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1.

Voorwoord
Dit document werd door de fabrikant in zijn eigen taal (het Italiaans) opgesteld. De informatie die in dit document 
vermeld wordt, dient uitsluitend voor de bediener die bevoegd is voor gebruik van het apparaat waarvan sprake. 
De bedieners moeten opleiding krijgen over alle aspecten met betrekking tot de werking en de veiligheid. 
Bijzondere veiligheidsvoorschriften (Verplichting-Verbod-Gevaar) staan in het specifieke hoofdstuk over het 
behandelde onderwerp vermeld. Dit document mag niet aan derden worden overgemaakt zonder schrifte-
lijke toestemming van de fabrikant. De tekst mag niet in andere uitgaven worden gebruikt zonder schriftelijke 
toestemming van de fabrikant. Het gebruik van: Figuren/Afbeeldingen/Schetsen/Schema's in het document is 
louter indicatief en kan variaties ondergaan. De fabrikant behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te 
brengen zonder dit te moeten meedelen.

Doel van het document
Iedere interactie tussen de bediener en het apparaat tijdens de hele levenscyclus van het toestel werd aan-
dachtig geanalyseerd, zowel tijdens de ontwerpfase als tijdens de opmaak van dit document. Wij hopen daarom 
dat deze documentatie kan helpen om de eigenschappen van het apparaat efficiënt te behouden. Door zich 
nauwgezet aan de vermelde aanwijzingen te houden, wordt het risico op werkongevallen en/of economische 
schade tot een minimum beperkt.

Hoe het document te lezen
Het document is onderverdeeld in hoofdstukken die alle informatie, nodig om het apparaat zonder risico's te 
gebruiken, per onderwerp samenbrengen. Binnenin elk hoofdstuk bestaat een onderverdeling in paragrafen, 
iedere paragraaf kan getitelde puntverdelingen met een ondertitel en een beschrijving hebben. 

Het document bewaren
Onderhavig document maakt integraal deel uit van de initiële levering, daarom moet het tijdens de hele opera-
tionele levensduur van het apparaat worden bewaard en afdoende worden gebruikt.

Bestemmelingen
Dit document is gestructureerd voor exclusief gebruik van de “heterogene” gebruiker (bediener met beperkte 
competenties en taken). Bevoegde persoon, met als opdracht het apparaat met actieve beschermingen te laten 
werken, en in staat om taken van gewoon onderhoud uit te voeren (schoonmaak van het apparaat). 

Programma voor opleiding van bedieners
Op uitdrukkelijk verzoek van de gebruiker ken een opleidingscursus worden gegeven voor de bedieners belast 
met het gebruik van het apparaat, volgens de modaliteiten die in de orderbevestiging vermeld worden.
Op basis van het verzoek kunnen voorbereidingscursussen doorgaan bij de vestiging van de fabrikant ofwel 
van de gebruiker voor:
• Homogene bediener belast met elektrisch/elektronisch onderhoud (gespecialiseerde technicus).
• Homogene bediener belast met mechanisch onderhoud (gespecialiseerde technicus). 
• Heterogene bediener belast met de eenvoudige bediening (bestuurder - eindgebruiker).

Voorzieningen ten laste van de klant
Behalve eventuele contractuele andersluidende bepalingen, is het volgende normaal ten laste van de klant: 
• voorzieningen van de lokalen (met inbegrip van metselwerkzaamheden, funderingen of eventueel vereiste 
kanaliseringen);
• vloerlegging die perfect waterpas is, antislip en zonder oneffenheden;
• voorziening van de installatieplaats en de eigenlijke installatie van het apparaat in naleving van de afmetingen 
die op de lay-out (funderingsvlak) zijn aangegeven;
• voorziening van hulpservices die aangepast zijn aan de vereisten van de installatie (elektrisch net, waternet, 
gasnet, afvoernet);
• voorziening van de elektrische installatie conform met de normbepalingen die van kracht zijn op de plaats van 
installatie;
• geschikte verlichting, conform met de normen die van kracht zijn op de plaats van installatie;
• eventuele veiligheidsvoorzieningen voor en na de energievoedingslijn (differentiaalschakelaars, installaties 
voor equipotentiaalaarding, veiligheidskleppen, enz.) voorzien door de wetgeving die van kracht is in het land 
van de installatie;
• installatie voor aarding conform met de normen die van kracht zijn;
• voorziening indien nodig (zie technische specificaties) van een installatie voor waterverzachting.

Inhoud van de levering 
• Apparaat
• Deksel/Deksels
• Metalen mand/Metalen manden
• Steunrooster mand
• Leidingen en/of kabels voor aansluiting op de energiebronnen (enkel in de voorziene gevallen die in de werk-
order aangegeven zijn).
De inhoud van de levering kan variëren naargelang de bestelorder.
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1.

Gebruiksbestemming
Originele instructies. Dit apparaat is voor professioneel gebruik bedoeld. Het gebruik van het apparaat dat in 
deze documentatie wordt beschreven dient als “correct gebruik” te worden beschouwd indien aangewend voor 
de behandeling voor de bereiding of de regeneratie van waren bestemd voor voedingsgebruik, ieder ander 
gebruik moet als “verkeerd gebruik” en bijgevolg gevaarlijk worden beschouwd. Het apparaat moet worden 
gebruikt binnen de voorziene termen die in het contract staan aangegeven en binnen de vermogenslimieten 
beschreven en vermeld in de respectievelijke paragrafen. 

Toegelaten omstandigheden voor de werking
Het apparaat werd uitsluitend ontworpen om te werken in lokalen binnen de beschreven technische beperkin-
gen en vermogenslimieten. Teneinde een optimale werking t bekomen in veilige omstandigheden, moet men de 
volgende aanwijzingen respecteren. 
De installatie van het apparaat moet in een geschikte plaats gebeuren, dit betekent waar normale bedienings-
handelingen en gewoon en buitengewoon onderhoud kunnen plaatsvinden. Daarom moet men de operationele 
ruimte voorzien voor eventuele onderhoudsinterventies, zodat de veiligheid van de bediener niet in gevaar komt. 
Het lokaal moet bovendien voorzien zijn van de vereiste kenmerken voor de installatie, zoals: 
• maximale relatieve vochtigheid: 80%;
• minimale temperatuur van het koelwater > + 10 °C;
• de vloer moet antislip veilig zijn en het apparaat moet perfect vlak geplaatst zijn;
• jet lokaal moet een installatie voor verluchting en verlichting hebben zoals voorgeschreven door de normen 

die van kracht zijn in het land van de gebruiker; 
• het lokaal moet voorzien zijn voor de afvoer van vuil water, en moet schakelaars en blokkeerafsluiters heb-

ben die indien nodig ieder vorm van voeding voorgeschakeld op het apparaat kunnen uitsluiten;
• De muren/oppervlakken in de directe nabijheid van/in contact met de apparatuur moeten vlamvertragend 

zijn en/of geïsoleerd worden van de mogelijke warmtebronnen.

Keuring en garantie
Keuring: de apparatuur is getest door de fabrikant tijdens de montage op de plaats van de productie. Alle certifi-
caten met betrekking tot de uitgevoerde tests worden op verzoek aan de klant geleverd.
Garantie: de garantie heeft een duur van 12 maanden vanaf de datum van facturering en dekt defecte onderdelen 
die door de koper vervangen en vervoerd moeten worden. De elektrische onderdelen, de accessoires en alle 
andere verwijderbare voorwerpen worden niet gedekt door de garantie.
De arbeidskosten voor ingrepen van door de fabrikant geautoriseerde technici op de site van de klant voor het ver-
wijderen van de door de garantie gedekte defecten zijn voor rekening van de dealer, behalve in gevallen waarin 
de aard van het defect zodanig is dat het gemakkelijk door de klant ter plaatse kan worden opgelost. 
Alle eventueel door de fabrikant samen met de machine geleverde werktuigen en eenmalige onderdelen vallen 
niet onder de garantie. 
De ingrepen voor buitengewoon onderhoud of die het gevolg zijn van een onjuiste installatie worden niet gedekt 
door de garantie. De garantie is alleen geldig ten opzichte van de oorspronkelijke koper.
De fabrikant is verantwoordelijk voor het apparaat in zijn originele configuratie. 
De fabrikant is niet verantwoordelijk voor oneigenlijk gebruik van de apparatuur, voor schade als gevolg van han-
delingen die niet in deze handleiding opgenomen zijn en niet voorafgaand door de fabrikant goedgekeurd zijn.

De garantie vervalt in de volgende gevallen: 
• Schade veroorzaakt door transport en/of door verplaatsing; wanneer dit zich voordoet, moet de klant de ver-
koper en de vervoerder via fax of RR op de hoogte brengen en op de kopieën van de transportdocumenten 
noteren wat er gebeurd is. De technicus die gespecialiseerd is om het apparaat te installeren zal op basis van 
de schade oordelen of de installatie kan worden uitgevoerd.
De garantie vervalt bovendien ook bij:
• Schade veroorzaakt door een foutieve installatie. 
• Schade veroorzaakt door slijtage van onderdelen wegens verkeerd gebruik.
• Schade veroorzaakt door gebruik van niet-aanbevolen of niet-originele wisselstukken.
• Schade veroorzaakt door een foutief onderhoud en/of schade veroorzaakt door gebrek aan onderhoud.
• Schade veroorzaakt door het niet naleven van de procedures beschreven in dit document.

Bevoegdheid
Onder bevoegdheid wordt verstaan het mogen uitvoeren van een handeling die inherent is aan het bedienen 
van het apparaat. Een ieder die verantwoordelijk is voor het apparaat (fabrikant, koper, ondertekenaar, weder-
verkoper, en/of eigenaar van de locatie) wordt geacht bevoegd te zijn.

Flex Burner
Met de aanduiding “Flex Burner” wordt verwezen naar de mogelijkheid om de positie van de branders met open 
vuren vanbinnen in het toestel te wijzigen. Deze handeling kan alleen worden uitgevoerd door de bevoegde 
technische assistentiedienst (zie Installatiehandleiding Hoofdstuk 7 - Flex burner). 
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ALGEMENE VEILIGHEIDSINFORMATIE2.

Voorwoord
De gebruikshandleiding werd opgemaakt voor de “heterogene” gebruiker (bediener met beperkte com-
petenties en taken). Bevoegde persoon, met als opdracht het apparaat met actieve beschermingen te 
laten werken, en in staat om taken van gewoon onderhoud uit te voeren (schoonmaak van het apparaat).

De bedieners die het apparaat gebruiken, moeten opleiding krijgen over alle aspecten met betrek-
king tot de werking en de veiligheid. Bovendien moeten ze tewerk gaan met gebruik van geschikte 
werkwijzen en instrumenten, in naleving van de vereiste veiligheidsnormen.

De informatie vermeld in dit document neemt het transport, de installatie en het buitengewoon on-
derhoud niet in beschouwing. Deze moeten worden uitgevoerd door technici die gekwalificeerd zijn 
voor het soort uit te voeren interventie.

De “heterogene” bediener tot wie deze documentatie zich richt, moet het apparaat bedienen nadat 
de voorziene technicus de installatie heeft beëindigd (transport, bevestiging, aansluitingen op elek-
triciteit, water, gas en afvoer).

Dit document betreft niet de informatie over elke wijziging of verandering van dit apparaat. De fa-
brikant behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen zonder dit te moeten meedelen.

Verplichtingen - Verboden - Tips - Aanbevelingen
Bij ontvangst moet men de verpakking van de machine openen, en controleren of de machine 
en de accessoires geen schade hebben opgelopen tijdens het transport. Bij aanwezigheid van 
schade moet men zo snel mogelijk de vervoerder signaleren wat werd vestgesteld en mag het 
apparaat niet worden geïnstalleerd. Wendt u tot gekwalificeerd en bevoegd personeel om het 
vastgestelde probleem te signaleren. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade veroor-
zaakt tijdens het transport.

Het is verboden voor onbevoegden om werkzaamheden uit te voeren (met inbegrip van kinde-
ren, gehandicapten en personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke en geestelijke vermo-
gens). Het is verboden voor de gewone bediener om werkzaamheden uit te voeren waarvoor 
gekwalificeerde technische vaardigheden en bevoegdheden vereist zijn..

Lees eerst de instructies vooraleer een handeling uit te voeren.

iedere vorm van voeding (elektriciteit - gas - water) voorgeschakeld op het apparaat uitsluiten 
telkens men in veilige omstandigheden moet werken.

Draag beschermingsuitrusting die geschikt is voor de uit te voeren handelingen. Wat betreft indi-
viduele beschermingsmiddelen heeft de Europese Gemeenschap richtlijnen opgesteld waaraan 
de werknemers zich verplicht moeten houden. Geluid ≤ 70 dB

Laat geen voorwerpen of ontvlambaar materiaal in de buurt van het apparaat. De openingen en/
of ventilatiespleten voor aspiratie of warmteafvoer mogen niet geblokkeerd worden.

Pas de geldende normen toe voor de verwijdering van speciale afvalstoffen.

Tijdens het inbrengen en wegnemen van het product uit het apparaat blijft het risico voor brandwonden, 
dit risico kan zich voordoen bij toevallig contact met: oppervlakken, ovenschalen, verwerkt materiaal.

Gebruik de recipiënten voor de bereiding zodat ze tijdens de bewerking van het product in het 
zicht van de bediener kunnen blijven. Recipiënten met vloeistoffen in kunnen tijdens de berei-
dingsbehandeling overlopen waardoor een gevaarlijke situatie ontstaat.

• Gebrek aan hygiëne van het apparaat lijdt tot vroegtijdige slijtage van het apparaat, deze 
toestand beïnvloedt de werking en kan gevaarlijke situaties doen ontstaan.

• Het is absoluut verboden om labels en pictogrammen die op het apparaat zijn aangebracht te 
veranderen of weg te nemen.

Bewaar dit document met zorg, zodat het altijd beschikbaar is voor alle gebruikers van het ap-
paraat, die er indien nodig inzage van kunnen nemen.

De bedieningen van het apparaat mogen enkel met de handen worden bediend. Schade ver-
oorzaakt door puntige of scherpe voorwerpen of gelijkaardig kunnen elk recht op garantie doen 
vervallen.

Om gevaar voor schokken en brand tot een minimum te beperken, mag men de eenheid niet met 
vochtige handen aansluiten of loskoppelen

Telkens men in de bereidingszone moet gaan, is het belangrijk eraan te denken dat er gevaar voor 
brandwonden blijft. Daarom is het verplicht om geschikte maatregelen voor individuele bescherming 
te nemen
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A

B C D

• Onderbreek onmiddellijk de gastoevoer (sluit de kraan 
van het net, detail A).

• Onmiddellijk het lokaal verluchten.
• Geen enkele elektrische voorziening in de omgeving be-

dienen (detail B-C-D).
• Geen enkele voorziening bedienen die vonken of vlam-

men kan produceren (detail B-C-D).
• Gebruik een extern communicatiemiddel van buiten de 

omgeving waar de gasgeur zich heeft voorgedaan om 
de bevoegde instanties te verwittigen (elektriciteitsma-
atschappij en/of brandweerdienst).

Operationele werkwijze voor gasgeur in het milieu

Bij aanwezigheid van gasgeur in de ruimte moet men verplicht zo snel mogelijk 
de hierna beschreven procedures toepassen.

Indicatie betreffende blijvende risico's

Hoewel de regels voor “goede constructietechniek” en de wettelijke bepalingen die de fabricatie en de verkoop 
van het product werden toegepast, blijven er niettemin “blijvende risico's” die, wegens de aard van het apparaat, 
niet weggenomen kunnen worden. Deze risico's omvatten:

Blijvend risico voor elektrocutie:
Dit risico bestaat in geval men een interventie moet doen op elektrische en/of elektroni-
sche voorzieningen die onder spanning staan.

Blijvend risico voor brandwonden:
Dit risico bestaat in geval men toevallig in contact komt met materialen die zeer heet zijn.

Blijvend risico voor brandwonden door uitkomend materiaal 
Dit risico bestaat in geval men toevallig in contact komt met uitstromende materialen die 
zeer heet zijn. Recipiënten die te vol zijn met vloeistoffen en/of vaste stoffen die tijdens de 
verwarmingsfase van morfologie veranderen (overgaan van een vaste naar vloeibare toe-
stand) kunnen oorzaak zijn van brandwonden indien op een verkeerde manier gebruikt. 
Tijdens de bewerkingsfase moeten de gebruikte recipiënten op gemakkelijk zichtbare ni-
veaus worden geplaatst. 

Blijvend risico voor ontploffing
Dit risico bestaat bij: 
• aanwezigheid van gasgeur in de omgeving;
• gebruik van het apparaat in een atmosfeer die stoffen met ontploffingsgevaar bevat;
• gebruik van eetwaren in gesloten recipiënten (bijvoorbeeld bokalen en blikjes) indien 
deze niet geschikt zijn voor die toepassing.

Blijvend risico voor brand 
Dit risico bestaat bij: 
• gebruik van ontvlambare vloeistoffen (bijvoorbeeld alcohol).



7

DEZE HANDLEIDING IS EIGENDOM VAN DE FABRIKANT. IEDERE REPRODUCTIE, ZELFS GEDEELTELIJK, IS VERBODEN.

- 7 -

ALGEMENE VEILIGHEIDSINFORMATIE2.

Werkwijze en functie draaiknoppen, toetsen en verlichte indicatoren
De plaats op de afbeeldingen is louter indicatief en kan variaties ondergaan.

Draaiknop voor regeling van vuren (GAS). Voert drie verschillende functies uit: 
1. Inschakelen van de waakvlam en de brander.
2. Afstelling van de vlam (minimum - maximum).
3. Het apparaat uitschakelen.

Draaiknop thermostaat (GAS). Voert drie verschillende functies uit:
1. Inschakelen van de waakvlam en de brander.
2. Afstelling van de temperatuur.
3. Het apparaat uitschakelen.

Piëzo-elektrische drukknop (GAS). Voert één enkele functie uit: 
1. Bij indrukken produceert die de ontstekingsvonk op de waakvlam.

Groen verlichte indicator (GAS/ELEKTRISCH): De indicator is ondergeschikt aan het ge-
bruik van de draaiknop voor inschakeling. 
De verlichting van de indicator geeft een werkingsfase aan. 

Geel verlichte indicator (GAS/ELEKTRISCH): Indien de indicator aanwezig is, is die onder-
geschikt aan het gebruik van de draaiknop van de thermostaat. De verlichting van de indicator 
geeft een verwarmingsfase aan.

Draaiknop thermostaat (ELEKTRISCH). Voert twee verschillende functies uit:
1. Afstelling van de temperatuur.
2. Start/Stop van de verwarmingsfase.
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1. Draaiknop voor regeling open vuren. 
2. Draaiknop voor regeling thermostaat. 
3. Piëzo-elektrische drukknop.
4. Controle van de waakvlam.

5. Bereidingskamer (oven).
6. Kookplaat (open vuren - platen).
7. Recipiënt voor de opvang van het afvoermateriaal.

Plaats van de belangrijkste componenten
De plaats op de afbeeldingen is louter indicatief en kan variaties ondergaan.
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3.

Beschrijving van de manieren om te stoppen

In omstandigheden waardoor gestopt wordt wegens werkingsstoringen of bij noodstop moet men in 
geval van nakend gevaar verplicht alle blokkeervoorzieningen van de voedingslijn voorgeschakeld 
op het apparaat (elektriciteit-water-gas) sluiten.

De schets toont de verschillende posities aan die de draaiknoppen aannemen tijdens de noodstop 
(A1-B1-C1-D1-E1) en het stoppen tijdens een bewerkingsfase (A2-B2-C2-D2-E2).

Stop wegens werkingsstoring

Veiligheidsthermostaat
Standaarduitrusting bij de volgende modellen:
• Frituurpan (aanwezig bij alle modellen)
• Stoofpan (aanwezig bij alle modellen)
• Pan (aanwezig bij alle modellen)
• Pastakoker (enkel bij elektrisch model)
• Keuken (aanwezig bij alle modellen met elektrische oven)
• Frytop aanwezig bij alle elektrische modellen (enkel voor 980)
• Lavasteen (niet aanwezig)
• Bain-marie (niet aanwezig)
• Volle plaat (enkel voor 980: aanwezig bij alle modellen met gasoven)
Stop: In situaties of omstandigheden die gevaarlijk kunnen zijn, treedt de veiligheidsthermostaat op en stopt 
automatisch het opwekken van warmte. De productiecyclus wordt onderbroken in afwachting dat de oorzaak 
van het probleem wordt weggenomen.
Heropstart: Nadat het probleem is opgelast waardoor de veiligheidsthermostaat in werking is getreden, kan de be-
voegde technische bediener het apparaat opnieuw opstarten door middel van de speciaal voorziene commando's.

Noodstop
In situaties of omstandigheden die gevaarlijk kunnen zijn, moet men de knop naargelang het model naar de 
stand “Nul” (A-B-C-D-E-1) draaien. Zie werkwijze en functie draaiknoppen, toetsen en verlichte indicatoren. 

Stop tijdens een bewerkingsfase
In situaties of omstandigheden die het tijdelijke stoppen van warmteopwekking vereisen, gaat men op deze 
manier tewerk:
• Gasapparaat: Draai de knoppen naar de piëzo-elektrische stand (A-B-C-2), de waakvlam blijft in werking 

terwijl de gastoevoer in de brander onderbroken wordt.
• Elektrisch apparaat: Draai de knoppen “D2-E2” naar de stand “Nul” om de warmteopwekking stil te leggen.
(Zie werkwijze en functie draaiknoppen, toetsen en verlichte indicatoren). 
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3.

Inwerkingstelling voor de eerste opstart

Bij de eerste opstart en na een langdurige stilstand moet het apparaat grondig worden schoon-
gemaakt om alle resten van vreemde materialen weg te nemen (zie Gewoon onderhoud).

Schoonmaak bij de eerste opstart

Het apparaat niet schoonmaken met gebruik van waterstralen onder druk en/of rechtstreeks 
gericht.

De beschermende film van de externe bekleding manueel verwijderen en alle externe delen 
van het apparaat zorgvuldig schoonmaken. Op het einde van de beschreven handelingen voor 
schoonmaak van de externe delen, moet men verdergaan zoals beschreven onder “Dagelijkse 
schoonmaak” (zie Gewoon onderhoud).

Dagelijkse inwerkingstelling
Procedure:
1. Controleer of het apparaat optimaal schoongemaakt en hygiënisch is.
2. Controleer de correcte werking van het afzuigsysteem van het lokaal.
3. Steek desgevallend de stekker van het apparaat in het voorziene stopcontact voor elektrische voeding.
4. Open de netafsluiters die voorgeschakeld zijn op het apparaat (gas - water - elektriciteit).
5. Controleer of de afvoer van het water (indien aanwezig) niet verstopt is.
6. Ga verder met de handelingen beschreven in “Productieopstart”.

Wanneer het gastoevoernet nooit of zeer sporadisch wordt gebruikt, kunnen er zich luchtbellen 
vormen; het is onontbeerlijk om de installatie voor te bereiden zodat dit ongemak verholpen kan 
worden.

Om de lucht uit de leidingen te laten volstaat het de netafsluiter te openen, draaien terwijl men de 
draaiknop van het apparaat in piëzo-elektrische stand ingedrukt houdt, houd een vlam (lucifer of 
andere) bij de waakvlam en wacht op ontbranding.

Na de procedure voor ontsteking van de waakvlam, moet men de draaiknop enkele seconden 
lang naar de stand “maximum” draaien zodat de vlam zich stabiliseert. Op het einde van de pro-
cedure moet men de draaiknop terug naar de stand “Nul” zetten en desgevallend de netafsluiter 
sluiten.

Het is verboden om de sleuven van 
de branderflenzen te belemmeren.

Dagelijkse buitendienststelling en langdurige buitendienststelling
Procedure:
1. Sluit de netafsluiters die voorgeschakeld zijn op het apparaat (gas - water - elektriciteit).
2. Controleer of de afvoerkranen (indien aanwezig) in de stand “gesloten” staan.
3. Controleer of het apparaat optimaal schoongemaakt en hygiënisch is (zie Gewoon onderhoud).

In geval van langdurige inactiviteit moet men de delen die meest aan oxidatiefenomenen zijn 
blootgesteld beschermen zoals beschreven in het betreffende hoofdstuk (zie Gewoon onder-
houd).
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3.

Productieopstart

Vooraleer verder te gaan, zie “Dagelijkse inwer-
kingstelling”.

Tijdens het inbrengen en wegnemen van het pro-
duct uit het apparaat blijft het risico voor brand-
wonden, dit risico kan zich voordoen bij toevallig 
contact met: kookplaat - bereidingskamer - recipi-
enten of bewerkt materiaal.

Neem geschikte maatregelen voor individuele 
bescherming. Draag beschermingsuitrusting die 
geschikt is voor de uit te voeren handelingen.

De te bewerken producten moeten in speciale 
recipiënten worden gelegd die geschikt zijn voor 
bereiding en correct op de vuren en/of in de berei-
dingskamer van de oven worden gezet.

Diameter Pots: 
Burner 5.5-7-11 kW Ø mm 200-375

Bij de eerste inschakeling moet men wachten tot 
de eventuele luchtvorming in het gascircuit vol-
ledig uit de leiding verdwijnt.

Solid top: T ≤ 250 ° C (hottest point)
Mijotage: T ≤ 150 ° C (hottest point)

Inschakeling open vuren (Afb. 1)
Draai aan de draaiknop terwijl u die ingedrukt houdt naar de 
piëzo-elektrische stand (Det. A Afb.1).
Breng een vlam (lucifer of andere) op de waakvlam en wacht 
op ontsteking (Afb. 1).
Laat de draaiknop na circa 20” los en controleer visueel of de 
waakvlam aan blijft.
Na de procedure voor inschakeling van de waakvlam, draait 
men de draaiknop (Det. B Afb.1) naar stand minimum en/of 
maximum om de vlam te regelen.

Inschakeling plaat (Afb. 2)
Draai aan de draaiknop terwijl u die ingedrukt houdt naar de 
piëzo-elektrische stand (Afb. 2 Det. A), druk tegelijk meerdere 
keren op de piëzo-elektrische drukknop (Afb. 2 Det. B) tot de 
waakvlam aangaat.
Laat de draaiknop na circa 20” los en controleer visueel of de 
waakvlam aan blijft (Afb. 2).

De waakvlam is zichtbaar via de opening op het instru-
mentenbord.
Na de procedure voor inschakeling van de waakvlam, moet 
men de draaiknop van de thermostaat naar de gewenste tem-
peratuur (Afb. 2 Det. C).

Inschakeling gasoven (Afb. 3)
Draai aan de draaiknop terwijl u die ingedrukt houdt naar de 
piëzo-elektrische stand (Afb.3 Det. C). Druk tegelijk meerdere 
keren op de piëzo-elektrische drukknop (Afb.3 Part. D) tot de 
waakvlam aangaat.
Laat de draaiknop na circa 20” los en controleer visueel of de 
waakvlam aan blijft (Afb.3).

De waakvlam is zichtbaar via de interne opening in de bo-
dem van de oven.
Na de procedure voor inschakeling van de waakvlam, moet 
men de draaiknop van de thermostaat naar de gewenste tem-
peratuur (Afb. 3 Det. E).

Fig. 1
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3.

Inschakeling elektrische oven (Afb. 3A)

Steek desgevallend de stekker van het apparaat 
in het voorziene stopcontact voor elektrische 
voeding.

Draai de draaiknop van de thermostaat naar de gewenste 
stand (Afb. 4 A -B), de verlichte indicatoren “G” en “H” geven 
een werkingsfase aan.

Groen verlichte indicator: De indicator is ondergeschikt aan 
het gebruik van de draaiknop voor inschakeling. De verlichting 
van de indicator geeft een werkingsfase aan. 

Geel verlichte indicator: De indicator is ondergeschikt aan 
het gebruik van de draaiknop van de thermostaat. De verlich-
ting van de indicator geeft een verwarmingsfase aan.

Product vullen-verwijderen

Het te bewerken product in het speciaal voorziene recipiënt 
doen en het recipiënt op de plaat/bereidingskamer plaatsen 
(Afb. 5). 

In geval van een apparaat met oven, de deur van de berei-
dingskamer openen en het recipiënt in de speciale houder 
plaatsen.

Doe de deur open door aan de zijkant van het ap-
paraat te gaan staan om de rechtstreekse warm-
tebronnen te ontwijken.

Op het einde van het bereidingsproces het product wegne-
men en op een plaats neerzetten die vooraf is klaargemaakt 
voor het neerzetten van het bewerkte product.

Buitendienststelling

Op het einde van de werkcyclus moet men de draaiknoppen 
op het apparaat naar de stand “Nul” draaien.
De verlichte indicatoren moeten uit blijven.

Het apparaat moet regelmatig worden schoonge-
maakt, en alle aanslag en/of voedingsresten moe-
ten verwijderd worden, zie hoofdstuk: “Onderhoud”.

Indien aanwezig moeten de verlichte indicatoren 
op het einde van iedere werkcyclus uit blijven.

Controleer of het apparaat optimaal schoongemaakt en hygi-
enisch is, zie “Onderhoud”.

Sluit de netafsluiters die voorgeschakeld zijn op het apparaat 
(gas - water - elektriciteit).

Controleer of de afvoerkranen (indien aanwezig) in de stand 
“gesloten” staan.
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Vooraleer een hierna beschreven schoonmaakinterventie uit te voeren, moet de bediener ver-
plicht inzage nemen van dit hele document, lees aandachtig: 

Algemene informatie en veiligheidsinfo
Voorzieningen voor commando en controle
Gebruiksinstructies
Instructies voor de schoonmaak van het apparaat

Het is verboden om onbevoegde personen een interventie te laten uitvoeren.
Het is verboden voor de heterogene bediener om een interventie uit te voeren die valt onder 
gekwalificeerde en bevoegde technische competentie.

Indien het apparaat op een schoorsteen is aangesloten, moet de afvoerbuis worden schoon-
gemaakt volgens de bepalingen van de specifieke normvoorschriften van het land (contacteer 
uw installateur voor informatie hieromtrent).

Om zeker te zijn fat het apparaat zich in perfecte technische condities bevindt, moet men die 
minstens één keer per jaar aan onderhoud laten onderwerpen door een technicus die erkend 
is voor assistentieservice.

Het is verboden voor onbevoegden om werkzaamheden uit te voeren (met inbegrip van kinde-
ren, gehandicapten en personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke en geestelijke vermo-
gens). Het is verboden om werkzaamheden uit te voeren zonder vooraf de hele documentatie te 
hebben gelezen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonder-
houd mag niet door kinderen worden gedaan zonder toezicht.

Telkens men in de bereidingszone moet gaan, is het belangrijk eraan te denken dat er gevaar 
voor brandwonden blijft. Daarom is het verplicht om geschikte maatregelen voor individuele 
bescherming te nemen.

De elektrische voeding voorgeschakeld op het apparaat uitsluiten telkens men in veilige omstan-
digheden moet werken om handelingen of interventies voor schoonmaak en onderhoud uit te voe-
ren.

Draag beschermingsuitrusting die geschikt is voor de uit te voeren handelingen. Wat betreft in-
dividuele beschermingsmiddelen heeft de Europese Gemeenschap richtlijnen opgesteld waar-
aan de werknemers zich verplicht moeten houden.

Het apparaat wordt gebruikt voor de bereiding van producten voor voedingsgebruik, houd het 
apparaat en de hele omgeving errond constant rein. Het niet naleven van optimale hygiëni-
sche omstandigheden kan oorzaak zijn van vroegtijdige slijtage van het apparaat en gevaar-
lijke situaties creëren.

Vuilresten die zich ophopen in de buurt van warmtebronnen kunnen tijdens het normale gebruik 
van het apparaat ontbranden en zo gevaarlijke situaties creëren. Het apparaat moet regelmatig 
worden schoongemaakt, en alle aanslag en/of voedingsresten moeten verwijderd worden.

Het chemische effect van zout en/of azijn of andere zure stoffen tijdens de bereiding kan op 
lange termijn fenomenen van corrosie op de kookplaat genereren. Op het einde van de be-
reiding met dergelijke stoffen moet het apparaat zorgvuldig met detergent worden schoonge-
maakt, overvloedig worden nagespoeld en met zorg worden afgedroogd.

Let op dat de inox oppervlakken niet beschadigd worden, vermijd in het bijzonder het gebruik 
van corrosieve producten, geen schurend materiaal of snijdende gereedschappen gebruiken.

De detergentvloeistof voor schoonmaak van de kookplaat moet welbepaalde chemische ei-
genschappen hebben: pH groter dan 12, vrij van chloriden/ammoniak,viscositeit en densiteit 
zoals water. Gebruik geen agressieve producten voor de schoonmaak aan de buitenkan en de 
binnenkant van het apparaat (gebruik in de handel verkrijgbare detergenten die aangewezen 
zijn voor schoonmaak van staal, glas en email).

Lees aandachtig de aanwijzingen op het etiket van de gebruikte producten, draag een be-
schermingsuitrusting die geschikt is voor de uit te voeren werkzaamheden (Zie beschermings-
middelen vermeld op het etiket van de verpakking).

Het apparaat niet schoonmaken met gebruik van waterstralen onder druk en/of rechtstreeks 
gericht. Spoel de oppervlakken met drinkbaar water na en droog ze af met een absorberende 
doek of ander niet-schurend materiaal.

In geval van langdurige inactiviteit, is het noodzakelijk om naast alle voedingslijnen af te sluiten 
ook een zorgvuldige schoonmaak van alle interne en externe delen van het apparaat uit te voeren.

Pas de bepalingen volgens de geldende normen toe voor de verwijdering van afvalstoffen.

Wacht tot de temperatuur van het apparaat en alle onderdelen is afgekoeld, zodat de gebruiker 
niet wordt verbrand

Verplichtingen - Verboden - Tips - Aanbevelingen



13

DEZE HANDLEIDING IS EIGENDOM VAN DE FABRIKANT. IEDERE REPRODUCTIE, ZELFS GEDEELTELIJK, IS VERBODEN.

- 13 -

GEWOON ONDERHOUD4.

Dagelijkse schoonmaak kookplaat keuken

De roosters van de vuren uit de bereidingskamer wegnemen. 
In volgorde verwijderen: vlamverdeler en branderhuis.
Breng de detergentvloeistof via een normale verstuiver op het hele oppervlak van de 
bereidingskamer aan, en maak het hele oppervlak manueel met behulp van een niet 
schurende spons zorgvuldig schoon.
Daarna de bereidingskamer overvloedig naspoelen met drinkbaar water (gebruik geen 
waterstralen onder druk en/of rechtstreeks gericht).
Na succesvolle beëindiging van de beschreven handelingen moet men met zorg de 
bereidingskamer met een niet-schurende doek afdrogen. Indien nodig bovenbeschreven 
handelingen herhalen voor een nieuwe schoonmaakcyclus.
Vlamverdeler en branderhuis met detergent en drinkbaar water schoonmaken, zorgvuldig 
afdrogen. Daarna de weggenomen onderdelen in hun zittingen terugplaatsen.

Bij het terugplaatsen van de weggenomen onderdelen mag men de posities van 
de branders en de vlamverdelers niet omwisselen.

Dagelijkse schoonmaak van de volle plaat

Breng de detergentvloeistof via een normale verstuiver op het hele oppervlak van de be-
reidingskamer aan, en maak het hele oppervlak manueel met behulp van een niet schu-
rende spons zorgvuldig schoon.
Daarna de bereidingskamer overvloedig naspoelen met drinkbaar water (gebruik geen 
waterstralen onder druk en/of rechtstreeks gericht). 

Na succesvolle beëindiging van de beschreven handelingen moet men met zorg de berei-
dingskamer met een niet-schurende doek afdrogen. Indien nodig bovenbeschreven han-
delingen herhalen voor een nieuwe schoonmaakcyclus.

Vochtresten die op de plaat/platen achterblijven kunnen de werking van het ap-
paraat schaden door vroegtijdige slijtage van de plaat/platen te veroorzaken.

Om alle vochtresten weg te nemen moet men na de handelingen van gewoon onderhoud 
het toestel aanzetten en gedurende circa 2/3’ op minimum laten werken vooraleer uit te 
schakelen (zie procedure deel 3 Gebruiksinstructies: Inschakelen/Uitschakelen).

Dagelijkse schoonmaak van de oven

Naargelang het apparaat moet men het volgende wegnemen: roosters, ovenschalen of 
andere verwijderbare voorwerpen uit de bereidingskamer.
De bereidingskamer gedurende circa 20’ opwarmen. 
Open de deur om de bereidingskamer enkele seconden te laten afkoelen.

Breng de detergentvloeistof via een normale verstuiver op het hele oppervlak van de berei-
dingskamer aan, en maak het hele oppervlak manueel met behulp van een niet schurende 
spons zorgvuldig schoon.
Daarna de bereidingskamer overvloedig naspoelen met drinkbaar water (gebruik geen wa-
terstralen onder druk en/of rechtstreeks gericht). 
Na succesvolle beëindiging van de beschreven handelingen moet men met zorg de berei-
dingskamer met een niet-schurende doek afdrogen.
Indien nodig bovenbeschreven handelingen herhalen voor een nieuwe schoonmaakcyclus.

Maak ook het materiaal dat voordien uit de bereidingskamer werd weggenomen (roosters, 
ovenschalen, mandjes of andere verwijderbare voorwerpen) met detergent en drinkbaar 
water schoon, grondig naspoelen en alles afdrogen vooraleer terug op zijn plaats te zetten. 

Om alle vochtresten weg te nemen moet men na de handelingen van gewoon onderhoud 
het toestel aanzetten en gedurende circa 20’ op minimum laten werken vooraleer uit te 
schakelen (zie procedure deel 3 Gebruiksinstructies: Inschakelen/Uitschakelen).
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GEWOON ONDERHOUD4.

Samenvattingstabel: competenties - interventie - frequentie

Schoonmaak voor langdurige buitendienststelling
In geval van langdurige inactiviteit is het noodzakelijk om alle beschreven procedures voor 
dagelijkse schoonmaak uit te voeren. 
Op het einde van de handelingen moet men de delen die meest zijn blootgesteld aan feno-
menen voor oxidatie beschermen zoals hierna vermeld. 
• Gebruik lauwwarm water met een beetje zeep voor de schoonmaak van de onderdelen;
• De onderdelen zorgvuldig naspoelen, gebruik geen waterstralen onder druk en/of recht-

streeks gericht;
• Met zorg alle oppervlakken afdrogen met behulp van niet-schurend materiaal;
• Met een niet-schurende doek die lichtjes in vaseline-olie is gedrenkt over alle inox op-

pervlakken gaan om een beschermende laag op het oppervlak te creëren.

In geval van apparaten met deuren en rubberen pakkingen, moet men de deur op 
een kier laten staan zodat het kan verluchten, breng wat beschermende talk aan op 
alle oppervlakken van de rubberen pakkingen.

De apparaten en de lokalen regelmatig verluchten.

Indien er een defect optreedt moet de algemene operator een eerste onderzoek verrichten en, 
indien hij daarvoor bevoegd is, de oorzaken van de storing wegnemen en de correcte werking van 
de apparatuur herstellen

Indien het niet mogelijk is de oorzaak van het probleem te verhelpen, schakel dan het apparaat uit, 
koppel het los van de elektriciteitsvoorziening en sluit alle toevoerkranen; raadpleeg vervolgens de 
geautoriseerde technische servicedienst

De onderhoudstechnicus grijpt in in geval de algemene operator er niet in geslaagd is de oorzaak 
van het probleem vast te stellen of indien het herstel van de correcte werking van de apparatuur 
vraagt om verrichten van werkzaamheden waarvoor deze operator niet bevoegd is

“Heterogene” bediener
Persoon, bevoegd en belast om het apparaat te laten werken met actieve beschermingen die in 
staat is eenvoudige taken uit te voeren. 

“Homogene” bediener
Ervaren bediener die bevoegd is om het apparaat te verplaatsen, te vervoeren, te installeren, te 
onderhouden te repareren en af te breken.

UIT TE VOEREN HANDELINGEN FREQUENTIE VAN DE WERKZAAMHEDEN 

Reiniging voor de eerste inwerkingstelling Bij ontvangst, na de installatie

Reiniging apparatuur Dagelijks

Reiniging delen in contact met levensmiddelen Dagelijks

Reiniging schoorsteen Indien nodig

Controle / vervanging gasleidingen Indien nodig

Controle thermostaat Indien nodig

Schoonmaak platen Dagelijks

Smering gaskranen Indien nodig
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GEWOON ONDERHOUD4.

Troubleshooting

Wanneer het apparaat niet correct werkt, probeer dan de meer bescheiden problemen op te 
lossen met behulp van deze tabel.

PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK INTERVENTIE

Het apparaat kan niet worden 
ingeschakeld.

De verlichte indicatoren blijven 
uit.

• De hoofdschakelaar is niet in-
geschakeld.

• De differentiaal of de mag-
neetthermische beveiliging is 
doorgeslagen.

• Schakel de hoofdschakelaar 
in.

• Raadpleeg de bevoegde tech-
nische servicedienst

Het gasapparaat gaat niet aan. • Gaskraan gesloten.
• Lucht in de leidingen aanwe-

zig.

• Open de gaskraan.
• Herhaal de handelingen voor 

inschakeling.

Abnormale vlam • Foutieve positie van de bran-
der

• Plaats de brander in de cor-
recte positie (zie Hfdst.7 - Flex 
Burner) 

Waakvlam wordt gedoofd • Verstopping branderflenzen • Maak de flenzen vrij van alles 
wat de luchtstroom belem-
mert (zie hfdst. 3 Gebruiker-
shandleiding - Dagelijkse in-
werkingstelling)

Indien het niet mogelijk is de oorzaak van het probleem op te lossen, schakel het apparaat dan 
uit en sluit alle toevoerkranen; raadpleeg vervolgens de bevoegde technische servicedienst
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VERWIJDERING5.

Buitendienststelling en ontmanteling van het apparaat

HET IS VERPLICHT DE MATERIALEN TE VERWIJDEREN VOLGENS DE WETTELIJKE 
PROCEDURE DIE VAN KRACHT IS IN HET LAND WAAR HET APPARAAT WORDT ONT-
MANTELD.

KRACHTENS de Richtlijnen (zie n. 0.1 sectie), met betrekking tot de vermindering van het gebruik van gevaar-
lijke stoffen in elektrisch en elektronische apparaten, evenals de verwijdering van afvalstoffen. Het symbool van 
de doorkruiste vuilnisbak dat op het apparaat of op de verpakking staat vermeld, geeft aan dat het product op 
het einde van zijn nuttige leven afzonderlijk van de andere afvalstoffen moet worden ingezameld.
De gescheiden inzameling van dit apparaat op het einde van zijn leven wordt door de fabrikant georganiseerd 
en beheerd. De gebruiker die zich van dit apparaat wil ontdoen, moet daarom de fabrikant contacteren en het 
systeem volgen die deze heeft opgezet om een gescheiden inzameling van het apparaat op het einde van zijn 
leven mogelijk te maken. Een geschikte gescheiden inzameling om het afgedankte apparaat klaar te maken 
voor recyclage, verwerking en verwijdering uit het milieu draagt ertoe bij om eventuele negatieve effecten op 
het milieu en de gezondheid te vermijden, en bevordert het herbruik en/of de recyclage van de materialen 
waaruit het apparaat bestaat. Een foutieve verwijdering van het product door de eigenaar leidt tot de toepas-
sing van administratieve sancties voorzien door de normen die van kracht zijn.

De buitendienststelling en de ontmanteling van het apparaat moet door gespecialiseerd 
personeel worden uitgevoerd.

Verwijdering van afvalstoffen

Tijdens de fase van gebruik en onderhoud moet men vermijden om vervuilende producten 
(olie, vet, enz.) in het milieu te verspreiden en moet men een gescheiden verwijdering 
voorzien in functie van de samenstelling van de verschillende materialen en in naleving 
van de geldende wetten in deze materie.

Foutieve verwijdering van afvalstoffen wordt bestraft met sancties die vastgelegd zijn door de wetten die van 
kracht zijn op het grondgebied waar de inbreuk wordt vastgesteld. 
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