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Inställning av SD-Touchpanelen
När ugnen startas för första gången så visas en snabb-  
konfigurering av panelen, där du gör val av språk, tempertur- 
skala, inställning av datum och klocka samt att ett utbrännings-
program kommer att aktiveras. Detta kommer bara att visas en 
gång, om inte valen görs i detta skede så måste valen göras via  
SERVICEMENYN (se manual).  

Utbränningsprogrammet kommer att starta så fort bilden visas 
i panelen. Utbrännings programmet kommer att hålla på i ca 
3 timmar för att få bort fukt m.m. från plåtar och härdar på ett 
skonsamt sätt. Under denna tid så kommer det att osa om ugnen 
och det rekommenderas att inte baka några produkter förrän det 
har slutat att osa (för av aktivering se manual). 

avstängd

påslagen

Snabbstartguide Däckugn

Tryck för att baka manuellt.

Tryck för att baka via recept.

Tryck för att skapa ett eget recept.

Tryck för att öppna veckoschema-
inställningarna (se manual).

Start av ugnen
För att starta/stänga av ugnsrummet så görs detta med att man 
trycker på S-D loggan överst på panelen. Ugnen börjar genast att 
värmas upp mot senast inställd temperatur.

Aktuell ugnsrumstemperatur.

Tryck för att komma till servicemeny

utbränningsprogramspråk/temp skala datum/klocka

Manuellt bak
För att komma till manuellt bak så trycker man på MANUELL 
BAKNING på startsidan. Här görs val av temperatur, baktid, 
ångtid och spjälläge genom att man trycker på -/+ vid respektive 
symbol.  

Temperaturjustering av undervärme
Om under värmen skall skilja sig från ugnsvärmen så regleras 

detta med denna knapp . Temperaturspannet är från -40°C 
till +80°C i förhållande till ugnsvärmen. Ändringen görs med -/+ 
tangenten som kommer upp vid tryck på temperaturjustering.

Spjälläge
Det motorstyrda spjället manövreras från panelen via de 
2 knapparna på panelen.

Den gula markeringen innebär i vilket 
läge spjället befinner sig i.

Ånggenerator
Om ångsymbolen är röd så har inte ånggeneratorn nått upp till sin 
arbetstemperatur och bakprogramet går inte att starta om receptet 
kräver ånga, det tar ca 30 minuter att värma upp ånggeneratorn 
om den är kall. 

För att starta/stoppa ånggeneratorn så tryck på ångsymbolen i 
2 sekunder.

För att starta bakprorammet så tryck på START på panelen, 
eventuell ånga tillsätts direkt vid starttillfället. När baktiden har 
räknat ner till noll minuter så kommer ugnen att gör dig upp-
märksam med en akustisk signal. Tider och temperaturer går att 
ändra under bakets gång med -/+ knappen.

För att avsluta baket så tryck på 
AVSLUTA BAK. 
Om baktiden skall förlängas så kryssa 
bort BAK KLART rutan och förläng 

din baktid med  knappen vid 
baktiden.

Kostnad per bak (se manual)

Temperatur
Baktid
Ångtid
Spjälläge
Start av bak

öppet stängt

kall ånggeneratoravstängd klar att ge ånga

Temperaturjustering av 
undervärme




