom

Gevaar Waar c.q. in welke situaties treedt
het gevaar op?

Maatregelen

Gevaar voor een elek‐
trische schok door kort‐
sluiting

Bij contact van het apparaat met wa‐
ter

■ Buitenzijde niet met water afspui‐
ten

■ USB-klepje bij de reiniging altijd
gesloten houden

Gevaar voor een elek‐
trische schok door
stroomvoerende delen

Als apparaten op onderbouw met
wielen onbedoeld in beweging ko‐
men en de stroomvoorziening on‐
derbroken wordt

■ Voorafgaand aan het gebruik con‐
troleren of de houdinrichting is
aangesloten die de bewegings‐
ruimte van de onderbouw met het
apparaat begrenst

■ Bij gebruik van de apparaten altijd
de vastzetrem van de rollen arrê‐
teren

■ De vastzetrem van de rollen dage‐
lijks voorafgaand aan het gebruik
controleren

Gevarenbron: gas

Gevaar Waar c.q. in welke situaties treedt
het gevaar op?

Maatregelen

Explosiegevaar door
gas

Als het apparaat wordt verplaatst Bij apparaten op onderbouw met
wielen met flexibele aansluitslang:
■ Het apparaat slechts binnen zijn

bewegingsruimte naar voren trek‐
ken om de behuizing of de vloer te
reinigen. De bewegingsruimte is
door de houdinrichting voor de
mechanische beveiliging vastge‐
legd (normaliter 0.5 m).

■ De aansluitleidingen op geen en‐
kel moment door trekkrachten be‐
lasten

Gevarenbron: mechanische delen van het apparaat

Gevaar Waar c.q. in welke situaties treedt
het gevaar op?

Maatregelen

Gevaar voor persoonlijk
letsel door een draaien‐
de waaier

Als de gaarruimte door middel van
'Cool down' met openstaande deur
wordt afgekoeld en door het ontbre‐
ken van de aanzuigplaat de waaier
vrij toegankelijk is

Ervoor zorgen dat de aanzuigplaat
aangebracht en vergrendeld is

Gevaar voor kneuzing
van uw handen en af‐
snijden van uw vingers

Bij het openen en sluiten van de
deur met dubbel glas

Bij deze werkzaamheden uiterst
voorzichtig zijn
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3.7    Gevaren en veiligheidsmaatregelen bij onderhoud

Gevarenbron: hitte

Gevaar Waar c.q. in welke situaties treedt
het gevaar op?

Maatregelen

Gevaar voor brandlet‐
sel aan hete oppervlak‐
ken

Apparaatdeur buiten ■ Voor aanvang van de onderhouds‐
werkzaamheden wachten totdat
de gaarruimte is afgekoeld tot on‐
der 60 °C

■ Voorgeschreven beschermende
kleding, in het bijzonder veilig‐
heidshandschoenen dragen

■ In de volledige gaarruimte, incl. al‐
le onderdelen, die zich gedurende
het gaarmodus in het inwendige
bevinden of bevonden hebben

■ Aan de deur van het apparaat bin‐
nen

Aan de bovenzijde van het apparaat
bij elektrische apparaten:
■ Luchtafvoer-aansluitkraag
■ Luchttoevoer-aansluitkraag
Aan de bovenzijde van het apparaat
bij gasapparaten:
■ Luchtafvoer-aansluitkraag
■ Afvoergas-aansluitkraag
■ Luchttoevoer-aansluitkraag

Gevarenbron: elektrische stroom

Gevaar Waar c.q. in welke situaties treedt
het gevaar op?

Maatregelen

Gevaar voor een elek‐
trische schok door
stroomvoerende delen

■ Onder de afdekking
■ Onder het bedieningspaneel
■ Op het netsnoer

■ Onderhoudswerkzaamheden on‐
der de afdekking, onder het bedie‐
ningspaneel en aan het netsnoer
alleen door vakkrachten elektro‐
techniek van een geautoriseerd
servicebedrijf laten uitvoeren

■ Afdekking en bedieningspaneel
niet demonteren

Gevarenbron: mechanische delen van het apparaat

Gevaar Waar c.q. in welke situaties treedt
het gevaar op?

Maatregelen

Gevaar voor snijletsel
door scherpe randen

Bij onderhoudswerkzaamheden ■ Bij deze werkzaamheden uiterst
voorzichtig zijn

■ Persoonlijke beschermingsmidde‐
len dragen
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3.8    Veiligheidsinrichtingen

Betekenis

De combi-steamer beschikt over een reeks veiligheidsinrichtingen, die de gebruiker beschermen te‐
gen gevaren. Alle veiligheidsinrichtingen moeten bij bedrijf van de combi-steamer absoluut beschik‐
baar en in goede staat zijn.

Positie en functie (tafelmodel apparaten)

De volgende afbeelding toont een elektrische combi-steamer in de grootte 6.10, exemplarisch voor al‐
le tafelmodel apparaten:

 

Pos. Veiligheidsinrichting Functie Controle
1 Afdekking, alleen af‐

neembaar met ge‐
reedschap

■ Voorkomt het onopzettelijk
aanraken van de stroom‐
voerende delen

■ Verhindert het ingrijpen in
de bewegende waaier in de
aansluitruimte

Controleren of de afdekking
op haar plaats zit

2 Bedieningspaneel, al‐
leen afneembaar met
gereedschap

Voorkomt het onopzettelijk
aanraken van de stroomvoe‐
rende delen

Controleren of het bedienings‐
paneel op zijn plaats zit

3 Deur met deurmag‐
neetschakelaar

Deur van het apparaat:
Beschermt de gebruiker en de
buitenruimte tegen hete
stoom

Regelmatig ruit op krassen,
barsten, kerven enz. controle‐
ren en indien nodig vervangen

Deurmagneetschakelaar
(elektrische deursensor):
■ Beëindigt bij het openen

van de apparaatdeur de
werking van:
■ Waaier (stilstand na enke‐

le seconden)
■ Verwarmingselement
■ Verdeling van reinigings‐

middel van de volautoma‐
tische reiniging van de
gaarruimte

■ Vraagt het sluiten van de
deur van het apparaat

Bij lage temperatuur de deur‐
magneetschakelaar controle‐
ren
Werkwijze:
■ Apparaatdeur volledig ope‐

nen
■ Op Start drukken
Resultaat:
De motor mag niet starten.
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Pos. Veiligheidsinrichting Functie Controle
4 Aanzuigplaat in de

gaarruimte, verwijder‐
baar met gereedschap

Voorkomt het ingrijpen in de
bewegende waaier en zorgt
voor een goede verdeling van
de warmte

Zie daarvoor 'Aanzuigplaat
ontgrendelen en vergrende‐
len' op pagina 124

5 Ventilatiestand appa‐
raatdeur

Verhindert het verbranden
van gezicht en handen van de
gebruiker door ontsnappende
stoom

Bij lage temperatuur de deur‐
standen controleren conform
'Apparaatdeur veilig openen
en sluiten' op pagina 59

6
(niet
afgebeeld)

Veiligheidstempera‐
tuurbegrenzer
■ Boiler
■ Gaarruimte

Schakelt het apparaat bij
overtemperatuur uit

Bij een storing wordt foutcode
weergegeven
(Voor het resetten van de vei‐
ligheidstemperatuurbegrenzer
een erkend servicebedrijf con‐
tacteren)

7
(niet
afgebeeld)

Opnieuw aanlopen na
stroomuitval, indien
reinigingsmiddel in het
apparaat terechtgeko‐
men is

Start de volledig automatische
reiniging van de gaarruimte
na stroomuitval opnieuw in
een gedefinieerde toestand

Geen

8
(ter plaatse
geïn-
stalleerd)

Scheidingsinrichting Dient er voor het apparaat bij
reinigings-, reparatie- en on‐
derhoudswerkzaamheden en
bij gevaar spanningsvrij te
maken

Controleren door de gebruiker
is niet nodig.

9
(ter plaatse
geïn-
stalleerd)

Gasafsluitinrichting Dient ervoor het apparaat bij
reinigings-, reparatie- en on‐
derhoudswerkzaamheden en
bij gevaar los te koppelen van
de gasaanvoer

Controleren door de gebruiker
is niet nodig.

10
(niet
afgebeeld)

Alleen bij plaatsing op
onderstel met wielen:
Houdinrichting

Begrenst bouwzijdig de bewe‐
gingsruimte van de opbouw
(onderbouw inclusief appa‐
raat)

Controleren of houdinrichting
is aangesloten

3 Voor uw eigen veiligheid

Bedieningshandboek 39



3.9    Eisen aan het personeel, werkplaatsen

Eisen aan het bedieningspersoneel

De tabel beschrijft de kwalificaties die voor de uitvoering van de genoemde taken noodzakelijk zijn.
Een persoon kan afhankelijk van behoefte en organisatie van het werk meerdere taken uitvoeren, voor
zover hij over de vereiste kwalificaties beschikt.

Taak Vereiste kwalificaties Werkzaamheden
Kok ■ Heeft de vereiste beroepsopleiding

■ Kent de landelijke levensmiddelenwet‐
ten en -verordeningen en de hygiëne‐
wetten en -verordeningen

■ Moet documenteren conform HACCP
■ Is geïnstrueerd omtrent de bediening

van de combi-steamer

Voert in essentie organisatorische werk‐
zaamheden uit, zoals:
■ Gaarprofielgegevens invoeren
■ Bestaande gaarprofielen in het kook‐

boek bewerken
■ Nieuwe gaarprofielen ontwikkelen
■ Apparaatinstellingen uitvoeren
Voert bovendien eventueel alle bedie‐
ningswerkzaamheden uit

Gebruiker ■ Is getraind
■ Is geïnstrueerd omtrent de bediening

van de combi-steamer
■ Werkt onder toezicht
■ Kent de gedragsregels van de omgang

met zware lasten

Voert de concrete bediening uit, zoals:
■ Beladen van de combi-steamer
■ Starten van het gaarprofiel
■ Uitnemen van de spijzen
■ Reinigen van de combi-steamer
■ Ombouwwerkzaamheden, indien nodig

voor specifieke gaarprocessen
■ Kleinere onderhoudswerkzaamheden

Werkplaatsen tijdens het bedrijf

De werkplaats voor het personeel tijdens het bedrijf is voor de deur van het apparaat.

Werkplaatsen bij het reinigen en het onderhoud

De werkplaats voor het personeel bij de reiniging en het onderhoud is de volledige omgeving van het
apparaat.
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3.10    Persoonlijke beschermingsmiddelen

Gebruik en onderhoud

Activiteit Gebruikte hulpmiddel Persoonlijke beschermingsmiddelen
Beladen / Uitnemen van
de spijzen

Geen Werkkledij overeenkomstig de landelijke normen
en richtlijnen (BGR 111 in Duitsland) voor werk‐
zaamheden in het keukenbedrijf, in het bijzonder:
■ Beschermingskledij
■ Hittewerende handschoenen (in de Europese

Unie volgens EN 407)
■ Veiligheidsschoenen

Hanteren met de kern‐
temperatuursensor

Geen Werkkledij overeenkomstig de landelijke normen
en richtlijnen (BGR 111 in Duitsland) voor werk‐
zaamheden in het keukenbedrijf, in het bijzonder:
■ Beschermingskledij
■ Hittewerende handschoenen (in de Europese

Unie volgens EN 407)
Onderdelen uit- en in‐
bouwen

Gereedschap en uit‐
rusting naargelang
het gebruik

Werkkledij overeenkomstig de landelijke normen
en richtlijnen (BGR 111 in Duitsland) voor werk‐
zaamheden in het keukenbedrijf, in het bijzonder:
■ Beschermingskledij
■ Hittewerende handschoenen (in de Europese

Unie volgens EN 407)

Reiniging

Activiteit Gebruikt reinigingsmid‐
del

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Gaarruimtereiniging op
welke wijze dan ook

■ ConvoClean forte
■ ConvoClean new
■ ConvoCare K (con‐

centraat)
■ ConvoClean forte S
■ ConvoClean new S
■ ConvoCare S

De elementen van de beschermuitrusting zijn af‐
hankelijk van het gebruikte reinigingsmiddel en
van het gekozen reinigingsprocedé:
■ Bescherming van de ademhalingsorganen
■ Veiligheidsbril
■ Veiligheidshandschoenen
■ Beschermende kleding/schorten
Een meer nauwkeurige specificatie van deze ele‐
menten is in de EG-veiligheidsinformatiebladen
voor het betreffende reinigingsmiddel te vinden,
waarvan u de meest recente uitgave bij de fabri‐
kant kunt bestellen.
Volg de betreffende etiketten van de reinigings‐
middelen op.

Omgang met reinigings‐
middelcontainers

Reinigen van de deur
met dubbel glas

Universele huishoude‐
lijke glasreiniger

Aanwijzingen van de fabrikant van het betreffen‐
de reinigingsmiddel opvolgen

Reinigen van compo‐
nenten en toebehoor
overeenkomstig de bij‐
behorende handleidin‐
gen

Universeel huishoude‐
lijk, huidvriendelijk, al‐
kalivrij, pH- en geur‐
neutraal spoelmiddel

Aanwijzingen van de fabrikant van het betreffen‐
de reinigingsmiddel opvolgen

De buitenzijde reinigen
van de apparaatbehui‐
zing

Universele huishoude‐
lijke reinigingsproduc‐
ten voor roestvrij staal

Aanwijzingen van de fabrikant van het betreffen‐
de reinigingsmiddel opvolgen
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4  Zo gaat u te werk bij het garen

Doel van dit hoofdstuk

In dit hoofdstuk beschrijven wij hoe u de combi-steamer moet beladen. Wij laten zien hoe u de combi-
steamer bij het garen gebruikt en hoe u bij het garen en regenereren te werk moet gaan.
De 'Instructies voor de principiële werkwijze bij het garen' leiden u stap voor stap door de stappen van
het gaar- en regenereerproces. Op de bediening van de software of het gebruik van de apparaatdelen
wordt op deze plaats niet expliciet ingegaan.
Om uzelf met de bediening van de software en zijn bedieningsstappen vertrouwd te maken, leest u de
gebruikshandleiding voor de combi-steamer.
De 'Instructies voor de omgang met het apparaat bij het garen' beschrijven concrete processen in de
omgang van de combi-steamer en bijbehorend toebehoren.

4.1  Algemene informatie over het beladen van de combi-steamer

4.1.1  Plaatsing van de dragers in apparaten in de grootten X.10

GN-bakken/platen grootten 1/1, 1/2; rooster; in U-rails (standaarduitvoering)

Regels voor de omgang
■ De bakken of het rooster moeten TUSSEN de

beide geleiders van de overeenkomstige U-rails
(1) tot aan de aanslag erin worden geschoven.

■ De bakken of het rooster moeten links en
rechts in de U-rails op dezelfde hoogte erin
worden geschoven.

■ De bakken of het rooster mogen NIET op de
bovenste geleider van een U-rail worden ge‐
plaatst.

■ Op het rooster mogen geen bakken worden ge‐
plaatst.
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Plaat bakmaat 600 x 400, in L-rails (bakkerij-uitvoering)

Regels voor de omgang
■ De bakplaat moet op de geleider van de over‐

eenkomstige L -rail (1) tot aan de aanslag erop
worden geschoven.

■ De bakplaat moet links en rechts op de L-rails
op dezelfde hoogte erop worden geschoven.

■ De bakplaat mag niet worden beladen met
vloeistoffen en niet met te garen spijzen die
vloeibaar worden gedurende het garen.

■ De weergegeven manier van beladen is alleen
toegestaan voor bakplaten (en evt. roosters),
NIET voor bakken.

■ Op de bakplaat mogen geen bakken worden
geplaatst.

4 Zo gaat u te werk bij het garen

Bedieningshandboek 43



4.1.2  Plaatsing van de dragers in apparaten in de grootten X.20

GN-bakken/platen grootten 2/1, 1/1; rooster; in U-rails (standaarduitvoering)

Regels voor de omgang
■ De bakken of het rooster moeten TUSSEN de

beide geleiders van de overeenkomstige U-rails
(1) tot aan de aanslag erin worden geschoven.

■ De bakken of het rooster moeten links en
rechts in de U-rails op dezelfde hoogte erin
worden geschoven.

■ De bakken of het rooster mogen NIET op de
bovenste geleider van een U-rail worden ge‐
plaatst.

■ Op het rooster mogen geen bakken worden ge‐
plaatst.

Plaat bakmaat 600 x 400, in L-rails (bakkerij-uitvoering)

Regels voor de omgang
■ De bakplaat moet op de geleider van de over‐

eenkomstige L -rail (1) tot aan de aanslag erop
worden geschoven.

■ De bakplaat moet links en rechts op de L-rails
op dezelfde hoogte erop worden geschoven.

■ De bakplaat mag niet worden beladen met
vloeistoffen en niet met te garen spijzen die
vloeibaar worden gedurende het garen.

■ De weergegeven manier van beladen is alleen
toegestaan voor bakplaten (en evt. roosters),
NIET voor bakken.

■ Op de bakplaat mogen geen bakken worden
geplaatst.
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4.1.3  Beladingscapaciteit van de combi-steamer

Maximaal beladingsgewicht bij het garen

C4 6.10 6.20 10.10 10.20
Geldt voor GN-bakken en voor bakplaten in de maat
Maximaal beladingsgewicht per apparaat [kg] 30 60 50 100
Maximaal beladingsgewicht per tray [kg] 15 15 15 15

Maximaal beladingsgewicht bij het regenereren

C4 6.10 6.20 10.10 10.20
Geldt voor GN-bakken en voor bakplaten in de bakmaat
Maximaal beladingsgewicht per apparaat [kg] 9 18 15 30
Maximaal beladingsgewicht per drager GN 1/1 (65 mm) [kg] 1.5 1.5 1.5 1.5
Geldt voor bord Ø 32 cm
Maximaal aantal borden per apparaat [stk] 20 33 32 57
Maximaal beladingsgewicht per bord [g] 360 360 360 360

Maximaal aantal dragers bij het garen en regenereren

C4 6.10 6.20 10.10 10.20
GN 1/1 inhangframe, inschuifafstand 68 mm
Aantal GN-bakken / bakplaten [stk] 7 14 11 22
Aantal GN-bakken / bakplaten bij volledig gebruik van de in‐
schuifafstand

[stk] 6 12 10 20

GN 1/1 trayframe, inschuifafstand 67 mm
Aantal GN-bakken / bakplaten [stk] 6 12 10 20
GN 2/1 inhangframe, inschuifafstand 68 mm
Aantal GN-bakken / bakplaten [stk] - 7 - 11
Aantal GN-bakken / bakplaten bij volledig gebruik van de in‐
schuifafstand

[stk] - 6 - 10

GN 2/1 trayframe, inschuifafstand 67 mm
Aantal GN-bakken / bakplaten [stk] - 6 - 10
Bakmaat 600x400 inhangframe, inschuifafstand 94 mm
Aantal bakplaten [stk] 5 10 8 16
Bakmaat 600 x 400 trayframe, inschuifafstand 81 mm
Aantal bakplaten [stk] 5 - 8 -
Bordenframe, ringafstand 66 mm
Aantal borden, diameter maximaal 32 cm [stk] 20 33 32 57
Bordenframe, ringafstand 79 mm
Aantal borden, diameter maximaal 32 cm [stk] 15 27 26 48
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Maximaal aantal dragers bij het roken

C4 ES / EB 6.10 6.20 10.10 10.20
GN 1/1 inhangframe, inschuifafstand 68 mm
Aantal GN-bakken / bakplaten [stk] 6 12 10 20
Aantal GN-bakken / bakplaten bij volledig gebruik van de in‐
schuifafstand

[stk] 5 10 9 18

GN 2/1 inhangframe, inschuifafstand 68 mm
Aantal GN-bakken / bakplaten [stk] - 6 - 10
Aantal GN-bakken / bakplaten bij volledig gebruik van de in‐
schuifafstand

[stk] - 5 - 9

Het onderste inschuifniveau van de inhangframes moet bij het roken in verband met de smokerlade
vrij blijven en mag niet worden bezet.
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4.2  Instructies voor de principiële werkwijze bij het garen

4.2.1    Veilige omgang met het apparaat

Voor de veiligheid van uw medewerkers en van uzelf

Maak uzelf vertrouwd met de inhoud van het hoofdstuk 'Voor uw eigen veiligheid' op pagina 21 voor‐
dat uw medewerkers voor het eerst met de combi-steamer werken, en geef desbetreffende aanwijzin‐
gen.
Vraag uw medewerkers zich voor aanvang van de werkzaamheden met de genoemde regels voor vei‐
lig werken vertrouwd te maken en ze absoluut op te volgen.
Instrueer uw medewerkers zich voor aanvang van de werkzaamheden met de in dit deel en de volgen‐
de instructies gegeven gevaarsaanwijzingen vertrouwd te maken, en absoluut de daarin vermelde
maatregelen te treffen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen voor uw medewerkers

Instrueer uw medewerkers de persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen, die in het hoofdstuk
'Voor uw eigen veiligheid ', paragraaf 'Persoonlijke beschermingsmiddelen' op pagina 41 genoemd zijn
voor de betreffende werkzaamheden.

Handelwijze bij gaslucht

Wanneer men gas ruikt, moeten de volgende punten beslist worden opgevolgd:
■ Gasvoorziening direct onderbreken.
■ Ruimte zorgvuldig ventileren.
■ Geen elektrische apparaten bedienen. Vonkvorming voorkomen.
■ Gebouw evacueren.
■ Gasbedrijf en evt. de brandweer per telefoon van buiten de gevarenzone informeren.

Basisregel voor een veilig gebruik

Wanneer de combi-steamer bewust of kennelijk na de installatie ongeoorloofd is verplaatst (met opzet
of per ongeluk), mag het apparaat alleen verder worden gebruikt als wordt voldaan aan alle onder‐
staande voorwaarden:
■ Het apparaat en het gebruikte toebehoren vertonen geen zichtbare schade.
■ De geïnstalleerde voedingsleidingen voor stroom, leidingwater, afvalwater en reinigingsmiddel ver‐

tonen geen zichtbare schade, zitten vast, druppelen op geen enkel punt en maken na visuele con‐
trole een veilige en goed werkende indruk.

■ Aan de 'Eisen aan de gebruikstoestand van de combi-steamer' op pagina 22 is voldaan.
■ Aan de 'Eisen aan de omgeving van de combi-steamer' op pagina 22 is voldaan.
■ Alle waarschuwingen bevinden zich op de beoogde plaats.

Alleen bij gasapparaten:
■ Bij alle gasvoerende componenten van de combi-steamer is de dichtheid van alle verbindings- en

aansluitpunten van de gasvoerende componenten gecontroleerd door een servicetechnicus, en de
gasdichtheid is gerealiseerd op alle genoemde punten buiten en binnen het apparaat.

Regels voor een veilig gebruik van tafelmodel apparaten

Om gevaarlijke situaties te voorkomen moeten gedurende het bedrijf de volgende regels worden op‐
gevolgd:
■ De luchtafvoer- en afvoergas-aansluitkraag, evenals de luchttoevoer-aansluitkraag aan de boven‐

zijde van het apparaat en de luchttoevoeropeningen in de bodem van het apparaat mogen niet af‐
gedekt, versperd of geblokkeerd zijn.

■ De inhangframes moeten vergrendeld zijn.
■ De dragers moeten correct volgens de regels op pagina 42 bij een apparaat in de grootte X.10 c.q.

op pagina 44 bij een apparaat in de grootte X.20 erin geschoven zijn.
■ De aanzuigplaat moet correct vergrendeld zijn.
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Bijkomende regels voor een veilig gebruik van tafelmodel apparaten op verrijdbare onderbouw

Om gevaarlijke situaties te voorkomen moeten gedurende het gebruik van apparaten op onderbouw
met rollen de volgende regels worden opgevolgd:
■ De houdinrichting die de bewegingsruimte van de opbouw (onderbouw inclusief apparaat) be‐

grenst, moet te allen tijde zijn aangesloten.
Controleer dagelijks voorafgaand aan het bedrijf of de houdinrichting is aangesloten.

■ Gedurende het gebruik van de apparaten moeten de vastzetremmen van de voorste rollen altijd
vergrendeld zijn.

■ De arrêtering van de rollen moet dagelijks voorafgaand aan het gebruik worden gecontroleerd.

Hete oppervlakken

Gevaar voor brandletsel door hoge temperaturen in de gaarruimte en aan de binnenzijde van de deur
van de gaarruimte
Aanraken van alle inwendige delen van de gaarruimte, van de binnenkant van de deur en van alle
delen die zich gedurende het gaarmodus in de gaarruimte bevinden of hebben bevonden, kan
verbranding tot gevolg hebben.

Draag de persoonlijke beschermingsmiddelen.

Hete stoom / dampen

Gevaar voor brandletsel door hete stoom en dampen
Ontsnappende hete stoom en dampen kunnen leiden tot verbranding van het gezicht, de handen, de
voeten en de benen.

Gebruik bij het openen van de deur van het apparaat altijd de ventilatiestand volgens de
gebruikshandleiding voor het veilig openen en stop in geen geval uw hoofd in de gaarruimte.
Stap van het apparaat weg als de gaarruimte wordt afgekoeld met 'Cool down', omdat hete stoom
en dampen zullen vrijkomen uit de geopende deur van het apparaat.

Onderbreking van de koelketen

Gevaar voor microbiologische besmetting van levensmiddelen door onderbreking van de koelketen
Bij een voortijdige belading van de gaarruimte en bij onderbreking van het garen kan de koelketen van
gekoelde levensmiddelen worden onderbroken.

Let bij de tijdsplanning voor het beladen, bijv . bij het instellen van de starttijd van het
gaarprogramma, altijd op het in stand houden van de koelketen.
Gebruik het apparaat nooit voor de tussenopslag van spijzen.
Onderbreek het garen nooit opzettelijk.
Denk na het terug opstarten van het apparaat na een stroomuitval aan de duur van het
heropstarten met het oog op de toestand van de spijzen.
Garen bij lage temperatuur (< 65 °C) alleen laten uitvoeren door vakpersoneel.
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Groei van micro-organismen bij 30 - 65 °C

Gevaar voor bederf van levensmiddelen door groei van micro-organismen bij een warme omgeving
(temperatuurbereik 30 – 65 °C)
Gedurende het warm houden of garen bij lage temperatuur van levensmiddelen kan door belading van
de gaarruimte met koude levensmiddelen de temperatuur in de gaarruimte zo ver dalen dat een
kritieke groei van micro-organismen kan optreden.

Belaad het apparaat niet met koude levensmiddelen, terwijl u gaart met lage temperatuur of
gerechten warm houdt.
Reduceer voorafgaand aan het garen bij lage temperatuur het aantal micro-organismen op de
levensmiddelen bijvoorbeeld door aanbraden.
Garen bij lage temperatuur (< 65 °C) alleen laten uitvoeren door vakpersoneel.

Vrijkomend gas

Gevaar voor explosie door vrijkomend gas
Vrijkomend gas kan bij ontsteking tot ontploffing komen.

Verplaats het apparaat tijdens gebruik nooit.
Zorg er bij apparaten op onderbouw met wielen met flexibele aansluitslang voor dat voor de
mechanische beveiliging van het apparaat de houdinrichting is aangesloten, die de
bewegingsruimte van de onderbouw met het apparaat begrenst.

Zuurstoftekort

Gevaar voor verstikking door tekort aan ademhalingslucht
Ontoereikende beluchting op de standplaats kan bij gebruik van het apparaat tot verstikking leiden.

Versper het onderste deel van het apparaat niet.
Gebruik het apparaat alleen in windstille omgevingen.
Controleer of de geïnstalleerde luchttoevoer- en luchtafvoerinrichtingen werken en de door de
gasinstallateur voorgeschreven regels voor de ventilatie zijn opgevolgd.
Laat het apparaat eenmaal per jaar onderhouden.
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4.2.2  Combi-steamer in- / uitschakelen

Over uw veiligheid bij de omgang met de combi-steamer

Maakt u zich voor het begin van de werkzaamheden absoluut vertrouwd met de onder 'Veilige om‐
gang met het apparaat' op pagina 47 vermelde regels en waarschuwingen en volg hen op.

Combi-steamer inschakelen

1. Schakel de combi-steamer in.

2. Controleer of de verlichting van de gaarruimte brandt, ter‐
wijl het apparaat de zelfdiagnose uitvoert.

3. Wacht totdat de software gereed voor gebruik is.

De combi-steamer bij het einde van het werk uitschakelen

1. Voer de noodzakelijke reinigingen uit conform het reini‐
gings- en onderhoudsplan.

2. Schakel de combi-steamer uit.

3. Plaats de apparaatdeur op een kier, om vocht te laten
ontsnappen.

Combi-steamer voor langere bedrijfsonderbrekingen uitschakelen

Schakel voor langere bedrijfsonderbrekingen het water en de stroom ter plaatse uit.
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4.2.3  Zo gaart u

Over uw veiligheid bij de omgang met de combi-steamer

Maakt u zich voor het begin van de werkzaamheden absoluut vertrouwd met de onder 'Veilige om‐
gang met het apparaat' op pagina 47 vermelde regels en waarschuwingen en volg hen op.

Vereiste voorkennis

Deze gebruikswijzen moet u kennen:
■ Apparaatdeur veilig openen en sluiten 59
■ Beladen en uitnemen van de spijzen 61
■ Beladen van het trayframe / bordenframe met te garen spijzen (niet bij ConvoSmoke) 65
■ Beladen en eruit nemen met de traywagen (niet bij ConvoSmoke) 73
■ Kerntemperatuursensor vastzetten en uitnemen 78
■ USB-stick gebruiken 81

Regels

Het beladen van de combi-steamer met borden is uitsluitend bij het regenereren toegestaan.

Voorwaarden

■ U bent zodanig vertrouwd met het gebruik van de software dat u afhankelijk van de te garen spij‐
zen bestaande gaarprofielen kunt oproepen of nieuwe gaarprofielen kunt invoeren en starten, zie
de gebruikshandleiding.

■ De combi-steamer en het gebruikte toebehoren zijn correct gereinigd.
■ Er bevinden zich geen vreemde voorwerpen in de gaarruimte.
■ De afvoer van de gaarruimte is vrij en niet door resten verstopt of versperd. De zeef op de afvoer

van de gaarruimte is geplaatst.
■ De binnenste glazen deur van het apparaat is correct vergrendeld.
■ De aanzuigplaat is correct vergrendeld.
■ Het USB-klepje bedekt de USB-poort.
■ Indien het apparaat op een open onderstel staat: Er bevinden zich in het onderstel geen hete, dam‐

pende levensmiddelen.
■ Bij gebruik van de grillversie: De jerrycan voor oud vet is leeg en aangesloten op de combi-stea‐

mer.
Bij gebruik van inhangframes:

■ De inhangframes zijn ingebouwd en vergrendeld.
■ U hebt de spijzen voor het beladen van de combi-steamer klaargezet.

Bij het gebruik van een trayframe / bordenframe (niet bij ConvoSmoke):
■ De inhangframes zijn uitgebouwd.
■ Het inrijdframe voor het trayframe / bordenframe is geïnstalleerd in de gaarruimte.
■ De kerntemperatuursensor is in de houder opgeborgen.
■ U hebt de spijzen voor het beladen van de combi-steamer klaargezet in het trayframe / bordenfra‐

me op de traywagen.

Zo gaart u

1. Roep een gaarprofiel uit het kookboek op of voer een
nieuw gaarprofiel in.

2. Let op de verzoeken van de software.
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3. Open de deur van het apparaat.

4. Belaad de combi-steamer met het klaargezette spijzen.

5. Sluit de deur van het apparaat weer.

6. Start het gaarproces.

7. Wacht het gaarproces af.

8. Als het gaarproces beëindigd is, hoort u een geluidssig‐
naal.
Let op de verzoeken van de software.

9. Open de deur van het apparaat.

10. Neem de spijzen uit.

11. Sluit de deur van het apparaat weer.
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4.2.4  Zo gebruikt u de smokerfunctie

Over uw veiligheid bij de omgang met de combi-steamer

Maakt u zich voor het begin van de werkzaamheden absoluut vertrouwd met de onder 'Veilige om‐
gang met het apparaat' op pagina 47 vermelde regels en waarschuwingen en volg hen op.

Openen van de deur

Gevaar voor brandletsel door ontsteking van smokermateriaal en rookgas, gevaar voor
ademhalingsproblemen door inademing van rook
In de gaarruimte stromende lucht kan tot explosieve ontsteking van het smokermateriaal c.q. van het
rookgas leiden, inademing van rook kan tot ademhalingsproblemen leiden.

Open in geen geval de deur tijdens het rookproces.

Vereiste voorkennis

Deze gebruikswijzen moet u kennen
■ Apparaatdeur veilig openen en sluiten 59
■ Beladen en uitnemen van de spijzen 61
■ USB-stick gebruiken 81

Voorwaarden

■ U bent zodanig vertrouwd met het gebruik van de software dat u afhankelijk van de spijzen be‐
staande gaarprofielen kunt oproepen of nieuwe gaarprofielen voor het rookproces kunt invoeren en
starten. (Zie gebruikshandleiding)

■ De combi-steamer en het gebruikte toebehoren zijn correct gereinigd.
■ De afvoer van de gaarruimte is vrij en niet door resten verstopt of versperd.
■ De binnenste glazen deur van het apparaat is correct vergrendeld.
■ De smokerlade is correct gevuld en klaargezet.
■ De aanzuigplaat is correct vergrendeld.
■ De inhangframes zijn ingebouwd en vergrendeld.
■ Het USB-klepje bedekt de USB-poort.
■ Indien het apparaat op een open onderstel staat: Er bevinden zich in het onderstel geen hete, dam‐

pende levensmiddelen.
■ U hebt de spijzen voor het beladen van de combi-steamer klaargezet.
■ Bij gebruik van de grillversie: De jerrycan voor oud vet is leeg en aangesloten op de combi-stea‐

mer.

Zo gebruikt u de smokerfunctie als uw gaarprofiel alleen roken omvat

1. Roep een gaarprofiel uit het kookboek op of voer een
nieuw gaarprofiel in.

2. Let op de verzoeken van de software.

3. Open de deur van het apparaat.
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4. Zet de klaargezette smokerlade erin.

5. Belaad de combi-steamer met het klaargezette spijzen.
Het onderste inschuifniveau moet in verband met de smo‐
kerlade vrij blijven en mag niet worden bezet.

6. Sluit de deur van het apparaat weer.

7. Start het rookproces.

8. Wacht het einde van het rookproces af.

9. Als het rookproces beëindigd is, hoort u een geluidssig‐
naal.
Let op de verzoeken van de software.

10. Open de deur van het apparaat.

11. Neem het gerookte spijzen eruit.

12. Neem de smokerlade eruit.

13. Sluit de deur van het apparaat weer.

Zo gebruikt u de smokerfunctie als uw gaarprofiel garen en roken omvat

1. Roep een gaarprofiel uit het kookboek op of voer een
nieuw gaarprofiel in.

2. Let op de verzoeken van de software.

3. Open de deur van het apparaat.
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4. Belaad de combi-steamer met het klaargezette spijzen.
Het onderste inschuifniveau moet in verband met de later
erin te zetten smokerlade vrij blijven en mag niet worden
bezet.

5. Sluit de deur van het apparaat weer.

6. Start het gaarproces.

7. Wacht het gaarproces af.

8. Als gaarstappen die voor het roken komen beëindigd zijn,
hoort u een geluidssignaal.
Let op de verzoeken van de software:
■ De gaarruimte wordt met 'Cool down' afgekoeld.
■ U wordt verzocht om de smokerlade erin te zetten.

9. Open de deur van het apparaat.

10. Zet de klaargezette smokerlade erin.

11. Sluit de deur van het apparaat weer.

12. Start het rookproces.

13. Wacht het einde van het rookproces af.

14. Als het rookproces beëindigd is, hoort u een geluidssig‐
naal.
Let op de verzoeken van de software.

15. Open de deur van het apparaat.

16. Neem het gerookte spijzen eruit.

4 Zo gaat u te werk bij het garen

Bedieningshandboek 55



17. Neem de smokerlade eruit.

18. Sluit de deur van het apparaat weer.
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4.3  Instructies voor de omgang met het apparaat bij het garen

4.3.1    Veilige omgang met het apparaat

Voor de veiligheid van uw medewerkers en van uzelf

Maak uzelf vertrouwd met de inhoud van het hoofdstuk 'Voor uw eigen veiligheid' op pagina 21 voor‐
dat uw medewerkers voor het eerst met de combi-steamer werken, en geef desbetreffende aanwijzin‐
gen.
Vraag uw medewerkers zich voor aanvang van de werkzaamheden met de genoemde regels voor vei‐
lig werken vertrouwd te maken en ze absoluut op te volgen.
Instrueer uw medewerkers zich voor aanvang van de werkzaamheden met de in dit deel en de volgen‐
de instructies gegeven gevaarsaanwijzingen vertrouwd te maken, en absoluut de daarin vermelde
maatregelen te treffen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen voor uw medewerkers

Instrueer uw medewerkers de persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen, die in het hoofdstuk
'Voor uw eigen veiligheid ', paragraaf 'Persoonlijke beschermingsmiddelen' op pagina 41 genoemd zijn
voor de betreffende werkzaamheden.

Handelwijze bij gaslucht

Wanneer men gas ruikt, moeten de volgende punten beslist worden opgevolgd:
■ Gasvoorziening direct onderbreken.
■ Ruimte zorgvuldig ventileren.
■ Geen elektrische apparaten bedienen. Vonkvorming voorkomen.
■ Gebouw evacueren.
■ Gasbedrijf en evt. de brandweer per telefoon van buiten de gevarenzone informeren.

Omgang met zware lasten

Wijs uw medewerkers erop dat door het optillen van zware bakken en het verplaatsen van zware tray‐
wagens vermoeidheid, onbehagen alsook storingen in het bewegingsapparaat kunnen optreden.

Hete oppervlakken

Gevaar voor brandletsel door hoge temperaturen in de gaarruimte en aan de binnenzijde van de deur
van de gaarruimte
Aanraken van alle inwendige delen van de gaarruimte, van de binnenkant van de deur en van alle
delen die zich gedurende het gaarmodus in de gaarruimte bevinden of hebben bevonden, kan
verbranding tot gevolg hebben.

Draag de persoonlijke beschermingsmiddelen.

Hete stoom / dampen

Gevaar voor brandletsel door hete stoom en dampen
Ontsnappende hete stoom en dampen kunnen leiden tot verbranding van het gezicht, de handen, de
voeten en de benen.

Gebruik bij het openen van de deur van het apparaat altijd de ventilatiestand volgens de
gebruikshandleiding voor het veilig openen en stop in geen geval uw hoofd in de gaarruimte.
Stap van het apparaat weg als de gaarruimte wordt afgekoeld met 'Cool down', omdat hete stoom
en dampen zullen vrijkomen uit de geopende deur van het apparaat.
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Natte keukenvloer

Gevaar voor uitglijden door weglopend condens
Condens dat bij het openen van de deur van het apparaat op de vloer druipt, kan uitglijden van de
gebruiker voor het apparaat tot gevolg hebben.

Houd de vloer rondom het apparaat altijd droog.

Vrijkomend gas

Gevaar voor explosie door vrijkomend gas
Vrijkomend gas kan bij ontsteking tot ontploffing komen.

Verplaats het apparaat tijdens gebruik nooit.
Zorg er bij apparaten op onderbouw met wielen met flexibele aansluitslang voor dat voor de
mechanische beveiliging van het apparaat de houdinrichting is aangesloten, die de
bewegingsruimte van de onderbouw met het apparaat begrenst.

Zuurstoftekort

Gevaar voor verstikking door tekort aan ademhalingslucht
Ontoereikende beluchting op de standplaats kan bij gebruik van het apparaat tot verstikking leiden.

Versper het onderste deel van het apparaat niet.
Gebruik het apparaat alleen in windstille omgevingen.
Controleer of de geïnstalleerde luchttoevoer- en luchtafvoerinrichtingen werken en de door de
gasinstallateur voorgeschreven regels voor de ventilatie zijn opgevolgd.
Laat het apparaat eenmaal per jaar onderhouden.
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4.3.2  Apparaatdeur veilig openen en sluiten

Voor uw eigen veiligheid bij de omgang met het apparaat

Maakt u zich voor het begin van de werkzaamheden absoluut vertrouwd met de onder 'Veilige om‐
gang met het apparaat' op pagina 57 vermelde regels en waarschuwingen en volg hen op.

Voorwaarden

Bij plaatsing op een werktafel is het apparaat tegen verschuiven beschermd.

De apparaatdeur veilig openen

1. Draai de deurgreep naar rechts.
Resultaat:
De deur van het apparaat springt in de ventilatiestand en
de deurgreep draait terug naar de ruststand.

2. Wacht een moment om ervoor te zorgen dat alle stoom
kan ontsnappen.

3. Draai de deurgreep naar links en open de deur van het
apparaat langzaam.

4. Bij apparaten met rechter aanslag:
Open de deur van het apparaat compleet.
(Alleen bij de mariene versie: Dit vereist enige kracht, als
gevolg van de deurvergrendeling, die het onbedoeld
zwenken of dichtklappen van de deur bij zeegang tegen‐
gaat.)
Bij apparaten met verzonken deur:
Schuif de deur van het apparaat aan de zijkant van de
combi-steamer naar achteren.
(Alleen bij de mariene versie: Schuif de deur aan de zij‐
kant van de combi-steamer naar achteren totdat de dub‐
belkogelsnapper voelbaar over het sluitblok op de behui‐
zing van het apparaat is geklikt. Daardoor wordt de deur
beschermd tegen onbedoeld naar voren schieten bij zee‐
gang.)
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De apparaatdeur veilig sluiten

Bij apparaten met rechter aanslag:
■ Klap de deur van het apparaat met een lichte zwaai dicht.

Bij de mariene versie: Druk de deur tegen de weerstand van de deurvergrendeling met enige
kracht dicht. De deurvergrendeling voorkomt het onbedoeld zwenken of dichtklappen van de deur
bij zeegang.

■ Zorg er bij actieve gaarprofielen of reinigingsprofielen voor dat de deur van het apparaat goed is
gesloten, door controleren of het respectieve gaarprofiel of reinigingsprofiel verder wordt afge‐
werkt.

Bij apparaten met verzonken deur:
■ Trek de deur van het apparaat aan de zijkant van de combi-steamer naar voren en klap hem met

een lichte zwaai dicht.
■ Zorg er bij actieve gaarprofielen of reinigingsprofielen voor dat de deur van het apparaat goed is

gesloten, door controleren of het respectieve gaarprofiel of reinigingsprofiel verder wordt afge‐
werkt.
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4.3.3  Beladen en uitnemen van de spijzen

Voor uw eigen veiligheid bij de omgang met het apparaat

Maakt u zich voor het begin van de werkzaamheden absoluut vertrouwd met de onder 'Veilige om‐
gang met het apparaat' op pagina 57 vermelde regels en waarschuwingen en volg hen op.

Hete vloeistoffen

Gevaar voor brandletsel door hete vloeistoffen
Het morsen van vloeibaar spijzen kan leiden tot verbranding van gezicht en handen.

Let er bij het beladen op dat de inhangframes correct vergrendeld zijn.
Let bij het beladen steeds op het maximale beladingsgewicht.
Gebruik alleen bakken met passende GN-maten.
Schuif de dragers correct erin volgens de regels op pagina 42 bij een apparaat in de grootte X.10
c.q. op pagina 44 bij een apparaat in de grootte X.20.
Plaats bakken met vloeistoffen of met te garen spijzen die gedurende het garen vloeibaar worden
alleen op inschuifniveaus die voor alle gebruikers te zien zijn. Neem bakken met vloeistoffen of met
te garen spijzen die gedurende het garen vloeibaar worden altijd waterpas eruit.
Draag de persoonlijke beschermingsmiddelen.

Hete spijzen en hete dragers

Gevaar voor brandletsel door hete spijzen en hete dragers
Op L-rails geplaatste dragers kunnen uit de inschuifniveaus kiepen. Het kan leiden tot brandletsel over
het hele lichaam, met name in het gezicht en aan de handen.

Let er bij het beladen op dat de inhangframes correct vergrendeld zijn.
Let bij het beladen steeds op het maximale beladingsgewicht.
Gebruik alleen dragers (bakplaten, roosters) met de juiste bakmaat.
Schuif de dragers correct erin volgens de regels op pagina 43 bij een apparaat in de grootte X.10
c.q. op pagina 44 bij een apparaat in de grootte X.20.
Neem de dragers altijd horizontaal eruit en trek de dragers in de inschuifniveaus niet te ver naar
voren eruit.
Draag de persoonlijke beschermingsmiddelen.

Vereiste voorkennis

Deze gebruikswijzen moet u kennen:
■ Apparaatdeur veilig openen en sluiten 59

4 Zo gaat u te werk bij het garen

Bedieningshandboek 61



Beladen van de combi-steamer met te garen spijzen (inhangframes standaardversie)

1. Open de deur van het apparaat.

2. Belaad de gewenste inschuifniveaus met uw spijzen.
■ Begin daarbij onderin.
■ Schuif de recipiënten, bakplaten en roosters steeds in

tot tegen de aanslag.
Controleer of u de bakken, bakplaten en roosters correct
erin geschoven hebt, volgens 'Plaatsing van de dragers in
apparaten in de grootte X.10' op pagina 42 of 'Plaatsing
van de dragers in apparaten in de grootte X.20' op pagina
44.

Beladen van de combi-steamer met te garen spijzen (inhangframes mariene versie)

1. Open de deur van het apparaat.

2. Open de vergrendeling van de beladingsniveaus bij het
linker inhangframe.
Bij gebruik van U-rails:
Til daarvoor de vergrendeling op en zwenk hem vervol‐
gens 180° naar links.
Bij gebruik van L-rails:
Til de vergrendeling omhoog en schuif hem vervolgens
tot aan de aanslag naar links.
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3. Belaad de gewenste inschuifniveaus met uw spijzen.
■ Begin daarbij onderin.
■ Schuif de recipiënten, bakplaten en roosters steeds in

tot tegen de aanslag.
Controleer of u de bakken, bakplaten en roosters correct
erin geschoven hebt, volgens 'Plaatsing van de dragers in
apparaten in de grootte X.10' op pagina 42 of 'Plaatsing
van de dragers in apparaten in de grootte X.20' op pagina
44.

4. Sluit de vergrendeling van de beladingsniveaus weer.
Bij gebruik van U-rails:
Til de vergrendeling omhoog, zwenk hem vervolgens
180° naar rechts en laat de vergrendeling weer zakken.
Bij gebruik van L-rails:
Til de vergrendeling omhoog, schuif hem vervolgens tot
aan de aanslag naar rechts en laat de vergrendeling weer
zakken.

Uitnemen van de spijzen (inhangframes standaardversie)

1. Open de deur van het apparaat.

2. Neem de spijzen horizontaal uit.

Uitnemen van de spijzen (inhangframes mariene versie)

1. Open de deur van het apparaat.
2. Open de vergrendeling van de beladingsniveaus bij het

linker inhangframe.
Bij gebruik van U-rails:
Til daarvoor de vergrendeling op en zwenk hem vervol‐
gens 180° naar links.
Bij gebruik van L-rails:
Til de vergrendeling omhoog en schuif hem vervolgens
tot aan de aanslag naar links.
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3. Neem de spijzen horizontaal uit.
4. Sluit de vergrendeling van de beladingsniveaus weer.

Bij gebruik van U-rails:
Til de vergrendeling omhoog, zwenk hem vervolgens
180° naar rechts en laat de vergrendeling weer zakken.
Bij gebruik van L-rails:
Til de vergrendeling omhoog, schuif hem vervolgens tot
aan de aanslag naar rechts en laat de vergrendeling weer
zakken.

4 Zo gaat u te werk bij het garen

Bedieningshandboek 64



4.3.4  Beladen van het trayframe / bordenframe met te garen spijzen (niet bij
ConvoSmoke)

Voor uw eigen veiligheid bij de omgang met het apparaat

Maakt u zich voor het begin van de werkzaamheden absoluut vertrouwd met de onder 'Veilige om‐
gang met het apparaat' op pagina 57 vermelde regels en waarschuwingen en volg hen op.

Hete vloeistoffen

Gevaar voor brandletsel door hete vloeistoffen
Het morsen van vloeibaar spijzen kan leiden tot verbranding van gezicht en handen.

Zorg ervoor dat de transportbeveiliging van het trayframe / bordenframe is vergrendeld terwijl u
spijzen erin zet of eruit neemt.
Let bij het beladen steeds op het maximale beladingsgewicht.
Gebruik alleen bakken met passende GN-maten of alleen geschikte borden met een passende
diameter.
Schuif de dragers correct erin volgens de regels op pagina 42 bij een apparaat in de grootte X.10
c.q. op pagina 44 bij een apparaat in de grootte X.20.
Plaats bakken of borden met vloeistoffen of met spijzen die gedurende het garen vloeibaar worden
alleen op inschuifniveaus, die voor alle gebruikers te zien zijn. Neem bakken of borden met
vloeistoffen of met spijzen die gedurende het garen vloeibaar worden altijd horizontaal eruit.
Draag de persoonlijke beschermingsmiddelen.

Hete spijzen en hete dragers

Gevaar voor brandletsel door hete spijzen en hete dragers
Op L-rails geplaatste dragers kunnen uit de inschuifniveaus kiepen. Het kan leiden tot brandletsel over
het hele lichaam, met name in het gezicht en aan de handen.

Zorg ervoor dat de transportbeveiliging van het trayframe is vergrendeld terwijl u spijzen erin zet of
eruit neemt.
Let bij het beladen steeds op het maximale beladingsgewicht.
Gebruik alleen dragers (bakplaten, roosters) met de juiste bakmaat.
Schuif de dragers correct erin volgens de regels op pagina 43 bij een apparaat in de grootte X.10
c.q. op pagina 44 bij een apparaat in de grootte X.20.
Neem de dragers altijd horizontaal eruit en trek de dragers in de inschuifniveaus niet te ver naar
voren eruit.
Draag de persoonlijke beschermingsmiddelen.

Voorwaarden voor het beladen met te garen spijzen

■ Het trayframe / bordenframe is op de juiste manier gereinigd.
■ De traywagen is klaargezet.
■ Alle vastzetremmen van de traywagen zijn vergrendeld.
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Beladen van het trayframe met te garen spijzen

1. Schuif het trayframe van achteren op de traywagen. Zorg
ervoor dat de wielassen daarbij onder de vouw van de
traywagen worden geleid.

2. Klik de transportbeveiliging vast.

3. Hef de doorschuifbeveiliging van de achterste zijde van
het trayframe omhoog en zwenk hem naar rechts.
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4. Belaad het trayframe.
■ Begin daarbij onderin.
■ Schuif daarbij de bakken, bakplaten of roosters altijd tot

aan de aanslag op de andere doorschuifbeveiliging
erin.

Controleer of u de bakken, bakplaten en roosters correct
erin geschoven hebt, volgens 'Plaatsing van de dragers in
apparaten in de grootte X.10' op pagina 42 of 'Plaatsing
van de dragers in apparaten in de grootte X.20' op pagina
44.

WAARSCHUWING! Gevaar voor brandletsel door hete
vloeistoffen
■ Zorg ervoor dat u de trayframe niet topzwaar belaadt,

omdat de traywagen anders bij het verplaatsen kan om‐
kiepen.

5. Vergrendel de geopende doorschuifbeveiliging weer.

Beladen van het trayframe in bakkerij-uitvoering met te garen spijzen bij apparaten in de grootte 6.10 en
10.10

1. Positioneer het trayframe in bakkerij-uitvoering op dezelf‐
de manier als het standaard-trayframe op de traywagen,
en vergrendel de transportbeveiliging, zie 'Beladen van
het trayframe met te garen spijzen' op pagina 66.

2. Belaad het trayframe.
■ Begin daarbij onderin.
■ Schuif de bakplaten altijd tot aan de aanslag erin.
■ Controleer of u de bakplaten op de juiste manier erin

hebt geschoven, volgens 'Plaatsen van de dragers in
apparaten in de grootte X.10' pagina 43 of 'Plaatsen
van de dragers in apparaten in de grootte X.20' pagina
44.

WAARSCHUWING! Gevaar voor brandletsel door hete
spijzen en hete dragers
■ Zorg ervoor dat u de trayframe niet topzwaar belaadt,

omdat de traywagen anders bij het verplaatsen kan om‐
kiepen.
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Beladen van het bordenframe met te garen spijzen

1. Positioneer het bordenframe op dezelfde manier als het
trayframe op de traywagen, en vergrendel de transportbe‐
veiliging, zie 'Beladen van het trayframe met te garen spij‐
zen' op pagina 66.

2. Belaad het bordenframe.
■ Begin daarbij onderin.
■ Gebruik alleen borden met de juiste maat en vorm en

plaats ze voorzichtig in de ringen.

WAARSCHUWING! Gevaar voor brandletsel door hete
vloeistoffen
■ Zorg ervoor dat u het bordenframe niet topzwaar be‐

laadt omdat de traywagen verder bij het bewegen kan
omkiepen.
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4.3.5  Uitnemen van de spijzen uit het trayframe / bordenframe (niet bij
ConvoSmoke)

Voor uw eigen veiligheid bij de omgang met het apparaat

Maakt u zich voor het begin van de werkzaamheden absoluut vertrouwd met de onder 'Veilige om‐
gang met het apparaat' op pagina 57 vermelde regels en waarschuwingen en volg hen op.

Hete vloeistoffen

Gevaar voor brandletsel door hete vloeistoffen
Het morsen van vloeibaar spijzen kan leiden tot verbranding van gezicht en handen.

Zorg ervoor dat de transportbeveiliging van het trayframe / bordenframe is vergrendeld terwijl u
spijzen erin zet of eruit neemt.
Let bij het beladen steeds op het maximale beladingsgewicht.
Gebruik alleen bakken met passende GN-maten of alleen geschikte borden met een passende
diameter.
Schuif de dragers correct erin volgens de regels op pagina 42 bij een apparaat in de grootte X.10
c.q. op pagina 44 bij een apparaat in de grootte X.20.
Plaats bakken of borden met vloeistoffen of met spijzen die gedurende het garen vloeibaar worden
alleen op inschuifniveaus, die voor alle gebruikers te zien zijn. Neem bakken of borden met
vloeistoffen of met spijzen die gedurende het garen vloeibaar worden altijd horizontaal eruit.
Draag de persoonlijke beschermingsmiddelen.

Hete spijzen en hete dragers

Gevaar voor brandletsel door hete spijzen en hete dragers
Op L-rails geplaatste dragers kunnen uit de inschuifniveaus kiepen. Het kan leiden tot brandletsel over
het hele lichaam, met name in het gezicht en aan de handen.

Zorg ervoor dat de transportbeveiliging van het trayframe is vergrendeld terwijl u spijzen erin zet of
eruit neemt.
Let bij het beladen steeds op het maximale beladingsgewicht.
Gebruik alleen dragers (bakplaten, roosters) met de juiste bakmaat.
Schuif de dragers correct erin volgens de regels op pagina 43 bij een apparaat in de grootte X.10
c.q. op pagina 44 bij een apparaat in de grootte X.20.
Neem de dragers altijd horizontaal eruit en trek de dragers in de inschuifniveaus niet te ver naar
voren eruit.
Draag de persoonlijke beschermingsmiddelen.

Voorwaarden voor de uitname van de spijzen

■ Het trayframe / bordenframe is veilig neergezet op een geschikte plaats.
■ Wanneer het trayframe / bordenframe zich nog op de traywagen bevindt, geldt:

■ De transportbeveiliging van het trayframe / bordenframe is vergrendeld in de traywagen.
■ Alle vastzetremmen van de traywagen zijn vergrendeld.
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Uitnemen van de spijzen uit het trayframe (standaarduitvoering)

1. Hef de doorschuifbeveiliging van de achterste zijde van
het trayframe omhoog en zwenk hem naar rechts.

2. Neem de spijzen horizontaal uit.

Uitnemen van de spijzen uit het trayframe in bakkerij-uitvoering bij apparaten in de grootte 6.10 en 10.10

1. Neem de spijzen horizontaal uit.

Uitnemen van de spijzen uit het bordenframe

1. Til de borden in de ringen iets omhoog en houd de bor‐
den bij het uitnemen horizontaal.
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4.3.6  Plaatsen van het inrijdframe voor het trayframe / bordenframe (niet bij
ConvoSmoke)

Voor uw eigen veiligheid bij de omgang met het apparaat

Maakt u zich voor het begin van de werkzaamheden absoluut vertrouwd met de onder 'Veilige om‐
gang met het apparaat' op pagina 57 vermelde regels en waarschuwingen en volg hen op.

Hete oppervlakken

Gevaar voor brandletsel door hoge temperaturen aan de inwendige en uitwendige delen van het
apparaat
Aanraken van alle inwendige delen van de gaarruimte, van de binnenkant van de deur en van alle
delen die zich gedurende het gaarmodus in de gaarruimte bevinden of hebben bevonden, kan
verbranding tot gevolg hebben.

Wacht totdat de gaarruimte tot onder 60 °C is afgekoeld, voordat u begint met de
ombouwwerkzaamheden.
Draag de persoonlijke beschermingsmiddelen.

Vereiste voorkennis

Deze gebruikswijzen moet u kennen:
■ Apparaatdeur veilig openen en sluiten 59
■ Inhangframe uit- en inbouwen 82

Benodigd toebehoren

■ Inrijdframe

Voorwaarden

■ De inhangframes zijn uitgebouwd.
■ De deur van het apparaat is open.
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Plaatsen van het inrijdframe voor het trayframe / bordenframe

1. Fixeer het inrijdframe in de gaarruimte door de boringen
in de voethoeken van het inrijdframe op de tappen op de
bodem van het apparaat te geleiden.

2. Schuif de kerntemperatuursensor in de spiraalhouder aan
de rechterzijde van het inrijdframe.
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4.3.7  Beladen en eruit nemen met de traywagen (niet bij ConvoSmoke)

Voor uw eigen veiligheid bij de omgang met het apparaat

Maakt u zich voor het begin van de werkzaamheden absoluut vertrouwd met de onder 'Veilige om‐
gang met het apparaat' op pagina 57 vermelde regels en waarschuwingen en volg hen op.

Vereiste voorkennis

Deze gebruikswijzen moet u kennen:
■ Beladen van het trayframe / bordenframe met te garen spijzen (niet bij ConvoSmoke) 65
■ Plaatsen van het inrijdframe voor het trayframe / bordenframe (niet bij ConvoSmoke) 71

Benodigd toebehoren

■ Traywagen
■ Trayframe of bordenframe

Voorwaarden

■ Het inrijdframe voor het trayframe / bordenframe is geïnstalleerd in de gaarruimte.
■ De plaatsingshoogte van de combi-steamer is bij de opstelling ten opzichte van de beladingshoog‐

te van de traywagen uitgelijnd. Het inrijdframe dat in de gaarruimte is geplaatst en het draagvlak
van het trayframe / bordenframe op de traywagen moeten op dezelfde hoogte liggen wanneer de
traywagen is gefixeerd op de combi-steamer.

■ De deur van het apparaat is open.
■ De spijzen zijn in het trayframe / bordenframe op de juiste manier klaargezet op de traywagen:

■ De transportbeveiliging van het trayframe / bordenframe is vergrendeld.
■ De doorschuifbeveiliging van het trayframe is vergrendeld.

Beladen met de traywagen

1. Zet de vastzetremmen van de traywagen los en duw de
traywagen voor de combi-steamer.

2. Fixeer de traywagen op de combi-steamer.
■ Druk de knop onder de handgreep van de traywagen

naar achteren om ervoor te zorgen dat achter op de
traywagen de arrêteerplaat omhoogkomt.

■ Laat de knop weer los om ervoor te zorgen dat de bak‐
plaat zakt en op de opening van de gaarruimte arrê‐
teert.
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3. Arrêteer alle rollen van de traywagen weer.

4. Ontgrendel de transportbeveiliging van het trayframe /
bordenframe.

5. Schuif het trayframe / bordenframe vanaf de traywagen
in de gaarruimte.

6. Zet de vastzetremmen van de traywagen los.
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7. Maak de fixatie van de traywagen op de opening van de
gaarruimte los en rijd de traywagen weg.

8. Sluit de deur van het apparaat.
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Eruit nemen met de traywagen

1. Open de deur van het apparaat en duw de traywagen
voor de combi-steamer.

2. Fixeer de traywagen op de combi-steamer.
■ Druk de knop onder de handgreep van de traywagen

naar achteren om ervoor te zorgen dat achter op de
traywagen de arrêteerplaat omhoogkomt.

■ Laat de knop weer los om ervoor te zorgen dat de bak‐
plaat zakt en op de opening van de gaarruimte arrê‐
teert.

3. Arrêteer alle rollen van de traywagen.

4. Trek het trayframe / bordenframe vanuit de gaarruimte op
de traywagen.

WAARSCHUWING! Gevaar voor brandletsel door hoge
temperaturen in de gaarruimte, aan de binnenzijde van
de deur en op het trayframe / bordenframe
■ Draag de persoonlijke beschermingsmiddelen.
■ Trek het trayframe / bordenframe aan de handgrepen

uit de gaarruimte.

4 Zo gaat u te werk bij het garen

Bedieningshandboek 76



5. Klik de transportbeveiliging vast.

6. Zet de vastzetremmen van de traywagen los.

7. Maak de fixatie van de traywagen op de opening van de
gaarruimte los en rijd de traywagen weg.

WAARSCHUWING! Gevaar voor brandletsel door hete
vloeistoffen
■ Dek bakken of borden met hete vloeistoffen af geduren‐

de het vervoer.
■ Zorg ervoor dat de traywagen met het trayframe / bor‐

denframe niet omkiept. Dit gevaar bestaat als de tray‐
wagen over een scheef oppervlak getransporteerd
wordt of tegen een hindernis stoot.

8. Arrêteer alle rollen van de traywagen.

9. Sluit de deur van het apparaat.
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4.3.8  Kerntemperatuursensor vastzetten en uitnemen

Voor uw eigen veiligheid bij de omgang met het apparaat

Maakt u zich voor het begin van de werkzaamheden absoluut vertrouwd met de onder 'Veilige om‐
gang met het apparaat' op pagina 57 vermelde regels en waarschuwingen en volg hen op.

Vereiste voorkennis

Deze gebruikswijzen moet u kennen:
■ Apparaatdeur veilig openen en sluiten 59

Doel

Als de kerntemperatuursensor voor het gaarproces niet nodig is, moet hij worden opgeborgen. Anders
bestaat het gevaar dat de voeler beschadigd raakt.

Kerntemperatuursensor uitnemen

1. Schuif de kerntemperatuursensor in de spiraalhouder op
het rechter inhangframe.

OPMERKING! Let op de kabelgeleiding.
De kabel mag niet tussen de deur van het apparaat en de
hygiënische afdichting klem komen te zitten, als de deur
van het apparaat wordt gesloten.

Kerntemperatuursensor uitnemen

Trek de kerntemperatuursensor uit de houder op het rechter inhangframe.
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4.3.9  Externe kerntemperatuursensor of sous vide-sensor gebruiken

Voor uw eigen veiligheid bij de omgang met het apparaat

Maakt u zich voor het begin van de werkzaamheden absoluut vertrouwd met de onder 'Veilige om‐
gang met het apparaat' op pagina 57 vermelde regels en waarschuwingen en volg hen op.

Vereiste voorkennis

Deze gebruikswijzen moet u kennen:
■ Apparaatdeur veilig openen en sluiten 59
■ Kerntemperatuursensor vastzetten en uitnemen 78

Principe

Naast de in de gaarruimte permanent aangesloten, interne kerntemperatuursensor kunt u buiten op de
behuizing van het apparaat een tweede, externe kerntemperatuursensor of sous vide-sensor tijdelijk
aansluiten. Zodra deze externe aansluiting in gebruik is genomen, wordt de interne kerntemperatuur‐
sensor buiten werking gesteld. Dit betekent dat voor een gaarproces de externe kerntemperatuursen‐
sor of sous vide-sensor prioriteit krijgt van de software. Het is NIET mogelijk om de interne en externe
kerntemperatuursensor en/of sous vide-sensor tegelijkertijd in een gaarproces te gebruiken of de in‐
terne kerntemperatuursensor te gebruiken, als een externe kerntemperatuursensor of sous vide-sen‐
sor is aangesloten.

Voorwaarden

■ De externe kerntemperatuursensor of sous vide-sensor is gereinigd, in orde en in de buurt van het
apparaat klaargelegd.

■ De spijzen zijn op de juiste manier in de gaarruimte klaargezet.

Externe kerntemperatuur- of sous vide-sensor aansluiten en gebruiken

1. Open het veiligheidsklepje van de connector voor de ex‐
terne kerntemperatuursensor of sous vide-sensor rechts
boven het bedieningspaneel op de behuizing van het ap‐
paraat.

2. Sluit de externe kerntemperatuursensor of sous vide-sen‐
sor via de connector aan op het apparaat.
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3. Open de deur van het apparaat.
4. Steek de kerntemperatuursensor of sous vide-sensor in

de spijzen.

5. Sluit de deur van het apparaat.
Let hierbij op de kabelgeleiding. De kabel mag niet in de
buurt van het sluitmechanisme van de deurgreep in de
gaarruimte worden geleid. Hij kan op elke andere gewen‐
ste plaats tussen de deur van het apparaat en de hygiëni‐
sche afdichting worden geklemd en in de gaarruimte wor‐
den geleid.

Externe kerntemperatuursensor of sous vide-sensor losnemen en opbergen

1. Open de deur van het apparaat.
2. Trek de kerntemperatuursensor of sous vide-sensor uit

de spijzen, voordat u de spijzen uit de gaarruimte neemt.

WAARSCHUWING! Gevaar voor brandletsel door hoge
temperaturen in de gaarruimte bij alle delen die zich ge‐
durende het gaarmodus in het inwendige bevinden of
hebben bevonden
■ Draag de persoonlijke beschermingsmiddelen.
■ Laat de externe kerntemperatuursensor of sous vide-

sensor na gebruik buiten de gaarruimte afkoelen, voor‐
dat u hem losneemt en reinigt.

3. Maak de externe kerntemperatuursensor of sous vide-
sensor van de behuizing van het apparaat los.

4. Sluit het veiligheidsklepje van de connector.
5. Reinig en spoel de kerntemperatuursensor of sous vide-

sensor met behulp van een zachte doek, huishoudelijk af‐
wasmiddel en water.

6. Berg de droge kerntemperatuursensor of sous vide-sen‐
sor op een geschikte plaats op, om hem te beschermen
tegen beschadigingen en verontreinigingen.
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4.3.10  USB-stick gebruiken

Voor uw eigen veiligheid bij de omgang met het apparaat

Maakt u zich voor het begin van de werkzaamheden absoluut vertrouwd met de onder 'Veilige om‐
gang met het apparaat' op pagina 57 vermelde regels en waarschuwingen en volg hen op.

Doel van het USB-klepje

Het USB-klepje bedekt de USB-poort om ervoor te zorgen dat bij het garen en reinigen geen water‐
damp in de besturingselektronica kan dringen.
Bij het garen en reinigen mag geen USB-stick geplaatst zijn en de USB-poort moet door middel van
het klepje gesloten zijn.

USB-stick inpluggen

1. Open op het bedieningspaneel het afdekklepje van de
USB-aansluiting.

2. Plug de USB-stick in.
Als de USB-stick te groot is, gebruikt u een in het handel
verkrijgbare adapterkabel.
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4.3.11  Inhangframe uit- en inbouwen

Voor uw eigen veiligheid bij de omgang met het apparaat

Maakt u zich voor het begin van de werkzaamheden absoluut vertrouwd met de onder 'Veilige om‐
gang met het apparaat' op pagina 57 vermelde regels en waarschuwingen en volg hen op.

Hete oppervlakken

Gevaar voor brandletsel door hoge temperaturen aan de inwendige en uitwendige delen van het
apparaat
Aanraken van alle inwendige delen van de gaarruimte, van de binnenkant van de deur en van alle
delen die zich gedurende het gaarmodus in de gaarruimte bevinden of hebben bevonden, kan
verbranding tot gevolg hebben.

Wacht totdat de gaarruimte tot onder 60 °C is afgekoeld, voordat u begint met de
ombouwwerkzaamheden.
Draag de persoonlijke beschermingsmiddelen.

Vereiste voorkennis

Deze gebruikswijzen moet u kennen:
■ Apparaatdeur veilig openen en sluiten 59

Voorwaarden

■ Alle dragers en ander voor het garen gebruikt toebehoren zijn uit de gaarruimte genomen.
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Inhangframe (standaarduitvoering) uitbouwen

1. Hef (1) het inhangframe omhoog en zwenk (2) het in de
gaarruimte.

2. Maak de klem achter boven op het inhangframe los.

3. Druk (1) het inhangframe naar boven en neem (2) het er‐
uit.
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Inhangframe (standaarduitvoering) inbouwen

1. Ga voor het inbouwen van de beide inhangframes te werk
in de omgekeerde volgorde van het uitbouwen.

2. Controleer of de klem van de beide inhangrekken achter
boven vergrendeld is en daardoor de inhangframes cor‐
rect erin gehangen zijn.

3. ■ Schuif voor de controle of u beide inhangframes correct
hebt ingebouwd een plaat erin.

■ Controleer of de bakplaat volgens 'Plaatsing van de
dragers in apparaten in de grootte X.10' op pagina 42 of
'Plaatsing van de dragers in apparaten in de grootte X.
20' op pagina 44 correct in c.q. op de rails ligt.
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Inhangframe (bakkerij-uitvoering) uitbouwen

1. Til (1) het inhangframe iets omhoog.
Zwenk het iets naar voren (2) in de richting van de deur
en iets naar binnen (3) in de gaarruimte, om het van de
pennen onder in de gaarruimte af te nemen.
Laat het inhangframe op de bodem van de gaarruimte
zakken.

2. Verwijder het inhangframe uit de beide bovenste pennen
in de gaarruimte, door het inhangframe opnieuw iets naar
voren te zwenken (1) in de richting van de deur en het
vervolgens voorzichtig naar beneden (2) van de laatste
pen (vooraan boven in de gaarruimte) te nemen.

Inhangframe (bakkerij-uitvoering) inbouwen

1. Ga voor het inbouwen van de beide inhangframes te werk
in de omgekeerde volgorde van het uitbouwen.

2. Controleer of alle acht tappen (vier aan elke zijde) correct
in de geleidingen van de inhangframes grijpen.

3. ■ Schuif voor de controle of u beide inhangframes correct
hebt ingebouwd een plaat erin.

■ Controleer of de bakplaat volgens 'Plaatsing van de
dragers in apparaten in de grootte X.10' op pagina 42 of
'Plaatsing van de dragers in apparaten in de grootte X.
20' op pagina 44 correct in c.q. op de rails ligt.
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4.3.12  Smokerlade vullen, plaatsen en eruit nemen (alleen bij ConvoSmoke)

Voor uw eigen veiligheid bij de omgang met het apparaat

Maakt u zich voor het begin van de werkzaamheden absoluut vertrouwd met de onder 'Veilige om‐
gang met het apparaat' op pagina 57 vermelde regels en waarschuwingen en volg hen op.

Instromende lucht

Gevaar voor brandletsel en brand door in het rond vliegende vonken
Lucht die op het hete smokermateriaal stroomt kan vonken veroorzaken die in het rond vliegen.

Neem de afdekking van de smokerlade pas eraf nadat de smokerlade op een brand- en windveilige
plaats volledig is afgekoeld. Gedurende het rookproces moet de afdekking zich altijd op de
smokerlade bevinden.
Voer verbrandingsresten van het smokermateriaal altijd koud af.

Vereiste voorkennis

Deze gebruikswijzen moet u kennen
■ Apparaatdeur veilig openen en sluiten 59

Smokermateriaal

Gebruik als smokermateriaal uitsluitend pucks van geperste hardhouten spaanders die voor dit toe‐
passingsgebied ontwikkeld zijn.
De fabrikant adviseert smokerpucks van het type "BRADLEY AROMABISQUETTEN", die u op internet
(http://www.bradleysmoker.com) of bij speciaalzaken kunt bestellen.
Brandbare materialen zoals los zaagsel, losse zaagspanen, los houthaksel of houtblokken mogen niet
worden gebruikt.

Voorwaarden

■ De gaarruimte is na het laatste gebruik tot omgevingstemperatuur afgekoeld.
of:
Tijdens een actief gaarprofiel verzoekt de software u om de smokerlade erin te zetten. In dit geval
voert de software voorafgaand aan het verzoek om de smokerlade erin te zetten automatisch een
'Cool down' uit om de gaarruimte af te koelen.

■ De smokerverwarming is in de gaarruimte gemonteerd.
■ De inhangframes zijn ingebouwd en vergrendeld.
■ De behuizing inclusief het smokerrooster en de afdekking van de smokerlade zijn correct gereinigd

en droog gemaakt.
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Smokerlade vullen

1. Leg om de smokerlade te vullen maximaal 8 smoker‐
pucks op het smokerrooster in de smokerlade.

2. Schuif de afdekking vanaf de achterzijde tot aan de aan‐
slag op de smokerlade.
Zorg ervoor dat de zijdelingse geleiders van de behuizing
in de gleuf van de afdekking worden geleid.

3. Zet de handgreep aan de voorzijde van de smokerlade
erin.

Smokerlade plaatsen

1. Houd de gevulde smokerlade aan de handgreep vast en
schuif de smokerlade tot aan de aanslag op de smoker‐
verwarming in de gaarruimte.
Zorg ervoor dat de verwarmingsspiraal in de opening voor
de smokerverwarming op de smokerlade wordt geleid.

2. Neem de handgreep van de smokerlade eraf.

WAARSCHUWING! Gevaar voor brandletsel door hoge
temperaturen in de gaarruimte, aan de binnenzijde van
de deur en op de smokerlade
■ Draag de persoonlijke beschermingsmiddelen.
■ Neem de handgreep van de smokerlade na het plaat‐

sen van de smokerlade uit de gaarruimte, om de smo‐
kerlade met een koude handgreep eruit te kunnen ne‐
men.
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Smokerlade eruit nemen

1. Zet de handgreep van de smokerlade erin en trek de
smokerlade van de smokerverwarming omlaag.

2. Laat de smokerlade buiten de gaarruimte op een brand-
en windveilige plaats volledig afkoelen.

3. Verwijder de resten van de smokerpucks uit de smokerla‐
de en reinig alle delen van de smokerlade grondig.
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5  Zo gaat u te werk bij het reinigen

Doel van dit hoofdstuk

In dit hoofdstuk geven wij u een overzicht van de reinigingsprocedés, de reinigingsmiddelen en hun
gebruik alsook het reinigingsplan. Wij laten u zien hoe u de combi-steamer voor het reinigen gebruikt
en hoe u bij het reinigen te werk moet gaan.
De 'Instructies voor de principiële werkwijze bij het reinigen' leiden u stap voor stap door de stappen
van de verschillende reinigingsprocessen. Op de bediening van de software of het gebruik van de ap‐
paraatdelen wordt op deze plaats niet expliciet ingegaan.
Om uzelf met de bediening van de software en zijn bedieningsstappen vertrouwd te maken, leest u de
gebruikshandleiding voor de combi-steamer.
De 'Instructies voor de omgang met het apparaat bij het reinigen' beschrijven concrete processen in
de omgang van de combi-steamer en bijbehorend toebehoren.

5.1  Algemene informatie over de reiniging van de combi-steamer

5.1.1  Reinigingsprocedé

Reinigingsprocedé

Reinigingsprocedé Beschrijving Toepassingscriteria
Reiniging van de gaar‐
ruimte zonder reini‐
gingsmiddelen

■ Het betreft een volledig automa‐
tisch proces waarbij de tempera‐
tuur en duur softwaregestuurd zijn

■ De gaarruimte wordt alleen met
water gespoeld zonder gebruik
van reinigingsmiddelen

■ Bij easyDial: Reinigingsprofiel CL0
■ Bij easyTouch: Reinigingsprofiel

H2O

■ Tussen afzonderlijke gaarproces‐
sen om zeer lichte verontreinigin‐
gen of geuren te verwijderen

■ Na langere stilstand van de inten‐
sief gereinigde combi-steamer
om bijvoorbeeld stof te verwijderen

Volautomatische reini‐
ging van de gaarruimte
met aangesloten jerry‐
can
ConvoClean bij
easyDial
of
ConvoClean+ bij easy‐
Touch)

■ Het betreft een volledig automa‐
tisch proces waarbij de tempera‐
tuur, duur, toepassing van reini‐
gingsmiddelen en spoeling softwa‐
regestuurd zijn

■ De reinigingsmiddelen worden
softwaregestuurd gedoseerd en
vanuit aangesloten jerrycans auto‐
matisch in de gaarruimte geleid

■ Bij easyDial (ConvoClean):
■ Keuze van een van acht voorge‐

configureerde reinigingsprofie‐
len:
CL1 tot en met CL4 en CL1d tot
en met CL4d

■ Bij easyTouch (ConvoClean+):
■ Keuze van een reinigingsstap:

1 tot 4
■ Keuze van een reinigingsduur:

eco, regular of express
■ Optionele keuze van:

Stoomdesinfectie en/of droging
van de gaarruimte

■ Dagelijkse reiniging na afronding
van alle gaarprocessen van de
dag

■ Voorafgaand aan de eerste inge‐
bruikneming van de combi-stea‐
mer om alle verontreinigingen van
het transport, van de opstelling en
van de installatie in de gaarruimte
te verwijderen

■ Na onderhoudswerkzaamheden
aan de combi-steamer om alle ver‐
ontreinigingen in de gaarruimte te
verwijderen
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Reinigingsprocedé Beschrijving Toepassingscriteria
Volautomatische reini‐
ging van de gaarruimte
met afzonderlijke dose‐
ring
ConvoClean bij
easyDial
of
ConvoClean+ bij easy‐
Touch)

■ Het betreft een volledig automa‐
tisch proces waarbij de tempera‐
tuur, duur, toepassing van reini‐
gingsmiddelen en spoeling softwa‐
regestuurd zijn

■ De reinigingsmiddelen worden na
een desbetreffend verzoek van de
software door de gebruiker vanuit
flesjes voor afzonderlijke dosering
in de gaarruimte geleid

■ Bij easyDial (ConvoClean):
■ Keuze van een van acht voorge‐

configureerde reinigingsprofie‐
len:
CL1 tot en met CL4 en CL1d tot
en met CL4d

■ Bij easyTouch (ConvoClean+):
■ Keuze van een reinigingsstap:

1 tot 4
■ Keuze van een reinigingsduur:

eco, regular of express
■ Optionele keuze van:

Stoomdesinfectie en/of droging
van de gaarruimte

■ Dagelijkse reiniging na afronding
van alle gaarprocessen van de
dag

■ Voorafgaand aan de eerste inge‐
bruikneming van de combi-stea‐
mer om alle verontreinigingen van
het transport, van de opstelling en
van de installatie in de gaarruimte
te verwijderen

■ Na onderhoudswerkzaamheden
aan de combi-steamer om alle ver‐
ontreinigingen in de gaarruimte te
verwijderen

Semiautomatische
gaarruimtereiniging

■ Het betreft een halfautomatisch
proces waarbij de temperatuur en
duur van afzonderlijke reinigings‐
fasen softwaregestuurd zijn

■ De reinigingsmiddelen worden
handmatig in de gaarruimte ge‐
sproeid

■ De gaarruimte wordt handmatig
uitgespoeld met de handsproeier
of als alternatief grondig uitgewist
met veel water en een zachte
doek

■ Dagelijkse reiniging na afronding
van alle gaarprocessen van de
dag

■ Voor de nabehandeling na een
volautomatische reiniging van de
gaarruimte, als niet alle verontrei‐
nigingen verwijderd zijn

■ Voorafgaand aan de eerste inge‐
bruikneming van de combi-stea‐
mer om alle verontreinigingen van
het transport, van de opstelling en
van de installatie in de gaarruimte
te verwijderen

■ Na onderhoudswerkzaamheden
aan de combi-steamer om alle ver‐
ontreinigingen in de gaarruimte te
verwijderen
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Reinigingsprocedé Beschrijving Toepassingscriteria
Reiniging van de gaar‐
ruimte alleen met
glansspoelmiddel uit
aangesloten jerrycan of
met afzonderlijke dose‐
ring

■ Alleen bij easyTouch: Reinigings‐
profiel ConvoCare

■ Als een volledig automatisch pro‐
ces, bij de temperatuur, duur, toe‐
passing van glansspoelmiddel en
spoeling softwaregestuurd zijn

■ Het glansspoelmiddel wordt ofwel
vanuit aangesloten jerrycans auto‐
matisch gedoseerd in de gaarruim‐
te geleid of na een desbetreffend
verzoek door de software door de
gebruiker uit doseerflesjes in de
gaarruimte ingebracht

■ Voor de nabehandeling na een
volautomatische of semiautomati‐
sche reiniging van de gaarruimte,
als niet alle verontreinigingen ver‐
wijderd zijn

■ Als een witte sluier of donkere ver‐
kleuringen in de gaarruimte zicht‐
baar zijn

Reiniging van de gaar‐
ruimte met de hand

■ Het betreft een volledig handmatig
proces zonder softwareondersteu‐
ning
■ De gaarruimte blijft onverwarmd
■ Inwerktijden van de reinigings‐

middelen controleert de gebrui‐
ker

■ De reinigingsmiddelen worden
handmatig in de gaarruimte ge‐
sproeid

■ De gaarruimte wordt handmatig
uitgespoeld met de handsproeier
of als alternatief grondig uitgewist
met veel water en een zachte
doek

■ Als de gaarruimte is afgekoeld,
tussen afzonderlijke gaarproces‐
sen om verontreinigingen of geu‐
ren te verwijderen

■ Voor de nabehandeling na een
volautomatische of semiautomati‐
sche reiniging van de gaarruimte,
als niet alle verontreinigingen ver‐
wijderd zijn

■ Voor plaatselijke reinigingen in de
gaarruimte, bijv . afvoer van de
gaarruimte

■ Als een witte sluier of donkere ver‐
kleuringen in de gaarruimte zicht‐
baar zijn
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5.1.2  Reinigingsplan

Overzicht

De volgende afbeelding toont een gasmodel combi-steamer in de grootte 6.10, exemplarisch voor alle
tafelmodel gasapparaten:

Pos. Aanduiding
1 Buitenzijde apparaatbehuizing
2 Gaarruimte
3 Hygiënische afdichting
4 Deur met dubbel glas
5 Deur van het apparaat
6 Deurdruipbak
7 Afvoer van de gaarruimte met zeef
8 Apparaatdruipbak
9 Zeef van de ventilator

Dagelijks reinigen

Wat moet gereinigd worden? Werkwijze Reinigingsmiddel
Gaarruimte ■ 'Zo reinigt u de gaarruimte se‐

miautomatisch (inhangfra‐
mes)' op pagina 104

■ 'Zo reinigt u de gaarruimte se‐
miautomatisch (trayframe /
bordenframe)' op pagina 106

ConvoClean new of forte

'Zo reinigt u de gaarruimte vol‐
automatisch met aangesloten
jerrycans' op pagina 100

ConvoClean new of forte
en
ConvoCare

'Zo reinigt u de gaarruimte vol‐
automatisch met afzonderlijke
dosering' op pagina 102

ConvoClean new S of forte S
en
ConvoCare S

Afvoer van de gaarruimte ■ Resten verwijderen
■ Spoelen, om verstopping te

voorkomen
■ Met reinigingsmiddel inspuiten

en met water spoelen

■ Met de rolhandsproeier
■ ConvoClean new of forte

Buitenzijde apparaatbehuizing Manueel met zachte doek reini‐
gen

Universele huishoudelijke reini‐
gingsproducten voor roestvrij
staal

Bakken, bakplaten, roosters en
ander voor het garen gebruikte
toebehoren

■ Handmatig met zachte, niet-
schurende spons reinigen

■ Met water naspoelen

Universeel huishoudelijk spoel‐
middel
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Wat moet gereinigd worden? Werkwijze Reinigingsmiddel
Dagelijkse controle van de gaar‐
ruimte op witte sluier en donkere
verkleuringen
■ Reiniging alleen bij behoefte

■ Handmatig:
■ Koud inspuiten
■ 10 min laten inwerken
■ Met een zachte, niet schu‐

rende spons polijsten
■ Uitspoelen

of
■ 'Zo reinigt u de gaarruimte

met alleen glansspoelmiddel
met het reinigingsprofiel Con‐
voCare (alleen bij easyTouch)'
op pagina 110

ConvoCare

Bij gebruik van de grillversie:
■ Jerrycan voor het opvangen

van vet

'Jerrycan voor het opvangen
van vet leegmaken en reinigen'
op pagina 128

Universeel huishoudelijk spoel‐
middel

Wekelijkse reinigingen

Wat moet gereinigd worden? Werkwijze Reinigingsmiddel
Dubbele glazen deur binnen 'Zo reinigt u de deur met dubbel

glas' op pagina 112
Universele huishoudelijke glas‐
reiniger

Gaarruimte achter aanzuigplaat 'Zo reinigt u de gaarruimte ach‐
ter de aanzuigplaat' op pagina
113

ConvoClean new of forte

Hygiënische afdichting rondom
de deur van het apparaat

■ Handmatig met een zachte
doek en reinigingsmiddel
rondom afwissen

■ Met een zachte doek en
schoon water grondig nawis‐
sen

■ Met een zachte doek droog‐
maken

■ Deur van het apparaat voor
het drogen van de hygiëni‐
sche afdichting op een kier la‐
ten staan (niet helemaal slui‐
ten)

Universeel huishoudelijk spoel‐
middel

Deur van het apparaat, deur‐
druipbak en apparaatdruipbak

■ Handmatig met een zachte
doek en reinigingsmiddel rei‐
nigen

■ Met een zachte doek en
schoon water grondig nawis‐
sen

■ Met een zachte doek droog‐
maken

ConvoClean new of forte

Zeef van de ventilator, bodem
van de gaarruimte links

Manueel met licht vochtige doek
reinigen

Universeel huishoudelijk spoel‐
middel

Maandelijkse reinigingen

Wat moet gereinigd worden? Werkwijze Reinigingsmiddel
Hygiënische afdichting intensief 'Zo reinigt u de hygiënische af‐

dichting intensief' op pagina
115

Universeel huishoudelijk spoel‐
middel

Onderstel (optioneel) Manueel met zachte doek reini‐
gen

Universele huishoudelijke reini‐
gingsproducten voor roestvrij
staal
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5.1.3  Reinigingsmiddel

Reinigingsmiddel

Gebruik alleen de hier gespecificeerde reinigingsmiddelen voor de reiniging van de combi-steamer en
van het toebehoren.

Product Gebruik Gebruiksvorm
ConvoClean new
voor lichte verontreiniging
■ Niet voor de reiniging van bak‐

ken, bakplaten, roosters of an‐
der toebehoren

Gaarruimtereiniging
■ Met de hand
■ Semiautomatisch

Spuitfles

Volautomatische gaarruimterei‐
niging

Op het reinigingssysteem aan‐
gesloten jerrycans met reini‐
gingsmiddel onder de combi-
steamer

ConvoClean forte
voor normale tot sterke veront‐
reiniging
■ Niet voor de reiniging van bak‐

ken, bakplaten, roosters of an‐
der toebehoren

Gaarruimtereiniging
■ Met de hand
■ Semiautomatisch

Spuitfles

Volautomatische gaarruimterei‐
niging

Op het reinigingssysteem aan‐
gesloten jerrycans met reini‐
gingsmiddel onder de combi-
steamer

ConvoCare K (concentraat) Voor het bereiden van gebruiks‐
klare oplossing ConvoCare in
een gedefinieerde mengverhou‐
ding

-

ConvoCare
Glansspoelmiddel in een gedefi‐
nieerde mengverhouding
■ Niet voor de reiniging van bak‐

ken, bakplaten, roosters of an‐
der toebehoren

■ Volautomatische gaarruimte‐
reiniging

■ Reiniging van de gaarruimte
alleen met glansspoelmiddel
(alleen bij easyTouch, reini‐
gingsprofiel ConvoCare)

Op het reinigingssysteem aan‐
gesloten jerrycans met reini‐
gingsmiddel onder de combi-
steamer

Manuele nabehandeling van de
gaarruimte

Spuitfles

ConvoClean new S
voor lichte verontreiniging

Volautomatische gaarruimterei‐
niging

Flesjes voor de afzonderlijke
dosering à 125 ml

ConvoClean forte S
voor normale tot sterke veront‐
reiniging

Volautomatische gaarruimterei‐
niging

Flesjes voor de afzonderlijke
dosering à 125 ml

ConvoCare S ■ Volautomatische gaarruimte‐
reiniging

■ Reiniging van de gaarruimte
alleen met glansspoelmiddel
(alleen bij easyTouch, reini‐
gingsprofiel ConvoCare)

Flesjes voor de afzonderlijke
dosering à 125 ml

Universele huishoudelijke reini‐
gingsproducten voor roestvrij
staal

Verzorging van de buitenwan‐
den van de combi-steamer

-

Universele huishoudelijke glas‐
reiniger

Reiniging van de deur met dub‐
bel glas

-

Universeel huishoudelijk, huid‐
vriendelijk, alkalivrij, pH- en
geurneutraal spoelmiddel

■ Reiniging van componenten
en toebehoren overeenkom‐
stig de bijbehorende handlei‐
dingen

■ Reiniging van bakken, bakpla‐
ten, roosters en van ander
voor het garen gebruikte toe‐
behoren

-
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Omgang met reinigingsmiddelen

Bij gebruik van sommige reinigingsmiddelen moeten persoonlijke beschermingsmiddelen worden ge‐
dragen.
Het hoofdstuk 'Persoonlijke beschermingsmiddelen' op pagina 41 en de meest recente EG-veiligheids‐
informatiebladen, die bij de reinigingsmiddelen ConvoClean forte, ConvoClean new, ConvoCare K
(concentraat), ConvoClean forte S , ConvoClean new S en ConvoCare S behoren, moeten worden
opgevolgd.
Het personeel moet regelmatig worden geïnstrueerd door de gebruiker van de combi-steamer.
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5.1.4  Klaarzetten van de reinigingsmiddelen

Klaarzetten van de reinigingsmiddelen

Manier van klaarzetten Gebruik / omgang Reinigingsmiddel
Spuitfles ■ Laat de Spuitfles niet lange tijd ongebruikt on‐

der druk staan. Draai de pompkop langzaam
uit, zodat de druklucht kan ontwijken.

■ Spoel de spuitfles wekelijks.
■ Spoel de sproeikop, de sproeiverlenging en de

sproei-opening na elk gebruik.
■ Bewaar spuitflessen met reinigingsmiddelen

niet in directe nabijheid van de combi-steamer,
maar alleen in speciale opslagruimten en uit de
buurt van levensmiddelen.

■ ConvoClean new
■ ConvoClean forte
■ ConvoCare

Jerrycan ■ Sluit de jerrycans met de reinigingsmiddelen op
het reinigingssysteem van de combi-steamer
aan.

■ Controleer voorafgaand aan elke volautomati‐
sche reiniging van de gaarruimte of de vulni‐
veaus van de reinigingsmiddelen in de jerry‐
cans toereikend zijn.

■ Bewaar reservejerrycans met reinigingsmidde‐
len niet in directe nabijheid van de combi-stea‐
mer, maar alleen in speciale opslagruimten en
uit de buurt van levensmiddelen.

■ ConvoClean new
■ ConvoClean forte
■ ConvoCare

■ Gebruik ConvoCare K (concentraat) alleen voor
het bereiden van de gebruiksklare oplossing
ConvoCare (in een gedefinieerde mengverhou‐
ding) in een lege jerrycan.

■ Bewaar jerrycans met ConvoCare K niet in di‐
recte nabijheid van de combi-steamer, maar al‐
leen in speciale opslagruimten en uit de buurt
van levensmiddelen.

■ ConvoCare K (con‐
centraat)

Flesjes voor de afzon‐
derlijke dosering à
125 ml

■ Neem de flesjes pas direct voordat het reini‐
gingsmiddel wordt gebruikt uit de verzend- en
opslagdoos.

■ Schroef het deksel van het flesje pas direct
voorafgaand aan het gebruik van het reini‐
gingsmiddel open.

■ Bied het lege, met water uitgespoelde en weer
dichtgedraaide flesje ter recycling aan.

■ Bewaar reserveflesje met reinigingsmiddelen
uitsluitend in de verzenddoos. Bewaar de do‐
zen met reinigingsmiddelen niet in directe nabij‐
heid van de combi-steamer, maar alleen in spe‐
ciale opslagruimten en uit de buurt van levens‐
middelen.

■ ConvoClean new S
■ ConvoClean forte S
■ ConvoCare S
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5.2  Instructies voor de principiële werkwijze bij het reinigen

5.2.1    Veilig werken bij de reiniging

Voor de veiligheid van uw medewerkers en van uzelf

Maak uzelf vertrouwd met de inhoud van het hoofdstuk 'Voor uw eigen veiligheid' op pagina 21 voor‐
dat uw medewerkers voor het eerst met de combi-steamer werken, en geef desbetreffende aanwijzin‐
gen.
Vraag uw medewerkers zich voor aanvang van de werkzaamheden met de genoemde regels voor vei‐
lig werken vertrouwd te maken en ze absoluut op te volgen.
Instrueer uw medewerkers zich voor aanvang van de werkzaamheden met de in dit deel en de volgen‐
de instructies gegeven gevaarsaanwijzingen vertrouwd te maken, en absoluut de daarin vermelde
maatregelen te treffen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen voor uw medewerkers

Instrueer uw medewerkers de persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen, die in het hoofdstuk
'Voor uw eigen veiligheid ', paragraaf 'Persoonlijke beschermingsmiddelen' op pagina 41 genoemd zijn
voor de betreffende werkzaamheden.

Basisregel voor een veilig gebruik

Wanneer de combi-steamer bewust of kennelijk na de installatie ongeoorloofd is verplaatst (met opzet
of per ongeluk), mag het apparaat alleen verder worden gebruikt als wordt voldaan aan alle onder‐
staande voorwaarden:
■ Het apparaat en het gebruikte toebehoren vertonen geen zichtbare schade.
■ De geïnstalleerde voedingsleidingen voor stroom, leidingwater, afvalwater en reinigingsmiddel ver‐

tonen geen zichtbare schade, zitten vast, druppelen op geen enkel punt en maken na visuele con‐
trole een veilige en goed werkende indruk.

■ Aan de 'Eisen aan de gebruikstoestand van de combi-steamer' op pagina 22 is voldaan.
■ Aan de 'Eisen aan de omgeving van de combi-steamer' op pagina 22 is voldaan.
■ Alle waarschuwingen bevinden zich op de beoogde plaats.

Alleen bij gasapparaten:
■ Bij alle gasvoerende componenten van de combi-steamer is de dichtheid van alle verbindings- en

aansluitpunten van de gasvoerende componenten gecontroleerd door een servicetechnicus, en de
gasdichtheid is gerealiseerd op alle genoemde punten buiten en binnen het apparaat.
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Regels voor het veilig verplaatsen en neerzetten van de onderbouw op rollen

Om gevaarlijke situaties te voorkomen moeten bij het verplaatsen van de onderbouw op rollen, met de
apparaten de volgende regels worden opgevolgd:
■ Voorafgaand aan het verplaatsen moet de afvoerwaterleiding worden gescheiden, indien een vaste

aansluiting wordt gebruikt.
■ Bij het verplaatsen op alle aansluitleidingen letten. De aansluitleidingen mogen niet worden samen‐

gedrukt. De aansluitleidingen mogen in geen geval onder spanning komen te staan of zelfs afbre‐
ken. De lengten van de aansluitleidingen (elektro, gas en water) zijn op de bewegingsruimte van de
houdinrichting afgestemd. Op de ligging en loop van alle aansluitleidingen moet bij het verplaatsen
desondanks worden gelet.

■ Voorafgaand aan het verplaatsen moeten de apparaten spanningsvrij geschakeld zijn.
■ Voorafgaand aan het verplaatsen moeten de apparaten op de onderbouw afgekoeld zijn.
■ In de apparaten mag zich geen spijzen meer bevinden.
■ De deuren van de apparaten moeten gesloten zijn.
■ Bij het verplaatsen van de onderbouw met de apparaten moet beschermende kleding worden ge‐

dragen.
■ De onderbouw met de apparaten mag alleen door minimaal 2 personen worden verplaatst.
■ Na het terugschuiven moet het apparaat weer waterpas staan.
■ Na het terugschuiven moeten de vastzetremmen weer vergrendeld worden.
■ In elke stand moet ervoor worden gezorgd dat de onderbouw met het apparaat niet omkiept.

Afspuiten van het apparaat met water

Gevaar voor een elektrische schok door stroomvoerende delen
Water op de buitenzijde van het apparaat kan leiden tot kortsluiting en bij aanraking van het apparaat
tot een elektrische schok.

Spuit de buitenzijde van het apparaat nooit af met water.
Houd het USB-klepje bij de reiniging altijd gesloten.

Hete oppervlakken

Gevaar voor brandletsel door hoge temperaturen aan de inwendige en uitwendige delen van het
apparaat
Aanraken van alle inwendige delen van de gaarruimte, van de binnenkant van de deur en van alle
delen die zich gedurende het gaarmodus in de gaarruimte bevinden of hebben bevonden, kan
verbranding tot gevolg hebben. Ook het aanraken van de luchtafvoer-aansluitkraag kan verbranding
tot gevolg hebben.

Wacht totdat de gaarruimte tot onder 60 °C is afgekoeld, voordat u begint met de
reinigingswerkzaamheden.
Draag de persoonlijke beschermingsmiddelen.

Spatten van water in de hete gaarruimte

Gevaar voor brandletsel door hete stoom
Als er (bijv. met een handsproeier) water in de hete gaarruimte wordt gespoten, dan kan de stoom die
in de gaarruimte ontstaat leiden tot verbranden.

Wacht totdat de gaarruimte tot onder 60 °C is afgekoeld, voordat u begint met de
reinigingswerkzaamheden.
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Contact met reinigingsmiddelen

Gevaar voor chemische verbranding of irritaties van huid, ogen en ademhalingsorganen
Het reinigingsmiddel ConvoClean new (S) en het glansspoelmiddel ConvoCare (S) irriteren huid, ogen
en ademhalingsorganen bij direct contact. Het reinigingsmiddel ConvoClean forte (S) veroorzaakt bij
direct contact chemische verbranding van huid, ogen en ademhalingsorganen.

Adem dampen en sproeinevel van de reinigings- en glansspoelmiddelen niet in.
Breng de reinigings- en glansspoelmiddelen niet in contact met ogen, huid en slijmvliezen.
Sproei de reinigings- en glansspoelmiddelen niet in een gaarruimte met een temperatuur van meer
dan 60 °C, omdat anders verhoogde concentraties bijtende of irriterende reinigingsmiddeldampen
ontstaan.
Open gedurende de volautomatische reiniging van de gaarruimte met aangesloten jerrycans de
deur van het apparaat niet.
Open gedurende de volautomatische reiniging van de gaarruimte met afzonderlijke dosering de
deur van het apparaat ALLEEN na een desbetreffend verzoek door de software.
Draag de persoonlijke beschermingsmiddelen.

Verontreiniging met reinigingsmiddelen

Gevaar voor besmetting van levensmiddelen door reinigingsmiddel of glansspoelmiddel
De reinigingsmiddelen ConvoClean new, ConvoClean forte en het glansspoelmiddel ConvoCare
(zowel in jerrycans met reinigingsmiddel als in doseerflacons) verontreinigen levensmiddelen bij direct
of indirect contact door verdamping. Dit geldt ook voor huishoudelijke afwasmiddelen, huishoudelijke
glasreinigers en huishoudelijke reinigingsmiddelen voor roestvrij staal.

Sproei met de reinigingsmiddelen ConvoClean new, ConvoClean forte en met het
glansspoelmiddel ConvoCare in een spuitfles alleen binnen de gaarruimte.
Spoel bij handmatige reinigingswerkzaamheden al het in de gaarruimte aangebrachte
reinigingsmiddel en glansspoelmiddel met een waterstraal grondig weg. Als alternatief wist u bij
handmatige reinigingswerkzaamheden al het in de gaarruimte aangebrachte reinigingsmiddel en
glansspoelmiddel met rijkelijk schoon water en een zachte doek grondig weg.
Wis alle gebruikte reinigingsmiddelen op de deur van binnen, op de hygiënische afdichting rondom
de deur of op het voor het garen gebruikte toebehoren met rijkelijk schoon water weg.
Wis na handmatige reinigingswerkzaamheden alle oppervlakken buiten de gaarruimte met rijkelijk
schoon water af, die met reinigingsmiddelen of glansspoelmiddelen bevochtigd kunnen zijn,
bijv. door het neerzetten van de reinigingsmiddelverpakkingen, en waarop vervolgens weer
levensmiddelen worden toebereid.

Vrijkomend gas

Gevaar voor explosie door vrijkomend gas
Vrijkomend gas kan bij ontsteking tot ontploffing komen.

Bij apparaten op onderbouw met wielen met flexibele aansluitslang kunt u het apparaat binnen zijn
bewegingsruimte naar voren trekken, om de behuizing of de vloer te reinigen. De bewegingsruimte
is door de houdinrichting voor de mechanische beveiliging vastgelegd (normaliter 0.5 m).
Belast de aansluitleidingen op geen enkel moment door trekkrachten.
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5.2.2  Zo reinigt u de gaarruimte volautomatisch met aangesloten jerrycans

Over uw veiligheid bij de reiniging

Maakt u zich voor het begin van de reinigingswerkzaamheden absoluut vertrouwd met de onder 'Veili‐
ge omgang met het apparaat' op pagina 97 vermelde regels en waarschuwingen en volg hen op.

Vereiste voorkennis

Deze gebruikswijzen moet u kennen:
■ Apparaatdeur veilig openen en sluiten 59
■ Beladen en eruit nemen met de traywagen (niet bij ConvoSmoke) 73
■ Jerrycan met glansspoelmiddel vervangen 118
■ Jerrycan met reinigingsmiddel vervangen 120

Voorwaarden

■ U bent zodanig vertrouwd met het gebruik van de software dat u de verschillende reinigingsprofie‐
len kunt oproepen en starten, zie de gebruikshandleiding voor de combi-steamer.

■ Alle levensmiddelen zijn uit de gaarruimte verwijderd. Er bevinden zich geen vreemde voorwerpen
in de gaarruimte.

■ Alle bakken, bakplaten en roosters, alsook eventueel ander toebehoren zijn uit de gaarruimte ver‐
wijderd.

■ De afvoer van de gaarruimte is vrij en niet door resten verstopt of versperd. De zeef op de afvoer
van de gaarruimte is geplaatst.

■ De binnenste glazen deur van het apparaat is correct vergrendeld.
■ De aanzuigplaat is correct vergrendeld.
■ De deur van het apparaat is gesloten.
■ U hebt de benodigde hulpmiddelen overeenkomstig uw reinigingsprogramma klaargezet. Zie

'Klaarzetten van de reinigingsmiddelen' op pagina 96.
■ Bij apparaten met trayframe / bordenframe (niet bij ConvoSmoke): Het inrijdframe is geplaatst en

het lege trayframe / bordenframe bevindt zich in de gaarruimte.

Zo reinigt u de gaarruimte volautomatisch met aangesloten jerrycans

1. Roep het reinigingsprofiel op en start de reinigingsproces.

2. Wacht de reinigingsproces af.

3. Als de reinigingsproces beëindigd is, hoort u een geluids‐
signaal.
Let op de verzoeken van de software.
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4. ■ Open de deur en controleer het reinigingsresultaat. De
gaarruimte moet zichtbaar schoon zijn en niet naar le‐
vensmiddelresten of reinigingsmiddelen ruiken.

■ Controleer de gaarruimte op mogelijkerwijs ingespoelde
vreemde voorwerpen. Verwijder ze indien nodig.

■ Indien nog extra werk noodzakelijk is, reinigt en spoelt u
de gaarruimte handmatig of nogmaals door middel van
een reinigingsprofiel.

5. Laat de deur van het apparaat op een kier, zodat de gaar‐
ruimte kan drogen.
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5.2.3  Zo reinigt u de gaarruimte volautomatisch met afzonderlijke dosering

Over uw veiligheid bij de reiniging

Maakt u zich voor het begin van de reinigingswerkzaamheden absoluut vertrouwd met de onder 'Veili‐
ge omgang met het apparaat' op pagina 97 vermelde regels en waarschuwingen en volg hen op.

Vereiste voorkennis

Deze gebruikswijzen moet u kennen:
■ Apparaatdeur veilig openen en sluiten 59
■ Beladen en eruit nemen met de traywagen (niet bij ConvoSmoke) 73
■ Reinigingsmiddel uit doseerflesjes in de gaarruimte inbrengen 122

Voorwaarden

■ U bent zodanig vertrouwd met het gebruik van de software dat u de verschillende reinigingsprofie‐
len kunt oproepen en starten, zie de gebruikshandleiding voor de combi-steamer.

■ Alle levensmiddelen zijn uit de gaarruimte verwijderd. Er bevinden zich geen vreemde voorwerpen
in de gaarruimte.

■ Alle bakken, bakplaten en roosters, alsook eventueel ander toebehoren zijn uit de gaarruimte ver‐
wijderd.

■ De afvoer van de gaarruimte is vrij en niet door resten verstopt of versperd. De zeef op de afvoer
van de gaarruimte is geplaatst.

■ De binnenste glazen deur van het apparaat is correct vergrendeld.
■ De aanzuigplaat is correct vergrendeld.
■ De deur van het apparaat is gesloten.
■ U hebt de benodigde hulpmiddelen overeenkomstig uw reinigingsprogramma klaargezet. Zie

'Klaarzetten van de reinigingsmiddelen' op pagina 96.
■ Bij apparaten met trayframe / bordenframe (niet bij ConvoSmoke): Het inrijdframe is geplaatst en

het lege trayframe / bordenframe bevindt zich in de gaarruimte.

Zo reinigt u de gaarruimte volautomatisch met afzonderlijke dosering

1. Roep het reinigingsprofiel op en start de reinigingsproces.

2. Wacht gedurende de inweekfase (ong. 5 - 10 minuten af‐
hankelijk van het reinigingsprofiel).

3. ■ Als de inweekfase beëindigd is, hoort u een geluidssig‐
naal.

■ U wordt verzocht het reinigingsmiddel toe te voegen.
■ Het benodigde aantal doseerflesjes wordt door de soft‐

ware weergegeven.
4. Open de deur van het apparaat.

5. Giet het reinigingsmiddel uit de doseerflesjes in de gaar‐
ruimte.
Neem indien nodig voor dit proces het trayframe / borden‐
frame uit de gaarruimte en schuif het na het doseren van
het reinigingsmiddel weer terug in de gaarruimte.
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6. Sluit de deur van het apparaat.

7. Wacht gedurende de reinigingsfase (ong. 30 - 60 minuten
afhankelijk van het reinigingsprofiel).

Bij easyTouch-besturing ontbreken bij de keuze van de
reinigingsduur 'Express' de punten 8 tot en met 12 van de‐
ze handleiding.

8. ■ Als de reinigingsfase beëindigd is, hoort u een geluids‐
signaal.

■ U wordt verzocht het glansspoelmiddel toe te voegen.
■ Het benodigde aantal doseerflesjes wordt door de soft‐

ware weergegeven.
Afhankelijk van de waterhardheid en de mate van kalkaf‐
zetting van het apparaat kunt u de dosering van het
glansspoelmiddel in speciale gevallen overslaan.

9. Open de deur van het apparaat.

10. Giet het glansspoelmiddel uit de doseerflesjes in de gaar‐
ruimte.
Neem indien nodig voor dit proces het trayframe / borden‐
frame uit de gaarruimte en schuif het na het doseren van
het glansspoelmiddel weer terug in de gaarruimte.

11. Sluit de deur van het apparaat.

12. Wacht gedurende de laatste reinigingsfase (ong. 20 - 30
minuten afhankelijk van het reinigingsprofiel).

13. ■ Als de laatste reinigingsfase beëindigd is, hoort u een
geluidssignaal.

■ Let op de verzoeken van de software.

14. ■ Open de deur en controleer het reinigingsresultaat. De
gaarruimte moet zichtbaar schoon zijn en niet naar le‐
vensmiddelresten of reinigingsmiddelen ruiken.

■ Controleer de gaarruimte op mogelijkerwijs ingespoelde
vreemde voorwerpen. Verwijder ze indien nodig.

■ Indien nog extra werk noodzakelijk is, reinigt en spoelt u
de gaarruimte handmatig of nogmaals door middel van
een reinigingsprofiel.

15. Laat de deur van het apparaat op een kier, zodat de gaar‐
ruimte kan drogen.
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5.2.4  Zo reinigt u de gaarruimte semiautomatisch (inhangframes)

Over uw veiligheid bij de reiniging

Maakt u zich voor het begin van de reinigingswerkzaamheden absoluut vertrouwd met de onder 'Veili‐
ge omgang met het apparaat' op pagina 97 vermelde regels en waarschuwingen en volg hen op.

Vereiste voorkennis

Deze gebruikswijzen moet u kennen:
■ Apparaatdeur veilig openen en sluiten 59
■ Inhangframe uit- en inbouwen 82
■ Aanzuigplaat ontgrendelen en vergrendelen 124

Voorwaarden

■ U bent zodanig vertrouwd met het gebruik van de software dat u de verschillende reinigingsprofie‐
len kunt oproepen en starten, zie de gebruikshandleiding voor de combi-steamer.

■ Alle levensmiddelen zijn uit de gaarruimte verwijderd. Er bevinden zich geen vreemde voorwerpen
in de gaarruimte.

■ Alle bakken, bakplaten en roosters, alsook eventueel ander toebehoren zijn uit de gaarruimte ver‐
wijderd.

■ De afvoer van de gaarruimte is vrij en niet door resten verstopt of versperd. De zeef op de afvoer
van de gaarruimte is geplaatst.

■ De binnenste glazen deur van het apparaat is correct vergrendeld.
■ De aanzuigplaat is correct vergrendeld.
■ De deur van het apparaat is gesloten.
■ U hebt de benodigde hulpmiddelen overeenkomstig uw reinigingsprogramma klaargezet. Zie

'Klaarzetten van de reinigingsmiddelen' op pagina 96.

Zo reinigt u de gaarruimte semiautomatisch (inhangframes)

1. Roep het reinigingsprofiel op en start de reinigingsproces.

2. Wacht gedurende de inweekfase (ong. 10 minuten).

3. Als de inweekfase beëindigd is, hoort u een geluidssig‐
naal.
U wordt verzocht, het reinigingsmiddel erin te spuiten.

4. Open de deur van het apparaat.

5. Zwenk de inhangframes en de aanzuigplaat in de gaar‐
ruimte.

6. Sproei de gaarruimte, de aanzuigplaat, het gebied achter
de aanzuigplaat, de inhangframes en de afvoer van de
gaarruimte met het reinigingsmiddel in de spuitfles in.
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7. Arrêteer de aanzuigplaat en de inhangframes weer.

8. Sluit de deur van het apparaat.

9. Wacht gedurende de reinigingsfase (ong. 10 minuten).

10. Als de reinigingsfase beëindigd is, hoort u een geluidssig‐
naal.
U wordt verzocht, de gaarruimte uit te spoelen.

11. Open de deur van het apparaat.

12. Zwenk de inhangframes en de aanzuigplaat weer in de
gaarruimte.

13. Spoel de gaarruimte, het toebehoren, het gebied achter
de aanzuigplaat en de afvoer van de gaarruimte met de
handsproeier grondig uit.

WAARSCHUWING! Gevaar voor besmetting van levens‐
middelen door reinigingsmiddel of glansspoelmiddel door
ontoereikend uitspoelen
■ Indien het apparaat geen handsproeier heeft, gebruikt u

voor het uitspoelen in plaats van de handsproeier een
externe waterstraal of wist u de gaarruimte, het toebe‐
horen en het gebied achter de aanzuigplaat met veel
water en een zachte doek grondig uit.

14. Controleer het reinigingsresultaat. De gaarruimte moet
zichtbaar schoon zijn en niet naar levensmiddelresten of
reinigingsmiddelen ruiken.
Indien nog extra werk noodzakelijk is, reinigt en spoelt u
de gaarruimte handmatig of nogmaals door middel van
een reinigingsprofiel.

15. Arrêteer de aanzuigplaat en de inhangframes weer.

16. Laat de deur van het apparaat op een kier, zodat de gaar‐
ruimte kan drogen.
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5.2.5  Zo reinigt u de gaarruimte semiautomatisch (trayframe / bordenframe);
niet bij ConvoSmoke)

Over uw veiligheid bij de reiniging

Maakt u zich voor het begin van de reinigingswerkzaamheden absoluut vertrouwd met de onder 'Veili‐
ge omgang met het apparaat' op pagina 97 vermelde regels en waarschuwingen en volg hen op.

Vereiste voorkennis

Deze gebruikswijzen moet u kennen:
■ Apparaatdeur veilig openen en sluiten 59
■ Beladen en eruit nemen met de traywagen (niet bij ConvoSmoke) 73
■ Aanzuigplaat ontgrendelen en vergrendelen 124

Voorwaarden

■ Het inrijdframe is geplaatst en het lege trayframe / bordenframe bevindt zich in de gaarruimte.
■ U bent zodanig vertrouwd met het gebruik van de software dat u de verschillende reinigingsprofie‐

len kunt oproepen en starten, zie de gebruikshandleiding voor de combi-steamer.
■ Alle levensmiddelen zijn uit de gaarruimte verwijderd. Er bevinden zich geen vreemde voorwerpen

in de gaarruimte.
■ Alle bakken, bakplaten en roosters, alsook eventueel ander toebehoren zijn uit de gaarruimte ver‐

wijderd.
■ De afvoer van de gaarruimte is vrij en niet door resten verstopt of versperd. De zeef op de afvoer

van de gaarruimte is geplaatst.
■ De binnenste glazen deur van het apparaat is correct vergrendeld.
■ De aanzuigplaat is correct vergrendeld.
■ De deur van het apparaat is gesloten.
■ U hebt de benodigde hulpmiddelen overeenkomstig uw reinigingsprogramma klaargezet. Zie

'Klaarzetten van de reinigingsmiddelen' op pagina 96.

Zo reinigt u de gaarruimte semiautomatisch (trayframe / bordenframe)

1. Roep het reinigingsprofiel op en start de reinigingsproces.

2. Wacht gedurende de inweekfase (ong. 10 minuten).

3. Als de inweekfase beëindigd is, hoort u een geluidssig‐
naal.
U wordt verzocht, het reinigingsmiddel erin te spuiten.

4. Open de deur van het apparaat.

5. Verwijder het trayframe / bordenframe en het inrijdframe.
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6. Zwenk de aanzuigplaat in de gaarruimte.

7. Sproei de gaarruimte, de aanzuigplaat, het gebied achter
de aanzuigplaat en de afvoer van de gaarruimte met het
reinigingsmiddel in de spuitfles in.

8. Arrêteer de aanzuigplaat weer.

9. Plaats het inrijdframe en rijd het trayframe / bordenframe
weer erin.

10. Sproei het trayframe / bordenframe en het inrijdframe in
met het reinigingsmiddel uit de spuitfles.

11. Sluit de deur van het apparaat.

12. Wacht gedurende de reinigingsfase (ong. 10 minuten).

13. Als de reinigingsfase beëindigd is, hoort u een geluidssig‐
naal.
U wordt verzocht, de gaarruimte uit te spoelen.

14. Open de deur van het apparaat.

15. Spoel het trayframe / bordenframe en het inrijdframe
grondig af met de handsproeier.

16. Verwijder het trayframe / bordenframe en het inrijdframe.

17. Zwenk de aanzuigplaat in de gaarruimte.
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18. Spoel de gaarruimte, de aanzuigplaat, het gebied achter
de aanzuigplaat en de afvoer van de gaarruimte met de
handsproeier grondig uit.

WAARSCHUWING! Gevaar voor besmetting van levens‐
middelen door reinigingsmiddel of glansspoelmiddel door
ontoereikend uitspoelen
■ Indien het apparaat geen handsproeier heeft, gebruikt u

voor het uitspoelen in plaats van de handsproeier een
externe waterstraal of wist u de gaarruimte, het toebe‐
horen en het gebied achter de aanzuigplaat met veel
water en een zachte doek grondig uit.

19. Arrêteer de aanzuigplaat weer.

20. Plaats het inrijdframe en rijd het trayframe / bordenframe
weer erin.

21. Controleer het reinigingsresultaat. De gaarruimte moet
zichtbaar schoon zijn en niet naar levensmiddelresten of
reinigingsmiddelen ruiken.
Indien nog extra werk noodzakelijk is, reinigt en spoelt u
de gaarruimte handmatig of nogmaals door middel van
een reinigingsprofiel.

22. Laat de deur van het apparaat op een kier, zodat de gaar‐
ruimte kan drogen.
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5.2.6  Zo reinigt u de gaarruimte zonder gebruik van reinigingsmiddelen

Over uw veiligheid bij de reiniging

Maakt u zich voor het begin van de reinigingswerkzaamheden absoluut vertrouwd met de onder 'Veili‐
ge omgang met het apparaat' op pagina 97 vermelde regels en waarschuwingen en volg hen op.

Vereiste voorkennis

Deze gebruikswijzen moet u kennen:
■ Apparaatdeur veilig openen en sluiten 59
■ Beladen en eruit nemen met de traywagen (niet bij ConvoSmoke) 73

Voorwaarden

■ U bent zodanig vertrouwd met het gebruik van de software dat u de verschillende reinigingsprofie‐
len kunt oproepen en starten, zie de gebruikshandleiding voor de combi-steamer.

■ Alle levensmiddelen zijn uit de gaarruimte verwijderd. Er bevinden zich geen vreemde voorwerpen
in de gaarruimte.

■ De afvoer van de gaarruimte is vrij en niet door resten verstopt of versperd. De zeef op de afvoer
van de gaarruimte is geplaatst.

■ De binnenste glazen deur van het apparaat is correct vergrendeld.
■ De aanzuigplaat is correct vergrendeld.
■ De deur van het apparaat is gesloten.
■ Bij apparaten met trayframe / bordenframe (niet bij ConvoSmoke): Het inrijdframe is geplaatst en

het trayframe / bordenframe bevindt zich in de gaarruimte.

Zo reinigt u de gaarruimte zonder gebruik van reinigingsmiddelen

1. Roep het reinigingsprofiel op en start de reinigingsproces.

2. Wacht de reinigingsproces af.

3. Als de reinigingsproces beëindigd is, hoort u een geluids‐
signaal.
Let op de verzoeken van de software.

4. ■ Open de deur en controleer of het verwachte reinigings‐
resultaat bereikt is.

■ Controleer de gaarruimte op mogelijkerwijs ingespoelde
vreemde voorwerpen. Verwijder ze indien nodig.

■ Indien nodig, reinigt en spoelt u de gaarruimte handma‐
tig of door middel van een ander reinigingsprofiel.

5. Laat de deur van het apparaat op een kier, zodat de gaar‐
ruimte kan drogen.
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5.2.7  Zo reinigt u de gaarruimte met alleen glansspoelmiddel en het
reinigingsprofiel ConvoCare (alleen bij easyTouch)

Over uw veiligheid bij de reiniging

Maakt u zich voor het begin van de reinigingswerkzaamheden absoluut vertrouwd met de onder 'Veili‐
ge omgang met het apparaat' op pagina 97 vermelde regels en waarschuwingen en volg hen op.

Vereiste voorkennis

Deze gebruikswijzen moet u kennen:
■ Apparaatdeur veilig openen en sluiten 59
■ Beladen en eruit nemen met de traywagen (niet bij ConvoSmoke) 73
■ Reinigingsmiddel uit doseerflesjes in de gaarruimte inbrengen 122

Voorwaarden

■ U bent zodanig vertrouwd met het gebruik van de software dat u de verschillende reinigingsprofie‐
len kunt oproepen en starten, zie de gebruikshandleiding voor de combi-steamer.

■ Alle levensmiddelen zijn uit de gaarruimte verwijderd. Er bevinden zich geen vreemde voorwerpen
in de gaarruimte.

■ Alle bakken, bakplaten en roosters, alsook eventueel ander toebehoren zijn uit de gaarruimte ver‐
wijderd.

■ De afvoer van de gaarruimte is vrij en niet door resten verstopt of versperd. De zeef op de afvoer
van de gaarruimte is geplaatst.

■ De binnenste glazen deur van het apparaat is correct vergrendeld.
■ De aanzuigplaat is correct vergrendeld.
■ De deur van het apparaat is gesloten.
■ U hebt de benodigde hulpmiddelen overeenkomstig uw reinigingsprogramma klaargezet. Zie

'Klaarzetten van de reinigingsmiddelen' op pagina 96.
■ Bij apparaten met trayframe / bordenframe (niet bij ConvoSmoke): Het inrijdframe is geplaatst en

het lege trayframe / bordenframe bevindt zich in de gaarruimte, voor zover deze onderdelen even‐
eens moeten worden gereinigd.

Zo reinigt u de gaarruimte met alleen glansspoelmiddel vanuit aangesloten jerrycans

Het reinigingsproces van het reinigingsprofiel ConvoCare met aangesloten jerrycans komt precies
overeen met het reinigingsproces 'Zo reinigt u de gaarruimte volautomatisch met aangesloten jerry‐
cans' op pagina 100.

Zo reinigt u de gaarruimte met alleen glansspoelmiddel uit doseerflesjes

1. Roep het reinigingsprofiel ConvoCare met individuele do‐
sering op en start de reinigingsproces.

2. Wacht gedurende de eerste reinigingsfase (ong. 10 minu‐
ten).

3. ■ Als de eerste reinigingsfase is beëindigd, klinkt een ge‐
luidssignaal.

■ U wordt verzocht het glansspoelmiddel toe te voegen.
■ Het benodigde aantal doseerflesjes wordt door de soft‐

ware weergegeven.

5 Zo gaat u te werk bij het reinigen

Bedieningshandboek 110



4. Open de deur van het apparaat.

5. Giet het glansspoelmiddel uit de doseerflesjes in de gaar‐
ruimte.
Neem indien nodig voor dit proces het trayframe / borden‐
frame uit de gaarruimte en schuif het na het doseren van
het glansspoelmiddel weer terug in de gaarruimte.

6. Sluit de deur van het apparaat.

7. Wacht gedurende de laatste reinigingsfase (ong. 10 mi‐
nuten).

8. ■ Als de laatste reinigingsfase beëindigd is, hoort u een
geluidssignaal.

■ Let op de verzoeken van de software.

9. ■ Open de deur en controleer het reinigingsresultaat. De
gaarruimte moet zichtbaar schoon zijn en niet naar le‐
vensmiddelresten of reinigingsmiddelen ruiken.

■ Controleer de gaarruimte op mogelijkerwijs ingespoelde
vreemde voorwerpen. Verwijder ze indien nodig.

■ Indien nog extra werk noodzakelijk is, reinigt en spoelt u
de gaarruimte handmatig of nogmaals door middel van
een reinigingsprofiel.

10. Laat de deur van het apparaat op een kier, zodat de gaar‐
ruimte kan drogen.
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5.2.8  Zo reinigt u de deur met dubbel glas

Over uw veiligheid bij de reiniging

Maakt u zich voor het begin van de reinigingswerkzaamheden absoluut vertrouwd met de onder 'Veili‐
ge omgang met het apparaat' op pagina 97 vermelde regels en waarschuwingen en volg hen op.

Vereiste voorkennis

Deze gebruikswijzen moet u kennen:
■ Apparaatdeur veilig openen en sluiten 59
■ Binnenste glazen deur ontgrendelen en vergrendelen 127

Voorwaarden

■ U hebt het benodigde reinigingsmiddel, universele huishoudelijke glasreiniger, klaargezet.
■ U hebt meerdere (minimaal drie) schone en zachte doeken klaargelegd.
■ De deur van het apparaat is na het laatste gebruik tot kamertemperatuur afgekoeld.

Zo reinigt u de deur met dubbel glas

1. Open de deur en zwenk het binnenste glas van de deur
met dubbel glas af.

2. Reinig beide oppervlakken van het binnenste glas en van
het buitenste glas van de dubbele glazen deur met een
zachte, schone doek en het reinigingsmiddel.
Zorg ervoor dat er geen krassen in het glas komen.

3. Wis beide oppervlakken van het binnenste glas en van
het buitenste glas van de dubbele glazen deur met een
zachte, schone doek en schoon water na.

4. Maak beide oppervlakken van het binnenste glas en van
het buitenste glas van de dubbele glazen deur met een
zachte, schone doek droog.

5. Zwenk het binnenste glas van de deur van het apparaat
weer terug en vergrendel het.
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5.2.9  Zo reinigt u de gaarruimte achter de aanzuigplaat

Over uw veiligheid bij de reiniging

Maakt u zich voor het begin van de reinigingswerkzaamheden absoluut vertrouwd met de onder 'Veili‐
ge omgang met het apparaat' op pagina 97 vermelde regels en waarschuwingen en volg hen op.

Vereiste voorkennis

Deze gebruikswijzen moet u kennen:
■ Apparaatdeur veilig openen en sluiten 59
■ Inhangframe uit- en inbouwen 82
■ Beladen en eruit nemen met de traywagen (niet bij ConvoSmoke) 73
■ Aanzuigplaat ontgrendelen en vergrendelen 124

Voorwaarden

■ U hebt het benodigde reinigingsmiddel, ConvoClean new of ConvoClean forte in de spuitfles klaar‐
gezet. Zie 'Klaarzetten van de reinigingsmiddelen' op pagina 96.

■ De afvoer van de gaarruimte is vrij en niet door resten verstopt of versperd.
■ Bij apparaten met inhangframe: Het linker inhangframe is uitgebouwd.
■ Bij apparaten met trayframe / bordenframe (niet bij ConvoSmoke): Het trayframe / bordenframe en

het inrijdframe zijn uit de gaarruimte verwijderd.

Zo reinigt u de gaarruimte achter de aanzuigplaat

1. Zwenk de aanzuigplaat in de gaarruimte.

2. Sproei de aanzuigplaat aan alle zijden en het gebied ach‐
ter de aanzuigplaat met het reinigingsmiddel in de spuit‐
fles in.

3. Laat het reinigingsmiddel 10 - 20 minuten inwerken.

4. Spoel de aanzuigplaat aan alle zijden, het gebied achter
de aanzuigplaat en de complete gaarruimte met de hand‐
sproeier grondig uit.
Bij sterke vervuiling kunt u het reinigingsproces herhalen.

WAARSCHUWING! Gevaar voor besmetting van levens‐
middelen door reinigingsmiddel of glansspoelmiddel door
ontoereikend uitspoelen
■ Indien het apparaat geen handsproeier heeft, gebruikt u

voor het uitspoelen in plaats van de handsproeier een
externe waterstraal of wist u de gaarruimte, het toebe‐
horen en het gebied achter de aanzuigplaat met veel
water en een zachte doek grondig uit.
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5. Arrêteer de aanzuigplaat weer.

6. Laat de deur van het apparaat op een kier, zodat de gaar‐
ruimte kan drogen.
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5.2.10  Zo reinigt u de hygiënische afdichting intensief

Over uw veiligheid bij de reiniging

Maakt u zich voor het begin van de reinigingswerkzaamheden absoluut vertrouwd met de onder 'Veili‐
ge omgang met het apparaat' op pagina 97 vermelde regels en waarschuwingen en volg hen op.

Vereiste voorkennis

Deze gebruikswijzen moet u kennen:
■ Apparaatdeur veilig openen en sluiten 59
■ Hygiënische afdichting uit- en inbouwen 126

Voorwaarden

■ U hebt het benodigde reinigingsmiddel, universeel huishoudelijk afwasmiddel, klaargezet.
■ U hebt meerdere (minimaal drie) schone en zachte doeken klaargelegd.

Zo reinigt u de hygiënische afdichting intensief

1. Open de deur van het apparaat en bouw de hygiënische
afdichting uit.

2. Reinig de hygiënische afdichting met een zachte, schone
doek en reinigingsmiddel in een spoelbak.

3. Spoel de hygiënische afdichting met een zachte, schone
doek en schoon water in een spoelbak af.

4. Maak de hygiënische afdichting met een zachte, schone
doek grondig droog.

5. Breng de hygiënische afdichting weer rondom de opening
van de gaarruimte aan.

6. Zet de deur van het apparaat op een kier, om ervoor te
zorgen dat de hygiënische afdichting volledig droog kan
worden.
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5.3  Instructies voor de omgang met het apparaat bij het reinigen

5.3.1    Veilige omgang met het apparaat

Voor de veiligheid van uw medewerkers en van uzelf

Maak uzelf vertrouwd met de inhoud van het hoofdstuk 'Voor uw eigen veiligheid' op pagina 21 voor‐
dat uw medewerkers voor het eerst met de combi-steamer werken, en geef desbetreffende aanwijzin‐
gen.
Vraag uw medewerkers zich voor aanvang van de werkzaamheden met de genoemde regels voor vei‐
lig werken vertrouwd te maken en ze absoluut op te volgen.
Instrueer uw medewerkers zich voor aanvang van de werkzaamheden met de in dit deel en de volgen‐
de instructies gegeven gevaarsaanwijzingen vertrouwd te maken, en absoluut de daarin vermelde
maatregelen te treffen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen voor uw medewerkers

Instrueer uw medewerkers de persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen, die in het hoofdstuk
'Voor uw eigen veiligheid ', paragraaf 'Persoonlijke beschermingsmiddelen' op pagina 41 genoemd zijn
voor de betreffende werkzaamheden.

Hete oppervlakken

Gevaar voor brandletsel door hoge temperaturen aan de inwendige en uitwendige delen van het
apparaat
Aanraken van alle inwendige delen van de gaarruimte, van de binnenkant van de deur en van alle
delen die zich gedurende het gaarmodus in de gaarruimte bevinden of hebben bevonden, kan
verbranding tot gevolg hebben. Ook het aanraken van de luchtafvoer-aansluitkraag kan verbranding
tot gevolg hebben.

Wacht totdat de gaarruimte tot onder 60 °C is afgekoeld, voordat u begint met de
reinigingswerkzaamheden.
Draag de persoonlijke beschermingsmiddelen.

Contact met reinigingsmiddelen

Gevaar voor chemische verbranding of irritaties van huid, ogen en ademhalingsorganen
Het reinigingsmiddel ConvoClean new (S) en het glansspoelmiddel ConvoCare (S) irriteren huid, ogen
en ademhalingsorganen bij direct contact. Het reinigingsmiddel ConvoClean forte (S) veroorzaakt bij
direct contact chemische verbranding van huid, ogen en ademhalingsorganen.

Adem dampen en sproeinevel van de reinigings- en glansspoelmiddelen niet in.
Breng de reinigings- en glansspoelmiddelen niet in contact met ogen, huid en slijmvliezen.
Sproei de reinigings- en glansspoelmiddelen niet in een gaarruimte met een temperatuur van meer
dan 60 °C, omdat anders verhoogde concentraties bijtende of irriterende reinigingsmiddeldampen
ontstaan.
Open gedurende de volautomatische reiniging van de gaarruimte met aangesloten jerrycans de
deur van het apparaat niet.
Open gedurende de volautomatische reiniging van de gaarruimte met afzonderlijke dosering de
deur van het apparaat ALLEEN na een desbetreffend verzoek door de software.
Draag de persoonlijke beschermingsmiddelen.
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Vrijkomend gas

Gevaar voor explosie door vrijkomend gas
Vrijkomend gas kan bij ontsteking tot ontploffing komen.

Bij apparaten op onderbouw met wielen met flexibele aansluitslang kunt u het apparaat binnen zijn
bewegingsruimte naar voren trekken, om de behuizing of de vloer te reinigen. De bewegingsruimte
is door de houdinrichting voor de mechanische beveiliging vastgelegd (normaliter 0.5 m).
Belast de aansluitleidingen op geen enkel moment door trekkrachten.
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5.3.2  Jerrycan met glansspoelmiddel vervangen

Voor uw eigen veiligheid bij de omgang met het apparaat

Maakt u zich voor het begin van de werkzaamheden absoluut vertrouwd met de onder 'Veilige om‐
gang met het apparaat' op pagina 116 vermelde regels en waarschuwingen en volg hen op.

Benodigde hulpmiddelen

■ 1 lege jerrycan (10 l) voor het glansspoelmiddel ConvoCare
■ Voldoende hoeveelheid (ong. 10 l) zacht water (specificatie zie het hoofdstuk 'Technische gege‐

vens', paragraaf 'Waterkwaliteit' in het installatiehandboek)
■ ConvoCare K concentraat (0.33 l)

Glansspoelmiddel ConvoCare in de jerrycan aanmengen

Ter voorkoming van ongewenste schuimvorming gaat u bij het mengen van het glansspoelmiddel uit
het concentraat ConvoCare K en zacht water als volgt te werk:

1. Open de lege jerrycan (1).
2. Vul zacht water (2) bij tot net onder het 10 l-merkteken (4)

in de jerrycan.
3. Giet vervolgens 0.33 l van het concentraat ConvoCare K

(3) behoedzaam in de jerrycan (1).
4. Controleer het vloeistofniveau in de jerrycan:

■ Als het niveau onder het 10 l-merkteken (4) staat, vult u
de nog benodigde hoeveelheid zacht water (2) voor‐
zichtig bij.

■ Als het niveau boven het 10 l-merkteken (4) staat, is de
concentratie van het glansspoelmiddel wat lager dan
opgegeven. U kunt het glansspoelmiddel ook in de la‐
gere concentratie gebruiken.

5. Sluit de jerrycan en meng de vloeistoffen door zwenken
goed met elkaar.
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Jerrycan met glansspoelmiddel vervangen

1. Verwijder de dop van de jerrycan voor het bereiden van
het glansspoelmiddel ConvoCare.

2. ■ Stel de jerrycan vast die door middel van een (groene)
slang op de aansluiting (F) voor het glansspoelmiddel
onder aan de linkerzijde van het apparaat is aangeslo‐
ten.

■ Schroef van de betreffende jerrycan de (groene) toe‐
voerslang (2) met de lans af.

■ Verwijder de lege jerrycan van het glansspoelmiddel.

3. ■ Zet de nieuwe, gevulde jerrycan (1) met het glansspoel‐
middel gereed.

■ Steek de (groene) toevoerslang met de lans (2) in de
volle jerrycan (1) en schroef hem vast.

■ Zorg ervoor dat de slang zonder knikken loopt en de
luchttoevoeropening op het deksel van de jerrycan vrij
is.

4. ■ Controleer de plaatsing van de jerrycans:
■ De jerrycans mogen niet hoger worden geplaatst dan

de rand waar de voeten tegen de apparaatbehuizing
stoten.

■ De jerrycans mogen niet lager worden geplaatst dan
1 meter onder deze rand.

■ Controleer de aansluiting op juiste toewijzing.
■ Het glansspoelmiddel moet op de aansluiting F aan‐

gesloten zijn.
(De gekleurde doorvoer is groen.)
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5.3.3  Jerrycan met reinigingsmiddel vervangen

Voor uw eigen veiligheid bij de omgang met het apparaat

Maakt u zich voor het begin van de werkzaamheden absoluut vertrouwd met de onder 'Veilige om‐
gang met het apparaat' op pagina 116 vermelde regels en waarschuwingen en volg hen op.

Benodigde hulpmiddelen

■ Vervangingsjerrycan ConvoClean new of ConvoClean forte

Jerrycan met reinigingsmiddel vervangen

1. Verwijder de dop van de vervangingsjerrycan van het rei‐
nigingsmiddel ConvoClean new of ConvoClean forte.

2. ■ Stel vast welke jerrycan door middel van de (rode)
slang op de aansluiting (G) voor het reinigingsmiddel
onder aan de linkerzijde van het apparaat is aangeslo‐
ten.

■ Schroef van de betreffende jerrycan de (rode) toevoers‐
lang (2) met de lans af.

■ Verwijder de lege jerrycan van het reinigingsmiddel.
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3. ■ Zet de nieuwe, volle jerrycan (1) met het reinigingsmid‐
del gereed.

■ Steek de (rode) toevoerslang met de lans (2) in de volle
jerrycan (1) en schroef hem vast.

■ Zorg ervoor dat de slang zonder knikken loopt en de
luchttoevoeropening op het deksel van de jerrycan vrij
is.

4. ■ Controleer de plaatsing van de jerrycans:
■ De jerrycans mogen niet hoger worden geplaatst dan

de rand waar de voeten tegen de apparaatbehuizing
stoten.

■ De jerrycans mogen niet lager worden geplaatst dan
1 meter onder deze rand.

■ Controleer de aansluiting op juiste toewijzing.
■ Het reinigingsmiddel moet op de aansluiting G aange‐

sloten zijn.
(De gekleurde doorvoer is rood.)
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5.3.4  Reinigingsmiddel uit doseerflesjes in de gaarruimte inbrengen

Voor uw eigen veiligheid bij de omgang met het apparaat

Maakt u zich voor het begin van de werkzaamheden absoluut vertrouwd met de onder 'Veilige om‐
gang met het apparaat' op pagina 116 vermelde regels en waarschuwingen en volg hen op.

Vereiste voorkennis

Deze gebruikswijzen moet u kennen:
■ Apparaatdeur veilig openen en sluiten 59
■ Klaarzetten van de reinigingsmiddelen 96

Voorwaarden

■ U hebt een reinigingsprofiel van de volautomatische reiniging van de gaarruimte met afzonderlijke
dosering gestart. De software verzoekt u om reinigingsmiddel of glansspoelmiddel uit doseerflesjes
in de gaarruimte te doseren.

■ U hebt de benodigde doseerflesjes met reinigingsmiddel en glansspoelmiddel overeenkomstig uw
reinigingsprogramma klaargezet. Zie 'Klaarzetten van de reinigingsmiddelen' op pagina 96.

Reinigingsmiddel uit doseerflesjes in de gaarruimte inbrengen

1. ■ Open de deur pas wanneer u in het proces van de vol‐
automatische reiniging van de gaarruimte door de soft‐
ware daarom wordt verzocht.

■ Let op de weergave van de software.
■ Neem afhankelijk van het verloop van het reinigingspro‐

ces doseerflesjes hetzij met reinigingsmiddel hetzij met
glansspoelmiddel ter hand.

WAARSCHUWING! Gevaar voor chemische verbranding
of irritaties van huid, ogen en ademhalingsorganen
■ Zorg ervoor dat u niet met reinigingsmiddel of glans‐

spoelmiddel in contact komt terwijl u de inhoud van de
doseerflesjes in de gaarruimte inbrengt.

■ Draag de persoonlijke beschermingsmiddelen.
2. ■ Schroef het deksel van het doseerflesjes af.

■ Zorg ervoor dat de folie voor de verzegeling van het
flesje onbeschadigd blijft.

3. Druk het flesje nagenoeg verticaal op de doorn in het
midden van de afvoer van de gaarruimte, zodat de folie
wordt doorstoken.
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4. ■ Laat het flesje ong. 10 seconden verticaal op de doorn
staan, om ervoor te zorgen dat alle vloeistof eruit loopt.

■ Controleer visueel of alle vloeistof eruit gelopen is. Het
vloeistofpeil is door het transparante materiaal van de
doseerflacon zichtbaar.

■ Indien nodig, perst u de resterende vloeistof uit het do‐
seerflesje, terwijl het nog op de doorn staat.

5. ■ Trek vervolgens het flesje voorzichtig van de doorn af.
■ Verwijder het flesje uit de gaarruimte.
■ Herhaal de stappen 2 tot en met 5, indien de software u

verzoekt, meer dan één doseerflesje met reinigingsmid‐
del of glansspoelmiddel toe te voegen.

WAARSCHUWING! Gevaar voor besmetting van levens‐
middelen door reinigingsmiddel of glansspoelmiddel
■ Zorg ervoor dat het werkvlak niet met reinigingsmiddel

of glansspoelmiddel wordt bevochtigd.
■ Zet lege doseerflesjes niet op het werkvlak neer, omdat

aan de buitenkant druppels reinigingsmiddel of glans‐
spoelmiddel eraf kunnen lopen.

6. Sluit de deur van het apparaat.
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5.3.5  Aanzuigplaat ontgrendelen en vergrendelen

Voor uw eigen veiligheid bij de omgang met het apparaat

Maakt u zich voor het begin van de werkzaamheden absoluut vertrouwd met de onder 'Veilige om‐
gang met het apparaat' op pagina 116 vermelde regels en waarschuwingen en volg hen op.

Vereiste voorkennis

Deze gebruikswijzen moet u kennen:
■ Apparaatdeur veilig openen en sluiten 59
■ Inhangframe uit- en inbouwen 82
■ Beladen en eruit nemen met de traywagen (niet bij ConvoSmoke) 73

Benodigde hulpmiddelen

Geschikt gereedschap, bijv . normale schroevendraaier om de sluitingen los te draaien

Voorwaarden

■ De gaarruimte is na het laatste bedrijf afgekoeld naar een temperatuur < 60 °C.
■ Bij apparaten met inhangframe: Het linker inhangframe is uitgebouwd.
■ Bij apparaten met trayframe / bordenframe (niet bij ConvoSmoke): Het trayframe / bordenframe en

het inrijdframe zijn uit de gaarruimte verwijderd.

Aanzuigplaat ontgrendelen en wegzwenken

1. Ontgrendel de sluitingen boven en onder met het gereed‐
schap.

2. Zwenk de aanzuigplaat in de gaarruimte.
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Aanzuigplaat vergrendelen

1. Ga bij het vergrendelen van de aanzuigplaat omgekeerd
te werk als bij het ontgrendelen en wegzwenken.

2. Controleer of de sluitingen boven en onder vergrendeld
zijn.
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5.3.6  Hygiënische afdichting uit- en inbouwen

Voor uw eigen veiligheid bij de omgang met het apparaat

Maakt u zich voor het begin van de werkzaamheden absoluut vertrouwd met de onder 'Veilige om‐
gang met het apparaat' op pagina 116 vermelde regels en waarschuwingen en volg hen op.

Vereiste voorkennis

Deze gebruikswijzen moet u kennen:
■ Apparaatdeur veilig openen en sluiten 59

Voorwaarden

■ De combi-steamer is na het laatste gebruik tot < 60 °C afgekoeld.
■ De deur van het apparaat is geopend.

Hygiënische afdichting uitbouwen

1. Trek de hygiënische afdichting om de deuropening heen
eraf. Begin bij de hoeken.

Hygiënische afdichting inbouwen

1. Zet de hygiënische afdichting eerst op de vier hoeken
weer erin. Begin hierbij in een van de bovenste hoeken.

2. Als alle hoeken erin zijn gezet, drukt u de hygiënische af‐
dichting zorgvuldig aan de rechte zijden in de geleiding.
Let erop dat de hygiënische afdichting goed aanligt en
geen bochten of rimpels aanwezig zijn.
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5.3.7  Binnenste glazen deur ontgrendelen en vergrendelen

Voor uw eigen veiligheid bij de omgang met het apparaat

Maakt u zich voor het begin van de werkzaamheden absoluut vertrouwd met de onder 'Veilige om‐
gang met het apparaat' op pagina 116 vermelde regels en waarschuwingen en volg hen op.

Vereiste voorkennis

Deze gebruikswijzen moet u kennen:
■ Apparaatdeur veilig openen en sluiten 59

Voorwaarden

De gaarruimte is na het laatste bedrijf afgekoeld naar een temperatuur < 60 °C.

Binnenste glazen deur ontgrendelen en wegzwenken

1. Open de deur van het apparaat.

2. Druk de bovenste en onderste veerbeugel terug.

3. Zwenk het binnenste glas weg.

Binnenste glazen deur vergrendelen

1. Ga voor het vergrendelen van de binnenste glazen deur
omgekeerd te werk als bij het ontgrendelen en wegzwen‐
ken.

2. Controleer of de veerbeugels het binnenste glas boven
en onder weer correct arrêteren. Dan pas kan de deur
worden gesloten.
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5.3.8  Jerrycan voor het opvangen van vet leegmaken en reinigen (alleen bij
ConvoGrill)

Voor uw eigen veiligheid bij de omgang met het apparaat

Maakt u zich voor het begin van de werkzaamheden absoluut vertrouwd met de onder 'Veilige om‐
gang met het apparaat' op pagina 116 vermelde regels en waarschuwingen en volg hen op.

Behandeling van weggepompt vet/oud vet

■ Afgewerkte olie en vetten moeten volgens nationale wet- en regelgeving, en volgens lokale voor‐
schriften via het plaatselijke inzamelingsbedrijf en inrichtingen worden afgevoerd.

■ Oude vetten mogen niet via de gootsteen in de riolering terechtkomen.
■ Weggepompt vet/oud vet mag niet worden gebruikt voor de verdere verwerking van levensmidde‐

len.
■ Verzamel het oude vet in daarvoor geschikte verzamelbakken en breng het naar de afvalverwer‐

king.
■ Het personeel moet worden geïnstrueerd door de gebruiker van de combi-steamer.

Benodigde hulpmiddelen

■ Grote flessenborstel
■ Universeel huishoudelijk spoelmiddel
■ Geschikte verzamelbak voor weggepompt vet (inhoud >> 10 liter)

Kwaliteit van de jerrycan voor het opvangen van vet

Alleen de bijgeleverde originele jerrycan voor het opvangen van vet mag worden gebruikt, omdat het
materiaal ervan voldoet aan de eisen voor het opnemen van heet vet.

5 Zo gaat u te werk bij het reinigen

Bedieningshandboek 128



Jerrycan voor het opvangen van vet leegmaken en reinigen

1. Verwijder de schroefdop (1) met de aangesloten slang
van de jerrycan voor het opvangen van vet (2).

2. Hang de schroefdop (1) met de aangesloten slang met de
opening naar boven in de gevorkte houder (3). Daardoor
voorkomt u dat eruit lopend vet de vloer verontreinigt en
glad maakt.

3. Zorg ervoor dat bij het omgaan met de jerrycan voor het
opvangen van vet (2) geen vet de vloer verontreinigt en
glad maakt. Dit is met name bij het transport van de volle
en open jerrycan voor het opvangen van vet (2) belang‐
rijk.
Giet het weggepompte vet uit de jerrycan voor het opvan‐
gen van vet (2) in de opvangbak voor weggepompt vet.
Kiep daarbij de jerrycan voor het opvangen van vet (2)
over de zijkant leeg, om klotsen van het vet te voorko‐
men.

4. Reinig de jerrycan voor het opvangen van vet (2) van bin‐
nen met het reinigingsmiddel, rijkelijk heet water en de
flessenborstel.

5. Spoel de jerrycan voor het opvangen van vet (2) met wa‐
ter na en laat hem goed uitlekken.

6. Draai de schroefdop (1) met de aangesloten slang voor
de vetafscheiding weer op de jerrycan voor het opvangen
van vet (2).

7. Plaats de jerrycan voor het opvangen van vet (2) rechtop
op een vlakke ondergrond bij het apparaat. Het opstel‐
lingsniveau van de jerrycan (2) mag maximaal 15 cm ho‐
ger liggen dan het opstellingsniveau van het apparaat. De
werkplek van de bedieningskracht moet vrij worden ge‐
houden.
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6  Zo gaat u te werk bij het onderhoud

Doel van dit hoofdstuk

In dit hoofdstuk laten wij zien welke onderhoudswerkzaamheden in welke intervallen aan de combi-
steamer moeten worden uitgevoerd. Wij leggen uit, hoe u de combi-steamer bij het onderhoud behan‐
delt en hoe u voor het onderhoud te werk moet gaan. Daarnaast bieden wij u een overzicht van moge‐
lijke storingen in het apparaat en van de fouten die bij de bediening kunnen optreden.

6.1  Algemene informatie over het onderhoud

6.1.1  Garantiebepalingen en klantendienst contacteren

Garantiebepalingen

Om voor garantie op de combi-steamer in aanmerking te komen, moet het apparaat volgens de aan‐
wijzingen in het installatiehandboek door een gekwalificeerde servicetechnicus van een geautoriseerd
servicebedrijf geïnstalleerd zijn. Garantie kan alleen worden verleend als de compleet ingevulde chec‐
klist uit het installatiehandboek aan de fabrikant ter beschikking wordt gesteld.
Bij schade, die tot een onoordeelkundige opstelling, installatie, gebruik, reiniging, onderhoud, reparatie
of ontkalking kan worden herleid, vervalt de garantie.
Voor een verlenging van de garantie voor reserveonderdelen tot 2 jaar moet het apparaat na de instal‐
latie worden geregistreerd op de homepage van de fabrikant (www.convotherm.de).

Vereiste gegevens

Bij het contact met onze klantendienst houdt u a.u.b. de volgende gegevens van het apparaat gereed:
■ Artikelnummer van het apparaat (zie 'Identificatie van de combi-steamer' op pagina 9)
■ Serienummer van het apparaat (zie 'Identificatie van de combi-steamer' op pagina 9)

Contactgegevens

Convotherm Elektrogeräte GmbH
Ovens & Advanced Cooking EMEA, Manitowoc Foodservice
Talstraße 35
82436 Eglfing
Duitsland

Ontvangst
Telefoon (centrale) (+49) (0) 8847 67-0
Fax (+49) (0) 8847 414
Internet www.convotherm.com

www.manitowocfoodservice.com
Toepassingsadviezen
Hotline (+49) (0) 8847 67-899
E-mail con-dl-chefshotline@manitowoc.com

con-dl-anwendungsberatung@manitowoc.com
Verkoop
E-mail apparaten/toebehoren con.verkaufsabwicklung@manitowoc.com
E-mail reserveonderdelen convotherm-spares@manitowoc.com
Klantendienst
Technische hotline (kantoor) (+49) (0) 8847 67 541
E-mail convotherm-service@manitowoc.com
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6.1.2  Onderhoudsplan

Regels voor het onderhoud van het apparaat

Voor een veilig gebruik van de combi-steamer moeten regelmatig onderhoudswerkzaamheden wor‐
den uitgevoerd aan het apparaat. Dit betreft onderhoudswerkzaamheden die de bedieningskracht zelf
kan uitvoeren evenals onderhoudswerkzaamheden die moeten worden uitgevoerd door een gekwalifi‐
ceerde servicetechnicus van een geautoriseerd servicebedrijf (klantenservice).

Onderhoudsbeurten die de gebruiker kan uitvoeren

Wat moet onderhouden worden? Wanneer? Vereist materiaal
Hygiënische afdichting vervan‐
gen

Als de hygiënische afdichting
scheuren vertoont of smerig is

Overeenkomstig reserveonder‐
delenlijst:
1 hygiënische afdichting

Halogeenlamp voor de verlich‐
ting van de gaarruimte vervan‐
gen

Als de halogeenlamp in geen
enkele bedrijfsstatus brandt

Overeenkomstig reserveonder‐
delenlijst:
1 halogeenlamp 12 V

Correcte werking van kerntem‐
peratuursensor en sous vide-
sensor

Wekelijks temperatuurweergave
in kokend water controleren

-

Onderhoud, uit te voeren door de klantendienst

Wat moet onderhouden worden? Hoe vaak? / Wanneer?
Algemeen onderhoud Jaarlijks
De waterbereiding moet correct
ingesteld worden

Bij witte aanslag in de gaarruimte

Ontkalking van de boiler Na verzoek
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6.2  Verhelpen van fouten

6.2.1  Foutcodes

Fouten en de nodige reactie

De onderstaande tabel somt de fouten op die u in bepaalde gevallen zelf kunt verhelpen. Als de com‐
bi-steamer na uw pogingen om de fout te verhelpen de fout nog steeds weergeeft, wendt u zich tot de
klantendienst.
In geval van andere, hier niet vermelde foutmeldingen moet u altijd de klantendienst voor het verhel‐
pen van fouten contacteren.

Fout nr.: Foutbeschrijving Nodige reactie
E01.x Watertekort Watertoevoer openen / beide watertoe‐

voervoorzieningen openen
E02 EL.-temp. te hoog ■ Zeef van de ventilator op de buiten‐

ste bodem reinigen
■ Luchttoevoer op de bodem van het

apparaat vrijmaken
E05 geen gas Gasafsluitinrichting openen en appa‐

raat opnieuw starten
E10 Fout waterfilter Waterbehandelingspatroon vervangen
E34.0 Fout boilerpomp Het apparaat gedurende ong. 10 se‐

conden van het net loskoppelen en op‐
nieuw starten

E58.0 Fout doseerpomp reinigingsmiddel ■ Jerrycan met geschikt reinigingsmid‐
del vullen en apparaat opnieuw star‐
ten

■ Indien nodig herhalen totdat de lei‐
dingen gevuld zijn met reinigingsmid‐
del

E59.0 Fout doseerpomp glansspoelmiddel ■ Jerrycan met glansspoelmiddel vul‐
len en apparaat opnieuw starten

■ Indien nodig herhalen totdat de lei‐
dingen gevuld zijn met glansspoel‐
middel

E81.0 Fout kookmodus Gaarprofiel opnieuw schrijven
E99 Uitval communicatie Het apparaat gedurende ong. 10 se‐

conden van het net loskoppelen en op‐
nieuw starten

E99.9 Initialisatiefout Het apparaat gedurende ong. 10 se‐
conden van het net loskoppelen en op‐
nieuw starten
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6.2.2  Noodmodus

De bediening van de combi-steamer in noodmodus

Opdat u met een storing die niet op korte termijn verholpen kan worden toch met uw combi-steamer
kunt werken, beschikt deze over een noodmodus.
Dit maakt ondanks een defect toch een beperkt gebruik van het apparaat mogelijk.

Informeert u in elk geval uw klantendienst!

Voorwaarden

■ Het apparaat bevindt zich in foutbedrijf.
■ U hoort een geluidssignaal.
■ Op het display wordt een foutcode zichtbaar.

Het toestel gebruiken in noodmodus

1. Bevestig de weergegeven fout en start een gaarprofiel of
een reinigingsprofiel dat op een beschikbare gebruiksmo‐
dus gebaseerd is.

Beperkingen

■ Verlengde gaartijden en ongelijkmatige gaarresultaten zijn mogelijk. Let daarom in het bijzonder op
het gaarproces en de gaartoestand van uw product.

■ Een verhoogd waterverbruik is mogelijk.
■ De volautomatische en semiautomatische gaarruimtereiniging kunnen in bepaalde gevallen niet of

slechts beperkt worden uitgevoerd.
■ De kerntemperatuursensor en optioneel de sous vide-sensor zijn in bepaalde gevallen niet gereed

voor gebruik.
■ Er kunnen alleen functies worden geselecteerd, die geen invloed hebben op de optredende fout.

Beschikbare functies in de noodmodus

De onderstaande tabel somt de fouten op waarbij een noodmodus van het apparaat bij een op korte
termijn niet te verhelpen fout ten minste beperkt mogelijk is.

Fout nr.: E
B

E
S

G
B

G
S

Beschikbare functies in de noodmodus Beperkingen /
procedure

E00.0 x x x x alle functies Voorafgaande fout be‐
staat niet meer

E01.x x x x x ■ Hete lucht bij max. 140 °C
■ Delta-T-garen hete lucht bij max. 140 °C
■ Cook&Hold hete lucht bij max. 140 °C
■ Smoker
■ ecoCooking hete lucht bij max. 140 °C

■ Geen voorverwarmen
van de boiler

■ Reiniging niet moge‐
lijk

E03.x x - x - ■ Stoom bij exact 100 °C
■ Smoker

■ Verlengde gaartijd
■ Ongelijkmatige gaar‐

resultaten mogelijk
■ Alleen verwarmings‐

element boiler, geen
verwarmingselement
gaarruimte

■ Reiniging niet moge‐
lijk

E05.1.x
E05.3.x

# # x - ■ Stoom bij exact 100 °C
■ Smoker

Reiniging niet mogelijk
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Fout nr.: E
B

E
S

G
B

G
S

Beschikbare functies in de noodmodus Beperkingen /
procedure

E05.2.x # # x # ■ Hete lucht
■ Delta-T-garen hete lucht
■ Cook&Hold hete lucht
■ Smoker
■ Crisp&Tasty
■ ecoCooking hete lucht

■ Geen voorverwarmen
van de boiler

■ Reiniging niet moge‐
lijk

E10 x x x x alle functies -
E21.1 x - x - ■ Stoom bij exact 100 °C

■ Smoker
■ Verlengde gaartijd
■ Ongelijkmatige gaar‐

resultaten mogelijk
■ Alleen verwarmings‐

element boiler, geen
verwarmingselement
gaarruimte

■ Reiniging niet moge‐
lijk

E21.3 x x x x ■ Stoom bij exact 100 °C
■ Smoker

Reiniging niet mogelijk

E22.1.x
E22.2.x
E22.3.x
E22.4.x

x x x x ■ alle functies, BEHALVE:
■ Delta-T-garen stoom
■ Delta-T-garen combi-steam
■ Delta-T-garen hete lucht

Geen functies met
kerntemperatuursensor
of sous vide-sensor
wanneer minder dan
twee meetpunten be‐
schikbaar zijn

E22.5.x x x x x ■ alle functies, BEHALVE:
■ Delta-T-garen stoom
■ Delta-T-garen combi-steam
■ Delta-T-garen hete lucht

Geen functies met
kerntemperatuursensor
of sous vide-sensor

E23.1
E23.3

x # x # ■ Hete lucht
■ Delta-T-garen hete lucht
■ Cook&Hold hete lucht
■ Smoker
■ Crisp&Tasty
■ ecoCooking hete lucht

■ Geen voorverwarmen
van de boiler

■ Reiniging niet moge‐
lijk

E24.1
E24.3

x x x x ■ Hete lucht
■ Delta-T-garen hete lucht
■ Cook&Hold hete lucht
■ Smoker
■ Crisp&Tasty
■ ecoCooking hete lucht

Reiniging niet mogelijk

E25.1
E25.3

x x x x ■ Hete lucht bij max. 140 °C
■ Delta-T-garen hete lucht bij max. 140 °C
■ Cook&Hold hete lucht bij max. 140 °C
■ Smoker
■ ecoCooking hete lucht bij max. 140 °C

■ Verhoogd waterver‐
bruik door voortdu‐
rend koelen van de
verzamelaar

■ Reiniging niet moge‐
lijk

E26.1
E26.3

x # x # ■ Hete lucht
■ Delta-T-garen hete lucht
■ Cook&Hold hete lucht
■ Smoker
■ Crisp&Tasty
■ ecoCooking hete lucht

■ Geen voorverwarmen
van de boiler

■ Reiniging niet moge‐
lijk

E27.1
E27.3
E27.4

x x x x alle functies -
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Fout nr.: E
B

E
S

G
B

G
S

Beschikbare functies in de noodmodus Beperkingen /
procedure

E28.1.x x - # # ■ Stoom bij minder dan 100 °C
■ Delta-T-garen stoom bij minder dan 100 °C
■ Cook&Hold stoom bij minder dan 100 °C
■ Handmatig bewasemen

Reiniging niet mogelijk

E28.2.1
E28.2.3

x # # # ■ Hete lucht
■ Delta-T-garen hete lucht
■ Cook&Hold hete lucht
■ Smoker
■ Crisp&Tasty
■ ecoCooking hete lucht

Reiniging niet mogelijk

E30.1
E30.3

x x x x ■ alle functies, BEHALVE:
■ Volautomatische gaarruimtereiniging

Effecten alleen op reini‐
ging

E33.0 x # x # ■ Hete lucht
■ Cook&Hold hete lucht
■ Smoker
■ Crisp&Tasty
■ ecoCooking hete lucht

■ Geen voorverwarmen
van de boiler

■ Reiniging niet moge‐
lijk

E34.0 x # x # ■ alle functies, BEHALVE:
■ Volautomatische gaarruimtereiniging
■ Semiautomatische gaarruimtereiniging

■ Geen spoeling van de
boiler

■ Effecten op reiniging

E35.0 x x x x ■ alle functies, BEHALVE:
■ Crisp&Tasty
■ Volautomatische gaarruimtereiniging
■ Semiautomatische gaarruimtereiniging

Effecten op reiniging en
Crisp&Tasty

E58.0 x x x x alle functies Fout betreft alleen vol‐
automatische gaarruim‐
tereiniging met aange‐
sloten jerrycans

E59.0 x x x x alle functies Fout betreft alleen vol‐
automatische gaarruim‐
tereiniging met aange‐
sloten jerrycans

E61.0 x x x x ■ alle functies, BEHALVE:
■ Volautomatische gaarruimtereiniging
■ Semiautomatische gaarruimtereiniging

Effecten alleen op reini‐
ging

E62.0 x x x x ■ alle functies, BEHALVE:
■ Volautomatische gaarruimtereiniging
■ Semiautomatische gaarruimtereiniging

Effecten alleen op reini‐
ging

E63.0 # x # x ■ Hete lucht
■ Delta-T-garen hete lucht
■ Cook&Hold hete lucht
■ Smoker
■ Crisp&Tasty
■ ecoCooking hete lucht

■ Geen voorverwarmen
van de boiler

■ Reiniging niet moge‐
lijk

E72.x x x x x alle functies -
E73.1 x x x x alle functies -
E91.x x x x x alle functies -
E92.x x x x x alle functies -
E200.x x x x x alle functies -
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x Noodmodus mogelijk
- Noodmodus niet mogelijk
# Foutmelding bestaat niet bij dit type apparaat en daardoor wordt het gebruik van de beschikbare

functies niet beperkt door deze fout (beperkingen in de tabel gelden alleen voor de andere typen
apparaten).
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6.2.3  Onregelmatigheden gedurende het gebruik

Onregelmatigheden bij de spijzen

Onregelmatigheid Mogelijke oorzaak Nodige reactie
Ongelijkmatige bruining Aanzuigplaat niet correct geslo‐

ten
'Aanzuigplaat ontgrendelen en ver‐
grendelen' op pagina 124

Gaarruimte niet voorverwarmd Gaarruimte voorverwarmen
Temperatuur in de gaarruimte te
hoog

Een lagere kooktemperatuur kiezen
en de kooktijd verlengen

Verwarming volledig of deels de‐
fect

Contact opnemen met de klanten‐
dienst

Onregelmatigheden aan het apparaat

Onregelmatigheid Mogelijke oorzaak Nodige reactie
Apparaat reageert 10 - 20 
s niet op invoer

Programma vastgelopen Druk 5 seconden op AAN/UIT of
koppel het apparaat 5 seconden los
van het net

Het apparaat laat zich niet
meer in- of uitschakelen

AAN/UIT is 3 seconden vergren‐
deld

Probeert u het na 3 seconden op‐
nieuw.

Water loopt onder uit het
apparaat bij het sluiten van
de deur van het apparaat

Bij alle oorzaken VOORZICHTIG! Besmettingsgevaar
Vernietig alle levensmiddelen die
met dit water in contact gekomen
zijn.

Verstopping of vernauwing van
de afvoerwaterleiding of van het
waterafvoersysteem

■ Afvoerwaterleiding en waterafvoer‐
systeem ter plaatse controleren en
indien nodig reinigen

■ Eventueel trechtersifon gebruikenVaste waterafvoeraansluiting bij
apparaten met volautomatische,
automatische of semiautomati‐
sche reiniging van de gaarruimte
Luchtafvoer-aansluitkraag ver‐
stopt of afgedekt

Voorwerp verwijderen

Afvoer apparaat verstopt Afvoer apparaat reinigen
Bij EB:
Tijdens het bedrijf spuit er
water in de gaarruimte

Bij EB:
Automatische boilerspoeling is
niet dagelijks uitgevoerd

Bij EB:
Boiler leeg maken en spoelen

Er staat water in de gaar‐
ruimte

Afvoer van de gaarruimte ver‐
stopt

Afvoer van de gaarruimte spoelen

Uit de aansluitkraag voor
de luchttoevoer aan de bo‐
venzijde van het apparaat
komt stoom vrij

Klep in de aansluitkraag voor de
luchttoevoer defect

WAARSCHUWING! Gevaar voor
brandletsel door hete stoom en
dampen
Contact opnemen met de klanten‐
dienst
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Onregelmatigheden bij de reiniging

Onregelmatigheid Mogelijke oorzaak Nodige reactie
Zwarte vlekken in de gaarruimte Verkeerd reinigingsmiddel ■ ConvoClean forte voor volau‐

tomatische reiniging van de
gaarruimte met aangesloten
jerrycans gebruiken

■ ConvoClean forte S voor vol‐
automatische reiniging van de
gaarruimte met afzonderlijke
dosering gebruiken

■ ConvoClean forte of Convo‐
Clean new voor semiautoma‐
tische reiniging van de gaar‐
ruimte gebruiken

Waterhardheid te hoog Waterhardheid instellen, zie
'Technische gegevens' in het in‐
stallatiehandboek

Slecht reinigingsresultaat Verkeerde vervuilingsgraad in‐
gesteld

Hogere reinigingsstap selecte‐
ren

Verkeerd reinigingsmiddel ge‐
bruikt

■ ConvoClean forte of Convo‐
Clean new voor volautomati‐
sche reiniging van de gaar‐
ruimte met aangesloten jerry‐
cans gebruiken

■ ConvoClean forte S of Convo‐
Clean new S voor volautoma‐
tische reiniging van de gaar‐
ruimte met afzonderlijke dose‐
ring gebruiken

■ ConvoClean forte of Convo‐
Clean new voor semiautoma‐
tische reiniging van de gaar‐
ruimte gebruiken
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6.3  Onderhoudswerkzaamheden

6.3.1    Veilig werken bij het onderhoud

Voor de veiligheid van uw medewerkers en van uzelf

Maak uzelf vertrouwd met de inhoud van het hoofdstuk 'Voor uw eigen veiligheid' op pagina 21 voor‐
dat uw medewerkers voor het eerst met de combi-steamer werken, en geef desbetreffende aanwijzin‐
gen.
Vraag uw medewerkers zich voor aanvang van de werkzaamheden met de genoemde regels voor vei‐
lig werken vertrouwd te maken en ze absoluut op te volgen.
Instrueer uw medewerkers zich voor aanvang van de werkzaamheden met de in dit deel en de volgen‐
de instructies gegeven gevaarsaanwijzingen vertrouwd te maken, en absoluut de daarin vermelde
maatregelen te treffen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen voor uw medewerkers

Instrueer uw medewerkers de persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen, die in het hoofdstuk
'Voor uw eigen veiligheid ', paragraaf 'Persoonlijke beschermingsmiddelen' op pagina 41 genoemd zijn
voor de betreffende werkzaamheden.

Basisregel voor een veilig gebruik

Wanneer de combi-steamer bewust of kennelijk na de installatie ongeoorloofd is verplaatst (met opzet
of per ongeluk), mag het apparaat alleen verder worden gebruikt als wordt voldaan aan alle onder‐
staande voorwaarden:
■ Het apparaat en het gebruikte toebehoren vertonen geen zichtbare schade.
■ De geïnstalleerde voedingsleidingen voor stroom, leidingwater, afvalwater en reinigingsmiddel ver‐

tonen geen zichtbare schade, zitten vast, druppelen op geen enkel punt en maken na visuele con‐
trole een veilige en goed werkende indruk.

■ Aan de 'Eisen aan de gebruikstoestand van de combi-steamer' op pagina 22 is voldaan.
■ Aan de 'Eisen aan de omgeving van de combi-steamer' op pagina 22 is voldaan.
■ Alle waarschuwingen bevinden zich op de beoogde plaats.

Alleen bij gasapparaten:
■ Bij alle gasvoerende componenten van de combi-steamer is de dichtheid van alle verbindings- en

aansluitpunten van de gasvoerende componenten gecontroleerd door een servicetechnicus, en de
gasdichtheid is gerealiseerd op alle genoemde punten buiten en binnen het apparaat.

Regels voor het vervangen van delen van het apparaat

Om de bedrijfszekerheid van het apparaat te waarborgen, mogen bij het vervangen van delen van het
apparaat uitsluitend originele reserveonderdelen van de fabrikant worden gebruikt.

Stroomvoerende delen

Gevaar voor een elektrische schok door stroomvoerende delen
Het aanraken van stroomvoerende delen onder de afdekking en onder het bedieningspaneel kan tot
een elektrische schok leiden.

Zorg ervoor dat de afdekking en het bedieningspaneel gemonteerd zijn.
Zorg ervoor dat onderhoudswerkzaamheden onder de afdekkingen, onder het bedieningspaneel en
aan het netsnoer alleen door een vakkracht elektrotechniek van een geautoriseerd servicebedrijf
worden uitgevoerd.
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Hete oppervlakken

Gevaar voor brandletsel door hoge temperaturen aan de inwendige en uitwendige delen van het
apparaat
Aanraken van alle inwendige delen van de gaarruimte, van de binnenkant van de deur en van alle
delen die zich gedurende het gaarmodus in de gaarruimte bevinden of hebben bevonden, kan
verbranding tot gevolg hebben. Ook het aanraken van de luchtafvoer- en afvoergas-aansluitkraag kan
verbranding tot gevolg hebben.

Wacht totdat de gaarruimte tot onder 60 °C is afgekoeld, voordat u begint met de
onderhoudswerkzaamheden.
Draag de persoonlijke beschermingsmiddelen.

Platen met scherpe randen

Gevaar voor snijletsel door platen met scherpe randen
Werkzaamheden met of achter platen met scherpe randen kunnen snijletsel aan de handen tot gevolg
hebben.

Ga voorzichtig te werk.
Draag de persoonlijke beschermingsmiddelen.
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6.3.2  Hygiënische afdichting vervangen

Voor uw eigen veiligheid bij het onderhoud

Maak uzelf voordat met de onderhoudswerkzaamheden wordt begonnen beslist met de onder 'Veilig
werken bij het onderhoud' op pagina 139 vermelde regels en gevaarsaanwijzingen vertrouwd en volg
de aanwijzingen in dit hoofdstuk op.

Vereiste voorkennis

Deze gebruikswijzen moet u kennen:
■ Apparaatdeur veilig openen en sluiten 59
■ Hygiënische afdichting uit- en inbouwen 126

Bijgeleverde reserveonderdelen

Het benodigde reserveonderdeel is volgens de reserveonderdelenlijst:
■ 1 hygiënische afdichting

Voorwaarden

Controleer of aan de volgende voorwaarden is voldaan:
■ De combi-steamer is na het laatste gebruik tot < 60 °C afgekoeld.
■ De deur van het apparaat is geopend.
■ De geleverde nieuwe afdichting is op schade gecontroleerd en is onbeschadigd.

Hygiënische afdichting vervangen

Ga voor de uitbouw van de oude hygiënische afdichting en voor de inbouw van de nieuwe hygiënische
afdichting te werk zoals onder 'Hygiënische afdichting uit- en inbouwen' op pagina 126 beschreven.
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6.3.3  Halogeenlamp voor de verlichting van de gaarruimte vervangen

Voor uw eigen veiligheid bij het onderhoud

Maak uzelf voordat met de onderhoudswerkzaamheden wordt begonnen beslist met de onder 'Veilig
werken bij het onderhoud' op pagina 139 vermelde regels en gevaarsaanwijzingen vertrouwd en volg
de aanwijzingen in dit hoofdstuk op.

Vereiste voorkennis

Deze gebruikswijzen moet u kennen:
■ Apparaatdeur veilig openen en sluiten 59
■ Inhangframe uit- en inbouwen 82
■ Beladen en eruit nemen met de traywagen (niet bij ConvoSmoke) 73

Bijgeleverde reserveonderdelen

Het benodigde reserveonderdeel is volgens de reserveonderdelenlijst:
■ 1 halogeenlamp 12 V

Benodigde hulpmiddelen

U heeft de volgende hulpmiddelen nodig:
■ Steeksleutel maat 8

Handelingswijze van de halogeenlamp

Raak intacte halogeenlampen alleen met schone handschoenen of een poetsdoek aan. Raak het glas
van nieuwe of opnieuw te gebruiken halogeenlampen niet met blote vingers aan.
Als de halogeenlamp bij het uitbouwen niet compleet kan worden verwijderd, bijv. de aansluitingen
blijven zitten, wendt u zich dan direct tot een servicemonteur.

Voorwaarden

Controleer of aan de volgende voorwaarden is voldaan:
■ De combi-steamer is spanningsvrij geschakeld en tegen herinschakeling beveiligd.
■ De gaarruimte is na het laatste bedrijf afgekoeld naar een temperatuur < 60 °C.
■ Bij apparaten met inhangframe: Het rechter inhangframe is in de gaarruimte gezwenkt.
■ Bij apparaten met trayframe / bordenframe (niet bij ConvoSmoke): Het trayframe / bordenframe en

het inrijdframe zijn uit de gaarruimte verwijderd.
■ De halogeenlamp is afgekoeld.
■ De nieuwe halogeenlamp is op schade gecontroleerd en onbeschadigd.
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Halogeenlamp uitbouwen

1. Demonteer de vier zeskantbouten van de verlichting van
de gaarruimte met behulp van de steeksleutel.
Door de speciale constructie blijft de module uit schroe‐
ven, afdekframe, glas en afdichting inclusief houder bij
het losdraaien van de schroeven bij elkaar.

2. Neem de complete module van de wand van de gaar‐
ruimte  af.

3. Grijp door de opening in de wand van de gaarruimte in de
behuizing van de reflector und trek de halogeenlamp er
recht naar boven uit.   

Halogeenlamp inbouwen

1. ■ Ga voor de inbouw van de halogeenlamp in de omge‐
keerde volgorde te werk als bij de uitbouw.
Draai daarbij de schroeven zonder grotere krachtin‐
spanning vast, om ervoor te zorgen dat de reflectorbe‐
huizing is afgedicht tegen vocht. (Wanneer de schroe‐
ven te sterk worden aangedraaid, kan het glas sprin‐
gen.)

■ Verwijder na beëindiging van de werkzaamheden alle
voorwerpen uit de gaarruimte en wis of spoel de gaar‐
ruimte uit.

6 Zo gaat u te werk bij het onderhoud

Bedieningshandboek 143











9761639_03 NLD 04/16

Combi-steamer
Convotherm 4 tafelmodellen

Serial no.
Item no.
Order no.

© 2016 Manitowoc Foodservice Inc. voor zover niet anders vermeld. Alle rechten voorbehouden.


	Algemeen
	EG-verklaring van overeenstemming elektrische apparaten
	Fabrikant
	Geldigheid van de verklaring van overeenstemming
	Verklaring overeenstemming met de richtlijnen
	Nageleefde normen bij elektrische apparaten
	Documentatievolmachthouder

	EG-verklaring van overeenstemming gasapparaten
	Fabrikant
	Geldigheid van de verklaring van overeenstemming
	Verklaring overeenstemming met de richtlijnen
	Toegepaste normen bij gasapparaten
	Doorgevoerde typecontroles
	Documentatievolmachthouder

	Milieubescherming
	Principeverklaring
	Werkwijze voor de milieubescherming

	Identificatie van uw combi-steamer
	Plaats van het typeplaatje
	Opbouw en structuur van het typeplaatje bij elektrische apparaten
	Opbouw en structuur van het typeplaatje bij gasapparaten

	Opbouw van de klantendocumentatie
	Delen van de klantdocumentatie
	Onderwerpen van het installatiehandboek
	Onderwerpen van het bedieningshandboek
	Onderwerpen van de gebruikshandleiding en on screen-Help (alleen easyTouch)

	Beslist te lezen veiligheidsaanwijzingen
	Veiligheidsaanwijzingen in de klantdocumentatie
	Absoluut te lezen delen van dit document
	Gevarensymbool
	Weergave van de waarschuwingen

	Over dit bedieningshandboek
	Doel
	Doelgroepen
	Opbouw van de bedieningshandboek
	Schrijfwijze van decimale getallen


	Opbouw en werking
	De functies van de combi-steamer
	De bedrijfsmodussen garen
	Standaard-gaarprocedés
	Speciale gaarprocedés
	De bedrijfsmodussen regenereren
	Gaarprofielen en kookboek
	Reiniging van de gaarruimte bij easyTouch
	Reiniging van de gaarruimte bij easyDial

	Opbouw en werking van de combi-steamer
	Onderdelen en functie (elektrische tafelmodel apparaten)
	Onderdelen en hun functie (tafelmodel gasapparaten)
	Onderdelen en functie voor speciale beveiliging (alleen bij de gevangenisversie)

	Opbouw en werking van het bedieningspaneel
	Opbouw en elementen van het bedieningspaneel bij easyTouch
	Opbouw en elementen van het bedieningspaneel bij easyDial


	Voor uw eigen veiligheid
	Belangrijke veiligheidsvoorschriften
	Doel van deze voorschriften
	Omgang met de handboeken van de klantdocumentatie
	Omgang met de combi-steamer

	Beoogd gebruik van de combi-steamer
	Doelgericht gebruik
	Beperking van het gebruik
	Eisen aan het bedieningspersoneel
	Eisen aan de gebruikstoestand van de combi-steamer
	Eisen aan de omgeving van de combi-steamer
	Voorwaarden voor het reinigen

	Waarschuwingsaanwijzingen op de combi-steamer
	Vaste onderbouw
	Beweegbare onderbouw
	Plaatsing van de waarschuwingen
	Vereiste waarschuwingen

	Gevaren: overzicht
	Algemene regels voor de omgang met gevaren en veiligheidsmaatregelen
	Gevaarlijke punten
	Warmteontwikkeling (1)
	Hete stoom/dampen (2)
	Hete vloeistoffen
	Stroomvoerende delen (3)
	Waaier (4)
	Contact met reinigingsmiddelen
	Ten opzichte van elkaar beweegbare delen (5)
	Handsproeier (6)
	Onderbreken van de koelketen
	Gas (7)

	Gevaren en veiligheidsmaatregelen bij het gebruik
	Gevarenbron: hitte - hete oppervlakken
	Gevarenbron: hitte - hete stoom/dampen
	Gevarenbron: hitte - hete vloeistof
	Gevarenbron: hitte - hete spijzen en hete dragers
	Gevarenbron: hitte - smokerfunctie
	Gevarenbron hitte - Overig
	Gevarenbron: besmetting van levensmiddelen
	Gevarenbron: verplaatsen van apparaten op onderbouw met wielen
	Gevarenbron: elektrische stroom
	Gevarenbron: water
	Gevarenbron: gas
	Gevarenbron: mechanische delen van het apparaat

	Gevaren en veiligheidsmaatregelen bij de reiniging
	Gevarenbron: reinigingsmiddel
	Gevarenbron: besmetting van levensmiddelen
	Gevarenbron: hitte
	Gevarenbron: verplaatsen van apparaten op onderbouw met wielen
	Gevarenbron: elektrische stroom
	Gevarenbron: gas
	Gevarenbron: mechanische delen van het apparaat

	Gevaren en veiligheidsmaatregelen bij onderhoud
	Gevarenbron: hitte
	Gevarenbron: elektrische stroom
	Gevarenbron: mechanische delen van het apparaat

	Veiligheidsinrichtingen
	Betekenis
	Positie en functie (tafelmodel apparaten)

	Eisen aan het personeel, werkplaatsen
	Eisen aan het bedieningspersoneel
	Werkplaatsen tijdens het bedrijf
	Werkplaatsen bij het reinigen en het onderhoud

	Persoonlijke beschermingsmiddelen
	Gebruik en onderhoud
	Reiniging


	Zo gaat u te werk bij het garen
	Algemene informatie over het beladen van de combi-steamer
	Plaatsing van de dragers in apparaten in de grootten X.10
	Plaatsing van de dragers in apparaten in de grootten X.20
	Beladingscapaciteit van de combi-steamer

	Instructies voor de principiële werkwijze bij het garen
	Veilige omgang met het apparaat
	Combi-steamer in- / uitschakelen
	Zo gaart u
	Zo gebruikt u de smokerfunctie

	Instructies voor de omgang met het apparaat bij het garen
	Veilige omgang met het apparaat
	Apparaatdeur veilig openen en sluiten
	Beladen en uitnemen van de spijzen
	Beladen van het trayframe / bordenframe met te garen spijzen (niet bij ConvoSmoke)
	Uitnemen van de spijzen uit het trayframe / bordenframe (niet bij ConvoSmoke)
	Plaatsen van het inrijdframe voor het trayframe / bordenframe (niet bij ConvoSmoke)
	Beladen en eruit nemen met de traywagen (niet bij ConvoSmoke)
	Kerntemperatuursensor vastzetten en uitnemen
	Externe kerntemperatuursensor of sous vide-sensor gebruiken
	USB-stick gebruiken
	Inhangframe uit- en inbouwen
	Smokerlade vullen, plaatsen en eruit nemen (alleen bij ConvoSmoke)


	Zo gaat u te werk bij het reinigen
	Algemene informatie over de reiniging van de combi-steamer
	Reinigingsprocedé
	Reinigingsplan
	Reinigingsmiddel
	Klaarzetten van de reinigingsmiddelen

	Instructies voor de principiële werkwijze bij het reinigen
	Veilig werken bij de reiniging
	Zo reinigt u de gaarruimte volautomatisch met aangesloten jerrycans
	Zo reinigt u de gaarruimte volautomatisch met afzonderlijke dosering
	Zo reinigt u de gaarruimte semiautomatisch (inhangframes)
	Zo reinigt u de gaarruimte semiautomatisch (trayframe / bordenframe); niet bij ConvoSmoke)
	Zo reinigt u de gaarruimte zonder gebruik van reinigingsmiddelen
	Zo reinigt u de gaarruimte met alleen glansspoelmiddel en het reinigingsprofiel ConvoCare (alleen bij easyTouch)
	Zo reinigt u de deur met dubbel glas
	Zo reinigt u de gaarruimte achter de aanzuigplaat
	Zo reinigt u de hygiënische afdichting intensief

	Instructies voor de omgang met het apparaat bij het reinigen
	Veilige omgang met het apparaat
	Jerrycan met glansspoelmiddel vervangen
	Jerrycan met reinigingsmiddel vervangen
	Reinigingsmiddel uit doseerflesjes in de gaarruimte inbrengen
	Aanzuigplaat ontgrendelen en vergrendelen
	Hygiënische afdichting uit- en inbouwen
	Binnenste glazen deur ontgrendelen en vergrendelen
	Jerrycan voor het opvangen van vet leegmaken en reinigen (alleen bij ConvoGrill)


	Zo gaat u te werk bij het onderhoud
	Algemene informatie over het onderhoud
	Garantiebepalingen en klantendienst contacteren
	Onderhoudsplan

	Verhelpen van fouten
	Foutcodes
	Noodmodus
	Onregelmatigheden gedurende het gebruik

	Onderhoudswerkzaamheden
	Veilig werken bij het onderhoud
	Hygiënische afdichting vervangen
	Halogeenlamp voor de verlichting van de gaarruimte vervangen


	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite



