Instruks ovner i kiosk
ATOLL SPEED ovn (den nederste)
•

Start med å rengjøre kald ovn med sprayen Oven Cleaner. Viktig å ikke spraye i
taket inni ovnen. Vask så deretter over med en fuktig ren klut.
Så skal spray Oven Protector sprayes inni ovnen, ikke i taket. Fordel det utover
med litt papir.

•
•
•

Start ovnen ved å holde
knapp inne. Det tar ca 15 min før ovn er klar.
Velg Favoritter på displayet. Det er stekeprogram for de varene vi har.
For steking av 1 Panini, 1 Calzone og 1 toast er det ferdige programmer for tint og
fryst vare. Bruk alltid fryste produkter i denne ovnen. Skal du steke for eksempel 2
stk panini; trykk på +1 (gul linje) og start.
Bruk det runde stekebrettet (uten bakepapir) når mat stekes. Ta av plasten på
maten før du steker. Husk at brettet er veldig varmt når maten er klar. Bruk
gryteklut eller tangen som hører til ovnen når du tar maten ut av ovnen. Dette
brettet skal IKKE vaskes i vaskemaskin. Holder å vaske det i lunkent vann ved
vaktslutt.

•

•

Det tar ca 30-40 minutter å kjøle ned ovnene. Så skru av kl 21:00 ved å trykke
og hold den inne litt. Trykk «Slå av» på displayet.

ARIANA ovn (øverst)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trykk på start/stop knapp, og hold den inne litt. Se at det ikke står stekebrett inni
ovnen først.
Velg Program for det produktet som skal stekes. For eksempel Kanelsnurrer P1,
og trykk på start knappen.
Ovnen forvarmer automatisk opp til 210`c og ned til 175`c ved steking av produkt
Legg frosne kanelsnurrer på bakepapir og la tine i ca 20-30 min (kontroller at det
er stekebrett som passer ovnen. Det finnes ulike størrelser)
For å åpne døra må man trykke på knappen med symbolet hengelås, hold den
inne til døra åpnes.
Man kan steke kanelsnurrer i to høyder: bruk spor 1 + 3 inni ovnen. Program 1
(P1) brukes til kanelsnurrer.
Ovnen regulerer nå selv varmen etter hvilket program man har valgt og steker
produktet til det er ferdig. Da gir ovnen fra seg en lyd og døren åpner seg
automatisk.
Ved avslutning av vakt, trykker man på stopp-knapp, og hold den inne litt. Ovnen
slår seg av automatisk etter 4 minutter
Stekebrettene vaskes i oppvaskmaskin i 2 etg om de er veldig skitne. Ellers bare
med såpe og vann. Tørk av.
Ovnen vaskes inni ved behov. Kan bruke Jif Ovnsrens.
Skulle det være nødvendig å nød-åpne døra, finnes det en snor med en ring for å
dra i. Denne finnes på undersiden av ovnen på høyre side.

Kommer det feilmeldinger på noen av ovnene, kan man dra ut kontaktene i 3-4
minutter. Annen skade på utstyr eller feil meldes til drift@fetarena.no
Det er også viktig at begge ovnene har god avstand til veggen bak (ca 8 cm)
Pga fare for brannskader holdes barn under 16 år utenfor kiosken.

Instruks ovn på kjøkken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Start ovnen ved å løfte opp klaff og trykke på knapp
. IKKE DRA UT
STEKETERMOMETERET SOM SITTER INNE I OVNEN.
Ovnen forvarmer opp til 210`c
Velg Meny med symbolet av en bok
Deretter My Programs
Velg produktet du vil steke: Kanelsnurrer
Legg kanelsnurrer på stekebrett med bakepapir og la de tine i ca 20 min. Sjekk at
stekebrettene passer i ovnen, da disse er større enn de i kiosken.
Plass til 3 stekebrett. Sett brettene i 2.hvert spor inne i ovnen
Ovnen stiller seg inn på 175`c og riktig antall minutter når programmet starter
For å slå av ovnen, trykk på samme knapp som ved start.
Stekebrettene i denne ovnen er store, og går ikke i oppvaskmaskinen

Page 2/2

