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Följ bruksanvisningens 
 instruktioner

 > Läs bruksanvisningen innan du börjar 
använda ugnen.

 > Följ bruksanvisningens instruktioner 
exakt och var särskild uppmärksam 
på säkerhetsanvisningarna och kapitlet 
Säkerhet.

 > Följ varningsanvisningarna som sitter 
på Atollspeed-ugnen.

 > Bruksanvisningen måste finnas tillgänglig 
för personal och alla andra som använder 
ugnen.

  

Livsfara p.g.a. elstöt
 y Livsfarlig elspänning inuti ugnen!
 > Öppna inte kapslingen.
 > Lossa inte skruvarna och ta inte bort delar 

av kapslingen.
  

Användning och installation
 y Vi övertar inget ansvar för eventuella 

skador som uppstår på grund 
av att underhållsinstruktionerna 
samt anvisningarna i kapitlet 
”Teknisk specifikation” inte har följts.

 > Följ bruksanvisningens instruktioner.
 > Underhåll och reparationer måste utföras 

av licensierad serviceverkstad och 
originalreservdelar måste användas.

  

 ObserverA
Följ bruksanvisningens 
tecken och symboler  
w sidan 3

Observera och följ 
kapitlet Säkerhet  
w från sidan 6

 vArning
Observera och följ 
kapitlet Säkerhet  
w från sidan 6

Obs
Teknisk specifikation  
w från sidan 67

Underhåll  
w från sidan 60

Presentation och allmän information
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bruksanvisningens tecken och symboler

säkerhetsanvisningar 
 personskador
Om säkerhetsanvisningarna inte följs kan 
en felaktig användning orsaka lättare till 
allvarliga personskador.
  

säkerhetsanvisningar 
 personskador
Om säkerhetsanvisningarna inte följs kan 
en felaktig användning orsaka lättare 
personskador.
  

elstöt Het vätska

Klämrisk Het yta

Halkrisk

Anvisningar sakskador
 y För Atollspeed-ugnen
 y På uppställningsplatsen
 > Följ alltid bruksanvisningens instruktioner 

noga.
  

Obs/tips
 y Anvisningar för säker hantering och tips för 

enkel manövrering.
  

 vArning
Observera och följ 
kapitlet Säkerhet  
w från sidan 6

 ObserverA
Säkerhetsanvisningar för 
användning  
w sidan 25

Observera och följ 
kapitlet Säkerhet  
w från sidan 6

Obs
Observera och följ 
kapitlet Garanti  
w från sidan 75

Teknisk specifikation  
w från sidan 67

Obs

Tips

Presentation och allmän information
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Säkerhet

1 säkerhet

Felaktig användning
 y Om säkerhetsanvisningarna inte 

följs kan det leda till allvarliga 
skador.

 > Följ alla säkerhetsanvisningar.
  

1.1 Allmänna säkerhetsanvisningar

risker för användaren
Atollspeeds produkter utmärker sig 
genom största möjliga säkerhet. 
Säkerhetsanordningarnas felfria funktion 
kan dock endast garanteras om du följer 
punkterna nedan:

 > Läs bruksanvisningen noga innan 
du börjar använda ugnen.

 > Rör inte vid heta komponenter.
 > Använd inte Atollspeed-ugnen 
om den inte fungerar felfritt eller 
är skadad.

 > Atollspeed-ugnen måste vara 
färdigmonterad innan du får 
använda den.

  

 vArning

 ObserverA
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Säkerhet

 > Inbyggda säkerhetsanordningar 
får under inga förhållanden 
ändras.

 > Ägaren är skyldig att 
endast låta sådan personal 
arbeta med enheten som 
känner till grundläggande 
arbetsskyddsbestämmelser 
och har utbildats om enhetens 
hantering. Ägaren får inte 
låta personer med nedsatt 
fysisk, psykisk eller sensorisk 
funktionsförmåga arbeta med 
enheten. Barn under 14 år måste 
stå under uppsikt för att förhindra 
att de leker med enheten.

 > Barn får inte rengöra eller 
underhålla maskinen.

  

 ObserverA
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Säkerhet

Trots säkerhetsanordningarna finns det 
risker med alla produkter om de används 
felaktigt. Var observant på följande när du 
använder enheten för att undvika skador 
och hälsorisker:

Livsfara p.g.a. elstöt
 y Livsfarlig elspänning inuti ugnen!
 > Öppna inte kapslingen.
 > Lossa inte skruvarna eller ta bort 
delar av kapslingen.

 > Använd inte en skadad elsladd.
 > Undvik att skada elsladden. 
Elsladden får inte knäckas eller 
klämmas.

 > Doppa inte elsladden i vatten 
eller annan vätska eller häll 
vatten eller annan vätska på 
elsladden. Elsladden ska hållas 
torr.

  

 vArning
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Säkerhet

Livsfara p.g.a. elstöt
 y Skadade elkablar får bara bytas 

av utbildade elektriker.
 y Enheten får inte rengöras med 

vattenstråle eftersom det kan 
skada den.  
Risk för personskador på grund 
av elstöt.

 y Enheten ska inte användas 
i närheten av vatten.

  

 vArning
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Säkerhet

brandfara
 y Fläktens luftöppningar ska hållas 

fria och får inte blockeras.
 y Plast och papper, även 

mikrovågsugnbeständiga 
sådana, får inte användas 
i Atollspeed-ugnen eftersom 
den utvecklar en mycket hög 
konvektionsvärme. Dessa 
material kan smälta eller börja 
brinna. Använd helst keramikkärl 
som är avsedda att användas 
i mikrovågsugnar.

 y Stäng omedelbart av ugnen och 
dra ut kontakten om du känner 
röklukt.

 y Större mängder matolja 
får inte värmas upp med 
mikrovågsfunktionen (fritering).

  

 ObserverA
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Säkerhet

risk för brännskador
 y Använd alltid handskar, den 

medföljande produktspaden 
eller en produkttång när du tar ut 
uppvärmda produkter ur ugnen. 
Risk för brännskador.

 y Berör under inga förhållanden 
ugnens insida.

  

 ObserverA

 y När du värmer upp produkter med mikrovågor blir 
själva produkten mycket varmare än de använda 
kärlens utsida.

 y Kontrollera alltid temperaturen innan du serverar 
uppvärmda livsmedel åt barn.

 y Barnmat i glas och flaskor ska värmas utan lock och 
dinapp. Rör alltid om uppvärmd barnmat noga så 
att värmen fördelas jämnt i maten innan du serverar 
barnet. Kontrollera temperaturen.

 y Koka inte ägg i sitt skal med mikrovågsfunktionen 
eftersom trycket som bildas inuti skalet gör att ägget 
exploderar. Pricka äggulan flera gånger innan du 
tillagar stekta ägg.
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Säkerhet

risk för brännskador
 y Använd inte 

mikrovågsfunktionen för att 
tillaga livsmedel eller vätskor 
i förslutna kärl, förslutna kärl kan 
explodera.

 y Vätskor ska inte värmas upp 
i förslutna kärl. Explosionsrisk!

 y Vätskor som värms upp med 
mikrovågsfunktionen kan börja 
stormkoka med fördröjning. Var 
försiktig när du hanterar kärlet.

 y Du ska alltid kunna se innehållet 
i kärlen. Ugnen får inte ställas 
högre än 1,20 m över golvet.

  

 ObserverA
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Säkerhet

risk för personskador
 y Risk för glassplitter i ugnen om 

en glasskål eller form går sönder. 
Livsmedlet i dessa kärl och formar 
får inte förtäras.

 y Ställ inte ifrån dig föremål på 
enheten.

 y Värm inte upp explosiva ämnen 
eller vätskor i mikrovågsugnen.

  

 ObserverA
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Säkerhet

Hälsorisk
 y Atollspeed-ugnen får bara 

användas för produkter som är 
avsedda för förtäring och för 
uppvärmning i ugnen.

 y Färdigrätter ska tas ut ur 
sin förpackning eftersom 
förpackningen i de flesta 
fall inte är värmebeständig. 
Följ livsmedelstillverkarens 
anvisningar.

 y Håll ugnen ren för att bibehålla 
ytornas kvalitet. En smutsig ugn 
håller vare sig sin förväntade 
brukstid eller nödvändig hygien.

 y Säkerställ att rätterna når en 
temperatur på minst 70 °C under 
tillagning eller uppvärmning.

  

 ObserverA
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Säkerhet

Fara på grund av strålning 
från mikrovågor

 y Ta inte bort mikrovågsskydden. 
Om mikrovågsskydden måste 
tas bort för servicearbeten ska 
detta göras av en certifierad 
serviceverkstad.

 y Ugnen får inte användas med 
skadad lucka eller lucktätning. 
Skadorna måste lagas av en 
certifierad serviceverkstad.

  

Klämrisk / risk för personskador
 y Du kan klämma händer eller 

fingrar när du stänger luckan.
 > Stäng alltid luckan försiktigt.

  

 ObserverA

 ObserverA
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Säkerhet

1.2 Ändamålsenlig användning
Enheten är avsedd för professionell användning inom 
restaurang- och hotellbranschen och i liknande verksamheter 
för att värma smårätter.

rimligen förutsebar 
 felanvändning

 y Personalen kan skadas om 
enheten inte används på avsett 
sätt.

 > Atollspeed-ugnen får bara 
användas för sin avsedda 
användning.

  

Atollspeed är en kombinerad konvektions- och mikrovågsugn 
för att värma livsmedel.
Med Atollspeed-ugnen går uppvärmning och tillagning mycket 
snabbare än med en vanlig konvektionsugn.
Den mycket snabba cirkulationslufthastigheten kombinerat 
med mikrovågsfunktionen värmer upp livsmedlen mycket 
fort. Bakade produkter blir krispiga på utsidan samtidigt som 
inkråmet snabbt blir varmt. Med denna teknologi får dina 
kunder en snabb betjäning samtidigt som smaken av nylagad 
mat bevaras.
Enheten ska användas enligt bruksanvisningens instruktioner. 
All annan användning utöver den angivna anses som icke 
ändamålsenlig användning. Tillverkaren ansvarar inte för 
skador till följd av sådan användning.

 vArning
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Säkerhet

1.3 Användning och installation

brandfara / olycksrisk
 > Användnings- och 
installationsinstruktionerna 
måste följas.

 > Användnings- och 
installationsinstruktionerna 
i kapitlet Teknisk specifikation 
måste följas.

  

Ägaren ansvarar för att anlita elektriker som förbereder 
elanslutningen på platsen. Dessa arbeten måste utföras 
av certifierade installatörer som följer allmänna, nationella 
och lokala föreskrifter. Atollspeed-service får endast ansluta 
kaffemaskinen till färdiga anslutningar. Servicepersonalen 
får inte göra lokala installationsarbeten och ansvarar inte för 
sådana arbeten.

 vArning

Teknisk specifikation  
w från sidan 67
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Säkerhet

1.4 säkerhet ugn

Mikrovågsfunktion
 y Ugnen får inte vara tom när mikrovågsfunktionen startas.  

Det måste alltid finnas vätska eller en passande produkt i ugnskammaren 
innan mikrovågsfunktionen startas.

 y Använd inte mikrovågsfunktionen för att torka handdukar, våta klädesplagg 
eller blött papper. 

 y Använd inte mikrovågsfunktionen för att värma upp plattor.
 y Drycker får inte värmas upp för mycket. 
 y Värm inte drycker som innehåller mer än 5 % alkohol.  

Ställ in en kort tid och ha uppsikt över förloppet.
 y Ugnen får bara användas för att värma upp livsmedel.
 y Magnetiska kärl och föremål förstör mikron. Metallkärl som används får inte 

innehålla magnetiskt material.
 y Lösa metallföremål (knivar, lock, spett, o.s.v.) får inte finnas inuti ugnen när 

mikrovågsfunktionen är igång. Du får bara använda öppna kärl av rostfritt stål 
eller aluminium. Öppna stekpannor av metall kan användas på stenen.

installationsförutsättningar
 y Enheten får inte förvaras eller användas utomhus (solljus, regn).
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Presentation och allmän information

2 presentation och allmän information

2.1 Ugnskomponenternas beteckning

5

4

1

2

3

1 Kondensbehållare (frånluft)
 Blir varm under användningen.

2 Säkerhetstemperaturbegränsare (STB)
3 Livsmedelshylla
4 USB-port
5 Bildskärm

2.2 startfönster med sifferfält

Ugnstemp. 260 °C T1

Tid

Temp

LufT

mikro

0 :  30
270

90 %

90 %

1

0

2
ABC

5
JKL

8
TUV

4
GHI

7
PQRS

3
DEF

6
MNO

9
WXYZ

di_Bedienelemente

Startfönster

2
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Installation och uppställning

3 installation och uppställning

3.1 säkerhetsanvisningar idrifttagning

(Den första installationen sedan maskinen levererats 
från fabriken.)

Följ bruksanvisningens 
 instruktioner

 > Läs bruksanvisningen innan du börjar 
använda ugnen.

 > Följ bruksanvisningens instruktioner 
exakt och var särskild uppmärksam på 
säkerhetsanvisningarna och kapitlet 
Säkerhet.

 > Följ varningsanvisningarna som sitter 
på ugnen.

 > Bruksanvisningen måste finnas tillgänglig 
för personal och alla andra som använder 
ugnen.

  

Livsfara p.g.a. elstöt
 y Livsfarlig elspänning inuti ugnen!
 > Öppna inte kapslingen.
 > Lossa inte skruvarna eller ta bort delar 

av kapslingen.
  

Användning och installation
Följ bruksanvisningens instruktioner.
  

 ObserverA
Följ bruksanvisningens 
tecken och symboler  
w sidan 3

Observera och följ 
kapitlet Säkerhet  
w från sidan 6

 vArning
Observera och följ 
kapitlet Säkerhet  
w från sidan 6

Obs
Teknisk specifikation  
w från sidan 67
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Installation och uppställning

3.2 ställa upp ugnen

Uppställningsplats

 y Uppställningsplatsen måste vara torr och 
skyddad mot stänkvatten.

 y Ugnen måste stå på ett underlag med 
150 kg bärförmåga.

 y Uppställningsplatsen får inte vara utsatt 
för vibrationer.

 > Ugnen får inte användas utomhus.
 > Ugnen måste ställas på ett underlag 

som tål vatten och värme för att skydda 
uppställningsplatsen mot skador. 
Uppställningsplatsen måste vara plan och 
jämn.

 > Uppställningsplatsen måste vara väl 
ventilerad så att ugnens kylning får 
tillräckligt med frisk luft.

  

Obs
Observera och följ 
kapitlet Garanti  
w från sidan 75

Teknisk specifikation  
w från sidan 67
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Installation och uppställning

Uppackning

 > Se efter att ugnen är hel. Om du inte 
är säker på att ugnen är hel ska du inte 
använda den, utan kontakta service.

  

 > Ta bort förpackningsmaterialet och 
sopsortera det.

 > Öppna luckan och ta ut tillbehören ur 
ugnskammaren.

 > Ta av skyddsplasten från hela enheten.
 > Torka enheten invändigt med en fuktig duk innan 

du använder den första gången.
 > Spara originalförpackningen för eventuell 

retursändning.

Allmänna instruktioner
 y För obehindrad sikt över ugnens innehåll 

rekommenderar vi att ugnen ställs på 1,20 m höjd.
 y Om det inte går att se in i ugnen obehindrat måste 

en skylt som varnar för skållskador placeras ut väl 
synligt.

varningsskylt risk för skållning

 vArning
Observera och följ 
kapitlet Säkerhet  
w från sidan 6
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Installation och uppställning

3.3 elanslutning

 y Alla arbeten på Atollspeed-ugnen (anslutning, 
installation, reparation och underhåll) måste 
utföras av certifierad service. Serviceföretaget 
måste känna till regionalt gällande föreskrifter.

Förutsättningar
 y Det måste finnas en tillräckligt lång matarledning 

samt säkring.
 y Kunden måste installera en jordfelsbrytare till 

matarledningen på uppställningsplatsen.
 y Det måste finnas en jordfelsbrytare konstruerad 

för överström på 30 mA eller mer.
 y Matarledningens area måste vara minst 

3 x 2,5mm² (300 H/HB) / 5 x 2,5 mm² (400 H/B) / 
3 x 4 mm² (400 H/B).

 y Ugnen får inte anslutas till samma matarledning 
som andra enheter.

 y Elsladden måste vara böjlig. Elsladden måste vara 
tillräckligt lång så att ugnen ska kunna flyttas.

 y Om den elektriska matarledningen inte 
har en potentialutjämningsledare måste 
en extern potentialutjämningsledare 
monteras på enhetens baksida.

  

Teknisk specifikation  
w från sidan 67

Symbol 
potentialutjämningsledare
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Installation och uppställning

brandfara
 y Grenuttag får inte användas eftersom 

de kan leda till att matarledningen 
överbelastas.

 > Förlängningskabel och kabelupprullare 
får bara användas om de är certifierade 
för den nödvändiga strömstyrkan och har 
korrekt kabelarea.

 > I det fall Atollspeed-ugnen installeras som 
en dubbelmodul måste det finnas två 
separata matarledningar och säkringar 
i strömcentralen.

  

3.4 Ta ugnen i drift

Ugnen har en säkerhetstemperaturbegränsare.  
Den kan lösa ut på grund av vibration under 
transporten.

 y Enheten kan skadas om 
mikrovågsfunktionen är igång när ugnen 
är tom.

 > Ugnen får inte vara tom när 
mikrovågsfunktionen startas.

  

Återställa säkerhetstemperaturbegränsare (sTb)
 > Tryck hårt på den mörkröda STB-brytaren.
 > Starta den tomma ugnen och värm upp den till 

270 °C.
 > Efter den första uppvärmningen ska temperaturen 

hållas i minst 30 minuter utan livsmedel.

 ObserverA
Observera och följ 
kapitlet Säkerhet  
w från sidan 6 
 
Installation  
w Förutsättningar 
sidan 23

Obs
Observera och följ 
kapitlet Garanti  
w från sidan 75

Teknisk specifikation  
w från sidan 67

Starta ugnen  
w sidan 27
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Användning

4 Användning

4.1 säkerhetsanvisningar användning

risk för brännskador /
skållskador

 y Ugnen ska alltid värmas upp med 
avstängd mikrovågsfunktion.

 y Håll temperaturen i 30 minuter.
  

 y Ställ inte metallkärl på metallhyllan.
 y Använd stenen för metallkärl.

  

 y Enheten kan skadas om 
mikrovågsfunktionen är igång när ugnen 
är tom.

 > Ugnen får inte vara tom när 
mikrovågsfunktionen startas.

  

 y Stick alltid hål i livsmedel med skal eller skinn 
(t.ex äpplen, tomater, potatis, korv) före 
uppvärmningen så att de inte exploderar.

 y Produkter med låg fukthalt (t.ex. djupfryst 
bröd, poppa popcorn) torkar snabbt ut med 
mikrovågsfunktionen.

 ObserverA
Observera och följ 
kapitlet Säkerhet  
w från sidan 6

 ObserverA
Observera och följ 
kapitlet Säkerhet  
w från sidan 6

Obs
Observera och följ 
kapitlet Garanti  
w från sidan 75

Teknisk specifikation  
w från sidan 67
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Användning

 y När mikrovågsfunktionen är igång har torra 
produkter samma negativa inverkan som om 
ugnen vore tom. Torra produkter kan förkolnas vid 
hög mikrovågseffekt. Det kan skada både enheten 
och kärlen. Ställ inte in enheten på längre tid än 
som behövs och på en låg effekt.  
Håll uppsikt över förloppet. Frysta livsmedel ska 
först tinas i ca 20 sekunder utan mikrovågor.

4.2 Allmänna tips

ställa produkter i ugnen
 y Placera livsmedlet direkt i mitten av ugnen för ett 

gott tillagningsresultat.
 y Om du ska värma upp flera kärl samtidigt, 

exempelvis koppar, fördelar du dem jämnt inne 
i ugnen.

Temperatur och cirkulationsluft
Ugnskammaren är välisolerad och håller tillsammans 
med livsmedelshyllan temperaturen på ett 
enastående sätt. Eftersom tillagningstiderna är 
mycket korta har större temperaturändringar 
i tillagningsprogrammet endast liten effekt.
Det är bättre att värma upp alla produkter till 
+/- 10 °C av förvärmningstemperaturen.
Det är dock mer effektivt att anpassa 
konvektionsvärmen via cirkulations luft-
hastigheten. Cirkulationslufthastigheten har en 
direkt effekt på tillagningsresultatet.

Olika temperaturområden
Om du exempelvis värmer frukostprodukter på 
morgonen och pizza vid lunchtiden kan det vara 
vettigt att ställa in T1 på t.ex. 250 °C och T2 på 260 °C. 
Med den inställningen värms ugnen automatiskt upp 
till 250 °C när den har startats. 
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När frukosten slutar serveras omkring klockan 
11 trycker du på T1 / T2-knappen en sekund. 
Ugnen värms upp till 260 °C och är redo för 
lunchserveringen.
Temperaturen kan sänkas när ömtåliga produkter 
ska värmas.
Om du inte behöver varmluft kan du ställa 
in temperaturen på 20 °C och bara använda 
mikrovågsfunktionen.
Fett- och rökfiltret arbetar bäst vid höga 
temperaturer. För att hålla emissionen nere bör 
temperaturen ställas in på minst 250 °C.

4.3 starta ugnen

 > Tryck på till-/från-brytaren i minst 1 sekund.
Ugnen startar.
Startfönstret visas i ca 3 sekunder.

Ugnstemp. 260 °C T1

Starta Atollspeed

Hårdvaruversion 1.20N (AS420H)

DI_Speedofen_einschalten

Startfönster

När startfönstret är öppet kan du välja  
 Användarinställningar  eller  USB-överföring  
genom att trycka på respektive fält.
 Underhållsinställningarna  är uteslutande avsedda 
för service.
Om du inte gör ett val öppnas hem-fönstret.
Ugnen värms upp.

Ugnstemp. 260 °C T1

Tid

Temp

LufT

mikro

0 :  30
270

90 %

90 %

1

0

2
ABC

5
JKL

8
TUV

4
GHI

7
PQRS

3
DEF

6
MNO

9
WXYZ

di_Bedienelemente
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4.4 Hem-fönster

I hem-fönstret har du tillgång till alla 
ugnsfunktionerna.

Ugnstemp. 260 °C T1

Tid

Temp

LufT

mikro

0 :  30

90 %

90 %

270

di_Home

2

3

4

1

9

8

7

6

5

Hem-fönster

1 Aktuell temperatur 6 Mikrovågseffekt

2 T1/T2 temperaturomkopplare 7 Cirkulationslufthastighet

3 Startknapp 8 Tillagningstemperatur

4 Programknapp 9 Tillagningstid

5 Favoritknapp

sifferfält
Tiden och temperaturen matas in med sifferfältet. Du 
kan även snabbt öppna ett önskat program genom 
att använda sifferfältet.

Ugnstemp. 260 °C T1

Tid

Temp

LufT

mikro

0 :  30
270

90 %

90 %

1

0

2
ABC

5
JKL

8
TUV

4
GHI

7
PQRS

3
DEF

6
MNO

9
WXYZ

di_Bedienelemente
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genväg till tillagningsprogram
Exempelvis att välja tillagningsprogram nr 4 ur 
grupp 5.

 > Tryck först på sifferfältet 5 och därefter på fält 4.
Önskat program öppnas.

Ugnstemperatur
Ugnskammarens aktuella tillagningstemperatur visas 
på displayen.

Förvärmningstemperaturer T1 / T2
Maxtemperatur: 280 °C
Fabriksinställning: 270 °C

T1 förvärmningstemperatur
Det är temperaturen som ugnen värms upp till efter 
att den har startats. Förvärmningen tar ca 10 minuter. 
Ugnen håller temperaturen konstant tills den stängs 
av. När du har använt ett tillagningsprogram med 
en annan temperaturinställning slår ugnen om till 
förvärmningstemperaturen T1 när det programmet 
är avslutat.

T2 sekundärtemperatur
Ugnens andra förinställningsbara temperatur.
Du kan växla mellan dessa två temperaturer med 
T1 / T2-omkopplaren.
Koppla om T1 / T2

 > Håll T1 / T2-omkopplaren intryckt i en sekund.
Tillagningstemperaturen växlar mellan de inställda 
temperaturerna T1 och T2.

Om du inte behöver använda T1 / T2-omkopplaren 
ställer du bara in båda temperaturerna på samma 
värde i användarinställningarna. Då kommer 
T1 / T2-omkopplaren inte längre att ha någon 
funktion.

Allmänna tips  
w Olika 
temperaturområden  
sidan 26
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startknapp
Tillagningen sätts igång med startknappen.

programknapp
Här öppnas tillagningsprogrammen.

Favoritknapp
Här öppnas dina favoriter.

Mikrovågseffekt
Inställningsområde: 0 % til 100 %
Här ställer du in mikrovågseffekten.
Vissa produkter blir bättre med en lägre 
mikrovågseffekt.

Mikrovågseffekten måste sänkas när djupfrysta 
livsmedel ska tinas eller när mycket lätta, torra 
livsmedel ska värmas upp.
Exempel: rostat bröd.

Fortsätt inte tillagningen med 
mikrovågsfunktionen efter att du har tagit 
ut livsmedlet. Enheten kan skadas om 
mikrovågsfunktionen är igång när ugnen är 
tom.
  

Starta tillagningsprogram  
w sidan 36

Favoriter  
w sidan 44

Ugnstemp. 260 °C T1

Tid

Temp

LufT

mikro

0 :  30

90 %

90 %

270

di_Home

Obs
Observera och följ 
kapitlet Garanti  
w från sidan 75

Teknisk specifikation  
w från sidan 67
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Cirkulationslufthastighet
Inställningsområde: 10 % til 100 %
Cirkulationslufthastigheten har en stor effekt på 
tillagningsresultatet. Den inverkar i synnerhet på hur 
ytan bryns.

Känsliga livsmedel
Exempel:
bakverk, grönsaker, 
äggröra

g  ganska låg cirkulationslufthastighet  
ytan bryns jämnare

Kompakta livsmedel
Exempel:
lasagne eller quiche

g  ganska låg cirkulationslufthastighet

Tillagningstemperatur
Maxtemperatur: 280 °C
Fabriksinställningen är 270 °C, vilket passar till de 
flesta typer av smårätter.
Om ugnen huvudsakligen används till pizza ger 
280 °C ett bättre resultat.

Ugnskammaren är välisolerad och håller 
tillsammans med livsmedelshyllan 
temperaturen på ett enastående sätt. Eftersom 
tillagningstiderna är mycket korta har större 
temperaturändringar i tillagningsprogrammet 
endast liten effekt. Det är dock mer effektivt att ändra 
cirkulationslufthastigheten.

Känsliga livsmedel g  ganska låg cirkulationslufthastighet

För livsmedel med krispig yta g  ganska hög cirkulationslufthastighet

Ugnstemp. 260 °C T1

Tid

Temp

LufT

mikro

0 :  30

90 %

90 %

270

di_Home

Ugnstemp. 260 °C T1

Tid

Temp

LufT

mikro

0 :  30

90 %

90 %

270

di_Home
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Tillagningstid
Maxvärde: 9:59 minuter
Tabellen nedan visar rekommenderade 
tillagningstider.

Kylda smårätter + 2,5 til 5 C° 30 sek. till 1 min.

Djupfrysta produkter - 18 C° 3 till 4 min.  
(inkl. tining)

Råa produkter och gratänger (med hög 
densitet)

3 till 4 min.  
(utan tining)

Tiderna ovan är endast grova riktvärden. Tiderna 
kan variera beroende på produktens vikt, form och 
ingredienser. Det finns en Atollspeed-receptbok om du 
behöver utförliga receptrekommendationer.

Förvärmningstimer
Förvärmningstimern visas med den gula/röda 
förloppsindikatorn.

Om förvärmningstimern är aktiv startar den när 
förvärmningstemperaturen har uppnåtts. När 
förvärmningstimerns inställda tid är över hörs 
en ljudsignal som signalerar att du kan starta 
tillagningen.

Varje livsmedelshylla tar upp värmen och 
bryner därmed produktens undersida. 
Livsmedel som reagerar kraftigt på 
undervärmen och som inte blir tillagade 
på önskat sätt första gången efter start, kan 
tillagas med reproducerbar kvalitet från den 
första biten med hjälp av förvärmningstimern 
(5 minuter).
  

Ugnstemp. 260 °C T1

Tid

Temp

LufT

mikro

0 :  30

90 %

90 %

270

di_Home

www.atollspeed.eu  
w Downlaods w Kokbok

Ugnstemp. 260 °C T1

DI_vorheizen

Tips
Aktivera / inaktivera och 
ändra förvärmningstimer  
w Användarinställningar  
w från sidan 50
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eftervärmningstimer
Livsmedelshyllan förlorar värme medan du tar 
ut livsmedlet.
rekommendation: 
Stäng luckan en stund innan du startar nästa 
tillagning så att livsmedelshyllan hinner värmas 
upp. Eftervärmningstimern gör det möjligt att 
uppnå resultat av jämn och hög kvalitet. Om 
eftervärmningstimern är aktiv startar den så snart 
luckan har stängts igen efter tillagningen.
Dessa timers inverkar inte på ugnens funktioner, 
de är endast till för att informera användaren.

I användarinställningarna kan du 
aktivera  Tvinga timer  . Om du använder 
den inställningen kan ett tillagningsprogram 
inte startas innan ugnen har uppnått den 
inställda för- eller eftervärmningstiden. 
Funktionen förhindrar att livsmedlet värms 
upp vid för låga temperaturer som ger ett 
sämre tillagningsresultat.
  

Aktivera / inaktivera och 
ändra eftervärmningstimer  
w Användarinställningar  
w från sidan 50

Obs
Användarinställningar  
w från sidan 49
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4.5 starta tillagning manuellt

 y Enheten kan skadas om 
mikrovågsfunktionen är igång när ugnen 
är tom.

 > Ugnen får inte vara tom när 
mikrovågsfunktionen startas.

  

Tillaga med inställda parametrar
Inställningarna måste vara klara.

 > Sätt livsmedlet mitt i ugnskammaren.
 > Stäng luckan.
 > Tryck på  Start  .

Tillagningen sätter igång.
Statusfönstret visar resterande tillagningstid.

Ugnstemp. 260 °C T1

Tillagning

0:21

Vanlig pizza

DI_Start_manuell_backen_01

Avbryta tillagningen
 > Tryck på  Stopp  .

Ställ inte metallkärl på metallhyllan.
Använd stenen för metallkärl.
  

Obs
Observera och följ 
kapitlet Garanti  
w från sidan 75

Teknisk specifikation  
w från sidan 67

 ObserverA
Observera och följ 
kapitlet Säkerhet  
w från sidan 6
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Fortsätta tillagningen
 > Tryck på  Fortsätt  .

Ugnstemp. 260 °C T1

Tillagning  
avbruten

0:18

DI_Start_manuell_backen_02

 > Ta ut livsmedlet så fort tillagningen är klar.
Ett larm hörs eller visas på skärmen. Larmet upprepas 
tills du har tagit ut livsmedlet ur ugnen.

Ugnstemp. 260 °C T1

Klart

Vänligen ta ut maten.

DI_Start_manuell_backen_03

Du kan ställa in  
 Larmets upprepningsintervall  .
  

Obs
Larmets 
upprepningsintervall  
Användarinställningar  
w sidan 51
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4.6 starta tillagningsprogram

 y Enheten kan skadas om 
mikrovågsfunktionen är igång när ugnen 
är tom.

 > Ugnen får inte vara tom när 
mikrovågsfunktionen startas.

  

Utgångsfönster: Hem
 > Tryck på  Program  .

Grupplistan öppnas.

Ugnstemp. 260 °C T1

Grupplista

Toasts

Varma smårätter

Söta smårätter

Huvudrätter

Tillbehör

Pizzor

Frukost

Grupp 8

Grupp 9

Grupp 0

G1

G2

G3

G4

G5

G6

G7

G8

G9

G0

DI_Start_programm_backen_01

 
Välja tillagningsprogram 
med sifferfältet  
w Användning  
w sidan 28

Det finns 10 grupper.  
G1 till G0.

 > Tryck på önskad grupp.
Den valda gruppen öppnas.

 > Välj önskat program.
 > Mata in programmets nummer med sifferfältet.

Ugnstemp. 260 °C T1

Pizzor

Vanlig pizza

Panpizza

Pizza deg

Baguetter

Minipizza

Pizza-slice

Flammkuchen

Grupp 8

Grupp 9

Grupp 0

G1

G2

G3

G4

G5

G6

G7

G8

G9

G0

DI_Start_programm_backen_02

Obs
Observera och följ 
kapitlet Garanti  
w från sidan 75

Teknisk specifikation  
w från sidan 67
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 > Sätt livsmedlet i ugnskammaren.
 > Tryck på  Start  .

Tillagningen sätter igång.

Ugnstemp. 260 °C T1

min : sek °C % %

1 0:30 270 100 0

2 2:00 270 10 100

3 0:30 270 100 0

4

5

Steg

0

Vanlig pizza

DI_Start_programm_backen_03

Tips
Programmet kan anpassas 
fram till starten.

Inställningar  
w sidan 28

4.7 starta favoriter

 y Enheten kan skadas om 
mikrovågsfunktionen är igång när ugnen 
är tom.

 > Ugnen får inte vara tom när 
mikrovågsfunktionen startas.

  

 > Tryck på ett tillagningsprogram.
Programmet får en röd ram.

 > Sätt livsmedlet i ugnskammaren.
 > Tryck på  Start  .

Det valda programmet startar.

Ugnstemp. 260 °C T1

Croissant Pommes frites Blomkålsgratäng Skinktoast Vanlig pizza  

01 02 03 04 05

Biff Wienerschnitzel Strudel Cordon bleu Chicken-wrap

06 07 08 09 10

Smördegspirog Grillkorv

11 12

DI_Favoriten_02

Obs
Observera och följ 
kapitlet Garanti  
w från sidan 75

Teknisk specifikation  
w från sidan 67

Ändra eller radera favoriter  
Ändra tillagningsprogram  
w från sidan 40
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4.8 stänga av ugnen

 > Tryck på till-/från-brytaren i minst 1 sekund.
 > Välj önskat avstängningsalternativ.

 > Tryck på  Rengöring  .
Ugnen kyls ner till 40 °C. När temperaturen har 
uppnåtts hörs en ljudsignal. Sedan visas anvisning 
om rengöring.

 > Tryck på  Frånkoppling  .
Ugnen kyls ner till 100 °C.
Ugnen stängs av automatiskt när 
avkylningstemperaturen har uppnåtts.
Avkylningsprogrammet skonar ugnens 
komponenter.

Ugnstemp. 260 °C T1

Frånkoppling

Fortsätt med:

DI_Speedofen_ausschalten_01

Ugnen kan startas igen när som helst under 
avkylningsfasen.

risk för brännskador
 y Rör inte vid heta ytor.

  

Ugnen kan startas igen 
när som helst under 
avkylningsfasen.

Rengöring  
w från sidan 56

 ObserverA
Observera och följ 
kapitlet Säkerhet  
w från sidan 6
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Avkylningsfönstret öppnas. Fönstret visar hur långt 
det är kvar till avstängning resp. när rengöringen 
kan starta.

Ugnstemp. 260 °C T1

Nerkylning

Var vänlig vänta.

Luckan kan öppnas för att  
snabba på nerkylningen.

Detta fönster stängs automatiskt.

DI_Speedofen_ausschalten_02

risk för brännskador
 y Rör inte vid heta ytor.

  

Strömtillförseln får inte avbrytas varaktigt 
innan ugnen har kylts ner. I annat fall kan 
värmen skada dess komponenter.
  

Om strömmen avbryts en kort stund startar 
avkylningsfasen, ugnen kyls ner till 100 °C 
och stängs sedan av. Ugnen kan startas igen 
när som helst under avkylningsfasen.
  

snabba på avkylningsfasen.
Öppna ugnsluckan och låt cirkulationsluften 
vara igång.
  

Teknisk specifikation  
w från sidan 67

Starta ugnen  
w sidan 27

 ObserverA
Observera och följ 
kapitlet Säkerhet  
w från sidan 6

Obs
Observera och följ 
kapitlet Garanti  
w från sidan 75

Obs

Tips
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5 Tillagningsprogram

ställa in ett nytt tillagningsprogram
 > Välj var du vill spara programmet.
 > Utför önskade inställningar.

Ändra tillagningsprogram
 > Välj önskat program.
 > Utför önskade inställningar.

Öppna tillagningsprogram
 > Tryck på lås-symbolen.

Ugnstemp. 260 °C T1

min : sek °C % %

1 0:30 270 100 0

2 2:00 270 10 100

3 0:30 270 100 0

4

5

Steg

0

Vanlig pizza

DI_Programm_bearbeiten_01

Exempel

 > Skriv in användar-PIN-koden.  
(Fabriksinställningen är 000.)

Lås-symbolens lås är öppet.
Inställningar, namn och bilder kan ändras.

DS_Programme

Ändra gruppnamn 
w sidan 43

Starta ugnen  
w sidan 27

Stänga av ugnen  
w sidan 38

Ugnstemp. 260 °C T1

Mata in PIN-kod

000

DI_Programm_bearbeiten_02
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Ugnstemp. 260 °C T1

min : sek °C % %

1 0:30 270 100 0

2 2:00 270 10 100

3 0:30 270 100 0

4

5

Steg

0

Vanlig pizza

DI_Programm_bearbeiten_03

5

1

2

3

4

Exempel  

1 Lås-symbol (PIN-kod)

2 Skriv in programmets namn

3 Välj bild

4 Lägg till i favoriter

5 Ändra värden

byta programmets namn
 > Tryck på programmets namn.
 > Tryck på sifferfältets respektive knapp tills önskad 

bokstav visas.
 > Fortsätt tills det önskade namnet har matats in.

Du kan korrigera en inmatning med radera-knappen.
Textinmatningen avslutas om du inte gör någon 
inmatning under tre sekunder, eller om du väljer ett 
annat manöverelement.

Om du inte vill ha en bild 
till tillagningsprogrammet 
väljer du kameran som 
symbol. Om du lägger 
till ett program med en 
kamerasymbol i favoriterna 
visas det automatiskt med 
ett tal från 1 till 24.
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radera program
 > Radera programmets namn.
 > Ställ in tillagningstiden på 0:00 och spara.

Lägga till program
 > Välj näste lediga programrad.

Du kan bara skapa ett nytt program när det sista 
programmets tillagningstid är längre än 0:00.

spara program i favoriter
 > Tryck på stjärn-symbolen.

Lägga till bild
 > Tryck på kamera-symbolen.

Ett fönster med bilder att välja bland öppnas.
 > Tryck på en passande bild.
 > Tryck på  Tillbaka  .

Ugnstemp. 260 °C T1

DI_Programm_bearbeiten_04

Om du inte vill ha en bild 
till tillagningsprogrammet 
väljer du kameran som 
symbol. Om du lägger 
till ett program med en 
kamerasymbol i favoriterna 
visas det automatiskt med 
ett tal från 1 till 24.
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5.1 Ändra gruppnamn

 > Välj ett gruppnamn.
 > Mata in det nya namnet med hjälp av sifferfältet.

Namnet sparas efter 3 sekunder.

Om alla tillagningsprogram i en grupp 
raderas ett i taget kommer gruppnamnet att 
raderas automatiskt.
  

När du lämnar gruppen kommer detta område 
automatiskt skyddas med PIN-kod igen 
(låst lås-symbol).

Ugnstemp. 260 °C T1

Pizzor

Vanlig pizza

Panpizza

Pizza deg

Baguetter

Minipizza

Pizza-slice

Flammkuchen

Grupp 8

Grupp 9

Grupp 0

G1

G2

G3

G4

G5

G6

G7

G8

G9

G0

DI_Gruppenname_bearbeiten

Exempel

Områden skyddade med 
PIN-kod  
w Öppna 
tillagningsprogram  
sidan 40

Obs
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5.2 Favoriter

Tillagningsprogram som har markerats som favoriter 
visas med en stjärna i tillagningsprogrammet och 
visas i favoritfönstret.

Ugnstemp. 260 °C T1

Croissant Pommes frites Blomkålsgratäng Skinktoast Vanlig pizza  

01 02 03 04 05

Biff Wienerschnitzel Strudel Cordon bleu Chicken-wrap

06 07 08 09 10

Smördegspirog Grillkorv

11 12

DI_Favoriten_01

Om ett program inte har en tilldelad bild visas 
det med ett orangefärgat nummer. Det finns 
12 urvalsknappar med talen 01 till 12 med början 
längst upp till vänster fram till längst ner till höger.
Om det finns fler favoriter än 12, visas en pil.

 > Tryck på pilen för att se favoriterna 13 till 24.
När 24 tillagningsprogram har markerats som 
favoriter kan du inte lägga till nya favoriter. Då måste 
du först välja bort eller radera en befintlig favorit.

Programmen i favoritfönstret listas i den 
ordningsföljd som de har lagts till i favoriterna. 
Om du vill ändra ordningsföljden måste du först ta 
bort favoriterna och sedan markera dem igen i den 
önskade ordningsföljden.

Områden skyddade med 
PIN-kod  
w Öppna 
tillagningsprogram  
sidan 40

Ändra eller radera favoriter  
Ändra tillagningsprogram  
w från sidan 40
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pin-skyddade favoriter
Om favoritfönstret är skyddat med PIN-kod kan du 
inte gå tillbaka till hem-fönstret eller programlistorna 
utan PIN-koden. Vid en ny start hoppar enheten 
över startfönstret och öppnar favoritfönstret direkt. 
Användaren kan bara använda favoritprogrammen 
om han eller hon saknar PIN-kod.
Det förenklar användningen.

Ugnstemp. 260 °C T1

Croissant Pommes frites Blomkålsgratäng Skinktoast Vanlig pizza  

01 02 03 04 05

Biff Wienerschnitzel Strudel Cordon bleu Chicken-wrap

06 07 08 09 10

Smördegspirog Grillkorv

11 12

DI_Favoriten_02

Ett tvåsiffrigt 
tillagningsprogram-
nummer visas nere 
till vänster bredvid 
favoritsymbolen.

Områden skyddade med 
PIN-kod  
w Öppna 
tillagningsprogram  
sidan 40
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Tillagningsprogram

5.3 Funktionen +1 (förlängd tillagning)

Funktionen +1 som förlänger tillagningstiden 
aktiveras i användarinställningarna. Funktionen 
gör det möjligt att anpassa tillagningsprogrammen 
dynamiskt. Det innebär att tillagningstiden anpassas 
om flera produkter tillagas samtidigt.

Livsmedlens vikt har stor effekt på 
tillagningsresultatet. Därför bör vikten alltid vara 
så enhetlig som möjligt i ett tillagningsprogram. 
Du uppnår bäst kvalitet om du alltid bara tillagar 
en produkt i taget. Om du ska tillaga två produkter 
samtidigt är det inte stor skillnad på cirkulationsluft- 
och temperaturinställningarna jämfört med en 
produkt, eftersom varmluften är konstant över hela 
tillagningsytan. Om mikrovågsfunktionen är igång 
för att värma produkten inuti krävs det mer energi 
för två produkter. Därför måste då mikrovågseffekten 
och tiden ökas. Det bästa resultatet uppnås om 
du har två olika program för ”en produkt” och ”två 
produkter”.
Funktionen +1 används för att anpassa programmet 
till en produkt.

 > Aktivera funktionen +1 i användarinställningarna.
 > Mata in hela programmets förlängning i procent.

Om du t.ex. vill förlänga ett program som varar 
i 1:40 minuter till 2:00 minuter skriver du in 20 % här.

DS_Plus_Funktion
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Tillagningsprogram

I nästa steg ställer du in temperaturen, 
mikrovågseffekten och cirkulationslufthastigheten.

Ugnstemp. 260 °C T1

Funktion +1

Funktion +1 Till

Det av programtid 20 %

TEMP 260 °C

Mikro 100 %

Luft 20 %

DI_Plus_funktion_01

Om du öppnar ett program med aktiv +1-funktion 
visas knappen    +1    .
Tillagningsprogrammet förlöper som vanligt.

Ugnstemp. 260 °C T1

0:21

Tillagning Vanlig pizza

DI_Plus_funktion_02

 
Funktion +1 
(förlängd tillagningstid) 
Användarinställningar  
w från sidan 50
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Tillagningsprogram

Tillaga två produkter samtidigt
 > Starta önskat tillagningsprogram.
 > Tryck på knappen    +1    .

Tillagningen kommer att förlängas enligt 
inställningarna.

En andra förloppsindikator visar den tillagda tiden 
i %. Förloppsindikatorn startar när det inställda 
tillagningsprogrammet är klart.

Ugnstemp. 260 °C T1

0:10
Tillagning Vanlig pizza

DI_Plus_funktion_03

Tillaga tre eller flera produkter
 > Tryck på knappen    +1    en gång till.

En tredje förloppsindikator visas.
När du trycker på knappen    +1    en gång till 
försvinner den tillagda förloppsindikatorn.
Funktionen+1 är stoppad.

Ugnstemp. 260 °C T1

0:00
Tillagning Vanlig pizza

DI_Plus_funktion_04
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Användarinställningar

6 Användarinställningar

 > Stäng av ugnen och sätt på den igen.
Startfönstret öppnas.

 > Tryck på  Användarinställningar  .

Ugnstemp. 260 °C T1

Starta Atollspeed

Hårdvaruversion 1.20N (AS420H)

DI_Benutzereinstellungen_01

 > Skriv in användar-PIN-koden.  
(Fabriksinställningen är 000.)

 > Tryck på  Inmatning  .

Ugnstemp. 260 °C T1

Användarinställningar

Temperaturinställningar Inmatning

Förlängd tillagnings-sekvens Inmatning

Larminställningar Inmatning

Språk Kinesiska

Rengör alla 500

PIN 000

Radera alla program Nej

Fabriksinställning Inmatning

DI_Benutzereinstellungen_03

DS_Benutzereinstellungen

Ugnstemp. 260 °C T1

Mata in PIN-kod

000

DI_Benutzereinstellungen_02
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Användarinställningar

6.1 Temperaturinställningar

Alla inställningar som rör temperaturen.

Ugnstemp. 260 °C T1

Temperaturinställningar

Förvärmningstemp. T1 270 °C

Sekundärtemp. T2 270 °C

Förvärmningstimer 5 min

Eftervärmningstimer 30 sec

Tvinga timer Nej

Temp.-enhet °C

DI_Benutzereinstellungen_04

Förvärmningstemperatur T1
T1 är förvärmningstemperaturen. Här ställer du in 
förvärmningstemperatur T1.

sekundär temperatur T2
Här ställer du in den sekundära temperaturen T2.

Förvärmningstimer
Här ställer du in hur länge förvärmningen ska pågå.

eftervärmningstimer
Här ställer du in eftervärmningstiden.

Tvinga timer
Här aktiverar och inaktiverar du funktionen 
”Tvinga timer”. (Ja/Nej)

Temperaturenhet
Här väljer du temperaturenhet. (°C/°F)

6.2 Funktionen förlängd tillagning

Inställningar för funktionen +1 (förlängd tillagning)

Inställningar  
w sidan 29

Temperaturomkoppling 
T1 / T2 
w sidan 29

Förvärmningstimer  
w sidan 32

Eftervärmningstimer  
w sidan 33

Tvinga timer  
w sidan 50

Funktion +1  
w från sidan 46
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Användarinställningar

6.3 Larminställningar

Ugnstemp. 260 °C T1

Larminställningar

Ljudsignal A

Upprepningsintervall för ljudsignal 15 sek

Volym 5

Visuellt larm OFF

Knappton C

DI_Benutzereinstellungen_05

Ljudsignal
Ställ in önskad ljudsignal som ljuder när 
tillagningstiden är över.
Inställningsområde: A-D

Upprepningsintervall för ljudsignal
Här ställer du in tidsintervall för när ljudsignalen ska 
upprepas.
Inställningsområde: 0–99

volym
Här ställer du in ljudsignalens volym.
Inställningsområde: 1–10

visuellt larm
Aktiverar optisk indikering som visar att 
tillagningstiden är över. Om den optiska indikeringen 
är aktiverad blinkar en svart/gul indikering när 
tillagningen är klar.

Knappton
Här ställer du in önskad knappton.
Inställningsområde: A-C
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Användarinställningar

6.4 språk

Tryck på språk tills det önskade språket visas.

6.5 rengöring

Ställer in påminnelse om storrengöring.
 > Mata in önskade intervall här.

Standardvärde: 500

6.6 pin-kod

Om så önskads matar du in en ny tresiffrig PIN-kod 
med hjälp av sifferfältet här.

6.7 radera alla program

Observera. Funktionen raderar samtliga program.
Radera enskilda program:

 > Radera programmets namn.
 > Ställ in tillagningstiden på 0:00 och spara.

6.8 Fabriksinställning

Observera. Alla inställningar återställs till 
fabriksinställningarna.
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USB-överföring

7 Usb-överföring

Här sparas program på ett USB-minne eller laddas 
program upp från USB-minnet.

startfönster
 > Tryck på  USB-överföring  .

Ugnstemp. 260 °C T1

Starta Atollspeed

Hårdvaruversion 1.20N (AS420H)

DI_USB_transfer_01

 > Mata in PIN-koden (fabriksinställning 000).

 y När du laddar ner ugnens program till ett 
USB-minne kan program som redan finns 
sparade på minnet skrivas över.

 y När du kopierar program från ett 
USB-minne till ugnen ersätts alla program 
som finns sparade i ugnen.

  

 > Sätt in USB-minnet.
Om nästa fönster inte öppnas när du har satt in 
USB-minnet har enheten inte identifierat USB-minnet. 
Eventuellt måste du använda ett annat USB-minne.

DS_USB-Transfer

Mata in PIN-kod 
w sidan 49

Obs
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USB-överföring

 > Tryck på önskad funktion.

Ugnstemp. 260 °C T1

USB-överföring

Vänligen sätt in USB-minnet och välj aktion.

DI_USB_transfer_03

 > Bekräfta ditt val.

Ugnstemp. 260 °C T1

USB-överföring

Befintliga data skrivs över.

Vill du fortsätta?

DI_USB_transfer_04

 > Vänta tills förloppet är avslutat.
Stäng inte av strömmen så länge förloppet pågår. 
Ta inte ut USB-minnet.

Ugnstemp. 260 °C T1

Kopiera

Vänligen avbryt inte!

Ta inte ut USB-minnet!

Stäng inte av!

DI_USB_transfer_05
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USB-överföring

När överföringen är klar visas följande fönster.

Ugnstemp. 260 °C T1

Överföringen är klar.

Vänligen ta ut USB-minnet.

DI_USB_transfer_06

Om förloppet inte går att avsluta:
> Stäng av ugnen och starta om den.
> Upprepa förloppet.
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Rengöra ugnen

8 rengöra ugnen

Rengör ugnen in- och utvändigt varje dag.

risk för brännskador
 y Ugnen måste vara korrekt nerkyld och får 

inte vara varm längre.
 > Rör inte vid heta ytor.
 > Vänta minst 30 minuter och kontrollera 

hur mycket värme som finns kvar innan 
du rengör ugnskammaren.

8.1 rengöra ugnen utvändigt

 y Kapslingen kan repas under rengöringen.
 > Använd inte skurpulver eller liknande för 

att rengöra kapslingen.
 > Utsidan får inte rengöras med stålull eller 

slipande rengöringsmaterial.
 > Använd inte slipande rengöringsmedel.
 > Använd mjuka dukar till rengöringen.
 > Använd en lätt fuktad duk eller ett 

rekommenderat rengöringsmedel för 
rostfritt stål.

  

 > Stäng av ugnen.
Fläktarna i ugnen fortsätter vara igång för att kyla 
ner den.
Vänta minst 30 minuter innan du börjar rengöra så att 
ugnen är kall.

 > Ta ut stenplattan med sin hållare ur 
ugnskammaren.

Stenplattan kan diskas i diskmaskin.

 ObserverA
Observera och följ 
kapitlet Säkerhet  
w från sidan 6

Obs
Observera och följ 
kapitlet Garanti  
w från sidan 75
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Rengöra ugnen

8.2 rengöra ugnskammaren varje dag

 > Torka av ugnskammaren med en lätt fuktad duk.
 > Torka av lucktätningen med en lätt fuktad duk.
 > Rengör ugnen med Atolls originalrengöringsmedel 

om den är mycket smutsig.
 y Vänligen använd endast rengöringssystemet 

som har utvecklats av Atollspeed. Det består av 
Atollspeed Oven Protectant och Atollspeed Oven 
Cleaner.

 y Ugnen måste torkas av mycket noga med en 
duk och rent vatten när den har rengjorts med 
ugnsrengöringsmedel.

 y Det får inte finnas kvar rester av rengöringsmedlet 
i ugnskammaren.

 y Du får inte använda en högtryckstvätt.
 y Ugnen ska inte rengöras med tryckluft.

 y Kapslingen kan repas under rengöringen.
 y Ugnen får inte användas om lucktätningen 

är skadad. Lucktätningen måste bytas på 
en certifierad serviceverkstad.

 > Om du använder andra 
rengöringsprodukter kan produkten 
skadas. I så fall förbehåller sig Atollspeed 
GmbH möjligheten att återkalla garantin.

 > Använd mjuka dukar till rengöringen.
  

Rengörings- och vårdande 
medel  
w Atollspeed.eu  
w Tillbehör

Obs
Observera och följ 
kapitlet Garanti  
w från sidan 75
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Rengöra ugnen

 y Spola inte rengöringsmedel eller vatten 
i ugnens övre del, det kan orsaka 
kortslutning.

 y Matrester måste tas bort.
 y Om ugnen inte hålls ren kan ytornas 

kvalitet försämras, vilket i sin tur leder till 
tekniska problem, förkortad brukstid eller 
till potentiellt farliga situationer.

  

8.3 rengöra luftfilter

Det finns ett luftfilter på ugnens undersida.
 > Dra ut filtret framåt.
 > Rengör filtret under rinnande vatten.
 > Rengör filtret en gång i veckan.

Ugnen får inte användas utan filter.
Fortsätt inte använda skadade eller mycket smutsiga 
filter.

 > Byt filtret mot ett nytt filter.

Obs
Observera och följ 
kapitlet Garanti  
w från sidan 75

Teknisk specifikation  
w från sidan 67
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Rengöra ugnen

8.4 rengöra ugnskammaren regelbundet

Fönstret nedan öppnas när ugnen är igång och fler 
än de inställda tillagningarna har utförts sedan den 
senaste storrengöringen.

Ugnstemp. 260 °C T1

Regelbunden rengöring
Vänligen rengör ugnen och dess omgivning noga.

Ta bort uppsamlingsbehållaren på baksidan och rengör den. 
Försäkra dig om att alla luftöppningar är fria och rena.

DI_Backkammer_reinigen

 Gör senare Påminnelsen visas igen nästa 
gång ugnen startas.

 Utfört Räknaren nollställs och skickar 
en ny påminnelse som visas 
efter t.ex. 500 tillagningar.

 y Samtliga luftöppningar måste rengöras med en 
fuktig duk.

 y Rengör framsidan och lucktätningen noga. 
Avlagrade matrester här gör att luckan inte stängs 
korrekt längre och att ugnen inte längre fungerar 
tillförlitligt.

 y På baksidan finns ett skydd över luftutsläppet. 
Skyddet ska tas av och rengöras regelbundet.

Ställa in rengöringsintervall  
w Användarinställningar  
sidan 52

Minsta avstånd  
w Teknisk specifikation  
från sidan 67
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Underhåll

9 Underhåll

rutinunderhåll rekommenderas
Anvisningen om förebyggande underhåll visas när 
mikron har gått 500 driftstimmar. Detta underhåll 
är viktigt för att säkerställa att enheten fungerar 
korrekt.
Meddelandet inverkar inte på ugnens drift.

 > Kvittera meddelandet.
Därefter fungerar ugnen som vanligt.
Meddelandeintervallet kan ställas in av service.

ingångssignalfel
Varningen anger ett problem med styrningen eller 
temperatursensorn.

 > Stäng av strömmen några sekunder för att 
återställa ugnen.

Kontakta service om problemet kvarstår.

Ugnstemp. 260 °C T1

Ett rutinunderhåll rekommenderas.
Kontakta service.

DI_Wartungsroutine

Ugnstemp. 260 °C T1

Ingångssignalfel

Vänligen gör en återställning eller kontakta service.

DI_Eingangssignalfehler



61Bruksanvisning Atollspeed-ugn

Störningar och fel

10 störningar och fel

10.1 Felmeddelanden

För varm styrning
Ugnen har interna temperatursensorer som 
övervakar komponenterna.
Ett felmeddelande visas om ugnen blir för varm. 
Vänta tills ugnen har kylts ner och vidta åtgärder för 
att sänka omgivningstemperaturen.

 y Kontrollera att alla luftöppningar är öppna och 
rena. Kontrollera att det finns tillräckligt avstånd 
på ugnens baksida, på sidorna och ovanför ugnen.

 y Kontrollera att båda fläktarna är igång och suger 
luft. Kontakta service om så inte är fallet.

 y Förvara inte föremål ovanpå ugnen.
 y Se ovillkorligen till att avståndet till externa 

värmekällor, i synnerhet fritöser, grillar och 
spisplattor, är tillräckligt stort.

Om temperaturen fortsätter öka visas varningen 
”För varm styrning”.

För varm styrning 
Vänta tills temperaturen har sjunkit.

Ugnstemp. 260 °C T1

För varm styrning

Vänligen låt ugnen kylas ner något.
Varningen försvinner när temperaturen har sänkts.

Finns det 5 cm avstånd på alla sidor?
Finns det tillräckligt avstånd till andra värmekällor?

Är baksidans luftöppningar fria och suger luft?

DI_Fehler_Steuerung_warm
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Störningar och fel

Överhettad ugnskammare

Ugnen har en säkerhetstemperaturbegränsare (STB). 
Den säkerställer säkerheten vid en felfunktion. STB 
kan lösa ut på grund av kraftiga vibrationer eller om 
det är mycket kallt.

Om varningen ”Överhettad ugnskammare” visas ska 
du vänta några minuter tills ugnen har kylts ner.

 > Tryck hårt på den mörkröda STB-brytaren.
Fönstret stängs så fort STB har återställts.

Om varningen visas ofta beror det sannolikt 
på ett tekniskt problem.

 > Stäng av ugnen och sluta använda den för 
att undvika fler skador.

 > Kontakta service.
  

Ugnstemp. 260 °C T1

Överhettad ugnskammare
Vänligen låt kylas ner i 5 minuter.

Tryck sedan hårt på den röda knappen.
Varningen försvinner när återställningen är avslutad.

Vänligen kontakta service om detta inträffar ofta.

DI_Fehler_Backkammer_ueberhitzt

 ObserverA
Observera och följ 
kapitlet Säkerhet  
w från sidan 6



63Bruksanvisning Atollspeed-ugn

Störningar och fel

Överhettad mikro

Varningen ”Överhettad mikro” visas efter en 
tillagning då mikron blivit för varm.

 > Sänk mikrovågseffekten temporärt för att undvika 
fler skador.

En orsak till varningen kan vara att mikron var tom 
när den kördes eller att fläkten är blockerad.

 > Rengör luftfiltret.
 > Kontakta service om fläktarna inte fungerar eller 

om meddelandet visas igen.

Upprepad varning

När något av de allvarliga problemen ”För varm 
styrning”, ”Överhettad mikro” eller ”Överhettad 
ugnskammare” har inträffat fem gånger visas 
meddelandet ”Upprepad varning”. Då kan ugnen inte 
användas längre för att undvika fler skador.
Kontakta service.

Ugnstemp. 260 °C T1

Överhettad mikro
Vänligen vänta 5 minuter så att mikron kyls ner.

Mikron får inte köras när den är tom.

Kontrollera att det finns 5 cm avstånd bakåt, åt sidorna och uppåt.
Håll avståndet till externa värmekällor.

Kontrollera att fläktarna på baksidan är igång och suger luft.

DI_Fehler_Mikrowelle

Ugnstemp. 260 °C T1

Upprepad varning

Ett allvarligt problem inträffar upprepat.
Vänligen kontakta service så att de kan läsa felhistoriken 

och kontrollera ugnen.

DI_Fehlerwiederholung
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10.2 Åtgärda fel

säkerhetstemperaturbegränsare (sTb)

Säkerhetstemperaturbegränsaren kontrollerar 
temperaturen i ugnskammaren. Den stänger genast 
av värmen när temperaturen blir för hög, till exempel 
om värmeregulatorn slutar fungera korrekt. Därmed 
undviks möjliga skador på grund av överhettning. 
STB kan lösa ut på grund av kraftiga vibrationer 
eller om det är mycket kallt under transporten. Då 
kommer ugnen inta att värmas upp efter att den har 
startats.
Under normala användningsförutsättningar löser 
STB bara ut om det finns något tekniskt fel.

Låsa upp säkerhetstemperaturbegränsaren

 > Tryck hårt på den mörkröda STB-brytaren.
 > Kontakta service om STB stänger av ugnen 

upprepade gånger.

Ugnen startar inte

 > Dra ut elkontakten i 10 sekunder och försök igen.
 > Kontrollera säkringen.
 > Kontrollera strömanslutningen.

Ugnen värms inte upp

 > Kontrollera säkerhetstemperaturbegränsaren.
 > Kontrollera värmeelementets säkring.
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Kontakt

11 Kontakt

Tillverkare
Kolb Huizhou Ltd.
Shatou Industrial Area, Yuanzhou Town, 
Boluo County, Huizhou City, Guangdong Province, 
PC: 516123
China

Webbplats: www.kolbcn.com 
E-post: info@kolbcn.com

Kontakt
Atollspeed GmbH
Gewerbepark Objekt 16
Fabriksplatz 1
A–4662 Steyrermühl (Austria)
Webbplats: www.atollspeed.eu
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Teknisk specifikation

12 Teknisk specifikation

Allmän teknisk information
 y Säkerställ att den övre skyddspanelen alltid är fritt 

åtkomlig för underhåll. Alla sidor samt ovansidan 
kräver tillräckligt fritt utrymme.

 y Följande minsta avstånd gäller om ugnen ska 
ställas i en väggnisch:

Vänster sida 50 mm
Höger sida 50 mm
Baksida 50 mm
Ovansida 100 mm

 y Om ett frontskydd upp till ugnens överkant 
önskas kan vi leverera ett sådant skydd med en 
kant som är lätt att ta av.  
Om du ombesörjer ett frontskydd från någon 
annan tillverkare måste hänsyn tas till all 
information i denna bruksanvisning.

 y Se till att ugnen samt in- och utgångsrören inte 
skadas, i synnerhet på grund av hetta, under 
installation och inställning.

 y Se till att nödvändiga avstånd hålls och att 
värmeisoleringen sitter på plats. Fråga din lokala 
installatör.

 y Om ugnen står nära köksinredning, 
prydnadsföremål eller väggar måste dessa vara 
av brandtåligt material. I annat fall måste de kläs 
in med ett lämpligt brandtåligt material.

 y Brand- och säkerhetsföreskrifter måste följas noga.

Observera och följ 
kapitlet Garanti  
w från sidan 75
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Teknisk specifikation

Teknisk ritning Atollspeed-ugn

3

4

6

5

21

1 USB
2 Pekskärm
3 Säkerhetstemperaturbegränsare (STB)
4 Luftöppningar
5 Elkabel
6 Frånluftsöppning (får ej täckas över)
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Teknisk specifikation

Atollspeed-ugn 300H  
K02–3003T1S

400H  
K02–4003T1S

Mått
Bredd

Djup
Höjd

B 445 mm
T1 687 mm
H 570 mm

B 583 mm
T1 730 mm
H 592 mm

Med öppen lucka
Bredd

Djup
Höjd

B 445 mm
T2 880 mm
H 570 mm

B 583 mm
T2 935 mm
H 592 mm

Ugnskammare
Bredd

Djup
Höjd

317 mm
311 mm
170 mm

450 mm
350 mm
200 mm

Spänning 220–230 V  
1Ph/PE/50 Hz

380–400 V  
3Ph/PE/50 Hz

Alternativ * spänning 240 V * 415 V *

Alternativ * frekvens 60 Hz ** 60 Hz **

Totaleffekt 3,3 kW 4,9 kW

Mikro, ingångeffekt 1,6 kW 3,2 kW

Värmeeffekt 3,3 kW 3,3 kW

Strömförbrukning 15 A 16 A

Vikt 65 kg 91,4 kg

Mikro, frekvens 2,465 GHz 2,465 GHz

Huvudsäkring D20 3xD20

Matarledning 2,5 mm² 5x2,5 mm²



70 Bruksanvisning Atollspeed-ugn

Kopplingsscheman

13 Kopplingsscheman

Kopplingsschema Atollspeed 400H
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14 Direktiv och certifikat

Tillverkare: Kolb Huizhou Ltd.
Shatou Industrial Area, Yuanzhou Town,
Boluo County, Huizhou City, Guangdong Province,
China PC: 516123
Maskinen uppfyller kraven i alla tillämpliga bestämmelser 
i maskindirektiv 2006/42/EG och EMC-direktiv 2014/30/EU.
Säkerhet elektrisk utrustning, EN 60335–2-90:2006 A1:2010, 
EN 60335–2-42:2003/A11:2012
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), EN 61000–6-1:2007, 
EN 61000–3-2:2014, EN 61000–3-12:2011, 
EN 61000–3-3:2013, EN 61000–3-11:2000, 2014/30/EU.
EN 60335–1:2012/A11:2014, EN 62233:2008
Ovan angivna tillverkare förklarar att mikrovågsugnen 
överensstämmer med alla tillämpliga bestämmelser 
i angivna direktiv. Om apparaten ändras utan samråd med 
oss förlorar denna förklaring sin giltighet. Sammanställning 
av tekniska underlag: Kolb.
Försäkran om överensstämmelse i original medföljer 
apparaten. Apparaten är CE-märkt.
Enheten uppfyller kraven i angivna direktiv.
Vid avsedd användning utgör apparaten ingen hälsorisk 
och medför inga andra oönskade risker. Använda material 
och råvaror motsvarar konsumentvaruförordningen 
och EU-förordning nr 10/2011. Spårbarhet enligt 
EG-förordning nr 1935/2004 samt tillverkning enligt 
god tillverkningspraxis i enlighet med EG-förordning 
nr 2023/2006 har säkerställts och garanteras av oss.
För länder utanför EU gäller respektive gällande lokala 
bestämmelser.
Enheten faller under direktivet för hantering av elektriskt 
och elektroniskt avfall WEEE 2012/19/EU och får inte 
slängas i hushållssoporna.
Enheten har testats och certifierats i enlighet med 
CB-certifiering.
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Certifikat

15 Certifikat



73Bruksanvisning Atollspeed-ugn

Certifikat
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Certifikat
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Garanti

16 garanti

Garantitiden för reservdelar är 12 månader.

Garantin upphör att gälla:

 y Om enheten har modifierats utan vår kännedom 
och vårt tillstånd.

 y Vid haveri, missbruk och felaktig användning.
 y Om reservdelar, tillbehör eller rengöringsmedel 

som inte har godkänts av Atollspeed används eller 
monteras.

 y Tillbehör och glas som går sönder omfattas inte 
av garantin.

 y Endast certifierad service får göra 
ändringar.

 y Felaktiga inställningar kan medföra 
förlorad kontroll och därmed till att all 
garanti upphör att gälla.

  

Obs
Teknisk specifikation  
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