INSTRUKCJA OBSŁUGI PIECA KONWEKCYJNO-PAROWEGO OES 6.10 MINI MOBIL
Krok
1

Sposób postępowania
Oczyścić szuflady wodne

2

Napełnić szufladę na wodę pitną

3

Włączyć piec konwekcyjno-parowy

4

W zaleŜności od potrzeb rozgrzać
wstępnie piec
Wybierz lub wprowadź program garownia
Załadować piec konwekcyjno-parowy i
zastartować program garowania
Podczas wykonywania programu
garownia moŜna wykorzystać róŜne
funkcje dodatkowe
Napełnić szufladę na wodę pitną gdy
Wyjmowanie szuflady na wodę pitną i
urządzenie zgłasza niedobór wody
napełnianie jej w pkt.2
Sprawdzić szufladę odpływu i w razie
1. Powoli wyciągnąć szufladę odpływu,
potrzeby opróŜnić ją
podpierając ją drugą ręką. Wyjąć
szufladę odpływu.
2. OpróŜnić szufladę odpływu. W razie
potrzeby usunąć resztki potraw i
przepłukać szufladę odpływu.
3. Ponownie załoŜyć szufladę odpływu i
wsunąć ją do ogranicznika. Zawsze
upewnić się, Ŝe szuflada odpływu jest
całkowicie wsunięta.
Wyjąć gotowe produkty
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Sposób postępowania
1. Wyjąć szufladę na wodę pitną. W razie
potrzeby opróŜnić szufladę na wodę
pitną (prawa szuflada).
2. Wyjąć i opróŜnić szufladę odpływu.
3. Oczyścić obie szuflady na wodę
roztworem czyszczącym lub w
zmywarce.
4. Przed ponownym załoŜeniem szuflady na
wodę pitną przepłukać. W ten sposób
unika się przedostawania pozostałości
środków czyszczących od produktów
spoŜywczych.
5. Ponownie załoŜyć szuflady na wodę
1. Powoli wyciągnąc szufladę na wodę
pitną, podpierając ja drugą ręką.
2. Napełnić szufladę na wodę pitną do
oznacznika.
3. Ponownie załoŜyć szufladę pitną i
wsunąć ją do ogranicznika. Zwrócić
uwagę na to, aby rura ssąca ułoŜyła się
przy tym w szufladzie na wodę pitną.
Włączyć piec konwekcyjno-parowy
Wynik
1. Zostaje przeprowadzona autodiagnoza.
2. Włącza się oświetlenie komory pieca.
3. Na displeju zostają wyświetlone
temperatura i czas garownia

PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA DO TRANSPORTU I TYMCZASOWEGO
PRZECHOWANIA
Krok
1

Sposób postępowania
Oczyścić syfon odpływowy i filtr wody

2

OpróŜnić i oczyścić obie szuflady na
wodę
Ponownie wsunąć obie szuflady na
wodę do ogranicznika i zamocować je
taśmą klejącą do pieca konwekcyjnoparowego
OstroŜnie przechylić piec konwekcyjnoparowy do tyłu.
Zwrócić uwagę na masę urządzeń
Poczekać aŜ woda ze skraplacza spłynie
do wiadra
Zamocować kabel przyłączeniowy
taśmą klejącą do urządzenia tak, aby nie
moŜna go było uszkodzić podczas
transportu
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Sposób postępowania
1. Odkręcić syfon.
2. Ściągnąć syfon.
3. Przepłukać syfon gorącym roztworem
płynu do mycia.
4. ZałoŜyć uszczelkę i ponownie przykręcić
syfon.
Patrz pierwsze kroki pkt. 2 i 9

